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DISPUTAÇÃO V 
SEÇÕES I, II, III, V, VI* 

DA UNIDADE INDIVIDUAL E O SEU PRINCÍPIO 

Nesta disputação investigaremos três coisas: primeiro, se esta unidade 
convém a todas as coisas existentes; depois, o que é esta unidade nelas; e, 
por fim, qual princípio ou causa tem cada uma delas. E porque este último 
não pode ser explicado da mesma maneira em todas as coisas, investiga-se 
separadamente o princípio da unidade das substâncias materiais, das espiri-
tuais e dos acidentes.  

SEÇÃO PRIMEIRA 

Se todas as coisas que existem ou podem existir são singulares e indivi-
duais 

1. Em primeiro lugar, pode haver razão de dúvida, porque a natureza 
divina é realmente existente e, contudo, não é singular e individual, sendo, 
conforme a fé, comunicável a muitos. Em segundo lugar, cada anjo é algo 
existente e, todavia, não tem esta unidade numérica e individual, mas preci-
samente a essencial, como nós entendemos haver no homem, enquanto tal; 
logo. Prova-se a menor, porque se entende que esta unidade individual 
acrescenta algo sobre a formal ou essencial, por cuja razão pode contrair e 
consequentemente dividir a natureza essencial em vários indivíduos; mas 
não há esta adição no anjo, pois nele toda a essência é separada e abstrata, 
razão pela qual não pode multiplicar-se segundo o número; assim, se o ho-
mem existisse deste modo, também seria concebido abstratamente e não 
poderia multiplicar-se. Em terceiro lugar, homem existe na realidade, em 
Pedro e em Paulo e, enquanto tal, não é algo individual e singular; portanto, 
nem tudo o que existe na natureza das coisas, tem esta unidade. Ao contrá-

  
* Tradução de Paulo Faitanin. 
Francisco Suárez, Disputationes metaphysicae. Disputatio V, Sectiones I, II, III, V et 

VI, in Opera omnia, Editio nova. Ed. C. BERTON, apud L. Vivès, Vol. 25, Paris 1861, pp. 
145-175; 177-188. 
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rio, o que Aristóteles sempre ensina contra Platão é que aquilo que existe na 
realidade é individual e singular. 

2. Deve-se supor que o ente individual ou singular opõe-se ao ente co-
mum ou universal, não só relativamente, na medida em que o indivíduo es-
tá submetido à espécie, segundo a comparação mental ou a consideração 
lógica; pois isso não convém nem a toda natureza individual, como se evi-
dencia na divina, nem se refere à presente consideração; portanto, opõe-se 
de modo privativo, quase do mesmo modo como se opõe a unidade à mul-
tiplicidade. Com efeito, diz-se comum ou universal aquilo que, segundo 
uma determinada noção, se comunica ou se encontra em muitos; mas o uno 
em número, o singular ou o individual diz-se que é tal ente, na medida em 
que, segundo aquela noção de ente, pela qual se diz uno, não é comunicá-
vel a muitos, como aos inferiores e ao que lhe está sujeito, ou às muitas que 
estão na sua noção; pois estas incidem no mesmo e foram referidas por Aris-
tóteles no livro III da Metafísica, c.3, texto 14, dizendo: «Expusemos ser sin-
gular aquilo que é uno em número, mas o universal aquilo que existe nes-
tes». E explica-se com um exemplo: a humanidade, como tal, em seu con-
ceito objetivo, não se refere a algo singular e individual, pois aquele concei-
to é, por si, comum a muitas humanidades, que realmente são muitas e ne-
las se multiplica a mesma noção de humanidade. Donde se tem que, se-
gundo a consideração da razão, a noção de humanidade é superior e co-
mum a muitos, enquanto inferiores; com efeito, com relação a esta humani-
dade, por exemplo, de Cristo, é individual e singular, porque toda noção ou 
conceito objetivo desta humanidade não pode ser comum de muitos, que 
haja muitos sob aquela noção, isto é, muitas humanidades; ora, que esta 
humanidade seja comunicável, por exemplo, ao Verbo divino, ou também a 
muitos supostos, não é contra à sua unidade singular e individual, pois não 
se comunica a eles como o superior aos inferiores, mas como forma ao su-
posto ou aos supostos, nos quais não se multiplica nem se divide segundo 
sua própria natureza. Portanto, esta unidade singular e individual se estabe-
lece por esta negação de comunicabilidade ou de divisão.  

3. O que amplamente se confirma e se explica: pois, assim como a no-
ção de unidade comum se estabelece pela negação de divisão, como foi 
explicado com Aristóteles, do mesmo modo, a noção de tal unidade, ou se-
ja, da singular e da individual, deve estabelecer-se também pela negação, 
seja porque a noção não é maior em um do que em outro, seja porque tam-
bém as noções mais ou menos comuns devem observar a proporção, assim 
que, do mesmo modo que a diferença contrai essencialmente o gênero na 
mesma ordem, do mesmo modo, no geral, se estabelece a determinação 
com relação ao determinável, enquanto se subordinam essencialmente, co-
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mo se faz no presente caso. Ora, nenhuma outra negação de divisão ou de 
divisibilidade pode ser pensada, que complete a noção de entidade indivi-
dual e singular, exceto aquela que foi explicada por nós, ou seja, que seja 
tal a entidade, que toda sua noção não seja comunicável a muitas entidades 
semelhantes ou (que é o mesmo), que não seja divisível em muitas entida-
des tais como ela mesma é. Com efeito, esta noção ‘homem’, assim conside-
rada, não é uma entidade singular, porque é divisível em muitos, nos quais 
se encontra inteiramente a noção de homem; e, ao contrário, esta quantida-
de de dois pés, de fato, é individual, pois, ainda que seja divisível, não se 
divide em muitos, cujos singulares fossem tais como era o todo que foi divi-
dido, e assim aquela é a divisão do todo em partes, não do comum em par-
ticulares. Diz-se: esta noção de indivíduo é comum de muitos e ao ente por 
acidente, porque também um monte de pedras é tal que não pode comuni-
car-se a muitos nem dividir-se em muitos, tais como ele mesmo, e ocorre o 
mesmo com qualquer número tomado em particular; ao contrário, qualquer 
espécie ou gênero, por exemplo, homem ou animal, não são divisíveis em 
muitos tais como o mesmo que é dividido.  

Responde-se, concedendo que todas aquelas coisas que participam da-
quela negação são individuais e singulares quanto ao ser, como este monte 
de pedras, em sua noção é singular e individual e semelhantemente este bi-
nário ou ternário é certo indivíduo de tal número na espécie, e este gênero 
ou esta espécie sob a noção de gênero ou de espécie é um indivíduo; toda-
via, este só conceitualmente participa da mesma unidade, aquele outro ver-
dadeiramente participa da unidade em razão do ente por acidente ou do 
número ou da multiplicidade. Por isso, para que a dita negação ou indivisão 
seja acomodada ao ente e à unidade essencial (dos quais tratamos), há de 
tomar-se enquanto acrescida à entidade substancial, ainda que a noção de 
unidade, como nós dissemos acima, não consista só na indivisão, mas na 
entidade indivisa. Portanto, a noção de unidade essencial do indivíduo e do 
singular consistirá na entidade que, por sua natureza, é por si uma e, segun-
do o referido modo, indivisível ou incomunicável. Diz-se: ao menos esta 
água não será singular, pois é divisível em muitas, nas quais se encontra to-
da a natureza da água. Responde-se que não é divisível em muitas que se-
jam esta água que se divide, mas que sejam água; e, por isso, esta água é 
singular e a água, água verdadeiramente comum. 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. 

4. Assim, portanto, explicada a noção de individual e singular do ente, 
deve-se dizer que todas as coisas que são entes atuais ou que existem ou 
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podem imediatamente existir, são singulares e individuais. Digo imediata-
mente, para que se excluam as noções comuns dos entes que, enquanto 
tais, não podem existir imediatamente, nem ter entidade atual, exceto nas 
entidades singulares e individuais, que se suprimidas, é impossível perma-
necer algo real, como disse Aristóteles sobre as substâncias primeiras em 
Categorias, c. sobre a Substância. E a asserção explicada assim, é evidente 
por si mesma, que prova Aristóteles contra Platão no livro I da Metafísica, 
c.6 e livro VII, texto 26 e 27, e em muitos outros. Ainda que muitos estimas-
sem que Aristóteles não interpretasse direito a sentença de Platão sobre as 
ideias, pois ou as colocou na mente divina, verdadeira ou não verdadeira-
mente, ou só na noção formal separada dos indivíduos; mas isso pouco nos 
interessa, já que a trataremos na seguinte disputa. Agora, prova-se o certo, 
pois tudo o que existe tem certa e determinada entidade; ora, toda entidade 
tal tem necessariamente unida uma negação; portanto, também a singulari-
dade e a unidade individual.  

A menor é evidente, pois toda entidade, nisso que ela mesma é uma en-
tidade determinada, não pode dividir-se a si mesma; portanto, nem pode di-
vidir-se em muitas que sejam tais como é ela mesma, de outro modo, toda 
aquela entidade existiria em cada singular e, consequentemente, enquanto 
existe em uma, dividir-se-ia a si mesma, enquanto existisse em outra, o que 
envolve manifesta repugnância. Portanto, toda entidade, nisso que ela mes-
ma é uma entidade na natureza das coisas, necessariamente é uma, segundo 
o modo dito, e, por isso mesmo é singular e individual. 

5. Este argumento também conclui que não se pode entender a potên-
cia absoluta como uma entidade real, como se ela mesma existisse no real e 
não fosse singular e individual, porque implica contradição ser uma entida-
de e ser divisível em muitas entidades, que sejam tais como ela mesma é. 
De outro modo, poderia ser simultaneamente uma e muitas entidades ou 
segundo a mesma entidade real, o que envolve contradição. E este argu-
mento também convence que os universais não podem existir separados dos 
singulares, porque se existisse o homem universal fora de Pedro e Paulo, 
etc., ou ele existiria também em Pedro e Paulo ou permaneceria inteiramen-
te separado fora deles; se se dissesse o último, o homem, como tal, já seria 
alguma coisa singular, distinta de Pedro e Paulo; portanto, falsamente dir-se-
ia universal. E ademais, segue-se que nem Pedro nem Paulo seriam homens, 
pois, para que convenha a algo um predicado essencial, é necessário que 
não exista separado dele. Pois, de que modo poder-se-ia dizer verdadeira-
mente dele, se não existe nele? Ou de que maneira poder-se-ia entender 
que o constitui essencialmente se nele não está? Se verdadeiramente está 
em Pedro e Paulo, ou é inteiramente o mesmo real e entitativamente em 
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ambos, então Pedro e Paulo não seriam dois homens, mas um; ou se é dis-
tinta em realidade e entidade em ambos, e assim aquele homem universal e 
separado seria ou um terceiro [homem] distinto de Pedro e de Paulo, e en-
tão seria falso dizer que existe neles e que é universal, porque não seria se-
não algum singular distinto de outros, ou, de fato, se existisse mesmo num e 
noutro, seria necessário que não só se distinguisse de si mesmo, mas tam-
bém realmente um e muitos, segundo a mesma essência, tal como existe na 
realidade, que são obviamente repugnantes. Por esta razão, é necessário 
que toda coisa, enquanto exista separada de outra, seja singular e individu-
al. 

RESPOSTA AOS ARGUMENTOS 

6. Ao primeiro, não faltam teólogos que digam que a essência divina 
não é nem singular nem universal. Mas isso é falso, pois aquelas duas inclu-
em imediata contradição; donde ser impossível que alguma delas não con-
venha a qualquer ente. Ademais, a natureza divina é em si mesma uma e 
não pode multiplicar-se e dividir-se em muitas semelhantes a si; portanto, é 
uma natureza individual e singular, razão pela qual Deus é um numerica-
mente, enquanto não pode multiplicar-se de nenhum modo. Portanto, a na-
tureza divina tem unidade individual e singular, o que não contraria que 
aquela natureza seja comunicável às três pessoas, porque não se comunica 
como o universal ao particular, nem como o superior ao inferior, mas como 
forma ou natureza ao suposto, nos quais ela mesma não se divide nem por 
eles nem por si mesma, pois está toda em cada um e simultaneamente em 
todos, completamente indistinta neles; mas tratar-se-á disso em outro lugar.  

7. Ao segundo, alguns tomistas (que tratam da III parte de S. Tomás, q. 
4, a. 4) pensam que as naturezas espirituais existem separadas só na essên-
cia e perfeição específica, sem a própria contração individual. Mas sobre 
esta sentença e do sentido que pode ter, para que não pareça coisa absolu-
tamente absurda e ininteligível, trataremos comodamente na seção seguinte 
n. 21; embora, ao que se refere o presente, não se pode negar que toda na-
tureza angélica, enquanto existe na natureza, seja singular e individual. Pois 
se a própria natureza divina, que sumamente é imaterial, singular e indivi-
dual, muito mais será qualquer natureza angélica; pois, não só é incomuni-
cável a muitas naturezas, mas também a muitos supostos, pelo menos por 
sua própria natureza. Ademais, a razão para a conclusão vale igualmente 
para qualquer natureza ou entidade espiritual, porque é impossível que a tal 
entidade não seja acrescida a negação da comunicabilidade ou da divisão 
de tal entidade em muitas semelhantes a si, já que ela mesma não pode di-
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vidir a si mesma e ser uma e muitas. Por fim, nada tem relação com isso o 
fato de que a substância e a natureza espiritual possam multiplicar-se nume-
ricamente no interior da mesma espécie. Pois, se pode, é necessário que 
qualquer indivíduo daquela espécie tenha unidade individual e singular, 
nem mesmo poderia a espécie existir se não em algum indivíduo, como foi 
dito ao considerar os outros universais. Se verdadeiramente tal natureza re-
pugna aquela multiplicação de indivíduos, por isso mesmo, tal natureza que 
existe na realidade é mais singular e individual, porque é mais incomunicá-
vel, ou seja, de modo essencial, ao modo da natureza divina. Por isso, para 
a noção de unidade individual, da qual tratamos agora, é suficiente a adição 
da referida negação. Na seção seguinte, considerar-se-á se efetivamente pa-
ra esta negação requerer-se-á a adição de algo positivo sobre a natureza es-
pecífica. 

8. Ao terceiro, responde-se que o homem, tal como existe na natureza, 
é singular, porque não é distinto de Pedro e Paulo; na seção seguinte e tam-
bém na disputação seguinte, dir-se-á se realmente há alguma distinção entre 
a natureza deles e a natureza das coisas. 
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SEÇÃO II 

Se em todas as naturezas a realidade individual e singular, tal como é, 
adiciona algo sobre a natureza comum ou específica. 

1. Demonstramos que há nas coisas uma unidade individual e singular; 
agora começamos a declarar o que ela é, e não se pode fazer isso melhor 
que declarando o que acrescenta sobre a natureza comum ou o que é con-
cebido por nós abstrata e universalmente. 

REFERÊNCIAS ÀS VÁRIAS SENTENÇAS. 

2. A primeira sentença geralmente afirma, ao menos nas criaturas, que 
o indivíduo adiciona à natureza comum algum modo real externo à nature-
za da coisa, distinto da própria natureza e compõe com ela o próprio indi-
víduo. Esta parece ser a opinião de Escoto, In II, dist. 3, q.1, e no Quodlibe-
to, q.2, e VII Metafísica, q. 16, e no mesmo lugar Antonio Andrés, q.17, pa-
rece que também defende esta opinião Fonseca no livro V, q.3, s.2; q.5, ao 
longo de toda ela. E a defende acirradamente João Batista Monlerio, numa 
obra específica sobre os universais, c.6. O fundamento desta sentença pode 
ser aquilo que levou (tese de Aristóteles) Platão a colocar as ideias univer-
sais separadas dos singulares, ou seja, que as ciências e as demonstrações 
versam sobre os universais e não sobre os singulares. E isso porque as defi-
nições essenciais e próprias se dão acerca dos universais e não dos singula-
res. E também porque as propriedades, que por si mesmas existem nas coi-
sas, lhes convêm por meio de naturezas universais, assim como é verdadei-
ro dizer que Pedro é risível, porque o homem é risível; como, pelo contrá-
rio, os predicados contingentes convêm às naturezas comuns por causa dos 
indivíduos; com efeito, o homem corre, porque Pedro corre; portanto, todas 
estas coisas indicam alguma distinção por parte da natureza da coisa entre o 
indivíduo e a natureza comum; mas esta distinção não pode ser senão na 
medida em que o indivíduo adiciona algo sobre a natureza comum, porque 
a inclui totalmente; portanto, não pode distinguir-se dela senão lhe acres-
centando algo. 

3. Em segundo lugar, argumenta-se que o homem, por exemplo, não é 
essencialmente certo indivíduo; portanto, quando se torna indivíduo, algo se 
lhe acrescenta de fora da essência do homem; portanto, é necessário que 
aquilo que seja externo à natureza da coisa seja distinto do homem, en-
quanto tal. O antecedente é claro, pois se o homem fosse essencialmente 
este indivíduo, não poderia multiplicar-se em muitos; nem mesmo poderia 
ser concebido sem alguma individuação e singularidade, porque não se po-
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deria conceber uma coisa sem aquilo que é de sua essência; porém, pode-se 
conceber o homem distintamente e inclusive pode-se defini-lo essencial-
mente, sem alguma individuação. Como Deus, que essencialmente é este 
indivíduo singular e, por isso não pode verdadeira e propriamente nem mul-
tiplicar-se nem ser concebido, a não ser se concebido sob esta noção indi-
vidual e singular. A primeira consequência parece clara por si mesma, por-
que o ser indivíduo é algo que existe na natureza das coisas, e isto não é es-
sencial da natureza comum, e inclusive nem mesmo ao indivíduo (como se 
diz comumente), porque todos os indivíduos são da mesma essência; por-
tanto, é preciso que acrescente algo além da essência comum. E com isto se 
prova facilmente a segunda consequência, porque aquilo que é da essência 
parece realmente que se distingue daquilo que é de fora da essência, de fora 
da natureza da coisa; e inclusive se distinguem maximamente, quando um 
deles não é da essência do outro; mas aquilo que o indivíduo acrescenta à 
espécie existe fora de sua essência, como foi demonstrado; logo.  

4. Em terceiro lugar, não é formalmente do mesmo modo que se consti-
tui Pedro enquanto Pedro, e Pedro enquanto homem, já que aquilo que 
constitui o homem é comum ao próprio Pedro e aos outros homens; mas 
aquilo pelo que Pedro é constituído no ser, isso é próprio dele; de outro 
modo, não se poderia melhor conceber homem do que Pedro sob o concei-
to comum. Podem acrescentar-se aqui todos os argumentos com que se cos-
tumam provar que os universais se distinguem por natureza dos seus inferio-
res, o que em parte já tratamos acima, quando consideramos o conceito de 
ente, e em parte trataremos na disputação seguinte. 

5. A segunda sentença é extremamente contrária e estabelece que o in-
divíduo não adiciona absolutamente nada à natureza comum que seja posi-
tivo e real, ou que seja distinto dela real ou conceitualmente, senão que ca-
da coisa ou natureza é por si mesma primeiro e imediatamente individual. 
Assim pensam os nominalistas, In I, dis. 2, Ockham, q.4 e 6 e Gabriel, q.6, 
7 e 8; pode-se também atribuir esta opinião a Henrique, Quodlibeto, V, q.8, 
onde julga que o indivíduo só adiciona a negação à espécie, da qual fala-
remos mais na seção seguinte, na opinião 3. O fundamento é que não pode 
conceber-se nada real que não seja singular, como se comprovou na seção 
precedente; logo, repugna-se que algo se torne singular pela adição de algo 
real sobre a natureza comum. Segundo, porque nenhuma coisa pode tornar-
se uma pela real adição de algo positivo, como se demonstrou acima, por-
tanto, não se torna nem algo singular, nem individual. A consequência é 
clara, seja porque a singularidade é alguma unidade, seja porque a real e 
verdadeira unidade não é outra coisa que a unidade singular e individual. 
Terceiro, porque aquilo que se acrescenta ou é essencial ou acidental; se for 
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essencial, seguir-se-ia que a espécie poderia dividir-se por diferenças essen-
ciais, que é contra Profírio, no capítulo sobre a Espécie; onde, além do 
mais, seguir-se-ia que os indivíduos difeririam essencialmente e a espécie 
não diz toda a essência e quididade dos indivíduos, que é contra Porfírio e 
todos os lógicos. Finalmente, se segue que os indivíduos podem e devem 
definir-se própria e adequadamente pela definição essencial, o que contraria 
Aristóteles no livro VII da Metafísica, texto 53. Com efeito, se o que se 
acrescenta for acidental, seguir-se-ia que o indivíduo seria ente por aciden-
te; também se seguiria que o acidente não adviria ao sujeito individual, mas 
o constituiria, o que é impossível, já que se um se individualiza pelo outro, 
é mais conveniente que a individuação do acidente seja no sujeito e não o 
contrário. 

6. A terceira sentença pode valer-se da distinção entre as realidades es-
pirituais e materiais; pois nas imateriais a coisa singular não adiciona nada 
sobre a natureza comum; já nas materiais, adiciona algo. Esta distinção pa-
rece fundar-se em Aristóteles, no livro VII Metafísica da c.11, texto 4, onde 
diz que nas coisas imateriais não se distingue o que é de aquilo pelo que é, 
nas materiais, por outro lado, se distingue; onde por o que é entende a es-
sência ou a definição essencial, que pode comparar-se ao próprio definido e 
aos indivíduos nos quais existe tal definido e definição. O primeiro modo o 
considerou Aristóteles no livro VII da Metafísica, c.6, texto 20 e 21 e ensi-
nou de um modo geral que nos entes essenciais o que é, é o mesmo com 
aquilo pelo que é, ou seja, a definição e o definido, já que dizem respeito à 
mesma essência, só se distinguem segundo um modo confuso e distinto do 
que são concebidos. O que é comum tanto às substâncias simples, quanto 
às compostas e aos acidentes, na medida em que se definem enquanto são 
unas por essência. Pois os entes acidentais ou não podem ser definidos por 
uma definição ou se podem o são, de algum modo, pelo modo da unidade 
por causa da forma acidental, e esta definição é, de algum modo, distinta da 
do sujeito ao qual se atribui. Mas o segundo modo, que interessa no presen-
te, são comparados por Aristóteles estas coisas entre si, no segundo lugar 
citado e, desta maneira, diz que nas coisas imateriais é o mesmo o que é, 
isto é, a essência específica, que se explica na definição, com aquilo pelo 
que é, isto é, o indivíduo e o singular, que difere nas coisas compostas de 
matéria e forma. Portanto, pensa que a realidade imaterial é individual por 
si mesma, sem algum acréscimo, mas a realidade material não é efetivamen-
te assim, porém esta se torna individual, mediante alguma adição; e assim 
expuseram esta questão Santo Tomás e outros. E no livro III do De Anima, 
texto 9, Aristóteles diz que em algumas coisas, algo real, individual comple-
to, é diferente pela quididade específica da coisa, o que ele mesmo diz com 
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aquelas palavras: uma coisa é a magnitude, outra é o ser da magnitude; 
acrescenta, contudo, que não em todas as coisas se encontra esta distinção, 
que todos os expositores entendendem ser dito por causa das realidades 
imateriais, nas quais os indivíduos não são senão as próprias naturezas es-
pecídicas subsistentes. Assim se expressaram Averróis, Filopon e, ampla-
mente, Santo Tomás. Onde esta sentença parece ser ensinada por Santo 
Tomás na Suma, I, q.3, a.3 e no De ente et essentia, c.5, em cujas passagens 
Caetano, também na Suma, III, q.4, a.4, pensa o mesmo, e parece que era a 
sentença aceita na Escola de Santo Tomás, como nos referiremos a esta 
questão na seção 4. Com efeito, o fundamento desta sentença toma-se do 
que ali é tratado, ou seja, que as substâncias imateriais, não tendo nenhuma 
matéria nem aptidão para ela, não se pode conceber nada nelas que seja 
acrescido sobre a essência e, por isso, elas são por si mesmas individuais; 
por outro lado, nas coisas compostas se acresce verdadeiramente a matéria 
signada, da qual pode tomar-se algo que o indivíduo acrescenta sobre a es-
pécie.  

CONSIDERA-SE O PONTO DE DIFICULDADE. 

7. Primeiro, é indubitável para todos os autores que o indivíduo adicio-
na algo sobre a natureza comum, uma negação que formalmente completa 
ou constitui a unidade individual. Isto é evidente por si mesmo, a partir da 
noção de unidade que acima foi explicada, ajuntando a isso o que na seção 
precedente anotamos acerca da noção ou do significado do nome indiví-
duo. Mais amplamente, se se fala formalmente do indivíduo, na medida em 
que, de tal maneira, é uno, a negação adiciona em seu conceito formal, não 
só sobre a natureza comum abstrata e universalmente concebida, mas tam-
bém sobre toda entidade singular precisamente concebida sob uma razão 
positiva, porque toda esta entidade não é concebida como uma singular e 
individualmente, até que se lhe conceba incapaz de dividir-se em muitas da 
mesma espécie. Portanto, a dificuldade presente não é acerca desta nega-
ção, de se ela pertence ou não à natureza desta unidade; pois acerca disso 
também há opiniões, das quais já tratamos na precedente disputação que 
extimamos ser mais verdadeiro; mas a dificuldade é acerca do fundamento 
daquela negação; pois como não parece que possa fundar-se só na natureza 
comum, dado que ela é por si indiferente e não postula tal indivisão em 
muitas entidades semelhantes, mas antes se divide nelas, por isso pergunta-
mos o que há na coisa individual e singular, por cuja razão lhe convenha tal 
negação. 
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RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. 

8. Digo em primeiro lugar: o indivíduo acrescenta algo real à natureza 
comum, razão pela qual é tal indivíduo e lhe convém aquela negação da 
divisibilidade em muitas entidades semelhantes. Nesta conclusão estamos 
de acordo com Escoto e pode-se considerar em Santo Tomás, na Suma, I, 
q.40, a.2, que diz que em qualquer parte em que há algo comum a muitos é 
preciso algo distintivo. E no livro I do Contra Gentiles, c.42, na explicação 
7, diz que tal distintivo deve ser algo acrescido à natureza comum. E os to-
mistas não discordam desta conclusão, como se evidencia em Caetano, no 
livro I dos Analíticos Segundos, c.4, no De ente et Essentia, c.4; Soncinas, 
no livro VII de sua Metafísica, q. 31; Capreolo nas Defensiones, II, dist.3, 
q.1; Herveu no Quodlibeto III, q.9; Soto na Lógica, q.2, no capítulo sobre os 
universais. E isso se prova pelo que dissemos acima; pois a natureza comum 
não exige por si mesma tal negação, mas esta lhe convém por si mesma e 
intrinsecamente, enquanto existe na realidade e torna-se esta; portanto, algo 
lhe é acrescido, por cuja razão se lhe uniu, porque toda negação que con-
vém intrínseca e necessariamente a alguma coisa, funda-se em algo positivo 
que não pode ser conceitual, mas real, na medida em que aquela unidade e 
negação convêm por si e verdadeiramente à própria coisa. Pode-se propor 
esta explicação de outro modo, porque a natureza específica, considerada 
em si mesma e, na medida em que é o objeto próximo do conceito comum 
de homem, de leão, etc. nada tem que repugne a comunicabilidade e, por 
isso, se diz indiferente negativamente, como veremos abaixo; mas por esta 
individuação tira-se-lhe a sua indiferença e a torna capaz de tal divisão, na 
medida em que se tornou singular; portanto, é necessário que se entenda 
que algo positivo lhe foi acrescido, por cujo motivo se lhe repugna aquilo. 
Por fim, Pedro e Paulo convêm na natureza comum e diferem entre si em 
suas próprias determinações; portanto, acrescentam estas à natureza co-
mum; mas aquelas determinações são positivas, pois não se constituem por 
negações na natureza de tal substância; logo, também concluem o mesmo 
os argumentos aduzidos para confirmar a opinião de Escoto.  

9. Digo, em segundo lugar: o indivíduo, enquanto tal, não acrescenta 
algo à natureza da coisa distinto da natureza específica, pois no mesmo in-
divíduo, por exemplo, Pedro, a humanidade, como tal, e esta humanidade, 
ou melhor, aquilo que se acrescenta à humanidade para tornar-se tal (que 
costuma denominar haeceidade ou diferença individual) distingue-se da na-
tureza da coisa e consequentemente estabelece uma verdadeira composição 
na própria coisa. Devem convir nesta asserção todos os que impugnaram a 
opinião de Escoto, como foram Caetano, no De ente et essentia, q.5 e I, q.5, 
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a.6; Soncinas, no livro VII da Metafísica, q.3; Nifo no livro IV da Metafísica, 
dist. 5 e outros. Eles, porém, se impugnam Escoto em toda a sua sentença, 
não se distinguem o bastante; e, também, ao que se refere à adição da dife-
rença individual sobre a específica ou se só quanto à distinção a partir da 
natureza da coisa e, por isso, seus argumentos que parecem ser comuns a 
ambas as partes, não são eficazes justamente por causa disso. É necessário 
que estejam de acordo na mesma asserção aqueles que negam ser a nature-
za, à parte da coisa, universal, como fazem os mais importantes filósofos e 
teólogos e toda a escola de Santo Tomás, como veremos na disputação se-
guinte. E é evidente que um segue o outro, porque se nos próprios indiví-
duos aquilo que o indivíduo deve acrescentar à natureza comum é distinto 
dela pela natureza da coisa, logo também o contrário é verdadeiro, porque 
a própria natureza na própria realidade prescinde de tal adição ou diferença 
individual; e, deste modo, à parte da coisa, a natureza e a haeceidade são 
duas, mas não como duas coisas, senão ao menos como coisa e modo; lo-
go, cada um deles tem a sua unidade por si, porque não se pode entender 
que algo seja dois, exceto se forem um e um: pois o número supõe as uni-
dades; portanto, aquela natureza na medida em que tem na própria nature-
za a unidade, a tem de modo preciso pela diferença individual; portanto, ou 
a unidade individual ou a universal. O primeiro não pode ser dito por causa 
da sentença anterior, de outro modo a natureza seria individual antes de ter 
a diferença individual e, deste modo, seria supérfluo que se adicionasse tal 
diferença; portanto, segundo esta sentença deve-se dizer necessariamente 
que aquela natureza, na medida em que na própria realidade prescinde e 
distingue-se da natureza da coisa pela diferença individual, tem unidade 
universal, o que seria impossível de se poder entender pelo que se disse na 
seção anterior e pelo que mostraremos abaixo, de modo mais extenso.  

10. Pode-se responder conforme a doutrina de Escoto sobre a natureza, 
na medida em que na realidade separada da individuação, não tem a uni-
dade individual nem universal, mas a unidade formal, que é como algo in-
termediário entre as referidas unidades, nada mais sendo que a unidade da 
essência, que se explica pela definição. Mas contra isso se coloca, em pri-
meiro lugar, que embora em tal natureza esta unidade formal possa distin-
guir-se, pela razão, da unidade individual, todavia não pode conceber-se 
que exista da parte da coisa, segundo sua própria entidade e que seja real-
mente separada e distinta da unidade individual e, que como tal, também 
careça de unidade universal. Prova-se isso, porque aquela, enquanto tal, ou 
é comum ou é incomunicável, pois estas duas coisas se opõem imdediata-
mente; se for incomunicável, é individual; se for comunicável, é universal. 
Do mesmo modo, aquela natureza que em Pedro é distinta da haeceidade 
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de Pedro, ou é por si mesma realmente distinta da natureza que há em João, 
na medida em que também nele se distingue realmente a natureza da coisa 
de sua haeceidade, ou não é distinta enquanto tal; se se afirma a segunda, 
aquela natureza será comum; se verdadeiramente afirma-se o primeiro, é 
preciso que aquelas naturezas, como tais, sejam individuais e singulares, 
porque não diferem, exceto por distinção numérica e real dentro da mesma 
espécie.  

11. E a partir disso se argumenta, em segundo lugar, mostrando direta-
mente que não pode existir nas coisas tal distinção que seja uma verdadeira 
e atual distinção da natureza da coisa que preceda toda operação do inte-
lecto; com efeito, toda distinção deste tipo deve ser entre entidades reais ou 
entre a entidade real e o seu modo. Pois bem, se for considerado no primei-
ro sentido, será uma distinção real, que necessariamente supõe cada entida-
de em si mesma individual e singular, evidente por si mesma e que ninguém 
a nega, porque a distinção das entidades supõe cada uma delas já constituí-
da em si mesma e, portanto, una e singular. Se, porém, for considerada a 
distinção entre a entidade e o seu modo, como se afirma ocorrer aqui, para 
que seja uma verdadeira distinção da natureza da coisa, é necessário que tal 
entidade seja concebida abstraída do seu modo e que tenha em si mesma 
uma verdadeira entidade real, pois do contrário, não poderia entender-se a 
distinção da natureza da coisa entre tal modo e a entidade. A razão disso é 
que tal modo ou constitui intrínseca e formalmente esta entidade, ou não; se 
a constitui, portanto não se distingue da natureza dela, porque intrínseca e 
essencialmente se inclui nela, de tal maneira que nada possa conceber-se 
naquela entidade que não inclua referido modo; se, porém, não se concebe 
aquele modo como constitutivo intrínseco e formal de tal entidade, é preci-
so que se entenda que a supõe já constituída em sua entidade e que real-
mente lhe sobrevenha e a modifique, posto que na própia realidade seja dis-
tinto dela. É impossível, porém, entender tal distinção entre a diferença in-
dividual e a natureza comum; logo. Prova-se a menor, porque ao abstrair-se 
daquele modo, concebesse que a natureza possui sua entidade, portanto, 
aquela entidade, por si mesma e, na medida em que é anterior àquele mo-
do, deve ser necessariamente singular e individual; logo, não necessita de 
uma individuação sobreacrescida, nem pode distinguir-se realmente dela; 
assim como, se a linha não pudesse ser entendida constituída na noção de 
linha sem a retidão, não se poderia conceber a retidão como um modo na-
turalmente distinto da linha e que lhe sobrevem; se, porém, se concebe ago-
ra o modo distinto da natureza da coisa, isso se deve ao fato de poder-se 
pensar a linha como existente na realidade e como concebida na noção de 
linha, sem tal modo. 
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12. Prova-se a primeira consequência, porque toda entidade existente 
na realidade deve necessariamente ser por si mesma singular e individual: 
em primeiro lugar, porque a entidade como tal é concebida existir fora de 
suas causas e ter real atualidade e existência; portanto, como tal é concebi-
da como singular, porque nada pode ser término da ação das causas ou ser 
capaz da existência, a não ser o que é singular. Em segundo lugar, porque 
tal entidade, enquanto é assim concebida com anterioridade a qualquer 
modo distinto de si, é incomunicável a muitos inferiores, ou seja, de sua 
mesma natureza, porque não pode dividir-se a si mesma, nem fazer-se mui-
tas; logo, já enquanto tal é individual. Em terceiro lugar, porque aquele mo-
do de haeceidade que constitui Pedro é algo singular e próprio dele, e diz-
se constituir e completar Pedro modificando sua natureza; portanto, se 
aquela modificação é por verdadeira distinção e composição que na reali-
dade exista, é necessário que àquele modo, enquanto tal, que é como um 
determinado ato particular, também corresponda uma entidade particular 
por meio de uma potência atuante; portanto aquela entidade, que supõe tal 
ato, deve ser individual e singular. O que se prova em quarto lugar: pois, em 
Pedro e Paulo, por exemplo, há uma dupla composição de natureza univer-
sal e diferença individual; deve haver, portanto, com relação a ambos, uma 
real distinção não só da diferença individual de um com relação à diferença 
individual do outro como, também, uma diferença da entidade da natureza 
que existe em um, com relação à entidade da natureza que existe em outro; 
portanto, distinguem-se aquelas duas naturezas, intrínseca e entitativamen-
te, como duas realidades singulares, ainda que prescinda pelo intelecto das 
diferenças individuais, porque ele não pode entender a real distinção entre 
as entidades atuais, exceto na medida em que sejam individuais e singula-
res. 

13. Diz-se que se distinguem verdadeiramente pelas diferenças indivi-
duais, como duas matérias dizem distinguirem-se pelas formas ou pelas 
quantidades. Mas deste exemplo trataremos depois, porque, em geral, penso 
que não pode suceder que uma coisa se distinga realmente de outra por 
meio de uma terceira distinta de si, exceto se por sua mesma entidade, que 
é a que constitui em tal ser, pois, guardada a devida proporção, uma reali-
dade distingue-se por meio daquilo mesmo pelo qual é constituída. Mas no 
caso presente isto é evidente, porque em Pedro e Paulo há duas diferenças 
individuais realmente distintas, e cada uma delas atualiza a sua natureza 
real, pela qual se distingue por natureza e com a qual compõe o indivíduo 
como inteiramente distinto do outro, não só com relação à sua diferença, 
mas também com relação a toda entidade da natureza; logo, é necessário 
que mesmo que o intelecto prescinda daquelas diferenças, aquilo que per-
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manece na realidade de Pedro e Paulo seja realmente distinto e pela mesma 
razão singular; se fosse de outro modo haveria de dizer que uma realidade, 
absolutamente idêntica na realidade, contrai-se pelas diferenças individuais 
em Pedro e Paulo. Nem é suficiente que se diga que não é a mesma nature-
za real a que se contrai, senão a mesma formalmente, pois esta identidade 
formal, na medida em que pode existir na realidade, só é certa semelhança 
que supõe a distinção real e, por conseguinte, a individuação daquelas rea-
lidades que se dizem semelhantes; mas enquanto se concebe verdadeira-
mente por unidade de modo, não é unidade real, mas só de razão por de-
monstração do conceito mental, como diremos depois. 

14. Em quinto lugar, pode-se explicar isto porque aquelas mesmas dife-
renças individuais de Pedro e Paulo distinguem-se entre si realmente como 
duas realidades incompletas, mas singulares e individuais do mesmo modo 
que existem e, não obstante, tem entre si semelhança e conformidade, por-
que na verdade são mais semelhantes entre si do que a semelhança com re-
lação à diferença individual do cavalo ou do leão, e nelas não é necessário 
distinguir realmente algo no qual sejam semelhantes e no qual se distingam, 
pois, do contrário, proceder-se-ia ao infinito, o que em realidades ou modos 
da natureza da coisa é inconveniente, como se disse acima acerca de um 
caso semelhante; logo, da mesma maneira poder-se-á dizer dos mesmos in-
divíduos Pedro e Paulo, porque ainda que se distingam entre si e sejam se-
melhantes, não é necessário que neles se distinga aquilo que é pela nature-
za pelo qual são semelhantes daquilo pelo que se distinguem; logo, não há 
porque se distinguir realmente a diferença individual, nem da natureza co-
mum, como algo extremo componente do indivíduo, nem de todo o indiví-
duo, como integrante do composto. Nem compete dizer que aquelas dife-
renças individuais são mais simples e que são aquilo com o que se constitu-
em e distinguem os indivíduos e, por isso, podem distinguir-se mais por si 
mesmos; porque isso, ainda que talvez com relação à distinção ou ao con-
ceito mental tenha sua importância, como tratarei depois, contudo, se esta 
distinção existisse nas coisas, o argumento urgiria, porque aquelas diferen-
ças devem ser consideradas como dois modos reais existentes na realidade e 
distintos realmente de qualquer outra entidade, porque, como têm efeitos 
quase formais distintos numericamente, ou seja, constituem este ou aquele 
indivíduo, da mesma maneira são numericamente distinto. E na medida em 
que existam naquilo com relação aos indivíduos, todavia, na medida em 
que são em si algo e entes reais são, também, aquilo, ainda que incomple-
tamente, como vimos acima num caso semelhante tratando do conceito de 
ente, e como advertiu também Caetano em I, q.11, a.1, acerca do ad 1. E 
também com esta distinção e simplicidade têm entre si uma real conveniên-
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cia na noção comum de tais modos, como diz o mesmo Caetano em de Ente 
et essentia, q.5; portanto, ou há que distinguir também neste a noção co-
mum da própria, ou certamente é falaz argumentarem de tal maneira qual-
quer indivíduo. Alguns respondem que entre estas diferenças individuais 
não há uma conformidade real da que possa abstrair-se o conceito comum; 
mas isso é difícil acreditar, como diremos de um modo geral, na próxima 
disputação. 

15. E desta se toma a sexta razão, pois toda aquela distinção que se su-
põe que exista realmente entre a natureza e o indivíduo foi tomada do mo-
do de conceber e de falar, segundo a conformidade e distinção que se en-
contra entre os mesmos indivíduos; pois bem, isso não é nenhum sinal para 
indicar que haja distinção real e, além do mais, há muitas outras razões que 
indicam com maior urgência que não existe na realidade tal distinção; logo. 
A maior consta dos argumentos dados em favor de Escoto. A menor em sua 
primeira parte é clara, seja pelo exemplo aduzido acerca das próprias dife-
renças individuais, seja também pelo que mais acima consideramos sobre o 
conceito de ente, acerca do qual valem quase os mesmos argumentos; seja, 
porque, se fosse o contrário, seria necessário distinguir realmente todos os 
conceitos comuns dos particulares, o que mostrarei abaixo que é falso. Fi-
nalmente, ficará mais clara esta parte pela solução dos argumentos. A se-
gunda parte da menor foi suficientemente provada com os argumentos da-
dos; além disso, confirma-se, finalmente, com o sinal da inseparabilidade, 
pois aquelas coisas que, ainda que sejam concebidas por nós de uma ma-
neira distinta, elas se comportam entre si, de tal maneira que uma não se 
separa da outra ou não pode separar-se nem sequer por potência absoluta, 
se fingem realmente ser distintas da natureza da coisa por alguma causa, 
como considerarei abaixo na disputação das distinções; pois bem, em Pedro 
se comportam de tal maneira sua natureza de homem e sua individuação 
que de nenhum modo podem ser separadas, nem tal modo da natureza e 
nem a natureza enquanto está em Pedro de tal modo; logo. Nem ajuda dizer 
que a natureza do homem é separável da de Pedro, porque pode estar em 
Paulo, pois isso não é considerar a natureza de homem tal como realmente 
existe, mas só tal como se concebe mentalmente e, por isso, não é suficiente 
para a distinção real que deve dar-se entre as coisas que existem na realida-
de, se é uma distinção entre coisas positivas, ou entre uma coisa e um modo 
real positivo. Daí que aquela distinção que se concebe entre a noção co-
mum considerada em abstrato e o indivíduo, é só de razão, já que aquela 
natureza, enquanto tal, não se encontra em parte alguma, a não ser objeti-
vamente na mente. E se alguém a denomina distinção formal, porque nós 
concebemos uma definição diferente do homem como tal, e outra de Pedro, 
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estabelecerá uma questão meramente de palavras, pois pelo que se refere à 
realidade, tal distinção não se dá realmente, de tal maneira que aquelas du-
as coisas se entendam naturalmente distintas em Pedro e Paulo, ou que 
promovam uma composição na realidade, tal como já se demonstrou. 

16. Digo em terceiro lugar, que o indivíduo acrescenta sobre a natureza 
comum algo conceitualmente distinto dela, que pertence ao mesmo predi-
camento e que compõe metafisicamente o indivíduo como diferença indivi-
dual que contrai a espécie e a constitui individual. A primeira parte desta 
asserção segue-se das duas precedentes, pois se disse na primeira que o in-
divíduo acrescenta algo sobre a natureza comum e na segunda negou-se 
que aquilo seja realmente distinto; logo, é necessário que ao menos se dis-
tinga pela razão, porque se não se distingue de maneira nenhuma, tampou-
co se agregaria. Mas disso tampouco se segue que o que se acrescenta seja 
algo de razão; pois se fosse outra coisa que só se distinguiria pela razão, se-
ria verdadeiramente outra coisa pertencente só à razão, pois pode ocorrer 
que as coisas que são reais se distingam só conceitualmente, assim também, 
aquilo que se acrescenta pode ser real como o é de fato, ainda que se dis-
tinga só conceitualmente. Poder-se-ia dizer que tal acréscimo só se faz me-
diante a razão. Respondo: nego quanto à coisa acrescida; concedo quanto 
ao modo de acréscimo ou de contração; pois, assim como a separação da 
natureza comum da diferença individual é só pela razão, assim também o 
contrário, ou seja, que a diferença individual seja entendida como algo 
acrescido à natureza comum só pela razão, pois na realidade não existe 
aquele próprio acréscimo, mas em cada um dos indivíduos há uma só enti-
dade que por si mesma tem realmente uma e outra natureza. 

17. A segunda parte da conclusão que por si mesma segue claramente 
do que foi dito e se toma de Santo Tomás, na Suma, I, q.29, a.1 onde diz 
que a substância individualiza-se por si mesma e na q. 10 do De Potentia, 
a.3 onde nega que a substância possa constituir-se por um acidente; portan-
to, isto que se acrescenta não é algo estranho ao gênero da coisa mesma, 
mas algo que na substância é substância, ao menos de modo incompleto, 
porque na realidade, não há mais do que substância individual. Por fim, a 
terceira parte parece claramente fácil, porque o que se acrescenta não é 
uma parte física da substância, posto que isso se predique do indivíduo e 
expressa toda sua essência, algo que não faz a parte física e, por isso, não se 
predica do todo. Nem é algo ao modo de um todo posto diretamente no 
predicamento da substância; por conseguinte, é algo incompleto, por modo 
da diferença. E desta maneira contrai a natureza comum e a divide em indi-
víduos e constitui metafisicamente o próprio indivíduo, enquanto uno es-
sencialmente em seu gênero. 
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18. Mas contra esta conclusão pode objetar-se por meio de um argu-
mento feito anteriormente, pois se o indivíduo acrescenta algo distinto, ao 
menos conceitualmente, segue-se disso um processo ao infinito, com rela-
ção aos conceitos objetivos distintos pela razão, o que julgamos ser inad-
missível num caso semelhante; a consequência é clara, porque se diz que o 
indivíduo acrescenta algo conceitualmente distinto sobre a espécie, já que 
convém com outro indivíduo na natureza específica e difere na individual; 
mas, também, a mesma diferença individual convém com outra diferença 
semelhante na natureza universal e difere dela numericamente; logo, acres-
centa também conforme a razão algo conceitualmente distinto sobre a natu-
reza universal de tal diferença; e, por sua vez, com relação àquilo que se 
acrescentou, poder-se-á estabelecer o mesmo argumento e assim ir até o in-
finito. Pode-se responder, em primeiro lugar, que em nossos conceitos não 
há inconveniente grave em admitir tal processo, já que o intelecto concebe 
dividindo coisas que na realidade são completamente indivisíveis e, por is-
so, não seria de espantar que nestas divisões ou conceitos o intelecto pudes-
se proceder até o infinito. Em segundo lugar, alguém poderia filosofar assim 
acerca do conceito de espécie e de indivíduo, como o fizemos acima acerca 
do conceito de ente e de seus inferiores, pois dissemos que os inferiores 
acrescentam sobre o ente algo conceitualmente distinto, de tal maneira que 
o conceito inferior, concebido imediatamente sob o conceito de ente, não 
seja propriamente distinto em dois conceitos, mas que seja só um conceito 
simples mais expresso e determinado que o conceito de ente; desta maneira, 
pode-se dizer no caso presente, que o conceito de indivíduo não é propria-
mente composto e reduzível ao conceito de outro modo ou diferença indi-
vidual, mas só um conceito mais expresso da mesma natureza específica, tal 
como existe na realidade em tal entidade, na qual não se pode conceber tal 
entidade nem algo daquela entidade sem que inclua tal natureza específica, 
nem mesmo a natureza específica pode ser concebida distintamente de tal 
como existe na realidade, enquanto contraída em tal ou tal entidade. E desta 
maneira evita-se facilmente o processo até o infinito, como consta pelo dito 
no caso semelhante sobre o ente. 

19. Mas este modo de responder pode parecer pouco conforme com a 
maneira comum de pensar e de falar dos filósofos que explicam esta contra-
dição da espécie nos indivíduos por uma composição metafísica. E parece 
que se afirma isso comumente não sem razão, porque nem mesmo o gênero 
e a diferença se distinguem na coisa em que se unem como depois mostra-
remos, mas o intelecto, apesar disso, forma diferentes conceitos de gênero e 
diferença, dos quais um não se inclui no outro, por causa das diversas seme-
lhanças e dissemelhanças que se encontram entre as diversas coisas que 
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existem; portanto, pode fazer também do mesmo modo entre a espécie e a 
diferença, com relação ao conceito de ente. Pois aquele é transcendente e, 
por isso, não pode contrair-se propriamente por modo de composição e 
nem mesmo acrescentar nada conceitualmente sobre ele, no que ele mesmo 
não está incluído; mas, por outro lado, o conceito de espécie (como o con-
ceito de gênero) é em si mesmo limitado e não transcendente e, por isso, 
não é necessário que se torne incluído em todo conceito determinativo de si 
mesmo; poderá, portanto, contrair-se por modo de composição e, por con-
seguinte, o indivíduo também poderá ser reduzido aos conceitos de espécie 
e de diferença individual; aquele, com efeito, não é, por exemplo, homem 
nem Pedro, mas a diferença que contrai o homem e constitui Pedro. Poder-
se-á dizer que existe também diferença entre o gênero e a espécie, porque a 
natureza genérica, não só na medida em que foi convertida em algo abstrato 
e universal na mente, mas também enquanto existe na realidade, pode ser 
prescindida pela mente e distinguir-se conceitualmente da diferença especí-
fica, como consideraremos abaixo; e, por outro lado, a natureza específica 
não pode distinguir-se nem mesmo conceitualmente da diferença individu-
al, nem mesmo enquanto algo abstrato e universal produzido pela atividade 
da mente, pois enquanto realmente existente, não se pode conceber mais 
sem incluir a individuação; e, além disso, toda composição, inclusive de ra-
zão, deve ser entendida na realidade tal como existe em ato; por isso, se en-
tende mais facilmente a composição entre a natureza genérica e a específica 
que entre a específica e a individual. Contudo, apesar disso, não é necessá-
rio negar aquela composição metafísica do indivíduo, porque é suficiente 
para ela que a natureza específica possa ser separada pela mente como não 
incluída na referida diferença individual. 

20. E, por isso, admitido este tipo de composição e de abstração do in-
divíduo, responde-se em terceiro lugar, que não é preciso proceder até o in-
finito; na verdade, a mesma mente que concebe o indivíduo como compos-
to de conceito objetivo da espécie e a diferença individual, concebe a dife-
rença individual como completamente simples e inseparável, porque não a 
concebe sob o conceito da espécie, mas só da diferença, cujo conceito per-
tence ser o ser simples e não composto de uma natureza comum e outra di-
ferença que a contraia. Pode-se ver também de modo semelhante nas mes-
mas diferenças específicas ou subalternas, pois o sensível ou o racional não 
se compõem formalmente de outras diferenças, ao contrário, porque são 
noções de diferenças, por si mesmas diferem das outras; segue-se que há 
que conceber as diferenças individuais nas quais, neste aspecto, pode-se 
admitir aquele modo de contrair o ente, a si mesmas, por simples determi-
nação do conceito, sem nenhuma composição. E aquela noção de diferença 
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individual, na medida em que pode ser concebida como uma noção real e 
comum será, também, como algo transcendente a cada uma das diferenças 
individuais, porque não pode ser concebido nada nelas que não inclua tal 
noção e, pela mesma argumentação, aquela noção comum também se de-
terminará em cada uma das diferenças, não por meio de uma nova compo-
sição, mas pela simples determinação do conceito mais expresso e determi-
nado e, assim, cessa qualquer ulterior abstração e processo. 

21. Digo, em quarto lugar, que o indivíduo não só nas coisas materiais 
e nos acidentes, mas também nas substâncias imateriais criadas e finitas 
acrescenta algo conceitualmente distinto da espécie. Desta afirmação exclu-
ímos a natureza divina, porque estando tão essencialmente determinada a 
esta natureza numérica que lhe repugna completamente multiplicar-se se-
gundo ela mesma, não é possível nem mesmo abstrair conceitualmente (se 
fosse verdade) a noção comum da deidade e tal deidade; pois, só pelo fato 
de abstrair-se desta maneira, não se concebe a verdadeira deidade, porque 
pertence ao verdadeiro conceito de deidade ser esta em número e não ou-
tra, por assim ser requerido por sua infinitude. Disso resulta, por conseguin-
te, que esta deidade individual não acrescenta nada nem sequer conceitu-
almente à noção da verdadeira deidade. E por este motivo é justamente cen-
surado Caetano por haver dito na Suma, I, q.3, a.3 e em outros lugares que 
Deus pode ser tomado enquanto significa o concreto e como o específico 
da natureza divina. Pois tal conceito, verdadeiramente comum, repugna a 
verdadeira divindade, de cuja essência é ser esta natureza singular; e, por 
isso, não se pode mais verdadeiramente conceber-se um conceito comum 
do verdadeiro Deus e abstrair-Lhe deste Deus, como se faz com Pedro. 

22. E verdadeiramente com esta exceção, que é singular e que convém 
especialmente a Deus por causa da sua infinitude, confirma-se a conclusão 
estabelecida e a regra geral contrária a todas as criaturas, mesmo quando 
forem imateriais. Prova-se, porque em qualquer substância imaterial, indivi-
dual e finita, por exemplo, o Arcanjo Gabriel, a mente concebe não só a es-
te indivíduo, enquanto concebe esta entidade numérica, mas também sua 
natureza específica e essencial, que não inclui essencialmente esta entidade 
numérica nem a positiva repugnância de poder comunicar-se a outro indi-
víduo; logo, a mente concebe ali algo comum e algo que se lhe acrescenta 
pela razão, de modo que fique determinado a este indivíduo; logo, quanto a 
isso não há exclusivamente diferença entre as substâncias imateriais e as ou-
tras realidades. Dir-se-á, talvez, que qualquer essência ou espécie Angélica 
fique determinada essencial e intrinsecamente a este indivíduo e que, por 
conseguinte, este indivíduo não acrescenta nada de positivo e real, nem 
mesmo conceitualmente a muitos semelhantes da mesma espécie, mas só a 
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negação da comunicabilidade a muitos semelhantes, o que convém imedia-
tamente a tal espécie por sua causa mesma e sem nenhum acréscimo de 
classe alguma.  

23. Parece que foi este o sentido dado pelos autores que citei na tercei-
ra sentença e o mesmo pensam os que negam que os Anjos sendo diferentes 
só numericamente possam ser criados dentro da mesma espécie, mesmo 
que por potência absoluta; pois isso não pode ser negado à potência divina, 
por nenhum motivo, exceto se julga ser contrário ao intrínseco e essencial 
conceito desta natureza. E tal sentença tem fundamento em Santo Tomás, na 
Suma, I, q. 50, a. 4, e q. De Spiritualibus creaturis, a. 8, e no livro II do Con-
tra Gentiles, c. 95, e no De ente et essentia, c. 5, onde mantém a mesma 
opinião Caetano na q. 9 e Capreolo em Defensiones II, d. 3, q.1, c. 5 e o 
Abulense em Paradox. IV, c.34. E parece que se inclina muito a ela Aristóte-
les no livro XII da Metafísica, texto 40 e Avicena, livro V da Metafísica, c.5. 

24. Mas esta opinião supõe, em primeiro lugar, que a matéria assinala-
da é o princípio adequado de tal individuação, por meio da qual o indiví-
duo acrescenta à natureza específica algo positivo, que pode denominar-se 
individuação positiva; e esta suposição, neste dado sentido, é falsa. A maior 
é claramente evidente pelos autores citados. E manifesta é a sua razão, pois 
não negam tal individuação por outra causa nas referidas substâncias, mas 
porque aquelas carecem de matéria; logo, eles supõem que a matéria ou por 
si mesma ou enquanto assinalada pela quantidade é a raiz adequada de tal 
individuação, como por aquele princípio: se a afirmação é causa da afirma-
ção, a negação é causa da negação, inferem da carência da matéria a ca-
rência da dita adição ou individuação. A proposição menor provar-se-á ex-
tensamente na seguinte seção, mesmo no caso das substâncias materiais. 
Mas ainda que concedamos que nas substâncias materiais tal diferença in-
dividual é tomada da matéria, não se pode inferir de modo eficiente que a 
matéria seja o princípio adequado daquela diferença em toda a extensão do 
ente criado; pois as diversas substâncias têm diversos princípios acomoda-
dos às suas próprias naturezas e não se pode estabelecer um argumento su-
ficiente para as realidades de uma ordem superior, apoiando-se no modo de 
composição ou de individuação encontrado nas coisas externas; de outro 
modo, pelo mesmo motivo poderia alguém negar que se dê nos Anjos com-
posição metafísica de gênero e diferença, porque nos seres matérias toma-se 
o gênero da matéria e a diferença da forma, ao que muitos pretendem que 
deve ser entendido com toda propriedade. Da mesma maneira e com a 
mesma facilidade poderia alguém dizer que nos corpos celestes o indivíduo 
não acrescenta nada de positivo na espécie, nem mesmo distinto conceitu-
almente, ou porque não tem matéria, como pensou Averróes, ou certamente 
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porque tem matéria de outra natureza. Pois se é verdade que nas coisas infe-
riores a matéria é a única causa da diferença individual, podemos atribuir 
isso unicamente a esta inferior; já que acerca da superior não podemos con-
cluir com nenhuma razão suficiente que tal coisa também lhe convenha, 
pois é de classe distinta. Talvez, dirão que aquela matéria é subjacente à 
quantidade de uma mesma classe e que isso basta para que seja um princí-
pio da mesma classe de individuação. Mas isso não basta, pois, como mos-
trarei depois, a quantidade, sendo acidente, não pode entrar de maneira al-
guma no princípio de individuação das substâncias. Por esta razão, as subs-
tâncias de ordem superior podem convir na composição metafísica com as 
de ordem inferior e ter o princípio de tal composição de um modo mais 
simples e perfeito. Deste modo, da negação da matéria não podem tirar um 
argumento eficaz. 

25. Em segundo lugar, retorno ao argumento iniciado; na verdade, o fa-
to de que a natureza divina inclua essencialmente sua individuação positiva 
e a incomunicabilidade com relação aos inferiores, origina-se efetivamente 
o fato de que sua infinitude repugne tal multiplicação, posto que toda subs-
tância imaterial criada seja finita; portanto, não há motivo para que Lhe re-
pugne ter outra essência absolutamente semelhante, mas realmente distinta 
em sua entidade. Pode responder-se que ainda que a substância espiritual 
seja absolutamente finita no gênero de ente, é, por outro lado, infinita em 
sua espécie e tem toda a perfeição possível em sua espécie, porque sendo 
abstraída e estando separada da matéria, não tem por onde se limitar e, por 
isso, não pode multiplicar-se dentro da mesma espécie. Mas esta infinitude 
é afirmada sem fundamento suficiente, embora possa explicar em que con-
siste, exceto se cometido uma petição de princípio. 

26. Interrogo, portanto, se esta infinitude é intensiva ou extensiva. O 
primeiro não pode afirmar-se, porque então toda a perfeição intensiva de tal 
Anjo fica restrita dentro do determinado grau e limite de tal espécie, na qual 
não há nenhuma infinitude formal intensiva, exceto que se lhe denomine 
infinita sob algum aspecto, porque pode conter em si potencialmente infini-
tas, as espécies de ordem inferior, algo que, por outro lado, não indica infi-
nitude, mas somente certa perfeição de ordem superior, pelo qual pode ser 
comum às espécies das coisas materiais, como se vê claramente na espécie 
humana, sob a qual podem multiplicar-se infinitamente as espécies dos bru-
tos. Por conseguinte, esta classe de perfeição ou de infinitude não tem nada 
a ver com a questão que nos ocupamos, nem mesmo pode ser a razão pela 
qual uma espécie seja por si mesma individual e não possa multiplicar-se 
nos indivíduos. Ainda mais: se admitíssemos inclusive aquela infinitude in-
tensiva, verdadeira e formal, em algum grau intrinsecamente limitado, não 
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se seguiria que tal perfeição não pudesse encontrar-se em muitos indivíduos 
semelhantes, já que isso não guarda uma necessária conexão com aquilo. 
Do mesmo modo, ainda que se desse uma graça infinita em intensidade, por 
exemplo, na alma de Nosso Senhor Cristo, não se deduz disso que não pu-
dessem dar-se outras qualidades de graças, fossem finitas ou infinitas, distin-
tas numericamente. E este argumento explica também que aquela infinitude 
intensiva própria e formal não pode dar-se mais nas substâncias que nos 
acidentes. 

27. Por outro lado, se se trata de infinitude extensiva, comete-se, em 
primeiro lugar, uma petição de princípio, porque tal extensão não é senão a 
multiplicação dos indivíduos na referida espécie. Além disso, o que se afir-
ma envolve uma contradição, pois aquele indivíduo que existe em si for-
malmente é um só; como pode, portanto, conter em si uma infinitude exten-
siva que só consista na multiplicação dos indivíduos? Poder-se-ia dizer que 
a contém somente de modo virtual, mas não formalmente. Mas não se pode 
explicar em que consiste esta infinitude ou capacidade de ter virtual ou em 
que se funda, já que não consiste na infinitude intensiva de tal natureza, 
nem pode fundar-se nela, como já se provou; portanto, não se pode encon-
trar nenhuma razão pela qual repugne à perfeição de tal natureza poder 
comunicar-se com muitos indivíduos semelhantes em perfeição essencial. 
Portanto, substâncias semelhantes, ainda que separadas da matéria, são 
simplesmente finitas. Nem mesmo é necessário que possuam a limitação 
por parte propriamente da referida matéria (seja qual for a opinião que se 
tenha com relação a este ponto acerca das formas materiais), a não ser pela 
própria diferença, ou por si mesma ou por sua própria entidade, ou porque 
tem tal ser recebido, ou, por fim, porque a sua natuereza exista em tal su-
posto; por conseguinte, da infinitude não se pode tomar nenhum argumento 
por meio do qual as naturezas imateriais semelhantes sejam essencialmente 
individuais e incomunicáveis. 

28. Pode-se dizer de outro modo que só se toma a razão suficiente da 
imaterialidade. Porque as coisas que carecem de matéria não podem multi-
plicar-se materialmente, como é evidente por si; portanto, só formal ou es-
sencial ou especificamente, logo não individualmente ou segundo a multi-
plicação numérica, pois esta é a multiplicação material. Mas, também, este 
argumento, se as palavras formal e materialmente, se tomam propriamente 
no primeiro antecedente, é insuficiente e comete petição de princípio; in-
clui a própria conclusão verdadeiramente na argumentação, ou seja, que a 
distinção numérica é tomada da matéria ou que é o mesmo diferir numeri-
camente que diferir materialmente. Isto, com efeito, nas coisas materiais tem 
algo de verdade, que depois examinaremos, ainda que disso não se possa 
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tomar um argumento suficiente para as realidades imateriais. Portanto, a dis-
tinção individual tem maior extensão que a diferença material tomada na-
quele referido sentido, pois diferir numericamente é só distinguir-se nas 
próprias entidades com conformidade e semelhança na totalidade da natu-
reza essencial, o que pode ser comum tanto para as realidades espirituais 
como para as corporais. Donde, se material e formal forem tomados em sen-
tido mais extenso, enquanto formal refere-se à natureza essencial abstrata e 
a material a tudo aquilo que a contrai e a determina a tal entidade, deste 
modo, pode-se dizer que dois Anjos da mesma espécie, ainda que se distin-
gam como duas formas, não se distinguem formalmente, mas só material ou 
entitativamente, como se distinguem entre si duas almas racionais.  

29. E se pode confirmar primeiramente tal sentença com este exemplo, 
pois a alma racional considerada fisicamente é também uma entidade sim-
ples e espiritual, mas não é individual com relação à sua natureza essencial, 
mas algo que se acrescenta conceitualmente. Mas dizem que a alma racio-
nal tem uma relação transcendental com o corpo e que, por isso, individua-
liza-se. Mas isto é, em primeiro lugar, incerto, pois, embora seja efetivamen-
te verdadeiro dizer que esta alma tem tal aptidão para o corpo, porque ela 
mesma é tal, o contrário também é verdadeiro. Além disso, qualquer coisa 
que se diga a respeito disso, não se refere ao presente caso, ainda que se 
possa tomar proporcionalmente o mesmo argumento; na verdade, a alma 
racional que tem a sua natureza específica com uma relação transcendental 
com o corpo, não tem a sua individuação precisamente por este motivo, 
mas por um acréscimo conceitual, por meio do qual tal relação determina-
se precisamente a tal corpo, ou melhor, a tal relação com o corpo; logo, na 
mesma proporção, a substância do Anjo, que tem uma natureza essencial 
absoluta sem nenhuma relação transcendental, não seria em virtude daque-
la, mas por algo proporcional àquela que se lhe foi acrescida conceitual-
mente. Pode-se tomar um argumento parecido dos acidentes espirituais, nos 
quais o indivíduo acrescenta algo sobre a espécie não só com relação aos 
diversos sujeitos, mas também com relação ao mesmo; por isso, estes aci-
dentes podem, com relação ao mesmo sujeito, distinguirem-se numerica-
mente e multiplicarem-se, ao menos, sucessivamente, como se vê claramen-
te nos diversos atos de mesma natureza no próprio intelecto angélico; se, 
portanto, naqueles mesmos atos encontra-se a mesma natureza específica 
espiritual capaz de contrair-se em diversos indivíduos, não em diversos su-
jeitos, mas em diversas diferenças individuais com relação ao mesmo sujeito 
por quê não poderá a mesma natureza específica substancial e espiritual 
contrair-se da mesma maneira em diferenças individuais proporcionais a 
ela? Não se pode oferecer certamente nenhuma argumentação que seja su-
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ficiente. E semelhantes argumentos podem ser tomados de outras entidades 
simples, que por si mesmas podem distinguir-se em número, enquanto têm 
duas matérias ou duas quantidades, como veremos mais extensamente na 
seguinte seção. 

30. Por fim, sem nenhuma razão se limita a potência divina, que não 
pode criar vários Anjos semelhantes em essência e espécie, ou se Ele quises-
se aniquilar os Anjos maus, não poderia criar outros semelhantes, algo que 
por si mesmo é inacreditável; e, por isso, quase todos os demais teólogos 
ensinam in II dist. 3 que se pode fazer. Escoto na q.7; Durando, na q.3; Ga-
briel na q.1 e outros; e Marsílio em In II, q.3, a.3; Alexandre de Hales II 
q.20, memb. ult., a.2 e Metafísica, texto 41; e Ferrariense tomando-o de 
Santo Tomás, Contra Gentiles, II c.93, diz não contradizer a potência abso-
luta a distinção numérica das substâncias espirituais estabelecida deste mo-
do, embora negue que exista na ordem natural das coisas; e se inclina a ela 
Santo Tomás no opúsculo 16, último capítulo, onde extensamente explica 
que a substância imaterial é uma numericamente singular e individual, por-
que não pode por si mesma ser participada naturalmente por muitos; acres-
centa, por outro lado, que é próprio do engenho de pessoas rudes deduzir, a 
partir disso, que não se possa ser multiplicada por Deus. Mas qualquer que 
seja o significado deste modo de falar, ou seja, de dizer que isso é possível 
pela potência absoluta ou natural, ou comum, que talvez seja só questão de 
nome, todavia, de qualquer modo que seja isso possível, conclui-se sufici-
entemente que a substância imaterial não é individual por causa de sua na-
tureza essencial específica, pois se fosse assim, implicaria uma contradição 
que tal substância se multiplicasse individualmente, como a implica que o 
indivíduo se multiplique numericamente. Donde, também se percebe igno-
rarem o sentido próprio da palavra os que dizem que nas naturezas angéli-
cas dá-se um conceito objetivo verdadeiramente específico e logicamente 
universal (assim o dizem) e que, por outro lado, aquela natureza é por si 
mesma tão incomunicável que implica contradição que exista em vários in-
divíduos distintos só numericamente. E isso implica obviamente contradi-
ção, pois se aquela natureza não pode de nenhum modo existir em muitos 
indivíduos, deve ser porque por si e por seu próprio conceito essencial é as-
sim mesmo incomunicável; portanto, se tal é assim, repugna-se abstraí-la 
deste indivíduo e convertê-la em comunicável ou indiferente, porque esta 
mesma abstração é contra sua natureza e essência, como consta evidente-
mente na natureza divina. Portanto, dir-se-á com mais verdade e conse-
quência que semelhante ao que ocorre com as substâncias imateriais, nas 
quais se dão verdadeiras e próprias espécies, deve também ocorrer com o 
indivíduo, que acrescenta algo sobre a espécie segundo a natureza e, por 
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conseguinte, que podem dar-se vários indivíduos semelhantes. Pois bem, se 
de fato se dão, deve ser porque é o que está mais de acordo com a Escritura 
e com os Padres, o que pertence às disputas teológicas. 

RESPOSTAS AOS FUNDAMENTOS DAS OUTRAS OPINIÕES. 

31. Ao fundamento da primeira opinião responde-se dizendo que todas 
aquelas coisas que se enumeram no primeiro argumento indicam somente 
que a natureza específica afirma um conceito objetivo que prescinde con-
ceitualmente dos indivíduos e que, contrariamente, o indivíduo acrescenta 
algo distinto conceitualmente à natureza específica. Na verdade, a ciência 
humana versa sobre as coisas concebidas universalmente, das quais consi-
deram imediatamente as definições e as demonstrações; e para isso é sufici-
ente que possam ser abstraídas conceitualmente, ainda que na realidade 
não se deem separadas. O que é evidente pelo que foi dito acerca do con-
ceito de ente, acerca do qual se dá a ciência e se fazem demonstrações, 
ainda que conste que na realidade não esteja separado das próprias noções 
dos entes, mas que se abstrai somente conceitualmente. Daí que esta distin-
ção é suficiente para aquelas locuções causais: porque o homem é risível, 
Pedro é risível, já que neles não se dá uma causa real e física que interve-
nha entre Pedro e risível, mas que se explica a razão adequada e a origem 
daquela propriedade. 

32. Ao segundo se responde que em tais argumentos (que notei acima 
tratando do conceito de ente), comete-se facilmente um equívoco ao argu-
mentar a partir do nosso modo de conceber e do uso das palavras com que 
significamos tais coisas e como são concebidas por nós até as próprias coi-
sas enquanto elas existem em si, inferindo a distinção real da distinção de 
razão, o que é um argumento falso. Responde-se, portanto, que o homem 
significado e concebido enquanto tal, não diz nem inclui em sua noção es-
sencial nenhuma diferença individual, como prova retamente o argumento. 
E é evidente porque prescinde conceitualmente de todas aquelas várias dife-
renças desta ordem, pode contrair-se e determinar-se conceitualmente. 
Donde retamente se conclui que se deve acrescentar algo que esteja fora da 
essência do homem concebido deste modo, para que se torne singular; ne-
go, porém, que disso se siga a distinção real entre a natureza comum de 
homem e sua diferença individual, porque a natureza humana não existe na 
realidade como universal e abstrata, tal como se lhe concebe pelo intelecto. 
E quando se afirma que aquilo que pertence à essência e o que está fora da 
essência realmente se distingue, mas não só conceitualmente, é preciso res-
ponder que de duas maneiras se pode entender que algo esteja fora da es-
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sência. De um modo segundo a realidade, ou seja, considerando as coisas 
mesmas tal como existem na realidade; de outro, segundo a razão, que se-
para um do outro, ainda que na realidade não estejam separados. Conforme 
o primeiro modo é verdade (sobretudo nas coisas finitas), que aquilo que 
existe à parte da coisa e fora da essência deve distinguir-se por meio dela da 
natureza da coisa, porque não pode de outro modo dizer-se que esteja fora 
da essência; contudo, nego que a diferença individual, por exemplo, de Pe-
dro ou de Paulo esteja, como existe na realidade, de tal modo, fora da es-
sência do homem; na verdade, o homem não existe na realidade senão em 
Pedro e Paulo e em cada um a própria diferença é algo que pertence à es-
sência do homem, como existente nele mesmo. Poder-se-á dizer que disso 
se segue que o homem em Pedro e Paulo difere essencialmente, ou que Pe-
dro e Paulo não têm a mesma essência. Responde-se que não tem a mesma 
essência realmente, mas que, por outro lado, tem a mesma conceitualmen-
te, que na realidade não é senão ter semelhança; e porque diferir essencial-
mente, dito segundo estas palavras, não significa só a real distinção das es-
sências, mas também nega a semelhança e a conformidade essencial, por-
tanto, a unidade conceitual da essência, não concede absolutamente que 
difiram essencialmente as coisas que diferem só numericamente. Não obs-
tante, se aquelas palavras tomaram-se só no primeiro sentido, seria verdade 
que Pedro e Paulo difeririam essencialmente, justamente a significação que 
negamos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo difiram essencialmente, porque 
nem tem diferença essencial, nem distinção de essências. Mas, segundo o 
outro modo, isto é, segundo a precisão conceitual, diz-se que está fora da 
essência do conceito objetivo aquilo sem o qual pode salvar-se o conceito 
de tal noção; e, deste modo, não é necessário que aquilo que se diz que es-
tá fora da essência seja naturalmente distinto do outro, mas que é suficiente 
que se distinga conceitualmente, já que aquela mesma palavra fora não sig-
nifica estar absolutamente fora da realidade, mas estar fora do conceito ou 
estar fora da realidade enquanto concebida.  

33. Donde, para a confirmação deve-se responder quase com idêntica 
distinção, pois na realidade o homem não se constitui como homem em 
abstrato, nem como separado em si mesmo, mas constitui-se como Pedro, 
Paulo, Francisco; onde, cada um deles constitui-se homem como em Pedro; 
nem há na realidade algo que seja verdadeiramente um constitutivo do ho-
mem, que na própria realidade seja comum, mas há vários constitutivos de 
cada um dos homens, nos quais se diz que está fundamentalmente a nature-
za comum, por causa da conformidade e semelhança que têm entre si, co-
mo trataremos com maior extensão na disputação seguinte. Por outro lado, 
segundo a razão, do mesmo modo que se concebe como abstrato o homem 
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universal, do mesmo modo se entende também que tem seu adequado e 
comum constitutivo; donde, só se pode concluir que aquilo é conceitual-
mente distinto das diferenças individuais, que constituem especialmente os 
indivíduos. Ao terceiro responde-se que acerca do dito sobre o conceito de 
ente, consta que tais argumentos não provam a distinção por parte da natu-
reza da coisa; o mesmo nós demonstraremos acerca das naturezas univer-
sais e inferiores na disputação seguinte. 

34. Ao primeiro argumento da segunda opinião responde-se dizendo 
que se prova adequadamente que a coisa não se torna singular por meio do 
acréscimo de realidade, ou de um modo realmente distinto da natureza que 
se diz que a torna singular, porque qualquer semelhante distinção supõe a 
entidade, e, portanto, a singularidade num e noutro extremo. Mas aquele 
argumento não prova que a coisa não possa se fazer singular pelo acréscimo 
de algo conceitualmente distinto, porque esta distinção não supõe a entida-
de atual, e, portanto, nem mesmo a singularidade num e noutro extremo, 
pois sendo esta distinção conceitual pode-se facilmente entender entre a 
coisa concebida universalmente e seu modo. 

35. E segunda esta doutrina facilmente se solucionam algumas dificul-
dades que propõe Caetano no De ente et essentia, c.2, q.4, contra a doutri-
na de Escoto, na medida em que se pode também objetar contra a conclu-
são primeira e terceira das expostas por nós, como aquela: o ato singular 
supõe uma potência singular, no livro II da Física, c.3, texto 36; pois bem, o 
que se diz que o indivíduo acrescenta sobre a espécie é um ato de natureza 
singular; logo, supõe uma natureza singular, porque se refere a ela como a 
uma potência. Responde-se, portanto, que a maior é verdadeira tratando-se 
de um ato e potência reais e distintos realmente, acerca dos quais Aristóte-
les trata no lugar citado; mas não do ato e potência conceitualmente distin-
tos, já explicados pela razão. Assim também o ato específico não supõe 
uma potência específica, mas genérica. Outro argumento seu é: o que con-
vém a um indivíduo e repugna outro, supõe distinção de ambos; pois bem, 
a diferença individual é assim; logo não faz a distinção, mas a supõe. Mas 
este argumento, por causa da forma, é mais frágil, pois facilmente pode ser 
negada a maior como se vê claro neste semelhante enunciado: o que con-
vém a uma espécie e repugna outra supõe a distinção de ambas, pois have-
ria adição ou se faria; portanto, o mesmo deveria ser dito no presente caso. 
Não obstante, se o argumento não se desse para os próprios indivíduos, mas 
para a natureza que se contrai por esta diferença individual, poderia ter for-
ça contra a distinção real entre aquela diferença e a natureza, mas não con-
tra a nossa sentença. Na verdade, nos diversos indivíduos existem naturezas 
realmente distintas; daí que se as diferenças individuais são realmente dis-
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tintas delas, é necessário que a diferença que convém a um e repugna o ou-
tro suponha dita distinção e não a cause, porque supõe, como se disse, uma 
potência singular proporcionada a si mesma, e, portanto, distinta de outra, 
que não lhe seja proporcionada; deste modo, já não será a diferença indivi-
dual, como acima também argumentamos. Mas se suprimida a distinção por 
parte da natureza da coisa, o argumento não procede com relação à nature-
za que há de contrair, porque neste sentido não se trata de uma e outra na-
tureza, de tal maneira que possa a diferença convir a uma e repugnar a ou-
tra, mas é uma conceitualmente. Mas se se trata da natureza, não enquanto 
contraível, mas como contraída, assim já é a própria coisa individual, que 
se constitui por sua própria diferença e distingui-se de outra. 

36. Ao segundo responde-se que só procede acerca da última razão 
formal de um, ou da unidade individual, que consiste em negação, acerca 
da qual concedemos que não acrescente nada sobre a entidade individual a 
não ser a negação; por outro lado, nós tratamos do fundamento desta nega-
ção e do que acrescenta a entidade singular sobre a natureza comum, por 
cuja razão é capaz de tal negação. 

37. Ao terceiro alguns dizem que aquilo que acrescenta o indivíduo so-
bre a espécie é acidental. Pois bem, que isto é falso o demonstram já os ar-
gumentos que lá foram expostos, ou outros que daremos na seguinte seção, 
ou também como já vimos dizendo, pois se isto que se acrescenta é só con-
ceitualmente distinto da substância ou essência da coisa e unido por si a ela 
como determinado por si a natureza comum à particular de que maneira 
pode ser acidental? Outros, por conseguinte, dizem simplesmente que isto é 
essencial para o indivíduo, não para a espécie, o que na verdade é assim, se 
considerarmos a coisa mesma, pois o que de modo absoluto constitui intrin-
secamente este indivíduo e o compõe é a sua própria diferença, juntamente 
com a natureza comum; não pode sequer não ser, nem mesmo conceber es-
te indivíduo sem tal diferença. Contudo, conceitualmente e segundo o mo-
do de falar dos dialéticos e metafísicos, proporcional ao nosso modo de 
conceber, não se chama essencial esta diferença individual, mas entitativa-
mente intrínseca e quase material, enquanto se distingue da diferença espe-
cífica, que é formal em sumo grau, já que verdadeiramente se toma daquele 
grau em que os indivíduos convêm formalmente ou se assemelham. Assim, 
isso parece que deve ser declarado, do seguinte modo: que os indivíduos da 
mesma espécie têm [juntos] uma íntegra e perfeita semelhança na natureza, 
uma real distinção na qual eles se distinguem dos indivíduos do mesmo gê-
nero, mas diferem nas espécies, cujos [indivíduos] não tem entre si mesmos 
tanta nem tão perfeita semelhança. Portanto, isso faz com que a nossa men-
te conceba aquilo em que ditos indivíduos convêm entre si, como uma uni-
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dade e como algo que é formal neles e que por si contribui à ciência, pois a 
distinção só na entidade julga-se que é por acidente e, por isso, se chama 
material. E pelo mesmo motivo não se tem definição científica, exceto do 
conceito comum e específico e, neste sentido, a espécie última diz toda es-
sência dos indivíduos, ou seja, tomada e concebida formal e abstratamente, 
na medida em que seu conhecimento serve para a ciência humana, que não 
descende aos particulares segundo suas noções próprias e individuais, pois 
não pode percebê-las tal como são em si, nem considera os acidentes pró-
prios dos indivíduos, posto que ou lhes convenham contingente e aciden-
talmente ou, talvez, por serem algo completamente próprio, encontram-se 
tão ocultos como as próprias diferenças individuais; por fim, porque seria 
muito trabalhoso e quase interminável descender até cada um dos particula-
res. Contudo, não há dúvida de que os indivíduos, embora difiram apenas 
numericamente, têm na realidade distintas essências, que são concebidas e 
explicadas tal como são em si, e serão declaradas por diversos conceitos e 
definições; e terão distintas propriedades, ao menos de acordo com a reali-
dade, ou segundo um modo próprio, sob cuja consideração entram dentro 
da ciência angélica ou divina.  

38. Responde-se aos fundamentos da terceira opinião. Pode-se respon-
der Aristóteles no livro VII da Metafísica com o que diz Alexandre de Hales 
que diz que nas coisas que são separadas da matéria não se distingue o que 
é daquilo de que é, não considera a matéria com toda propriedade como 
matéria primeira, ou por sujeito próprio de alguma forma, mas por qualquer 
suposto que na realidade distinga-se de algum modo de sua natureza; assim 
também, nenhuma substância criada pode ser dita abstraída da matéria, 
porque em todas elas a natureza está num suposto, de algum modo, distinto 
de si mesma. Esta doutrina é verdadeira, mas não penso que Aristóteles fa-
lasse em tal sentido naquela passagem. Alexandre de Afrodisia o expõe de 
outra maneira, pois ele pensa e é muito provável, realmente, que Aristóteles 
em um e outro lugar das referências acima, falou das mesmas substâncias e 
que, do mesmo modo, compara o que algo é com aquilo de que é. O que se 
pode confirmar com as próprias palavras do filósofo, pois diz no referido 
texto 41: foi dito que cada quididade e cada coisa particular são o mesmo 
em algumas coisas, como nas substâncias primeiras; do mesmo modo o en-
tende Alexandre. E ainda que o texto naquele dado lugar não repita comu-
mente aquela expressão foi dito, a que a havia antes precedido compreende 
também esta cláusula, como se vê claramente pelo contexto. Disso se segue 
que Alexandre não concebe as substâncias primeiras como substâncias ima-
teriais, como Santo Tomás, porque Aristóteles na última vez se refere às coi-
sas que havia feito referência anteriormente; e ali não havia dito nada de 
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particular com relação às substâncias imateriais, nem mesmo em outra pas-
sagem refere-se a alguma natureza especial por meio da qual se estabeleça 
nisso uma a diferença entre as substâncias materiais e as imateriais; nem 
mesmo há indício de algo acerca do qual possamos dizer que ele usa equi-
vocadamente aquela expressão com aquilo de que é, de tal maneira que no 
primeiro texto se tome pelo definido e aqui pelo suposto, o que seria, assim, 
diversa a comparação estabelecida em um e outro lugar. E, por fim, Aristóte-
les nunca teria usado o nome de primeira substância para especialmente 
significar as substâncias imateriais, ainda que no livro IV, c.3, texto 7, pare-
ça que tenha feito dita referência em tal significação, mesmo que o Comen-
tador [Averróes] tenha entendido ali Deus como substância primeira e seja o 
que for daquela passagem não se toma nenhum argumento para este outro 
de que tratamos; portanto, conforme esta exposição, a sentença de Aristóte-
les é a mesma num e noutro lugar. Segue-se, pois, que Alexandre entende 
por substância primeira qualquer suposto substancial, do qual não se separa 
o que é algo, isto é, a natureza comum. E o que Aristóteles acrescenta: digo 
substância primeira o que não se predica por existir como uma realidade 
distinta em outra, como em um sujeito ou matéria, o que é explicado por 
Alexandre como sendo a substância, que não se define como uma coisa em 
outra, mas como uma unidade que tem consistência por si, e nisto difere do 
composto acidental, como o é o branco, por exemplo, ou o chato, como al-
go cuja existência significa existente num sujeito como em sua matéria, pois 
de tal composto integrado por este sujeito como matéria e pelo acidente 
como existente naquela, acrescenta Aristóteles que nele, sendo uno por aci-
dente, que é distinto do sujeito em que existe. E assim, segundo esta exposi-
ção, nada pode ser tomado do referido texto contra a nossa sentença. Mas, 
além desta provável exposição, este texto tem uma outra, talvez, mais pro-
vável, porque se refere à questão da distinção da natureza e do suposto nas 
coisas imateriais, o que será exposto mais detalhadamente depois, na se-
guinte disputação, da distinção entre a natureza e o suposto nas coisas cria-
das. 

39. Com relação ao outro testemunho tomado do III livro do De anima, 
se for manter a comum interpretação só se pode responder que Aristóteles 
foi daquele parecer, algo que finalmente concede Escoto em In II, dist.3, q7, 
ad1, onde diz que Aristóteles pensou que os Anjos são seres por si necessá-
rios e que, por isso, não pôde pensar, por conseguinte, que podem dar-se 
muitos anjos numa espécie, pois se pudessem dar-se, dar-se-iam de fato, já 
que nas coisas por si necessárias e eternas, é o mesmo o ser e o poder. E de 
igual modo, se pudesse existir vários, também poderiam multiplicar-se até o 
infinito e, por fim, seriam atualmente infinitos. Assim, pois, o fundamento 
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deste raciocínio é incerto, ou seja, que Aristóteles pensasse que os anjos 
fossem antes por si mesmos necessários. E, talvez, Aristóteles quando coloca 
esta diferença entre os indivíduos materiais e imateriais não fala precisa e 
metafisicamente do indivíduo, ao referir-se só à substância singular, fala sim 
fisicamente do indivíduo, tal como existe na realidade e modificado por 
seus acidentes; e desta maneira, parece que ele fala na referida passagem do 
livro III do De anima, pois diz que o indivíduo material é tal que dele se 
ocupam os sentidos, o que não é verdade do indivíduo tomado com abstra-
ção rigorosa e metafísica, exceto só no sentido posterior e físico. E assim 
pode encontrar-se facilmente a diferença entre o indivíduo material e o es-
piritual. 

40. A resposta à prévia sentença (seja o que for dito acerca daquela 
opinião de que nas coisas materiais a matéria assinalada é o princípio de 
individuação, algo que imediatamente discutiremos) responde-se que ainda 
que nas coisas imateriais não se dê este princípio de individuação, há de 
dar algum outro correspondente, pois aquelas também são substâncias indi-
viduais, não por causa da sua natureza específica, mas por causa da sua 
singularidade. Onde, quando se diz que a substância espiritual é individual 
por si mesma, e entende-se por si mesma, em razão de sua natureza especí-
fica, comete-se petição de princípio e se toma num sentido falso, como já se 
provou; mas se por si mesma entende-se por sua entidade, isto é certamente 
verdadeiro; mas, nada há que impeça que naquela mesma entidade distin-
gam-se conceitualmente a natureza específica e a diferença individual e que 
a mesma entidade, segundo os diversos sentidos, possa ser fundamento e 
princípio de uma e de outra. Com relação a este ponto existe, na verdade, 
quase o mesmo argumento relativo às substâncias materiais, seja porque se 
diga que o princípio de individuação delas é a matéria assinalada, seja por 
qualquer outra coisa, seja o que for não pode ser nada que não seja a mes-
ma entidade essencial da coisa, total ou parcialmente; e, por isso, é preciso 
distinguir nela a natureza específica, por meio da qual se diz que é a essên-
cia ou uma parte dela, e a outra natureza, não real, mas distinta conceitu-
almente, pela qual se diz que é o princípio de individuação. 
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SEÇÃO III 

Se a matéria signada é o princípio de individuação nas substâncias mate-
riais 

1. Omitimos a substância divina porque, como dissemos, ela é por si e 
essencialmente individual; portanto, não há razão para buscar nela um 
princípio de sua individuação, que não o de sua essência ou de sua própria 
existência. 

SENTIDO DA QUESTÃO 

2. Para que se entenda o sentido da questão é preciso tomar, do dito na 
seção anterior, que em tais substâncias criadas pode ser considerada uma 
composição metafísica que, segundo a razão, é de natureza específica e di-
ferença individual; pois, assim como aquilo que a espécie acrescenta sobre 
o gênero – segundo a consideração metafísica é diferença divisiva, ou seja, 
contrativa do gênero e constitutiva da espécie – assim, também, o que o in-
divíduo acrescenta sobre a espécie denomina-se retamente diferença contra-
tiva da espécie, constitutiva e distintiva dos indivíduos, que verdadeira e 
propriamente diz-se que diferem em número; por isso, pois, diz-se que a es-
pécie se predica de muitos seres numericamente diferentes. Do mesmo mo-
do mostramos que aquilo que o indivíduo acrescenta sobre a espécie, ainda 
que seja só conceitualmente distinto é, contudo, algo real e positivo que 
fundamenta a negação ou a indivisão própria do indivíduo, já que ele por si 
mesmo é incomunicável e distinto dos outros, ou seja, incomunicável a ou-
tros indivíduos e, por isso, unido à espécie constitui com ela um indivíduo 
substancialmente uno sob tal espécie; nada lhe falta, portanto, para ter ver-
dadeira razão de diferença. Por isso, alguns pensam que isto é o que é pre-
ciso assinalar como princípio de individuação e que não é preciso buscar 
nenhum outro, como se vê em Escoto, em In II, dis. 2, q.6 e em Fonseca, no 
livro V da Metafísica, c.6, sec.1. Mas não se discute a questão em tal senti-
do, nem sobre ela existe verdadeiramente diversidade de opiniões, entre os 
que disputam sobre o princípio de individuação. O sentido da questão é, 
portanto, qual fundamento ou princípio tem na realidade aquela diferença 
individual? Alguns costumam tomar estes predicados metafísicos como 
princípio realmente constitutivo da coisa, do mesmo modo como costumam 
tomar o gênero da matéria e a diferença da forma e, às vezes, tomam as de-
nominações substanciais da matéria como, por exemplo, quando o homem 
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se chama material e, às vezes, da forma como, por exemplo, quando chama 
o homem de racional e, outras vezes, de toda a natureza composta como, 
por exemplo, quando se chama homem; por isso, de acordo com este modo 
de proceder pergunta-se agora qual é o princípio desta diferença individual. 
Por esta declaração se vê que não procuram princípios ou causas extrínse-
cas da individuação, ou dos indivíduos, como são as causas eficiente e fi-
nal, posto que estas não causem mais a individuação do que a entidade in-
dividual, ou seja, dando o mesmo princípio intrínseco de individuação; isto 
é, pois, o que buscamos. E ainda que a questão seja geral para todas as 
substâncias criadas, trataremos primeiro das materiais, porque elas são mais 
conhecidas por nós e, depois, se verá facilmente o que é que podemos con-
jeturar acerca das espirituais. E como existem muitas opiniões sobre este 
ponto que pedem um exame cuidadoso, consideraremos cada uma delas 
separadamente. 

3. Há uma sentença célebre que afirma que o princípio de individuação 
é a matéria signada. Esta é a opinião de Santo Tomás, I, q.3, a.3. ad3 e q.50, 
a.4; III, q77, a.2 e em In IV Sent. Dis.12, q.1, a.1, questiunc. 2 e Opúsculo 
29 e De ente e essentia, c.2 onde Caetano discute e defende isso detida-
mente e Capreolo, em In II, dist. 3; Soncinas, VII Metafísca, q.33 e 34; Ferra-
riense em I C. Gentiles, c.21 e outros que serão citados depois. Acredita-se, 
além disso, que esta foi a opinião de Aristóteles, pois em muitos lugares 
pensa que a distinção e a identidade numérica devem ser atribuídas à maté-
ria primeira. Por isso, no livro V da Metafísica, c.6, texto 42, diz que é uma 
em número, porque a matéria é uma só, e no livro VII, c. 8, texto 28, diz 
que a forma com estas carnes e ossos é Sócrates e Cálias e no c. 10, texto 
25 diz: o singular por sua última matéria, já é Sócrates; e deste princípio, no 
livro XII da Metafísica, c.8, texto 49, conclui: o primeiro motor não pode ser 
senão um numericamente, porque carece de matéria, julgando necessário 
que as coisas que convém na espécie e diferem no número tenham matéria 
e difiram por meio dela. E de modo semelhante, no livro I De caelo, c.9, 
prova que não pode existir outro mundo, porque este mundo abarca toda a 
matéria das coisas naturais. Por todos estes testemunhos parece que esta foi 
a sentença de Aristóteles, segundo a qual é preciso afirmar consequente-
mente (como referem os mencionados autores) que nas substancias imateri-
ais não há um princípio positivo de individuação, nem uma diferença indi-
vidual própria, mas só a natureza, em si mesma incomunicável. 

4. Como fundamento desta sentença, se nos referirmos à razão, não se 
encontra outro que não se refira à autoridade de Aristóteles, ou seja, que a 
matéria é o princípio de multiplicação e distinção dos indivíduos dentro da 
mesma espécie, como atesta Aristóteles nas referidas passagens; pois bem, é 
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princípio de individuação aquilo que é princípio de distinção numérica; lo-
go. Em segundo lugar, é individual aquilo que é incomunicável aos seme-
lhantes inferiores; mas a matéria é o primeiro fundamento desta incomuni-
cabilidade, pois a forma, por ser ato, é por si mesma comunicável; e a forma 
se limita e determina no momento em que se contrai a esta matéria. Em ter-
ceiro lugar, porque o indivíduo é o primeiro sujeito na coordenação metafí-
sica, pois dele se predicam todas as demais coisas superiores; e ele não se 
predica delas; logo, o primeiro princípio e fundamento do indivíduo, como 
tal, deve ser o que é o primeiro sujeito entre os princípios físicos; pois bem, 
tal é a matéria; logo, a matéria deve ser o princípio de individuação. 

EXAMINAM-SE OS ARGUMENTOS DESTA SENTENÇA 

5. Mas, antes de seguirmos adiante, tais argumentos, prescindindo do 
argumento de autoridade, não são de grande peso. Ao primeiro pode ser 
respondido, pois, facilmente, negando a maior, pois é mais princípio de 
multiplicação o que é princípio de distinção; e o princípio de distinção não 
é a matéria, mas a forma, pois, como se afirma comumente, o ato é o que 
distingue. Por isso, Santo Tomás no livro II C. Gentiles, c.40, prova clara-
mente que a matéria não é a primeira causa das coisas e, ainda que preten-
da fazer referência principalmente à distinção essencial, os argumentos que 
considera valem também para a distinção numérica, principalmente o que 
diz no segundo argumento que a forma não segue à disposição da matéria 
como causa primeira, mas ao contrário, que a matéria dispõe-se de tal ma-
neira que segue a tal forma. Do mesmo modo, o que ali mesmo disse: aque-
las coisas que se reduzem à matéria como à sua causa primeira, estão fora 
da intenção do agente e se fazem por acaso. Por conseguinte, se a matéria 
fosse a primeira causa por meio da qual existisse tal indivíduo, o indivíduo, 
como tal, seria feito por acaso e fora da intenção do agente. Do mesmo mo-
do, o que é dito no mesmo lugar, no quarto argumento: que uma matéria 
necessita de outra coisa distinta de si para que se distinga de outra matéria; 
por esta razão, não é aquela a primeira causa da distinção, tal como se to-
mou no referido argumento. Onde, convencidos por estes e outros argumen-
tos, muito dos autores que seguem a referida opinião confessam que como 
há duas coisas que são da própria natureza do indivíduo, ou seja, ser inco-
municável aos inferiores e ser distinto dos outros indivíduos, a matéria é o 
princípio de individuação com relação ao primeiro e a quantidade com re-
lação ao segundo, pois é ela que distingue as próprias matérias; o que ve-
remos a seguir com quanta verdade e consequência possam ser vistos; pois, 
agora, só examinaremos a força de ditos argumentos. A primeira razão só 



FRANCISCO SUÁREZ 390 

teria aplicação na individuação com respeito à distinção de um com relação 
ao outro, acerca do qual confessam os mencionados autores, que já não é 
originado da matéria. Advirto, não obstante, que os argumentos dados não 
são convincentes com respeito a toda a distinção, pois, como direi depois, a 
matéria tem por si mesma a capacidade de distinguir um do outro, enquanto 
ela tem algum ato entitativo; contudo, provam que não há motivo para que 
a primeira razão de toda a distinção numérica atribua-se mais àquela, do 
que a alguma forma.  

6. O segundo argumento parte da causa primeira da incomunicabilida-
de, na qual consiste primeiramente a noção de indivíduo, como se declarou 
acima, pois distinguir-se de outro ocorre como consequência, conforme o 
que se disse acima sobre a unidade de um modo geral; por isso, se aquele 
argumento fosse eficaz, provaria de modo suficiente que a matéria é o prin-
cípio de individuação. Mas, se considerarmos isso, de modo atento, vere-
mos que há um claro equívoco em tal argumento, pois quando se diz que a 
matéria é o princípio de incomunicabilidade do indivíduo, porque é o pri-
meiro sujeito, por si mesmo maximamente incomunicável, ou esta palavra 
incomunicável se toma equivocadamente ou se supõe algo falso na prova. 
Com efeito, pode ser entendido de muitas maneiras que a matéria é inco-
municável; em primeiro lugar, que é incomunicável a algo, como um sujei-
to físico ao que informa, ou no qual está inerente; e este sentido é muito 
verdadeiro e se prova retamente considerando que a matéria é o primeiro 
sujeito; não obstante, isso não faz referência à questão que tratamos, seja 
porque não pertence ao conceito de indivíduo como tal o ser incomunicá-
vel a outro como a seu sujeito, pois os acidentes são individuais, ainda que 
se comuniquem deste modo e, também, as formas substanciais; seja porque 
também dita incomunicabilidade não é suficiente para afirmar a noção de 
indivíduo, pois a matéria, deste modo, por causa de sua espécie, é incomu-
nicável e, contudo, não é individual por causa de sua espécie, mas comum 
a muitas matérias numericamente diferentes; portanto, aquela incomunica-
bilidade não é a causa primeira da individuação, inclusive na própria maté-
ria; portanto, muito menos poderia ser a matéria o primeiro princípio de in-
dividuação da substância por causa desta incomunicabilidade. Por outro la-
do, pode-se dizer que a matéria é incomunicável, seja por modo de causa, 
ou por modo de parte, ou por modo da natureza para o suposto, ou por 
modo de superior para os inferiores e todos estes modos são falsos, pois a 
matéria se comunica à forma do mesmo modo enquanto é sua causa e a 
sustenta. Assim, a matéria é comunicada ao composto como a parte [é co-
municada] ao todo e, também, como a causa ao seu efeito, ao qual não 
causa, senão lhe comunicando intrinsecamente a sua entidade. Assim, se 
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falarmos naturalmente, a matéria como parte da natureza, comunica-se só 
ao próprio suposto; mas se [falarmos] sobrenaturalmente, [a matéria] comu-
nica-se também a outro [suposto], como pode considerar-se na humanidade 
de Cristo; mas todos estes modos não se referem a nada do presente caso, 
como claramente se vê. 

De fato, o último modo (em que só os termos tomados no referido ar-
gumento seriam usados univocamente) é francamente falso o que se com-
prova pelo argumento dado acima, pois a matéria, como tal, por causa da 
potência da sua própria natureza, é comunicável a muitos inferiores que 
podem subordinar-se a ela com relação à ordem de predicação, ainda que 
não possam ser sujeitos de inesão. E se for dito que a matéria, enquanto tal, 
é comum e que a matéria signada da qual aquela sentença trata é incomu-
nicável, é contrário a isso de que a matéria signada – seja o que for – não 
tem o ser incomunicável por ser primeiro sujeito, sobre o qual se fundamen-
ta aquela argumentação; portanto, se a matéria signada é incomunicável, o 
será por outra causa, em que [a matéria] pode ser comum às formas ou a 
outras coisas, como veremos no que se segue. Onde, para aquela incomu-
nicabilidade que se refere o conceito do próprio indivíduo, não procede 
aquele argumento do primeiro sujeito, pois as próprias formas angélicas e o 
próprio Deus são incomunicáveis do mesmo modo, mesmo quando sejam 
absolutamente atos e não potências. Onde, quando ali foi dito que a forma 
é por si mesma comunicável, isso também está fora do propósito, pois a 
forma é, enquanto tal, comunicável à matéria como a seu sujeito, não como 
a seu inferior; e, do mesmo modo, quanto à sua noção específica, ela é co-
municável às distintas formas e, por isso, segundo tal noção [a forma] não é 
individual; contudo, esta forma é tão incomunicável quanto esta matéria; 
logo, quanto a isso, não há maior razão [de princípio de individuação] para 
uma e do que para a outra. 

7. E por estas coisas constata-se que a terceira conjetura não tem ne-
nhuma eficácia, porque é muito diversa do argumento quando se considera 
o sujeito de inesão e o de predicação, pois ainda que possa ser pensado ha-
ver certa proporção entre estes dois sujeitos, já que o superior se compara 
com o inferior, que lhe é sujeito como forma que lhe dá o ser, contudo, não 
são absolutamente da mesma noção, nem um se fundamenta no outro; on-
de, nas mesmas substâncias simples há sujeição ou subordinação dos inferi-
ores aos superiores, sem sujeito de inesão ou de informação. Acrescenta-se 
que o que é sujeito de predicação não é por si mesmo mais imperfeito do 
que o seu predicado superior, como a matéria que é o primeiro sujeito é in-
ferior à forma e, por isso, não é necessário que aquilo que é o primeiro su-
jeito na ordem da geração e imperfeição, seja o primeiro princípio e funda-
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mento do indivíduo, que é o primeiro sujeito na ordem da predicação, que 
contém em si toda a perfeição dos superiores e acrescenta algo próprio que 
lhe completa e aperfeiçoa. 

MUITAS OBJEÇÕES CONTRA A REFERIDA SENTENÇA 

8. Mas deve-se considerar se esta sentença que não possa ser demons-
trada pela razão, ainda pode ser convenientemente defendida e sustentada, 
pois isso nos seria suficiente para que, ao menos, pela autoridade de Santo 
Tomás e de Aristóteles, também nós a defendêssemos. E a primeira causa da 
dificuldade acerca dela pode ser que a matéria não só com relação a si 
mesma, [mas] segundo a sua noção específica, é comum a muitos indiví-
duos materiais, mas também porque a própria matéria numericamente pode 
estar sob muitas formas ou distintas espécies ou diversas só numericamente, 
e isso, ao menos sucessivamente; portanto, como pode ser a matéria princí-
pio de individuação? Porque o princípio de individuação deve ser próprio 
em máximo grau e de nenhum modo comum a vários indivíduos, nem si-
multânea nem sucessivamente. Por causa desta dificuldade acrescentou-se 
àquela opinião que a matéria é o princípio de individuação, mas não de 
qualquer maneira, mas [enquanto] signada pela quantidade. Pois bem, o 
que os defensores desta mesma sentença querem explicar com essa palavra 
é tão obscuro que para explicá-lo se distinguem de modo surpreendente, em 
muitos pareceres diferentes. É preciso, pois, expor e examinar suas explica-
ções para que apareça mais claramente qual seja a probabilidade que esta 
opinião possa ter. 

REPROVA-SE O PRIMEIRO MODO DE EXPLICAR A MATÉRIA SIGNADA 

9. A primeira explicação é a de que a matéria signada pela quantidade 
não é outra coisa que a matéria com quantidade ou afetada pela quantida-
de, pois pensam que tal princípio de individuação compõe-se destas duas 
coisas, de tal maneira que a matéria dê a incomunicabilidade e a quantida-
de a distinção, como dissemos acima. Assim, Capreolo, em In II, dist. 3, q.1, 
a.1, concl. 5 e no a. 3, na resposta aos argumentos contra ela. Do mesmo 
modo, Ferrariense, I C. Gent. c. 21 e Soncinas, no livro VII, q.34. Inclina-se 
a ela, também, Santo Tomás na q. 2 do De veritate, a. 6, ad 1, onde explica 
que a matéria signada natural é a matéria com a determinação destas ou 
daquelas dimensões; e na q. 16 do De malo, a.1, ad 18, diz que a matéria 
sujeita às dimensões é o princípio de distinção numérica naquelas coisas em 
que se encontram muitos indivíduos de uma espécie; e comentando Boécio, 
no De trinitate, q. 4, a. 2, diz que a quantidade distingue as coisas materiais. 
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E parece que isso se funda em Aristóteles, no livro III da Metafísica, c.3, tex-
to 11, onde pensa que a distinção específica se faz pela forma e a numérica 
pela quantidade e no livro X, c.3, texto 4, põe somente aqueles dois modos 
de divisão, ou seja, pela forma e pela quantidade; e no livro V da Metafísi-
ca, c.13, atribui à quantidade ser o princípio da divisão, por isso ele diz que 
quanto ao ser o que pode dividir-se em coisas, em que cada uma é apta pa-
ra ser algo determinado; e no livro III da Física, c.7, texto 78, diz que o nú-
mero tem a sua origem da divisão da quantidade contínua. A razão disso 
pode ser que para a matéria ser o princípio de individuação é preciso que 
exista algo que distinga esta matéria daquela outra; mas isso não é a própria 
matéria, porque a distinção deve ser feita pelo ato; nem pela forma, pois, 
por maior força de razão esta forma é distinta de outra, porque é recebida e 
gerada em matéria distinta. 

10. Mas esta sentença é falsa e pode ser refutada com fortes argumen-
tos. Podemos proceder, pois, de dois modos: primeiro, supondo outra opini-
ão que sustentam os mencionados autores, ou seja, que a quantidade não 
existe na matéria primeira, mas em todo o composto e que se destrói quan-
do se corrompe a substância, e se adquire novamente para a geração da 
substância. Do que se segue, falando absolutamente, que primeiro introduz-
se esta forma numérica substancial nesta matéria e segue a quantidade. 
Donde se estabelece o argumento, porque esta forma sendo recebida pri-
meiro, nesta matéria, entende-se que também é recebida numa matéria dis-
tinta de outra; logo, formal e intrinsecamente não se torna distinta pela 
quantidade. De modo semelhante, da matéria e da forma precisamente con-
cebidas como prévias à quantidade, constitui este indivíduo substancial; lo-
go, este, como tal, é uno, não pela unidade conceitual, mas pela unidade 
real, singular e transcendental; logo, pela capacidade da sua entidade subs-
tancial, que é em si indivisível, é também substancial e entitativamente dis-
tinta de todos os outros; logo, não tem a distinção pela quantidade. Nem 
importa que se diga que no gênero da causa material, a quantidade seja an-
terior à matéria. E não se pode afirmar isso comodamente: seja porque se 
diz que [a quantidade] segue [a matéria], como será tratado abaixo; seja 
porque, também, não se pode ao menos entendê-la segundo a verdadeira 
inerência da quantidade na matéria, pois, conforme àquele princípio, a 
quantidade nunca está inerente na matéria na duração real, mas no compos-
to; ora, tampouco [a quantidade] pode convir-lhe como sinal de prioridade, 
porque o que não convém na realidade e na duração real, não pode muito 
menos convir com prioridade ou posterioridade; pois bem, a quantidade 
não torna a coisa divisível ou distinta de outras, exceto se por meio da ine-
rência e da informação; ora, não há nenhum sinal em que a quantidade te-
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nha primeiramente esse efeito na matéria, mas em todo o composto; logo, 
supõe-na já como indivíduo e, portanto, distinto com uma divisão anterior. 
Por fim, para que seja suficiente a demonstração do argumento basta dizer 
que naquele gênero de causa, ou seja, a matéria, que é anterior absoluta-
mente, que ela anteceda a quantidade e tenha em si mesma a distinção. Fi-
nalmente, o argumento pode ser concluído deste modo: a forma é recebida 
na matéria desprovida de quantidade; ora, esta forma é recebida nesta maté-
ria, porque a geração se faz no singular; logo, de ambos resulta este indiví-
duo antes do advento da quantidade; mais ainda: a quantidade advém sobre 
o indivíduo quando este já está constituído, ao qual Deus poderia conservar 
sem a quantidade, distinto de todos os outros; portanto, a quantidade intrín-
seca e formalmente não entra no princípio de individuação, seja de toda a 
substância composta, seja de cada uma das partes desta, ou seja, da matéria 
e da forma.  

11. Em segundo lugar, podemos continuar na outra sentença, que a 
quantidade existe na matéria primeira e permanece a mesma no que se gera 
e se corrompe, e, então, por outro lado, se toma um argumento não menos 
eficaz, pois não só esta matéria em si mesma, mas também enquanto afeta-
da por esta quantidade, pode existir sob diversas formas e, portanto, em in-
divíduos numericamente distintos; logo, não pode ser mais princípio de in-
dividuação do que só a matéria. Poder-se-á dizer, talvez, que a matéria com 
as dimensões indeterminadas pode existir sob diversas formas e que, como 
tal, não é princípio de individuação; a matéria é verdadeiramente, [princí-
pio de individuação] com estas dimensões determinadas, própria deste indi-
víduo e que, como tal, é princípio de individuação. Mas pergunto: o que 
acrescentam estas dimensões determinadas à quantidade? Na verdade, as 
dimensões podem ser denominadas indeterminadas só porque não fazem 
referência a certo término de comprimento e largura, etc. e, deste modo, a 
quantidade determinada só acrescentaria os limites certos das dimensões; 
mas isso não basta para o caso presente, pois a própria matéria que existe 
deste modo sob a mesma e certa quantidade determinada, pode estar sujeita 
às diversas formas, como é claro num mesmo ramo, primeiro verde e depois 
seco, como em outros casos semelhantes. Num outro sentido, pode dizer-se 
quantidade indeterminada aquela que não está afetada por certas disposi-
ções, como de tal rarefação ou densidade ou de outras qualidades, por cujas 
qualidades a matéria torna-se mais determinada a esta forma do que a outra. 
E neste sentido, pode-se admitir que a matéria afetada ou signada pela 
quantidade ou dimensões determinadas, ou seja, dispostas tão próximas à 
matéria, é própria deste indivíduo e não pode existir em outro. Em verdade, 
nem os mencionados autores podem falar desta maneira, nem nela se en-
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contra a verdadeira sentença deles mesmos. O primeiro fica claro porque 
eles dizem que a quantidade por sua própria noção e efeito formal distingue 
um indivíduo de outro; ora, isso não lhe convém por causa de outras quali-
dades ou disposições, pois se fosse assim, [o princípio de individuação] já 
não seria a matéria signada pela quantidade, mas a matéria quantificada 
signada pelas qualidades deveria ser o princípio de individuação. O segun-
do fica claro porque se não fosse assim se seguiria que os acidentes com os 
quais a matéria dispõe-se para a forma incluir-se-iam intrinsecamente no 
princípio de individuação da substância; a conlusiva é falsa; logo, [este não 
pode ser seu verdadeiro significado]. A consequência é evidente, pois a ma-
téria signada inclui, conforme esta opinião, intrínseca e formalmente estes 
acidentes como inerentes em si, na medida em que a determinam para tal 
forma. A menor prova-se, em primeiro lugar, porque o indivíduo da subs-
tância é uma unidade essencial, diretamente estabelecido sob o predica-
mento da substância; não inclui, pois, intrinsecamente, os acidentes, embo-
ra incluam intrinsecamente o princípio de individuação. Em segundo lugar, 
porque se demonstrou antes que a diferença individual na realidade não é 
naturalmente distinta da natureza substancial e que, por este motivo, é a 
mesma substância individual; logo, o seu princípio intrínseco não pode ser 
um acidente, mas a substância.  

12. E estes argumentos também podem ser aplicados na outra sentença 
que afirma que a quantidade não existe na matéria primeira, mas em todo 
composto; porque a quantidade é um acidente; ora, em qualquer sujeito em 
que exista, não pode entrar intrinsecamente na constituição o indivíduo 
substancial; logo, não pode causar sua distinção. Daí que abstraindo aque-
las sentenças, podemos argumentar, em terceiro lugar, dizendo que ainda 
que a coisa seja primeiro pela natureza una em si e distinta das demais, este 
princípio intrínseco posterior segue o primeiro sem o acréscimo de algo po-
sitivo que torne a própria coisa una em si, mas isso só o faz mediante a ne-
gação, por meio da qual, pela contrária, pode-se afirmar com verdade que 
isso não é aquilo. Deste modo, aquilo mesmo positivo que funda a unidade, 
quanto à primeira negação ou indivisão em si, funda, por conseguinte, a 
posterior negação da distinção de outro, sentido em que se costuma dizer - 
e isso é verdadeiro - que uma coisa se distingue de outra mediante aquilo 
que lhe constitui. O que toma sentido nas palavras de Santo Tomás que dis-
se na Suma I, q. 76, a.2, ad 2 que cada coisa tem a unidade do mesmo mo-
do que tem o ser. E evidencia na unidade específica, pois a mesma diferen-
ça que constitui a espécie [como] uma em si mesma, a torna distinta das 
demais espécies; onde, o que é princípio de tal diferença é também princí-
pio não só da unidade, mas também da distinção específica; portanto, diga-
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se isso de modo semelhante com relação à unidade individual, pois aquilo 
que é princípio do indivíduo quanto à sua constituição e incomunicabilida-
de ou indivisibilidade em si, também é o princípio de distinção dele, com 
relação aos outros; e, pelo contrário, o que é princípio de distinção, deve 
ser também o princípio de constituição. Portanto, se a matéria por si mesma 
e separada a quantidade, constitui o indivíduo em si incomunicável e uno, 
distingue também ela das demais, ou, se não pudesse dar a distinção, nem 
mesmo daria a incomunicabilidade da individuação. E se confirma: na ver-
dade, se chama incomunicável o que, deste modo, de tal modo, é uno em si 
mesmo e que não pode dividir-se em muitos outros semelhantes; e o que é 
tal tem precisamente por isso mesmo a propriedade de distinguir-se das ou-
tras coisas, caso existam. E pode-se tomar o mesmo argumento acerca da 
quantidade, porque se é ela que distingue os indivíduos substanciais, é ela 
também que deve constituí-los e, pelo contrário, se não pode constituí-los, 
que é o mais verídico, pois, por ser acidente, encontra-se fora de toda a ex-
tensão da substância e supõe por maior força de razão o sujeito já individu-
al, ela tampouco pode distingui-los. 

13. Alguns respondem que este raciocínio prova retamente que a quan-
tidade não causa a primeira distinção entre os indivíduos substanciais, mas 
não prova que exista alguma distinção, ou seja, a numérica e quantitativa, o 
que basta para que a quantidade possa nesta parte pertencer intrinsecamen-
te ao princípio de individuação. Mas esta resposta produz um equívoco, 
pois se a quantidade não causa a primeira distinção, mas outra; interrogo 
qual é a que supõe e qual é a que causa? A primeira, certamente, não pode 
ser nenhuma outra que a distinção entitativa, por meio da qual esta matéria 
não é aquela, ou que esta substância não é aquela outra. Então, seja porque 
nenhuma outra distinção anterior pode ser pensada, seja porque é também a 
mais intrínseca de qualquer entidade, pois não se pode pensar em nada 
mais intrínseco que sua própria entidade, deste modo nenhuma distinção ou 
separação de outro ente é anterior a que se explica por esta negação: este 
ente não é aquele; é por causa disso que não se pode conceber que uma en-
tidade se distinga de outra entitativamente e imediatamente por algo distinto 
de si mesma.  

14. Onde também resulta (que é um argumento novo e suficiente contra 
toda esta sentença), que não pertence ao efeito formal da quantidade distin-
guir entitativamente uma matéria de outra, ou uma parte da matéria de ou-
tra, porque como a quantidade supõe a matéria, como sujeito, supõe, do 
mesmo modo, sua entidade individual, que por si mesma é entitativamente 
distinta de qualquer entidade semelhante; ora, distintas quantidades supõem 
distintos sujeitos que as recebem, e distintas partes da quantidade supõem 
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partes do sujeito entitativamente distintas. De fato, aqui também tem a apli-
cação daquele argumento de Caetano que afirma que o ato singular supõe a 
potência singular, algo que é verdadeiro principalmente no ato e potência 
realmente distintos. E tanto mais quanto seja a quantidade realmente distinta 
da matéria em que está não pode torná-la na realidade distinta de si mesma; 
logo, supõe nela a entidade que por si mesma pode distinguir-se de sua 
quantidade; portanto, por meio dela mesma poderá distinguir-se de todos os 
outros que não são ela mesma; por conseguinte, isso não pertence ao efeito 
formal da quantidade. O que finalmente pode ser confirmado a posteriori, 
pois se Deus, separada a quantidade, conservasse, por exemplo, a substân-
cia do corpo de Pedro, as entidades parciais de matéria que existem nas 
mãos, pés, cabeça, etc. sempre permaneceriam entitativamente distintas, ou 
seja, permaneceriam unidas ou não; porque, embora uma entidade pudesse 
unir-se ou separar-se de outra, apesar de tudo, tornar-se uma a outra ou re-
unir-se uma com a outra num indivíduo indivisível, conservando sua enti-
dade, é uma aberta repugnância, já que seriam distintas e não seriam distin-
tas.  

15. Logo, a distinção que supõe a quantidade na substância é distinção 
entitativa e substancial e esta é a que pertence por si à unidade inidividual 
de que tratamos, pois por ela se concebe que o indivíduo é distinto de todos 
os outros, seja dentro da mesma espécie se se compara com os semelhantes, 
seja sob o gênero ou qualquer outro predicado comum, se se compara com 
os outros; logo, se a quantidade confere alguma distinção será algo aciden-
tal para a noção de indivíduo e que lhe sobrevem; logo, por tal argumento, 
a quantidade não pertencerá ao princípio da individuação de que tratamos. 
Isto se explica pela própria natureza da coisa, pois a quantidade como dá à 
substância a unidade quantitativa, assim só pode dar-lhe também a distin-
ção quantitativa ou local, das quais a primeira só consiste nisso que uma 
substância esteja separada da outra sob diversos términos da quantidade e, 
assim, não seja contínua com outra, segundo aquela continuidade própria 
da quantidade; e a segunda consiste em que a substância esteja fora do es-
paço ou do lugar da outra. Onde também se salva que a quantidade distin-
gue como também constitui; primeiro, torna a substância extensa em si 
mesma, unida e determinada quantitativamente e faz com que [a substân-
cia] tenha esta determinada massa corpórea e consequentemente faz com 
que ela ocupe um espaço local; e, de modo semelhante, primeiro a distin-
gue quantitativamente e, depois, localmente; mas toda distinção está fora da 
noção de substância individual, e é para ela algo acidental, como é a pró-
pria quantidade. 
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16. Isto, certamente, é uma distinção local e é evidente por si, porque é 
muito extrínseca e mutável, e por muito que a coisa mude de lugar, ela 
permanece a mesma numericamente; mas, pelo poder de Deus, uma subs-
tância corpórea pode ser conservada numericamente a mesma, sem quanti-
dade ou com a quantidade sem preservar o lugar, ao modo como está o 
Corpo de Cristo na Eucaristia. E de modo semelhante, o poder de Deus pode 
fazer com que uma mesma coisa quantificada possa estar em dois lugares, 
quando se trata do mistério da Eucaristia, cujo [mistério] demonstra ampla-
mente, como dois corpos distintos podem ser colocados num mesmo lugar, 
como sempre foi feito por Deus, como se demonstrou com a matéria da res-
surreição. Por conseguinte, esta distinção local não afeta em nada a unidade 
e a distinção numérica. Ora, sobre a distinção quantitativa se dá o mesmo 
juízo sobre a quantidade e a unidade que provém dela, a que demostramos 
antes ser acidental com relação à unidade intrínseca e entitativa da substân-
cia material; onde, ainda que [a distinção quantitativa] acompanhe natural-
mente àquela, ao modo de uma propriedade, contudo, na ordem da nature-
za, a supõe e é mais causada por ela, que a causa. E, finalmente, a substân-
cia material pode ser conservada a mesma numericamente pelo poder [divi-
no] absoluto, sem a quantidade e, por conseguinte, pode reter toda a unida-
de individual com a incomunicabilidade e a distinção substancial, sem ne-
nhuma unidade nem distinção quantitativa. 

17. Acerca do qual finalmente também confessam Soncinas e Ferrarien-
se que a substância material não tem a unidade transcendental pela quanti-
dade, mas que, todavia, é numericamente uma mediante a quantidade. É 
surpreendente, contudo, que tão facilmente se separem do verdadeiro senti-
do da questão e usem termos equívocos. Efetivamente, como advertimos, 
muitas vezes, e todos supõem, inclusive eles mesmos (segundo creio), não 
ignoram quando aqui tratamos da unidade numérica, não tomamos o núme-
ro enquanto é uma espécie de quantidade, mas enquanto pode achar-se em 
qualquer ente, como indica Santo Tomás no Opúsculo 16, c.ult., onde disse 
deste modo que inclusive a substância imaterial é uma numericamente; do 
mesmo modo que Aristóteles no livro V da Metafísica distinguiu as unidades 
numérica, específica, genérica e analógica. Portanto, esta unidade numérica 
existe em cada coisa transcendental, assim como a unidade específica ou 
formal é o seu modo transcendental com relação à natureza comum; logo, 
se a substância material tem unidade individual transcendental e não pela 
quantidade, não cabe a quantidade ser, intrinsecamente, o princípio de in-
dividuação da substância. Acrescenta-se a isto que, do mesmo modo que a 
substância tem unidade numérica predicamental pela quantidade, não só se 
distingue [pela quantidade], mas também constitui e a torna indivisível em 



DISPUTAÇÕES METAFÍSICAS. DISPUTAÇÃO V, SECÇÕES  I, II, III, V, VI 399 

si e incomunicável quantitativamente pela mesma quantidade; pois não po-
deria a quantidade tornar algo uno dentro do seu gênero, se não o fizesse 
também indivisível, já que nisso consiste a noção de unidade; por conse-
guinte, se falam constantemente e univocamente da incomunicabilidade e 
distinção do mesmo gênero, distribuem mal estes ofícios, atribuindo um a 
matéria e outro à quantidade; e, pelo contrário, se agora falam da incomu-
nicabilidade substancial e, depois, da distinção quantitativa, não se mantém 
no verdadeiro sentido da questão e admitem uma equivocidade no uso das 
palavras. 

REPROVA-SE O SEGUNDO MODO DE EXPLICAR A MATÉRIA SIGNADA 

18. A segunda explicação é que a matéria signada pela quantidade não 
inclui intrinsecamente a própria quantidade, mas [a inclui] como término da 
relação dela com a matéria. De fato, a matéria, por sua natureza, é capaz de 
[ter a] quantidade, mas como tal [a matéria] não pode ser o completo prin-
cípio de individuação, porque [ela] é indiferente a qualquer quantidade, e 
mesmo a qualquer forma; mas pela prévia ação do agente [a matéria] se de-
termina para a geração, enquanto se torna capaz desta quantidade e não de 
alguma outra, e a matéria assim entendida diz-se ser o princípio de indivi-
duação. Ora, pela quantidade entendemos este lugar não só a quantidade 
matemática (por assim dizer), mas a [quantidade] física, isto é, modificada 
por qualidades e disposições físicas. E assim explicou este ponto Caetano no 
De ente et Essentia, c.2, q.5. Javelli o segue no V Metaph., q.15, e antes  
Egídio, Quodl. I,q.5, a.1.  De fato, esta sentença desagradou ao próprio Cae-
tano, I, q. 29, a. 1, por causa do argumento que ele depois se refere e por 
isto encontrou outro modo de dizer (se de fato é outro); disse, pois, que o 
princípio de individuação não é a matéria enquanto que ela está em potên-
cia para esta quantidade, mas enquanto virtualmente tem previamente esta 
quantidade, ou enquanto é a raiz e o fundamento desta quantidade. Contu-
do, não entendo suficientemente o que se significa com essas palavras ser 
distinto a priori, porque a matéria (especialmente na opinião de Caetano e 
de outros Tomistas) não tem previamente a quantidade no gênero da causa 
eficiente, senão que esta se gera por um agente extrínseco, ou resulta da 
forma; logo, só pode contê-la previamente no gênero da causa material; mas 
isto não é outra coisa que [a] ter em potência recetiva ou (o que é o mesmo) 
ter potência para ela; assim como, a matéria previamente tem a forma, que 
não poder ser de outra modo, senão enquanto está em potência para a for-
ma, ou dito melhor, enquanto que está em potência recetiva para a forma, 
já que previamente não a contém, do que no gênero de causa material; por-
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tanto, o mesmo [argumento] pode ser tomado agora pelo mesmo motivo. 
Portanto, todas aquelas palavras, a matéria como fundamento, como raiz, 
como causa, se reduzem a uma mesma coisa, porque a matéria não é o fun-
damento da quantidade, mas [o fundamento] material ou passivo, nem é 
raiz, como primeiro sujeito, nem causa, exceto material, que consiste na na-
tureza de potência recetiva, da que se eduz a forma; logo, todas aquelas pa-
lavras não podem significar-se outra cosia senão a potência da própria ma-
téria. Acerca do qual, o argumento do próprio Caetano, que fazemos nosso, 
valem igualmente contra esta opinião e, por isso, não será tratado como dis-
tinto daquele. 

19. A esta [explicação] deve-se também acrescentar aquela outra opini-
ão que diz que a matéria signada não é outra coisa que a matéria disposta 
por último para esta forma, porque não se dispôs senão pela quantidade afe-
tada por tais qualidades. Ora, esta sentença pode manter-se de duas manei-
ras: em primeiro lugar, entendendo que a quantidade e as demais disposi-
ções estão inerentes na matéria e permanecem nela e que simplesmente 
precedem na ordem da natureza à introdução da forma, e assim pode reta-
mente ser entendendida a matéria disposta e signada para a forma; contudo, 
estabelecer deste modo a matéria signada como o princípio de individuação 
é retornar à sentença precedente de Capreolo, porque esta matéria signada 
inclui intrinsecamente a quantidade e os acidentes, o que é impossível in-
cluir no princípio de individuação como já mostramos. E ainda que se diga 
que tais disposições sejam inerentes na matéria, contudo não estão incluídas 
intrínseca e formalmente no indivíduo, mas são condições requeridas, con-
tra o qual se apresenta o fato de que o princípio de individuação tem que 
então suceder intrínseca e formalmente, como algo só comum a muitos in-
divíduos, isto é, a própria matéria em si mesma; porém, isto é impossível, 
como acima argumentamos. Donde não seria necessário assinalar isso sobre 
algo que verdadeiramente em si é princípio de individuação, mas só em 
suma o que pode ser para nós sinal de individuação ou a ocasião da produ-
ção de tal indivíduo com relação ao agente, acerca de quais modos nós fa-
laremos depois. Portanto, pode-se ensinar esta sentença de outro modo, su-
pondo a quantidade e as outras disposições não como existentes na matéria, 
mas no composto, enquanto seguem a forma conferindo as últimas disposi-
ções, e neste sentido é o mesmo dizer que a matéria ordena-se à disposição 
que dizer que tem potência para esta determinada quantidade com tais dis-
posições; e este modo de falar coincide com aquele outro, da segunda ex-
plicação dada. 

20. Portanto, penso que toda esta explicação é falsa. Pois, em primeiro 
lugar, se supõe nela que a matéria não tem quantidade inerente em si, nem 
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as outras disposições, coisa que ainda que seja provável, muito provavel-
mente não o é, senão todo o contrário. Além do mais, suposta aquela dou-
trina, argumenta-se com Caetano na I parte, que a potência da matéria para 
receber a quantidade deve estar no gênero da quantidade, posto que a po-
tência e o ato estão no mesmo gênero, como disse Aristóteles no livro X da 
Metafísica; logo, nem aquela potência para a quantidade pode pertencer in-
trinsecamente ao princípio de individuação da substância, pois, do contrá-
rio, o indivíduo da substância não seria substancialmente uno: constaria, 
pois, de coisas pertencentes a vários predicamentos. Contudo, este argu-
mento considerado em si mesmo não é eficaz; pois como bem responde Ja-
velli, a potência pertence ao gênero do seu ato primário, para o qual primei-
ramente se ordena, e do qual toma a espécie, a seu modo; mas, a matéria 
não está em potência para a quantidade, como se ordenasse a ela essencial 
e primariamente, senão à forma substancial e, por isso, não é necessário que 
pertença ao predicamento da quantidade. O que Fonseca no livro V de Me-
tafísica, c.6, q.4 acrescenta em favor de Caetano, pois a potência da matéria 
não pertence absolutamente ordenar-se à quantidade, só enquanto recetiva 
dela como seu predicamento, isto (digo) não causa dificuldade, porque 
aquela reduplicação da matéria, enquanto recetiva da quantidade, não 
acrescenta uma potência real à mesma matéria, senão que explica tal po-
tência somente em nosso modo de conceber e de falar pela relação de um 
término secundário, que é a quantidade e, portanto, não é necessário que 
por tal motivo pertença [à potência da matéria ordenar-se] ao predicamento 
da quantidade. Portanto, com referência à força do argumento fundado no 
axioma: o ato e a potência estão no mesmo gênero, é boa a resposta de Ja-
velli, como mais extensamente trataremos depois, ao ocuparmos da causa 
material dos acidentes. 

21. Contudo, da mesma resposta toma-se um eficaz argumento contra 
esta mesma opinião; pois, se a potência da matéria se refere antes à forma 
substancial que à quantidade, portanto, primeiro fica determinada sua po-
tência por esta forma substancial do que por esta quantidade; logo, não fica 
signada ou determinada para esta forma pela potência para esta quantidade. 
A primeira consequência é evidente, porque a potência fica determinada 
para o ato de um modo proporcionado a si; portanto, se a própria potência 
é substancial e não se refere ao ato acidental, exceto mediante o substanci-
al, não fica determinada senão com a mesma relação e proporção; além do 
mais, porque segundo o parecer destes autores, na realidade a matéria não 
recebe esta quantidade se não mediante esta forma, e porque recebe esta 
forma, por isto recebe esta quantidade; logo, de modo semelhante, na po-
tência não se determina sua capacidade para esta quantidade senão en-
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quanto se determina para esta forma. E o mesmo argumento vale segundo a 
outra forma de expressar de Caetano acerca da matéria, enquanto que pre-
viamente contém a quantidade, pois a matéria não contém previamente a 
quantidade, a não ser enquanto previamente contenha a forma, à qual segue 
a quantidade; logo, [a matéria] não contém previamente esta quantidade 
com suas disposições, exceto enquanto previamente contenha esta forma, à 
qual segue esta quantidade e aquelas disposições; portanto, [a matéria] não 
pode ficar signada para esta forma pelo fato de previamente conter esta 
quantidade. Finalmente, vale a mesma forma de argumentar contra a outra 
explicação da matéria disposta com a última disposição, pois a matéria não 
fica determinada para tal última disposição, senão mediante a forma; supo-
nhamos, pois, que não se recebe nela, mas no composto; logo, não pode a 
matéria ficar signada seja mediante a relação a tal disposição, seja mediante 
a própria disposição, enquanto recebida em ato, posto que de um e outro 
modo absolutamente preceda a determinação desta matéria para esta forma 
tanto segundo a relação quanto a atual receção. Ora, procede este raciocí-
nio sobre a última disposição que se dá no instante da geração e segue a 
forma. Se alguém de fato pretende [dizer] que a matéria fica previamente 
signada, mediante as referidas disposições, há que proceder de outra manei-
ra. 

22. Por isso, argumento em segundo lugar, principalmente contra toda 
esta disposição, porque a matéria é por si indiferente para esta quantidade e 
suas disposições como também para outras coisas; mas no instante da gera-
ção (segundo esta opinião), como a natureza recebe antes a forma substan-
cial, ela fica desprovida de todo acidente e sem nenhuma entidade sobre 
acrescentada a ela; logo, permanece igualmente indiferente tal como existe 
em si; logo, sua potência não está determinada para esta quantidade, pois 
não pode entender-se que a potência, em si indiferente, fique determinada 
sem nenhuma adição ou mutação que nela mesma seja feita; logo, por tal 
potência assim indeterminada não fica signada. A maior é evidente por si 
mesma pela natureza da matéria. A menor é também evidente de acordo 
com os princípios desta opinião que impugnamos, posto que antes da forma 
substancial, nenhuma outra forma substancial pode ser preconcebida como 
acrescentada na matéria; que outra coisa seria ou por quem seria feito ou 
com qual fundamento ou com qual fim? Nem mesmo algo acidental, já que 
nenhum acidente precede na matéria antes da forma substancial, e em 
qualquer opinião nenhum acidente preceda na matéria a quantidade mes-
ma. Dizem alguns que se acrescenta à matéria, naquele instante, um certo 
modo real e distinto realmente da matéria, prévio à introdução da forma 
substancial com a sua quantidade e as outras disposições, e que por este 
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modo a matéria fica signada, modo que uns chamam substancial e outros 
acidental. Porém uns e outros falam gratuitamente nem podem explicar ou 
dar razão das coisas que dizem, o qual é alheio à verdadeira razão de filo-
sofar. Pois, em primeiro lugar, pergunto para que é este modo? Dirão que é 
para que a matéria fique determinada a esta forma. Mas, pelo contrário, ela 
é indiferente a este modo e aos demais infinitos modos; o que é pois o que 
determina a matéria a receber naquele instante aquele modo antes que 
qualquer outro? Pois se dizem que fica determinada por outro modo, proce-
deríamos até o infinito; se dizem que fica determinada pelas disposições 
imediatamente precedentes, melhor diriam que fosse a matéria imediata-
mente determinada pela forma, e assim é supérfluo tal modo. Além do mais, 
os argumentos que provaremos em seguida, a matéria não pode ficar deter-
minada à forma pelas disposições precedentes, provam igualmente que não 
pode ficar determinada por elas para a receção de tal modo. E se, finalmen-
te, dizem que a matéria, sem nenhuma determinação prévia, recebe este 
modo pela virtude do agente, por que não se dirá o mesmo da forma? Por-
tanto, sem razão nem fundamento se faz intervir este modo. 

23. Em segundo lugar, se pergunta quando e por quem é feito este mo-
do; de fato, se a matéria é disposta ou isso se faz aos poucos ou num único 
instante, ou isso se faz antes da geração, ou no mesmo instante da geração. 
Ora, nenhuma delas pode ser comodamente entendida ou explicada; pois, 
se disserem que se faz de modo sucessivo e aos poucos com as disposições, 
será sucetível de intensidade, assim como elas são; será, portanto, um aci-
dente e, portanto, se corromperá no instante da geração. Igualmente, por es-
te lado, o princípio de individuação será intenssivo e remissivo; a matéria 
também seria num primeiro momento signada em si mesma e modificada 
pela forma, antes que a receba. E, consequentemente, estando este modo 
em imediata repugnância com outro modo de determinação, que a matéria 
tem com relação à forma, sob a que existe, se segue que a matéria também 
perde aos poucos aquela [signação], e da mesma maneira poderia inferir-se 
que aos poucos e sucessivamente perde a união com tal forma, coisas que 
são todas absurdas e improváveis. E tudo isso se infere mais claramente se 
supomos que este modo se faz todo simultaneamente em algum instante 
precedente ao da geração; pois então a matéria estaria ao mesmo tempo sob 
uma forma e por último signada por outra; e falando daquelas coisas em 
que a matéria não é apta pra a receção da forma, não se pode explicar a ra-
zão como se faz antes em um instante que em outro. Se dissessem que se 
faz simultaneamente no instante da geração, se segue que a matéria fica 
com a natureza antes sem tal modo pelo qual recebe [a quantidade] e, por 
conseguinte, nada resiste ao agente para que não faça nela tudo quanto pos-
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sa; portanto, assim como se diz que tal modo age imediatamente, muito me-
lhor seria dizer que a sua forma age imediatamente. 

24. Em terceiro lugar, perguntaria o que é este modo. Porque, primei-
ramente, não é substancial, dado que não sendo a natureza nem uma parte 
da natureza, nem a subsistência, nem a existência, não se pode conceber o 
que é. Além do mais, ou é inteiramente absoluto também segundo uma re-
lação transcendental, e isto não poderia afirmar-se consequentemente, seja 
porque se disse que por ele fica determinada a matéria para esta forma ou 
para a quantidade, seja também porque mediante ele se disse que a matéria 
fica signada; logo, se ele é inteiramente absoluto, a matéria signada será al-
go inteiramente desligada da quantidade e da ordenação à quantidade, o 
quae vai de encontro à referida sentença. E quase se fará o mesmo argumen-
to se se põe aquele modo como certa relação transcendental; pois para que 
o modo seja substancial é necessário que o término primário daquela rela-
ção seja a forma substancial e não a quantidade e, assim, também, de ne-
nhum modo caberá conceber o princípio de individuação nesta ordenação 
à quantidade. Mas se aquele modo se supõe acidental, não pode explicar-se 
o que é ou a que predicamento se reduz; além do mais, repugna também 
aquela sentença que os acidentes não estão na matéria prima; se segue, 
também, que o princípio de individuação é um ser acidental integrado pela 
substância e pelo acidente e que o indivíduo acrescenta à espécie um modo 
acidental naturalmente distinto da substância, coisa que é inteiramente fal-
sa. 

25. Acerca disso outros respondem que a potência da matéria em tal 
instante fica determinada para esta quantidade pelo mesmo agente, sem ne-
nhuma coisa ou modo intrínseco acrescentado a ela. Por isto, envolve uma 
clara repugnância; pois, ou se está falando do agente como preconcebido 
em ato primeiro antes da sua ação, e deste modo é impossível que por ele 
fique determinada a potência intrínseca e capacidade da matéria, sendo coi-
sa inteiramente distinta, porque uma tal coisa em ato não muda para outra 
[distinta dela]. Onde, se no dito instante ficasse aquele agente aniquilado 
antes de atuar na matéria e se aplicasse um outro, induziria nela uma forma 
distinta, proporcionada a si. Se de fato, se está tratando do agente em ato 
segundo ou da sua ação, implica entender que o agente por sua ação de-
termina a matéria, e não põe nela nada intrínseco para determiná-la, porque 
tal ação do agente está no paciente, no qual tem necessariamente algum 
término. 

26. Pode ser respondido que o agente determina à matéria mediante 
sua ação, mas não pelo que tem no instante da geração, mas pelo que teve 
imediatamente antes daquele instante. Cuja resposta coincide com a sen-
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tença que afirma que as disposições que precederam imediatamente antes, 
deixam a potência da matéria determinada, ainda que não deixem nela na-
da real. O que certamente não pode ser entendido pela determinação intrín-
seca e positiva, por causa do argumento proposto, de que a capacidade da 
matéria é por si universal e indiferente; logo, não pode ser limitada intrinse-
camente se não lhe acrescenta algo ou se muda em si mesma, de algum 
modo, e nada disto se faz nela; e aquela relação às disposições precedentes 
é só certa relação de razão ou determinação extrínseca. E se confirma, por-
que se as disposições precedentes determinam a matéria, o farão ou eficien-
temente ou formalmente, posto que nenhum outro gênero de causalidade 
aqueles acidentes podem ter na matéria; pois, ainda que em comparação 
com a forma se diga que concorrem materialmente, todavia com relação à 
matéria, de nenhum modo podem fazê-lo, porque com ela não se relacio-
nam como potência, mas como ato; logo, só podem determiná-la ou for-
malmente ou eficientemente. Porém, formalmente não, porque a forma que 
não existe, não tem nenhum efeito formal real; onde, como a matéria na-
quele instante perdeu aquelas formas acidentais, perdeu todos os efeitos 
formais dela. Nem mesmo eficientemente, seja pela mesma razão, pois o 
que não existe, não foi feito, seja porque a matéria nada recebe antes da 
forma, como se mostrou; logo, de nenhum modo pode entender-se a potên-
cia da matéria intrinsecamente determinada para esta quantidade, de tal 
maneira que possa ser assim o princípio de individuação. E todo este racio-
cínio pode aplicar-se em contrário ao último modo de expor de Caetano, 
porque a matéria em si não tem previamente mais esta do que outra quanti-
dade, ou que seja mais a raiz desta de que de outra, pergunto pelo que é de-
terminada, pois se naquele instante da geração mais previamente tenha esta 
do que aquela quantidade, isto é, seja mais raiz desta do que de outra. O 
que também vale contra o outro modo de explicar a matéria signada, en-
quanto a matéria esteja disposta pelas disposições precedentes (pois das 
subsequentes já se falou suficientemente na primeira exposição e nos argu-
mentos aduzidos contrários à opinião de Capréolo); pois, tais disposições 
nada deixam na matéria, sendo as mesmas totalmente corrompidas, tal co-
mo se supõe; portanto, não podem deixá-la intrínseca e positivamente dis-
posta, como se demonstra pelos argumentos propostos; pois, dizer disposta 
ou determinada vem a ser igual, já que estas duas palavras envolvem a 
mesma realidade. 

27. Digo, porém, sempre intríseca e positivamente, porque negativa-
mente, pela virtude das disposições precedentes fica a matéria em estado de 
não oposição à introdução desta forma, coisa que é melhor permanecer in-
diferente que determinada. Por outra parte, extrínsecamente, diz-se deter-
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minada naturalmente aqui e agora para receber esta forma, porque talvez 
com certa consecução natural este agente aqui e agora, acerca deste sujeito, 
imediatamente depois desta alteração, se acha na ordem natural determina-
da à introdução desta forma. Mas isto em realidade é melhor determinação 
do agente do que a matéria e, por isso, tal determinação não pode lograr 
que a matéria seja princípio intrínseco de individuação, mas que pertença 
ao princípio extrínseco, que se toma da parte do agente. E tanto mais, por-
que de acordo com este modo de determinação, o agente é entendido como 
determinado para a introdução esta forma antes do que [para a introdução] 
desta quantidade e das outras disposições; pois esta forma a induz por si e 
em troca esta quantidade e as disposições, enquanto resultantes desta forma, 
de acordo com a sentença que agora expusemos. Onde, finalmente, pode 
ser feito um argumento geral, pois a matéria não fica disposta nem determi-
nada imediatamente por si a não ser para esta forma e por causa desta for-
ma, e por esta razão, ela recebe estes acidentes e, por isso, em si mesma e 
na ordem natural a forma não pode ser esta por causa destes acidentes, nem 
por causa da sua ordenação para eles e, consequentemente, nem pela maté-
ria signada por sua ordenação para alguns acidentes; logo, a matéria signa-
da explicada deste modo não pode ser o princípio de individuação. 

TERCEIRA EXPOSIÇÃO DA MESMA SENTENÇA ACERCA DA MATÉRIA SIGNADA 

28. A terceira explicação é que acerca do princípio de individuação 
podemos falar em dois sentidos: primeiro, em si mesmo, isto é, na medida 
em que de fato é o princípio constitutivo do indivíduo enquanto tal, e é a 
raiz ou o fundamento de que se toma a diferença individual. Em segundo 
lugar, podemos falar do princípio de individuação em relação à produção 
ou multiplicação dos indivíduos, que é perguntar acerca de qual seja o 
princípio ou raiz dos indivíduos substanciais se multiplicarem, ou porque se 
produz melhor este indivíduo do que outro, ou por que se produz distinto 
dos demais. Por sua vez, numa e outra consideração pode perguntar-se qual 
é o princípio por si e em si da individuação ou somente aquele que em re-
lação a nós é o princípio de distinção de um indivíduo com relação a outro, 
ou seja, que só é ocasião de tal distinção. Portanto, falando primeiro do 
princípio que constitui na realidade o indivíduo e do que verdadeiramente 
se toma a difrença individual contrativa da espécie e constitutiva do indiví-
duo, nega esta opinião de que a matéria signada pela quantidade seja o 
princípio de individuação, porque os argumentos propostos parecem con-
cluir isso. 
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29. Em segundo lugar, disse esta opinião que a matéria é princípio e 
raiz da multiplicação dos indivíduos nas substâncias materiais. Prova-se, 
porque é pela origem das gerações e corrupções que se realiza a multiplica-
ção dos indivíduos. Assim, porque o composto de tal matéria é corruptível 
por causa da mesma, e disto lhe vem o não poder conservar-se perpetua-
mente; e, por isso, para que conserve a espécie, se requer a multiplicação 
dos indivíduos; logo, a raiz desta multiplicação é a matéria. E pode também 
acresentar-se que esta raiz é a matéria afetada pela quantidade, porque a 
matéria sem a quantidade não é capaz de alteração física nem de mutação 
por várias e contrárias disposições, que é do que nasce esta variedade e 
multiplicação de indivíduos. Mas, esta função não pertence à matéria en-
quanto signada e determinada para certa forma ou quantidade, mas absolu-
tamente em si mesma, porque até aqui não tratamos da raiz deste indivíduo 
em particular, mas absolutamente da raiz da multiplicação dos indivíduos 
dentro da mesma espécie; mas, a matéria não é a raiz desta multiplicação 
absolutamente enquanto determinada a uma forma ou quantidade, mas an-
tes enquanto determinável a várias. Poderá ser dito: deste modo, também se 
diz a matéria ser a raiz da multiplicação das espécies nas substâncias gera-
das e curruptíveis; por isso, podem multiplicar-se a partir da mesma matéria 
por ser ela capaz de todas as formas, e ser em si mesma indiferente a ela e 
às suas disposições. Responde-se que não existe uma razão semelhante, 
pois ainda que tal propriedade da matéria seja necessária para a menciona-
da multiplicação, todavia, não é propriamente a primeira raiz daquela vari-
edade, porque sendo toda a matéria de uma só espécie e diferenciando-se 
suas partes ou porções em si mesmas só numericamente, e quanto ao que 
depende de si mesma, está contida em formas numericamente distintas; e 
também porque a distinção específica se encontra por si nas coisas, e por 
isso radicalmente provém da forma, que por si dá a espécie, e por isso esta 
distinção encontra-se em discussão sem controvérsia nas coisas materiais e 
imateriais, corruptíveis e incorruptíveis, coisa que não consta acerca da dis-
tinção numérica, nem parece tão necessário. 

30. Em terceiro lugar, disse esta opinião que a matéria signada pela 
quantidade é o princípio e a raiz ou ao menos a ocasião da produção deste 
indivíduo distinto dos demais. Explica-se, pois este indivíduo pode compa-
rar-se ou aos demais indivíduos existentes ou aos outros possíveis que po-
dem ser produzidos da mesma matéria, inclusive pelo mesmo agente. Do 
primeiro modo a razão suficiente e primeira de que este indivíduo é produ-
zido distinto dos demais, é porque é produzido de uma matéria numerica-
mente diversa, porque, não podendo a mesma forma numérica existir em 
matérias totalmente diversas numericamente, pelo fato mesmo que a própria 
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matéria é diversa numericamente; onde, para esta distinção não se requer 
acrescentar outras disposições ou outra signação à matéria, porque basta a 
distinção numérica da matéria em si mesma, ou com a sua quantidade, o 
que, todavia, não basta para que esta matéria seja a raiz da distinção deste 
indivíduo com relação aos demais não existentes, ou que foram feitos da 
mesma matéria ou que podem sê-lo. Por isso alguns disseram que Aristóte-
les não assinalou um princípio de individuação pelo qual diferenciasse o 
indivíduo de todos os que não existem, já que estes se distinguem suficien-
temente só pela contradição, mas que assinalou só um princípio que distin-
gue, segundo o referido modo, um indivíduo dos outros existentes, o que 
ensinou Fonseca no livro V, c.6, q.4, s.4; e o mesmo é tomado de Herveo, 
Quodl, V, q.9; Caetano, c.2, De Ente et Esentia, q.5. Acrescento, porém, que 
é pela matéria considerada pelo referido modo, considerada não só enquan-
to se distingue o indivíduo dos demais existentes, mas, também, de quais-
quer outros possíveis, inclusive não existentes, que podem ser geradas de 
outras matérias numericamente distintas, principalmente naqueles indiví-
duos cujas formas são derivadas da matéria, porque é muito verossímil que 
a mesma forma numérica não só simultaneamente, mas nem sequer sucessi-
vamente pode ser educida de matérias numericamente diversas. Em com-
pensação, nos indivíduos que podem ser gerados da mesma matéria numé-
rica, não tem lugar a distinção de um indivíduo existente com relação a ou-
tro existente, porque não podem existir ao mesmo tempo vários indivíduos 
que constem da mesma matéria numericamente, e, por isso, tal distinção 
sempre terá de ser de uma cosia existente, com relação à outra não existen-
te. 

31. Ora, ainda que esta oposição contraditória seja um argumento sufi-
ciente da distinção de tais indivívuos, apesar de tudo, ainda se pode investi-
gar o princípio e a raiz, o motivo pelo qual se diferenciam, como existindo 
um, o outro não exista; ou porque motivo seja introduzido esta forma indi-
vidual numericamente nesta matéria antes que outra que poderia ser gerada. 
Com efeito, a causa disto não pode ser buscada somente na matéria primei-
ra, já que ela é sucessivamente a mesma num e noutro indivíduo, o que 
provavelmente também é verdadeiro sobre a quantidade coeterna à própria 
matéria. Portanto, acrescento que são outras disposições e circunstâncias da 
ação, isto é, que deste sujeito assim preparado e disposto neste tempo, por 
este agente, produza-se esta ação; porque aqui ainda sucede que a matéria 
primeira ou remota seja a mesma, da qual, porém, gera-se este indivíduo 
distinto de todos os outros que foram produzidos dela ou que podem ser 
produzidos, porque a produção realiza-se com diversas disposições e cir-
cunstâncias. E isto se confirma e declara; pois o fogo, por exemplo, tem a 
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capacidade para produzir muitas formas semelhantes a si em espécie e dis-
tintas numericamente, e, todavida aqui e agora nesta matéria introduz esta 
forma individual antes que outras, cuja determinação não pode ser proveni-
ente do mesmo fogo, sendo um agente natural e, por si, igualmente potente 
para introduzir qualquer forma; nem pode provir da mesma forma que se 
está produzindo, já que esta ainda não existe e nem tem por onde determi-
nar a capacidade do agente; nem provém da matéria remota, pois ela é 
também de si igualmente indiferente; logo, provém ou das disposições, se 
elas permanecem na matéria ou da ordem natural de operar aqui e agora 
com estas circunstâncias; pois não pode facilmente pensar-se nenhuma ou-
tra causa natural. Com efeito, que alguns pensem, evocando que isto é da 
vontade divina, na medida em que Deus possa, de fato, imediatamente pro-
duzir estes efeitos na própria matéria, contudo, não parece filosófico atribuir 
isto a todas as causas naturais, e na teologia tem especial dificuldade por 
causa da determinação dos atos livres e, principalmente, dos maus, coisa 
que trataremos depois ao nos ocupar do concurso de Deus com as causas 
segundas. Portanto, deste modo, a matéria signada afetada por estas circuns-
tâncias é o princípio ou a ocasião de tal individuação, porque nem a maté-
ria basta sem as circunstâncias, como foi dito, nem as circunstâncias sem a 
matéria; pois se esta é diversa, o efeito também será diverso. 

32. Poderás dizer: logo, a mesma matéria será o princípío intrínseco 
constitutivo do indivíduo no seu ser; pois, assim como se tem uma realidade 
para ser feita, assim [a realidade] é feita para o ser. Responde-se negando a 
consequência, porque uma coisa é dizer que algo é esta realidade enquanto 
tem tal ser individual, outra coisa é dizer que outra realidade é produzida 
agora como este indivíduo antes que outro, e por isso estas realidades po-
dem provir de distintas causas; além do mais, porque segundo esta explica-
ção, a matéria signada não é tanto o princípio de individuação, mas a oca-
sião de produzir no sujeito esta forma antes que outra; pois, esta forma não 
é esta por ter sido produzida neste sujeito, neste tempo e por este gente, 
porque todas estas coisas lhe são acidentais e poderia ser feita por Deus, a 
mesma numericamente, sem tais circunstâncias, e falando das disposições, 
elas antes se ordenam para tal forma, que o contrário; portanto, só deste 
modo a matéria signada pode ser ocasião da razão de que esta forma seja 
produzida por um agente natural, de acordo com a ordem natural, cuja ca-
pacidade do agente foi determianda a realziar tal efeito mais que outro em 
neste mesmo sujeito, afetado e modificado por tais circunstancias. 

33. Em quarto lugar, acrescenta esta opinião que a matéria signada pela 
quantidade sensível é o princípio de individuação para nós, porque por ele 
conhecemos a distinção dos indivíduos materiais entre si. Assim, Santo To-
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más no Opúsculo 32, De natura materiae et dimensionibus indeterminatis, 
c.3, disse desta matéria primeira e esta forma se faz o indivíduo da substân-
cia, não pode, todavia, demonstrada aqui e agora sem as dimensões deter-
minadas; e, por isso (disse) que a matéria sob certas dimensões é a causa da 
individuação, não porque as dimensões causem o indivíduo, posto que o 
acidente não causa o seu sujeito, mas porque por certas dimensões se de-
monstra o indivíduo aqui e agora, como um sinal próprio e inseparável do 
indivíduo; e o mesmo indica no Opúsculo 29 De Principio individuationis. 
Por isso, quando, em outros lugares, Santo Tomás disse que o indivíduo 
acrescenta os acidentes sobre a natureza específica, como na Suma, I, q.3, e 
no Quodl. II, a.4, e na q.2 De Veritate, a.6, ad1 e, em outros lugares antes 
citados, parece que exporá para a nossa compreensão. Com efeito, aquilo é 
o sinal com que nós distinguimos a posteriori um indivíduo de outro, mas 
não é aquilo pelo qual, em si mesmo, se distingue [um indivíduo de outro], 
como o mesmo Santo Tomás, em outros lugares, ou nos opúsculos citados, 
parece que explicou e provou com um argumento ótimo, isto é, porque o 
acidente não causa seu sujeito; e Santo Tomás faz o mesmo principalmente 
em I, q.29, a.1 e na q.9 De potentia, a.1 ad 8, onde disse que a substância 
se individualiza por si mesma e por seus princípios próprios, e que os aci-
dentes, por outro lado, se individualizam pela substância; logo, como, em 
outros lugares, põe o acidente ou a ordem de que os acidentes, entre as coi-
sas, se individualizam pela substância, é necessário que se exponha ao me-
nos para a nossa compreensão, ou ao menos para a explicação, como a 
ocasião que oferece para a produção de tal substância individual, como se 
declarou. E isto se atribui antes à matéria por razão da quantidade que por 
razão das qualidades, já que também a distinção numérica das mesmas qua-
lidades é conhecida por nós principalmente mediante a quantidade; pois, se 
duas imagens são entre si muito semelhantes, não as distinguimos entre si, 
senão enumerando-as em diversos sujeitos. E no mesmo sentido parece que 
será entendido que as mesmas quantidades se distinguem numericamente 
pelos lugares [que ocupam]; pois isto é evidente para nós; e é por isso que 
nós as distinguimos sensivelmente e as numeramos, porque as concebemos 
em distintos lugares; contudo, isso não é verdade em si mesmo, já que as 
quantidades ocupam diversos lugares porque são antes distintas, em si 
mesmas; portanto, somente porque a quantidade tem por natureza a capa-
cidade de constituir uma parte fora de outra, um corpo fora do outro, com 
relação ao lugar, e porque nos falta um princípio mais apto para distinguir 
os indivíduos materiais em relação a nós [se aceita a matéria signada pela 
quantidade como princípio de individuação]. 
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RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 

34. Toda esta opinião em si certamente é provável e agradou-me duran-
te um tempo; mas temo que segundo ela, não se explique suficientemente o 
parecer de Aristóteles e de Santo Tomás, não só porque, [eles] nos teriam 
deixado um princípio de individuação sumamente deficiente e equívoco, se 
omitindo o que é verdadeiramente em si o princípio constitutivo do indiví-
duo, nos teriam oferecido unicamente ou um sinal a posteriori ou a ocasião 
de distinguir ou de produzir os indivíduos; principalmente porque do referi-
do princípio parece que inferiram que nos seres separados da matéria não se 
dão vários indivíduos, porque não se dá tal princípio de individuação. E as-
sim mesmo, a muitos e doutos homens lhes parece muito difícil de crer o 
que em tal sentença se dizia acerca da determinação dos agentes sobre os 
particulares efeitos e sobre as formas, pela matéria com as circunstâncias da 
ação, porque se se considera a coisa atentamente, todas elas se reduzem à 
circunstância de tempo, que parece demasiado extrínseca, para que dela 
possa vir tal determinação. Contudo, deste último ponto tratarei mais como-
damente na seção seguinte. Acerca do outro ponto que se refere à mente de 
Aristóteles e Santo Tomás, no tocante a Santo Tomás, consta que a dita ex-
posição está fundada em outros lugares e palavras suas, que não podem 
conciliar-se de outro modo. Quanto ao que concerne a Aristóteles, não pa-
rece que nunca ex professo e metafisicamente investigou e declarou este 
princípio, mas que somente partindo de cosias sensíveis e de modo físico 
ensinou que um indivíduo material se distingue de outro. O que dali os 
mencionados autores deduziram que nas substâncias imateriais não há mul-
tiplicação de indivíduos na mesma espécie, pode ter em suma um sentido 
provável, isto é, que nós não temos razões e princípios para distinguir as 
substâncias espirituais numericamente distintas, como temos para distinguir 
as materiais; contudo, muitos estendem isto inclusive às substâncias materi-
ais incorruptíveis, nas quais temos tantos princípios para conhecer ou pôr 
nelas uma distinção numérica, como temos nas substâncias corruptíveis, 
acerca das quais valem principalmete quanto dissemos. Finalmente, o que 
Aristóteles disse no livro I do De Caelo, que não pode existir outro mundo 
além deste, porque neste está toda a matéria, parece certamente que se refe-
ria ou ao que Deus criou o mundo da matéria e que não podia criar a maté-
ria mesma; ou a que Deus operava por necessidade natural e que, portanto, 
não poderia criar mais matéria do que criou; ou certamente que, de tal mo-
do, estava Deus determinado em sua maneira de operar e que não podia fa-
zer nenhuma substância íntegra e material no tempo ex nihilo, como vere-
mos no transcruso desta obra. Logo, daquela sentença só se deduz, por ago-
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ra, que segundo a mente de Aristóteles, as substâncias materiais só se multi-
plicam pela matéria. Todavia, seja o que for que decorra da mente dos refe-
ridos autores, consta que são esta sentença, tal como foi explicada, não nos 
foi entregue o próprio e interno princípio da diferença individual, nem se-
quer nas coisas materiais. Com efeito, os argumentos feitos contra esta opi-
nião e exposta daquele modo, provam conclusivamente, do mesmo modo, 
qua tal princípio não pode ser a matéria signada. 

[N.B.: Não se publica a tradução da secção IV]. 
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SEÇÃO V 

Se o princípio de individuação é a existência da coisa singular. 

1. Não faltaram aqueles que afirmavam assim, cujas sentenças referem-
se Escoto In II dist. 3, q.3; e Soncinas, VII Metafísica, q. 23; e a indica Hen-
rique, Quodlibet, II, q. 8; e a mesma lhe atribui e se inclina Cartusiano em 
In II, dist.3. Fonseca, por outro lado, no livro V, c. 6, q. 2, sec. 2, cita Hen-
rique no Quodlibet V, q. 8, negando que o princípio de individuação possa 
ser pela existência, nem por nada intrínseco, mas só pelo agente. Mas isto, 
assim como é por si mesmo improvável, também ninguém – dentre aquelas 
opiniões que considerei – o afirma, embora o agente seja causa extrínseca 
do indivíduo, aquilo que ela também produz é distinto do próprio agente; 
mas, produz o indivíduo e lhe confere a natureza individual; portanto, aqui-
lo que na natureza é individual é algo intrínseco ao próprio indivíduo. E as-
sim, Henrique, no mesmo lugar, expressamente concede que aquilo pelo 
que algo tem ser isso é distinto da matéria e do agente, o que explica o que 
é a própria razão de ser ou a disposição do suposto. Donde parecer enten-
der que a subsistência é o princípio de individuação de todas as substâncias 
criadas, e assim naquele primeiro lugar da passagem, ao fazer a distinção, 
havia falado da existência ou subsistência e, por isso, será preciso dizer al-
guma coisa sobre cada uma delas.  

2. Portanto, a opinião acerca da existência é refutada por todos como 
algo absolutamente falso e improvável; porém, nela se pode proceder de 
dois modos, primeiro, supondo que a existência é realmente distinta da es-
sência do indivíduo; segundo, de acordo com a opinião que afirma a exis-
tência não ser outra coisa que a entidade atual de cada realidade. Este últi-
mo modo, a opinião coincide com a que a firma que cada coisa se indivi-
dualiza por si mesma e que não necessita de nenhum princípio de individu-
ação, além da sua própria entidade; na realidade, esta opinião, portanto, 
não é digna de maior repreensão do que aquela outra, da qual trataremos 
depois. Só pode ser repreendida por utilizar termos obscuros e ambíguos; e 
por atribuir mais à existência do que à essência esta razão da individuação, 
o que não lhe pode convir, exceto se for o mesmo com a essência. Se, po-
rém, procede na primeira sentença, formalmente é verdade que cada coisa 
existente na natureza tem alguma natureza individual por sua existência, 
como este branco, na medida em que pela natureza formal de branco é 
constituído pelo branco. Onde, também, no proposto, falando materialmen-
te (por assim dizer) da coisa existente, ou desta essência numérica, é impro-
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vável dizer que se individualiza pela existência pela qual existe, se esta é 
algo distinto dela, ou um modo realmente diverso da natureza da coisa. 

3. Na verdade, em primeiro lugar, porque a essência, permanecendo no 
âmbito da essência, torna-se individual, e neste mesmo âmbito se contrai e 
determina a essência específica; mas a essência específica não se contrai 
por algo realmente distinto de si, como se provou acima; portanto, não se 
contrai a essência individual pela existência. A maior é por si mesma evi-
dente, porque o homem é, também, por exemplo, por si, comum a muitos 
indivíduos, sejam eles existentes ou não; então, também, porque Pedro e 
Paulo, enquanto abstraídos de sua atual existência, ou enquanto possíveis, 
incluem intrinsecamente suas naturezas individuais por meio das quais se 
distinguem; também, por fim, porque as diferenças específicas ou essenciais 
convêm às espécies com necessária conexão, por causa disso, as proposi-
ções em que se predicam os predicados essenciais dizem-se que são de ver-
dades perenes; e, assim, também convém ao indivíduo sua diferença indivi-
dual. Daí Pedro ser também necessariamente este homem, como é homem, 
e Pedro ser também necessariamente colocado sob [a espécie] homem, co-
mo homem sob [o gênero] animal; portanto, esta contração e subordinação 
não se fazem pela existência atual, que contingentemente advém à essência 
plenamente constituída e individualizada. 

4. Em segundo lugar, o argumento que acima se referiu tomado de Cae-
tano, tem aqui aplicação, pois o ato singular supõe a potência singular, cujo 
princípio nós dissemos ser verdadeiro em ato e, em potência, realmente dis-
tinto da natureza da coisa, porque, neste caso, a potência realmente pressu-
põe o ato com relação à ordem da natureza, e é algo uno distinto do seu 
ato, e uno não pelo pensamento, mas em si mesmo, e, por isso, não pode 
fazer-se nem pode ter formal e intrinsecamente a unidade por seu ato. Ora, 
justamente comparam-se assim a essência e existência na referida opinião; 
portanto, a essência, do modo que ela tem a entidade da essência por si e 
distinta da existência e apta a ser atualizada por ela, assim também tem sua 
unidade e individuação. Do contrário, seria preciso entender que a existên-
cia é um ato da natureza específica e universal, o que é bastante absurdo. 

5. Em terceiro lugar, porque na mesma existência pode ser considerada 
a natureza comum da existência humana, por exemplo, e a natureza da 
existência de Pedro ou Paulo; logo, sobre a mesma existência resta ainda 
investigar por meio do que se faz esta, pois não é pela essência, já que se-
gundo esta opinião não a supõe individual, mas comum; nem por um aci-
dente, como é evidente por si mesmo, e ficou bastante provado na seção 
anterior; Por que então? Afirma-se que se faz individual por si mesma, por 
que não se dirá isso com maior razão da essência, pois ela não é anterior só 
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na ordem da natureza, mas também na da perfeição e, além disso, mais ab-
soluta, de certa maneira? Pois a existência é ato desta essência; por isso, es-
ta existência será antes isso porque atualiza esta essência; como diferem 
comumente a existência do homem e a do leão, porque ou resultam de di-
versas essências ou porque se relacionam com elas, se suposta a menciona-
da distinção. Do que se pode deduzir uma nova confirmação, porque, assim 
como a existência comum está fora da essência do homem comum, assim 
também, esta existência de Pedro está fora desta essência individual de Pe-
dro, porque em Pedro e Paulo são duas existências numéricas, assim há du-
as humanidades numéricas, que têm distintas entidades individuais da es-
sência. Há por fim um argumento a posteriori, porque (suposta esta senten-
ça) a entidade individual se conserva a mesma, sem a sua existência, ou 
muda várias vezes de existência, como a humanidade de Cristo, que na re-
ferida opinião carece de existência própria e, contudo, é individual e tem 
um princípio intrínseco de individuação; e, de maneira semelhante, a mes-
ma entidade numérica da matéria primeira, enquanto muda de formas, diz-
se que muda de existências e, apesar de tudo, permanece sempre a mesma 
numericamente.  

6. Mas disto se entende facilmente o que se deve julgar daquela opini-
ão, se não se fala da própria existência, mas da subsistência. Na verdade, ou 
falamos formalmente do suposto ou da natureza em abstrato, ou em concre-
to e formalmente do indivíduo, enquanto contido sob tal espécie de subs-
tância, ou seja, deste homem. No primeiro modo, é verdade que o suposto 
individualiza-se por esta subsistência, porque formalmente se constitui por 
ela e, por esta razão, na Trindade são três supostos, ainda que seja uma na-
tureza, porque são três subsistências; mas a pessoa de Cristo é numerica-
mente uma e, o suposto, numericamente uno, enquanto tem duas naturezas, 
porque tem somente uma subsistência numérica; portanto, o suposto, en-
quanto tal, se individualiza pela subsistência. Persiste ainda a questão sobre 
a própria subsistência, ou seja, porque se torna esta; pois, também, a razão 
da subsistência, por exemplo, a humana, é comum e específica; em Pedro, 
de fato, há esta subsistência numérica, ou aquela, acerca de tal questão o 
mesmo deverá ser dito com respeito às outras substâncias, ou dos modos 
substanciais, que veremos mais abaixo.  

7. O segundo modo, isto é, enquanto se fala da natureza substancial ín-
tegra em abstrato, por exemplo, da humanidade, é falso e improvável que se 
individualize pela subsistência, como é evidente por maior força de razão 
por todos os argumentos dados sobre a existência. É certo, pois, que a sub-
sistência é algo realmente distinto da natureza substancial, inclusive tomada 
individualmente. É certo, também, que tal natureza pode ser conservada 
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como individual, sem a sua conatural subsistência, tal como se conservou 
em Cristo Nosso Senhor; logo, não pode individualizar-se por ela intrinse-
camente. E se alguém disse, talvez, que se individualiza ao menos com re-
lação àquela [subsistência], dirá isto gratuitamente e sem fundamento, por-
que, se uma destas coisas individualiza-se com relação à outra, por maior 
razão a subsistência é a que se ordena àquela natureza, que o contrário, 
pois a natureza é anterior e mais perfeita, e a subsistência, por outro lado, 
não é só certo modo, mas término da natureza. Assim, encontramos na na-
tureza divina uma única natureza individual com três subsistências; logo, é 
sinal de que a individualização da natureza é algo independente da subsis-
tência. 

8. Acerca do qual parece que errou plenamente Henrique, pois pensa 
que a própria natureza torna-se esta e individual por causa do suposto. So-
bre o que ensina também outra coisa completamente falsa e improvável, ou 
seja, que o suposto só acrescenta à natureza específica uma dupla negação, 
a da indivisibilidade em si e a da divisão com relação a qualquer outro e 
que por causa desta dupla negação a natureza torna-se formalmente indivi-
dual sem nenhum outro acréscimo positivo sobre a natureza específica, na 
qual contêm três coisas falsas. A primeira é que o suposto só acrescenta so-
bre a natureza a negação, acerca do qual trataremos depois em lugar apro-
priado; falando, pois, com relação à natureza individual, isso é menos im-
provável, ainda que não verdadeiro; contudo, com relação à natureza espe-
cífica, é completamente improvável. Em segundo lugar, é falso que a natu-
reza individual só acrescente uma negação sobre a natureza específica, co-
mo claramente se vê com respeito ao que foi dito na seção segunda, porque 
de outro modo, a natureza substancial individual, como tal, não seria um 
ente real, mas somente a natureza específica com as negações, o que nem 
sequer pode ser concebido pela mente. Assim, pois tal negação requer um 
fundamento positivo, que não pode ser só a natureza específica, como se 
mostrou suficientemente ali. O terceiro modo, por outro lado, é ainda muito 
mais falso, ou seja, que por aquelas negações com as que, (segundo Henri-
que), se constitui o suposto, constitua-se a natureza individual, pois disso se 
segue que a humanidade de Cristo ou não é individual ou é suposto; e uma 
e outra é errônea. Declara-se a consequência: quando, pois, naquela dupla 
negação diz-se que é indiviso em si e diviso com relação a qualquer outro, 
este estar dividido de qualquer outro significa que não está unido a outro, 
isto é, que não está em outro, o que não pertence à natureza da substância 
individual, pois, do contrário, a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo 
não é individual, ou significa que estar dividido de outro (o que certamente 
pensa Henrique), remove somente a identidade e afirma a distinção com re-
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lação a qualquer outra entidade, ou natureza semelhante e, deste modo, 
aquela dupla negação não é suficiente para a noção de suposto, ou a hu-
manidade de Nosso Senhor Jesus Cristo é suposto; por conseguinte, de ne-
nhuma maneira, por qualquer via que se queira tomar, explica-se como exi-
ge seu conceito, pertencer à subsistência, a individuação da natureza.  

9. Ainda mais, falando também no terceiro sentido concreta e formal-
mente sobre o indivíduo da natureza específica é preciso dizer que este 
propriamente não toma a individuação da substância, mas da natureza. Pois 
os teólogos dizem que se três pessoas tomassem uma humanidade, existiria 
um homem numericamente, como só há um Deus por causa de sua nature-
za divina; aquele homem teria, portanto, a unidade numérica da parte da 
natureza individual. E agora Cristo Nosso Senhor, enquanto é este homem, é 
o mesmo homem numericamente que seria se subsistisse na própria nature-
za, embora a pessoa e a subsistência sejam muito distintas da própria e co-
natural de tal humanidade, portanto, a individuação deste homem não se 
tomaria da subsistência, mas da natureza. Mas a razão está em que o indiví-
duo formalmente torna-se constituído sob a espécie por causa da natureza e 
não por causa da subsistência; do qual sucede que ainda que se dê o caso 
de que a subsistência fosse diversa, na espécie ou no gênero, apesar de tu-
do, se a natureza é da mesma espécie, o indivíduo fica contido unívoca e 
propriamente sob tal espécie, por cuja causa Cristo é univocamente homem 
com os outros homens; e, por semelhante razão, se a natureza é a mesma 
numericamente, é o mesmo homem numericamente, mesmo quando a sub-
sistência seja diversa. 

10. Conclusão de toda a questão. – Ora, disse falando essencialmente, 
porque aqui se insinuava a questão de se com uma dupla natureza poderia 
existir o mesmo indivíduo numérico por causa da unidade da subsistência, 
já que neste sentido disputam os teólogos sobre se o Verbo divino assumisse 
duas humanidades, seria um homem ou vários. Na verdade, do que foi dito, 
parece que se segue que haveria vários homens numericamente por causa 
das várias humanidades numéricas, porque ficou dito que a individuação do 
concreto se toma da natureza individual. Apesar de tudo isso, por outro la-
do, como no tomo I da parte III disse com Santo Tomás, de modo simples e 
comum de falar, que seria chamado um homem, não por si quanto formal-
mente, mas de modo quase materialmente, por causa do suposto, do mesmo 
modo que se diz um artífice o que possui várias artes, não só distintas em 
número, mas também em espécie. E esta unidade é muito distinta da prece-
dente, que se toma da unidade da natureza, e nem mesmo é a unidade do 
indivíduo contido formalmente sob a espécie, como prova o argumento; do 
mesmo modo, também, como a unidade do artífice que tem várias artes dis-



FRANCISCO SUÁREZ 418 

tintas especificamente não é a unidade da espécie contida sob o gênero, 
mas a unidade material ou do suposto, a que se julga ser suficiente para 
aquele modo de falar, por causa da real ou substancial união de várias natu-
rezas num suposto, porque o nome substantivo significa a natureza ao modo 
de algo que existe por si mesmo, como já se explicou amplamente no refe-
rido lugar. Portanto, por meio do que foi dito, consta de modo suficiente 
que não é certo colocar a subsistência ou a existência como o princípio de 
individuação da natureza substancial ou o indivíduo como constituído por 
elas. 

SEÇÃO VI 

Enfim, qual é o princípio de individuação em todas as substâncias criadas 

1. Pelo que se disse até agora contra as opiniões anteriores, talvez pare-
ça suficiente a enumeração anterior das partes, que toda substancia singu-
lar, (por si mesma, ou por sua entidade, é singular) e que não necessita de 
nenhum outro princípio de individuação fora da sua entidade ou fora dos 
princípios intrínsecos de que consta sua entidade. De fato, se tal substância, 
fisicamente considerada, é simples, ela é individual por si mesma e por sua 
simples entidade; e, se de fato, for composta, por exemplo, de matéria e 
forma unidas, como são princípios da sua entidade a matéria, a forma e a 
união destes, de igual modo esses mesmos [princípios] tomados individual-
mente, são os princípios de sua individuação; pois, aqueles [princípios] por 
serem simples, serão por si mesmos individuais. Esta sentença a manteve 
Auréolo, segundo cita Capreolo, em In II, dist 3, q.2; e na realidade também 
a mantém Durando, em In II, dist. 3, q. 2.  De fato, se refere a elas Fonseca 
no livro V Metafísica, c.6, q. 3, e diz na sec. 2, que [esta sentença] é a mais 
obscura de todas, e que se se reduz ao seu verdadeiro sentido, deixa a ques-
tão sem ser solucionada. Parece-me, contudo, que é a mais clara de todas e 
que tanto ele mesmo, como quase os demais, vem a cair finalmente nela, 
uma vez que, na realidade, não pode distinguir-se o fundamento da unidade 
da entidade mesma. Por isso, assim como a unidade individual no que tem 
de formal não pode acrescentar nada positivo real sobre a entidade indivi-
dual, já que nesse ponto subsiste a mesma razão acerca dela e de toda a 
unidade, assim o fundamento positivo desta unidade, enquanto a negação 
que disse, não pode acrescentar nada positivo, falando fisicamente, àquela 
entidade que se denomina uma e individual; logo, aquela entidade por si 
mesma é o fundamento desta negação e, neste sentido, se afirma aquela 
opinião de que [a entidade] é em si o princípio da individuação. Porque não 
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nega esta opinião que naquela entidade individual possa distinguir-se com a 
razão da natureza comum da entidade singular, e que deste modo o indiví-
duo acrescenta sobre a espécie algo conceitualmente distinto, o qual, se-
gundo a consideração metafísica tem razão de diferença individual tal como 
se disse na seção precedente; e Durando não o nega, antes parece que o 
supõe. Não obstante, esta opinião acrescenta (que é o que propriamente 
pertence à questão presente) que aquela diferença individual não tem na 
substância individual um princípio especial ou um fundamento que seja re-
almente distinto de sua entidade; e, por isso, neste sentido disse que cada 
entidade por si mesma é o princípio de sua individuação. Portanto, esta sen-
tença é verdadeira se se explica diretamente apesar de tudo, para que apa-
reça mais claramente, a explicaremos em separado em todos seus pontos 
substanciais. 

PELO QUE SE INDIVIDUA A MATÉRIA PRIMEIRA. 

2. Em primeiro lugar, portanto, começando pela matéria prima respon-
do dizendo que é individual na realidade, e que o fundamento de tal unida-
de é sua mesma entidade por si, tal como está na realidade e sem nenhuma 
adição extrínseca. Comprova-se, pois a matéria que está sob essa forma de 
madeira é numericamente diversa daquela que está sob a forma de água ou 
de homem; logo, é em si individual e singular. No entanto, o fundamento de 
tal unidade nela não é a forma substancial nem a ordem até esta ou aquela 
forma como se provou antes contrário a Durando, porque variada qualquer 
forma substancial, sempre permanece da mesma matéria numericamente, a 
qual ainda que atualmente esteja unida a esta ou àquela forma, contudo de 
si disse uma comum, e indiferente relação a qualquer forma que pode rece-
ber. Por sua vez, tão pouco a quantidade pode ser o fundamento desta uni-
dade individual da matéria, como prova o mesmo argumento, se é verdade 
que a matéria perde e adquire diversas quantidades, enquanto variam as 
formas substanciais. Do mesmo modo, porque segundo a mesma opinião, a 
matéria com prioridade natural ao receber a quantidade está sob a ação do 
agente que induz a forma ou a quantidade; e não está sob ele, se não en-
quanto individual e singular já que as ações se realizam sobre os singulares. 
Assim se mantemos que a quantidade mesma é coeterna à matéria, pode 
acomodar-se o mesmo argumento, pelo menos em ordem à potência de 
Deus, com efeito pode Deus, efetivamente, tirar esta quantidade desta maté-
ria e atribuir outra ou conservá-la inteiramente sem quantidade; seria, por 
conseguinte, a mesma matéria numérica sem a mesma quantidade numéri-
ca; logo, não é a quantidade o fundamento de tal unidade para a mesma 
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matéria, pois, do contrário, não poderia de modo algum conservar a sua 
unidade sem ela. E, além do mais, seguem vigentes todos os argumentos 
comuns que acima foram apresentados acerca de que a substância não se 
individualiza pelo acidente, nem pela ordem do acidente, pois a matéria é 
substância ainda que parcial. Assim mesmo, porque a substância individual 
é um ente por si. Do mesmo modo, que o acidente supõe a um sujeito tal 
como está na realidade, e, por conseguinte, singular. Igualmente, porque a 
diferença individual não é na realidade, e, por conseguinte, singular. Igual-
mente, porque a diferença individua não é na realidade distinta da entidade 
que constitui; por isso, não pode fundar-se numa entidade distinta.  

3. Corolário—E todas estas razões a fortiori valem para quaisquer aci-
dentes ou disposições da matéria. Pelo qual a afirmação que alguns costu-
mam manter de que a matéria se individualiza pelo agente – enquanto que 
a sua indiferença é individuada por esta forma e contraída pelas disposi-
ções, para que em algum sentido seja verdadeira, há de ser entendida de 
modo adequado, pois o agente, para que opere na matéria, supõe a esta in-
dividual, e com a sua ação não pode deixar ou imutar sua individuação; do 
contrário a destruiria e no lugar dela introduziria outra; nem tão pouco pode 
suceder que o que na realidade já é individual, pela adição de alguma enti-
dade recebida em si por outra individuação. Diz-se, portanto, que a matéria 
se limita pelas disposições, ou que fica determinada pelo agente a esta for-
ma, não em ordem, mas em ordem à ação do mesmo agente e a receção da 
forma, e isso ou de modo acidental e quase negativo, já que pelas disposi-
ções se retiram os impedimentos para esta ação e para a introdução desta 
forma, ou em algum sentido por si e de modo positivo, se tais disposições 
são naturalmente necessárias para a edução ou união desta forma com esta 
matéria; pois isto permanece controverso entre os filósofos e para a presente 
dificuldade pouco importa, porque tal coadaptação através das disposições 
é quase extrínseca à mesma matéria, que inclusive tomada individualmente 
é por si capaz de qualquer forma; e se se requerem diposições, é melhor pe-
la natureza da forma que pela natureza da própria matéria; logo, em nada se 
refere isto a sua intrínseca individuação. 

4. Respondem-se algumas objeções. — Diz-se: esta matéria não se dis-
tingue daquela se não mediante a quantidade, já que ao ser pura potência, 
não pode distinguir-se mais que o ato. Do mesmo modo, a matéria essenci-
almente faz referência à forma segundo sua espécie; logo, esta matéria indi-
vidual deve individualizar-se pela forma ou por sua relação com esta forma. 
Ao primeiro, se responde que uma matéria se distingue de outra em relação 
ao lugar, pela quantidade, mas entitativa e realmente se distinguem por sua 
entidade, como acima foi dito, seja de existência ou de essência, também 
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por razão desta tem algo de atualidade entitativa, mediante a qual pode dis-
tinguir-se transcendentalmente de outra. Ao segundo, se responde do mes-
mo modo que a matéria essencial tem relação transcendental com a forma, 
assim também esta matéria tem esta relação transcendental com a forma, 
porque tem esta capacidade numérica e esta potência, e o homem se indi-
vidualiza pela relação com a forma; mas este se individua a si mesmo fisi-
camente por si mesmo, já que a sua entidade essencialmente inclui esta re-
lação. E não é necessário que esta individuação se faça pela determinação 
da forma (que é o sentido em que deveria proceder o argumento, para que 
tivesse algo de dificuldade), já que não só a matéria em espécie, mas tam-
bém esta matéria numérica diz-se em relação à forma em comum, como o 
objeto adequado de sua capacidade, inclusive tomada esta individualmente, 
e, por isso, não se disse retamente que a matéria se individua por esta for-
ma, se não que se individua pela capacidade de individuar da forma. Assim 
como, a potência visiva especificamente diz respeito a cor em comum; e o 
indivíduo, de maneira semelhante, não diz respeito a esta ou àquela cor, 
mas à cor em comum; e por isto não se individua propriamente por esta cor, 
ainda que se individue com tal ou por tal relação transcendental e entitativa 
com a cor. 

QUAL É O PRINCÍPIO DE INDIVIDUAÇÃO DA FORMA SUBSTANCIAL. 

5. Em segundo, lugar há-de afirmar que a forma substancial é esta in-
trinsecamente por sua mesma entidade, da qual se toma, segundo o último 
grau ou realidade, sua diferença individual. Esta conclusão pode provar-se 
com as mesmas razões proporcionais que a anterior e pode facilmente con-
firmar-se com o que se disse antes, principalmente na primeira e na segunda 
opinião. Porque, em primeiro lugar, nenhum acidente pode ser princípio in-
trínseco de individuação da forma substancial, porque, também, tal forma, 
enquanto é esta, é um ente substancial, ainda que incompleto e pertence ao 
predicamento da substância e se coloca sob a natureza específica de tal 
forma, ainda que de modo redutivo. Do mesmo modo, esta forma ou é ab-
solutamente e, em todo sentido, anterior aos acidentes, e é origem deles, ou 
bem se supõe alguns no gênero da causa material, e não faz essencial rela-
ção a eles, senão que ao sumo, os requer como condições ou disposições 
necessárias para preparar o sujeito; logo, de nenhum modo pode individuar-
se pelos acidentes. Além do mais, a matéria não pode, por si mesma, ser o 
princípio intrínseco de individuação de nenhuma forma, já que não é prin-
cípio intrínseco da sua entidade; porém, o mesmo princípio da unidade é o 
da entidade, como sempre se disse, porque a unidade não acrescenta coisa 
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alguma à entidade, mas a negação intrinsicamente a acompanha. O antece-
dente é claro porque a matéria é princípio intrínseco do composto, já que o 
compõe com a sua entidade; mas não compõe deste modo a entidade da 
forma, logo, não é o seu princípio intrínseco. Em compensação, a respeito 
das formas que dependem da matéria no fazer-se e no ser, a matéria é causa 
por si em seu gênero da forma, não enquanto componente intrínseco da 
mesma, mas enquanto a sustenta, que é certo gênero quase extrínseco de 
causalidade; e, deste modo, a matéria pode dizer-se causa e princípio de 
individuação de tais formas em seu gênero, de acordo com o princípio esta-
belecido de que a causa da entidade é a causa da unidade, e porque a ma-
téria não causa a forma, a não ser singular e individual; logo, causando a 
entidade, causa a sua individuação. Contudo, porque a diferença individual 
se predica intrinsecamente da coisa individual, por isso não se toma de 
qualquer classe de causa extrínseca da mesma coisa individual, mas do 
princípio intrínseco ou de sua entidade, e por isso, neste sentido não pode 
ser a matéria o princípio intrínseco de individuação das formas. O qual se 
declara a posteriori em relação à divina potência: pois pode esta forma 
substancial ser conservada sem a matéria, e então, do mesmo modo que re-
tém a sua diferença individual, assim também retêm o seu intrínseco princí-
pio de individuação; logo, não é a matéria tal princípio intrínseco. E isto 
mesmo é mais manifesto na alma racional, na qual, como o seu ser não é 
por si causaso pela matéria, assim tão pouco a unidade ou a individuação, 
como notou Santo Tomás no II Cont. Gent., c.75, na solução do primeiro 
argumento e no c. 81, no início; logo, a matéria não só não é o princípio in-
trínseco de individuação da alma, mas nem sequer é a causa por si da mes-
ma, ainda que seja uma ocasião de que, organizado tal corpo, Deus cria ne-
la tal alma. 

6. Uma pequena dúvida. — Mas a dificuldade está em si se individua a 
forma pela matéria, ao menos como pelo término ao que tem relação. Pois 
nisto parece que está a diferença entre a matéria e a forma, que a matéria, 
porque uma numericamente está sob diversas formas, não pode ter a deter-
minação individual pela forma a que se refere; em compensação, a forma 
não tem, de fato, tal indiferença, mas determina-se para atuar tal matéria e, 
por isso, pode individuar-se por esta matéria, como por seu término, ao qual 
tem relação, enquanto é tal forma. E assim pensam de forma comum os to-
mistas e deste modo entendem a Santo Tomás, quando afirma nas passagens 
citadas antes e em outras, que a forma se individua pela matéria. E no mes-
mo sentido pode explicar-se o que disse na q. única do De Anima, a.3 ad 
13, de que os princípios de individuação das formas não pertencem à es-
sência das mesmas, mas isto é verdadeiro somente nos compostos. Ora, em 
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primeiro lugar, a razão aduzida não tem aplicação na alma racional, a qual 
permanecendo a mesma numericamente, pode atuar diversas matérias. Pri-
meiro, porque atua, de tal modo, simultaneamente as diversas partes da ma-
téria que compõem o mesmo corpo, estando toda ela em cada uma das par-
tes; portanto, não pode individualiza-se por uma coadaptação a todo o cor-
po e a cada uma de suas partes. Mas, urge ainda mais que sucessivamente 
possa informar as diversas matérias íntegras, como quando pela nutrição 
continuada, pouco a pouco se perde toda a matéria na qual primeiramente 
foi introduzida a forma, e se adquire outra nova, e é informada pela mesma 
forma. Do mesmo modo, é acidental para a mesma nutrição que se faça por 
meio destes ou daqueles alimentos e, todavia, de daqui procede que o tema 
da alma informe depois esta ou aquela matéria; portanto, isto também é 
contingente e acidental; logo, não fica individuada por causa disto, nem em 
si está adaptada a esta matéria numérica. 

7. Alguém, talvez, poderá dizer que esta alma pode por si, ao menos no 
princípio, ser introduzida em tal matéria, ainda que depois possa deixá-la e 
informar uma outra; e, deste modo, individua-se por aquela matéria na qual 
primeiramente foi introduzida. Entretanto, em primeiro lugar, isto se afirma 
gratuitamente, pois se a mesma alma pode em diversos tempos informar na-
turalmente a diversas matérias, é sinal de que a sua capacidade informativa 
ou sua aptidão para informar, não se refere a esta matéria numérica, como a 
seu término adequado. Com qual fundamento pode dizer-se, logo, que por 
si pode mais uma matéria que outra no começo, ou que se refere mais in-
trinsecamente a uma que a outra? Do contrário, poderia ser dito do mesmo 
modo que a matéria podia por sua natureza ser criada sob aquelas formas 
numéricas sob as quais foi criada, e que por elas foi individuada, ainda que 
pudesse depois conservar-se sob outras formas; portanto, assim como seria 
gratuito dizer isso, do mesmo modo seria sem fundamento dizer o mesmo 
acerca da alma. Imaginemos, pois, que aquela matéria numérica que adqui-
re e informa a prole pela própria nutrição, existisse primeiramente sob a 
forma do sangue materno, pelo qual no princípio foi formando o corpo 
mesmo da prole; certamente, assim como naquela matéria, depois pela nu-
trição pôde ter sido disposta e introduzida esta forma numérica, assim, tam-
bém, se na primeira formação fosse disposta pelo sangue materno em virtu-
de do princípio seminal, do mesmo modo a mesma forma naturalmente po-
deria ser introduzida na matéria; evidentemente, não se pode dar nenhuma 
razão filosófica do por quê não haveria de poder ser feito isto; logo, esta 
alma também, enquanto tal, é indiferente para informar várias matérias, seja 
no princípio, na produção, seja depois, na conservação. 
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8. Uma coisa notável teologicamente — Não importa que alguém diga 
que estas matérias se julgam uma e idêntica, porque a mutação se verifica 
paulatinamente sob as disposições e organização de uma mesma natureza; 
porque esta unidade da matéria ou do corpo se deve mais à sua externa ca-
racterística e aparência que à verdadeira entidade física do corpo ou da ma-
téria. Acrescente a isso que ainda que sucedesse que toda a matéria se fizes-
se pela separação íntegra de um só corpo e pela união com outra matéria, 
apesar de tudo a alma informaria naturalmente a um e outro. Assim é como 
provavelmente acontecerá na ressurreição. De modo que se sucede que 
nesta vida informaram duas almas a matérias absolutamente idênticas, se 
poderá dar a uma delas um corpo tomado de outra matéria, ao qual infor-
mará não menos co-naturalmente do que se constasse da matéria anterior. 
Logo, isto é sinal de que esta alma, enquanto que tem aptidão para infor-
mar, de nenhum modo tem uma relação determinada com esta matéria, en-
quanto é esta e, consequentemente, não se individua por esta matéria, como 
término de sua relação transcendental: porque não é o término adequado 
dela. Por conseguinte, se individua esta alma por si mesma e pela capacida-
de mesma da sua entidade; e, por conseguinte, tem, pois, intrinsecamente 
tal aptidão individual para informar o corpo humano, tal como a pouco di-
zíamos acerca da capacidade da matéria. E deste modo, ensina Toledo em 
particular no livro III De anima, q.18, conc. 2 e 3, quem confirma, além do 
mais, com o argumento que nós trouxemos antes, que ao assinalar o princí-
pio da individuação há que se deter em algo que se individue por si mesmo; 
logo, se a matéria ou a quantidade são ditas que se individuam por si, muito 
mais haverá que dizer isto da alma racional, que é por si subsistente, e me-
lhor dá o ser aos demais que o recebe deles. Portanto, a variedade dos cor-
pos é um sinal ótimo a posteriori da distinção das almas, porque vem a ser 
como a ocasião de produzir diversas almas, mas não é, todavia, o próprio 
intrínseco princípio de individuação das mesmas. 

9. Ora, não parece que com o argumento antes proposto possa ser dir-
cernido se existe a mesma razão acerca de todas as formas substanciais que 
dependem da matéria no ser, porque tais formas de tal modo informam esta 
matéria numérica, que estão totalmente determinadas ao informá-las, nem 
podem naturalmente informar outra matéria numericamente distinta, já que 
não pode separar-se desta nem simultaneamente nem paulatinamente, o 
que pode ser dito também das almas dos animais perfeitos, se são extensas e 
divisíveis, como mantém a opinião comum e, talvez, a mais provável (pois 
se supõe que são indivisíveis, valerá para elas o argumento dado acerca das 
almas racionais); por isso, pode ser dito retamente que a forma substancial 
material é esta intrinsecamente por toda a adaptação a esta matéria numéri-
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ca, pois, por meio desta mesma matéria, tem o término de tal relação. Ora, 
isso não pode ser dito propriamente nem mesmo com relação a estas formas 
materiais; porque ou bem se incluem nesta matéria numérica as disposições, 
por meio das quais esta matéria é preparada pelo agente para esta forma, ou 
bem se concebe esta matéria primeira enquanto desnuda da sua própria en-
tidade; mas por nenhum destes modos se entende isso ou se pode explicar 
isso. 

10. O primeiro é claro, porque a matéria com os acidentes não pode ser 
a causa da individuação da forma, nem sequer como término de sua capa-
cidade, porque sendo esta capacidade transcendental e substancial não in-
clui os acidentes em seu término primário imediato. Do mesmo modo, por-
que se supormos que no que engendra não existem as mesmas disposições 
que existiram no que se corrompeu, então podem aplicar-se os argumentos 
mencionados acima, que a forma primeiro absolutamente a natureza e sim-
plesmente informa a matéria desprovida de acidentes; todavia, a informa 
enquanto que é individual e singular; logo, do mesmo modo se refere a ela 
segundo sua aptidão e adaptação individual. Mas se supormos que perma-
necem na matéria as disposições que existiam no ser que se corrompeu, 
deste modo a forma não informa a matéria enquanto afetada pelos aciden-
tes, ainda quando se presuponham aqueles como condições necessárias ou, 
talvez, só porque permaneceram desde a precedente alteração; portanto, tão 
pouco esta forma como tal faz referência aos acidentes, mas só à matéria. E 
isto tanto mais é assim quanto que, ainda quando se variassem numerica-
mente estes acidentes, quer seja pouco a pouco e naturalmente, quer simul-
taneamente e sobrenaturalmente e se dessem outros semelhantes, se conser-
varia a mesma forma numérica na mesma matéria; logo, de nenhum modo 
esta forma refere-se, enquanto tal, a tais acidentes numéricos, para que seja 
individuada por eles. Todavia, ainda que concedêssemos que esta forma re-
queresse estes acidentes numéricos, não por isso existiria esta mesma forma 
no indivíduo, por causa dos acidentes, mas o contrário, se requeririam tais 
acidentes por causa de tal forma, falando a priori e absolutamente, ainda 
que para nós, tais disposições seja o princípio ou a ocasião de distinguir as 
formas, seja na ordem de produção ou de geração. 

11. Ora, o segundo, isto é, que nem esta matéria primeira puramente 
considerada poderia ser, deste modo, o princípio que individua a forma, se 
prova, em primeiro lugar, porque esta matéria pode ser comum a muitas 
formas, sejam diversas especifica ou numericamente; logo, enquanto tal, 
não é princípio suficiente da individuação da forma, porque, o que é por si 
comum, enquanto tal, não pode ser princípio de individuação. Em segundo 
lugar, prova-se por parte da mesma forma, porque ainda que esta forma 
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uma vez feita nesta e desta matéria não possa estar em outra por causa da 
dependência que tem daquela, a qual a dependência é tal que nem sequer 
aquela forma pode conservar-se naturalmente sem aquele gênero de causa-
lidade material, nem há tão pouco algum caminho ou modo natural de 
transferir esta forma a outra matéria, para que seja conservada por ela, toda-
via, apesar de tudo, se a entidade de tal forma for considera em si mesma, 
sua aptidão intrínseca não parece determinada a informar esta matéria nu-
mérica, até o ponto de que fora intrinsecamente inepta para informar natu-
ralmente qualquer outra matéria numericamente distinta; portanto, não re-
cebe sua intrínseca individuação desta matéria numérica, nem sequer como 
do término de sua capacidade ou aptidão informativa. Prova-se a conse-
quência porque não é esta matéria o término adequado de tal aptidão, já 
que a aptidão desta forma em si mesma poderia exercitar-se com a mesma 
co-naturalidade em qualquer outra matéria, se fosse posta nela. Com efeito, 
o fato de que por meio das causas naturais só seja esta matéria, e não em 
outra, não tira a sua aptidão intrínseca, nem faz com que esta matéria seja o 
término adequado daquela. Do mesmo modo, se talvez exista no universo 
alguma porção de matéria que sempre esteve sob a mesma forma numérica, 
e o estará sempre, talvez não haverá modo natural de variá-la, e nem por 
isso a aptidão da matéria está por si determinada a tal forma. 

12. O antecedente pode defender-se com muitas conjecturas, que são 
comuns inclusive às almas racionais. A primeira é que por potência absoluta 
esta forma pode transferir-se a outra matéria e informá-la; logo, é sinal de 
que em tal forma há aptidão natural intrínseca para informá-la, enquanto 
dela depende. Prova-se a consequência porque ainda que aquela ação ou 
transmigração desta forma desde uma matéria a outra fosse sobrenatural 
quanto ao modo, contudo o término produzido seria natural, pois aquele 
composto, de tal forma e matéria, naturalmente subsistiria. Prova-se a se-
gunda: qualquer outra matéria numericamente distinta é capaz, enquanto de 
si depende qualquer forma individual, ainda quando aconteça que esteja 
em outra matéria numericamente distinta, pois sem fundamento pensaria al-
guém que a capacidade desta matéria está por si numericamente mais limi-
tada a estas formas do que àquelas, devido ao que, talvez, operassem os 
agentes naturais segundo a ordem natural, e não pudessem produzir nelas as 
formas individuais, que produzem em outras matérias. Sendo, pois, a maté-
ria por si mesma pura potência e indiferente, não se pode convenientemente 
atribuir-lhe tal determinação por um argumento razoável; por conseguinte, 
aquela matéria numérica que de fato está sob esta forma deste cavalo, en-
quanto dela depende, sería capaz de outra alma de um cavalo numerica-
mente distinto, que de fato informa outra matéria; por conseguinte, ao con-
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trário, aquela alma também está apta, quanto ao que depende de si, para 
informar esta ou aquela matéria. A consequência é clara, porque a potência 
e o ato natural se correspondem mutuamente: onde, a potência naturalmen-
te não se refere senão àquele ato que tem aptidão natural para informá-la. 

13. Em terceiro lugar, porque se, por exemplo, esta alma equina por si 
só fosse capaz para informar a esta matéria numérica, todas as almas equi-
nas que pudessem informar àquela matéria numérica nos diversos tempos, 
haveria entre si alguma conveniência real, que não teriam com as almas 
equinas que informam outras matérias, já que todas aquelas teriam aptidão 
para informar esta matéria numérica, a qual não poderia informar as demais 
almas equinas. E o mesmo argumento pode ser feito a todas as formas de 
água, do fogo e semelhantes, porque evidentemente sob a mesma espécie 
da forma do fogo, por exemplo, se dá certa amplitude de indivíduos que di-
zem relação a esta matéria numérica somente e outra gama deles que diz 
relação a outra matéria e, assim, nos demais e, deste modo, sob o conceito 
específico pode ser dado um conceito objetivo substancial e comum a mui-
tos indivíduos da mesma espécie e não a outros, o qual parece absurdo, já 
que tal conveniência, sendo real e substancial, será também essencial a tais 
formas e, por conseguinte, a última espécie será divisível por muitas dife-
renças essenciais, o que envolve uma aberta repugnância. Todavia, esta ra-
zão é mais aparente que eficaz, porque pode ter várias evasivas e dificulda-
des, que tocaremos com mais comodidade nas disputações seguintes; não 
obstante, ficam outras razões eficazes que declararemos e confirmaremos 
mais na seção seguinte. Fica, pois, suficientemente provada a conclusão 
proposta de que o princípio intrínseco de onde se toma a diferença indivi-
dual da forma substancial é a mesma entidade da forma, na medida em que 
tem por si mesma tal aptidão para informar a matéria; pois se excluem todas 
as aptidões extrínsecas ou distintas da mesma forma, por não poder se indi-
viduar por elas, do qual resulta que a forma não é esta porque tem aptidão a 
esta matéria, mas só enquanto tem tal aptidão para informar a matéria. 

COM QUAL PRINCÍPIO SE INDIVIDUAM OS MODOS SUBSTANCIAIS. 

14. Digo, em terceiro lugar, que o modo substancial que é simples e in-
divisível, tem também sua individuação por si mesmo e não por algum ou-
tro princípio naturalmente distinto de si. Declara-se isto, verbi gratia, com 
os exemplos da união da forma com a matéria ou da matéria com a forma, 
cuja união suponho que é, pelo que depois se dirá, um modo substancial. 
Igualmente na subsistência simples, e o mesmo ocorreria com a existência, 
se fosse um modo real da essência, realmente distinto dela. E assim consta 
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que a união que tem agora, minha alma com o meu corpo, é uma numeri-
camente e individual, seja porque é algo real e existente na realidade e dis-
tinto realmente da alma; seja porque difere numericamente e não especifi-
camente do modo de união de outra alma com relação a seu corpo; tem, 
portanto, sua diferença individual; logo, também, algum princípio intrínseco 
ou fundamento próprio; este princípio, por conseguinte, dizemos que não 
pode ser outra coisa se não a entidade do modo mesmo, qualquer que seja 
aquela entidade. Isto pode ser provado, em primeiro lugar, pelas razões ge-
rais aduzidas já que cada coisa é uma no mesmo grau que está, e que a ne-
gação acrescentada pela unidade se fundamenta imediatamente na entidade 
da coisa tal como é em sim mesma; e, finalmente, porque cada uma das en-
tidades simples é por si mesma intrinsecamente tal que fica constituída em 
seu ser segundo nossa concepção, e, logo, por si mesma se distingue das 
outras. Prova-se, em segundo lugar, excluindo os outros princípios desta in-
dividuação, pois, se houvesse alguns, seriam principalmente esta alma ou 
esta matéria, com relação a esta união (para seguir com o exemplo que co-
meçamos e omito os acidentes porque já ficaram suficientemente excluídos 
com as razões dadas acerca da matéria e forma); mas este modo não se in-
dividua propriamente por esta matéria e esta forma; porque ainda que tal 
modo de união no indivíduo não possa existir em outra forma, a causa da 
especial identidade real que tem com esta forma, nem tão pouco possa fazer 
nem conservar em outra matéria numericamente distinta porque se refere a 
esta não segundo a sua aptidão, mas segundo certa razão atual que adequa-
damente se determina a esta matéria, e apesar de tudo, todavia, poderiam 
esta alma e esta matéria unirem-se com outra união distinta numericamente. 
Não é necessário, pois, que se a união desta alma e forma se dissolvesse 
agora e perecesse, e de novo esta matéria e esta forma voltassem a ser uni-
das por Deus, receberiam a mesma união numericamente que antes tinham. 
Pois, embora concedamos que isto pode ocorrer, coisa que todavia duvidam 
alguns, não tem porque ser assim necessariamente já que outros modos de 
figura, de sentar-se ou outras semelhantes, não é necessário que se reprodu-
zam exatamente os mesmos em número, ao contrário, isto não é natural. 
Podem, por conseguinte, aquelas uniões distinguirem-se numericamente na 
mesma forma com relação à mesma matéria; logo, o seu princípio de indi-
viduação não se toma com razão suficiente desta forma ou desta matéria; 
portanto, é preciso que por si tenha tal modo um fundamento intrínseco da 
sua individuação, ainda que de acordo com ele se refira a esta forma e a es-
ta matéria, segundo sua aptidão transcendental; porque esta é natureza de 
tal modo. 
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QUAL É O PRINCÍPIO DE INDIVIDUAÇÃO DO COMPOSTO SUBSTANCIAL? 

15. Em quarto lugar, há de afirmar que na substância composta, en-
quanto é tal composto, o princípio adequado de individuação é esta forma e 
esta matéria unidas entre si, entre as quais o princípio mais importante é a 
forma, que só basta para que este composto, enquanto é um indivíduo de tal 
espécie, seja julgado numericamente o mesmo. Esta conclusão se segue do 
que precede e pelo dito na sec. 4, e está de acordo com a opinião de Du-
rando e de Toledo tratadas acima, e na realidade não divergem de Escoto, 
Henrique, nem todos os nominalistas; tão pouco diverge Fonseca no livro V 
Metafísica, q.5, ainda quando diga que é imprópria a locução de que nos 
valemos ao dizer que esta matéria e esta forma são princípios físicos de in-
dividuação, já que nem esta forma nem esta matéria nem as duas tomadas 
juntamente podem ser acrescentadas à natureza específica do homem para 
constituir com ela este homem e, também, porque esta matéria e esta forma 
são indivíduos, constituídos por suas naturezas específicas e seus próprios 
princípios de individuação. Mas em tais argumentações, desde o conceito 
físico, se separa à composição metafísica, pois quando esta matéria e esta 
forma se chamam princípios físicos da individuação deste composto, não se 
comparam com a natureza específica comum, senão como o composto físi-
co que compõe; e, por isso, não é necessário que se acrescentem à natureza 
específica comum, se não que a compõem, compondo o indivíduo em que 
ela se inclui. Pelo qual, segundo a mesma constituição física, tais princípios 
são simples nem têm outros pelos que se individuem fisicamente, se não 
que individuam por si mesmos, tal como foi declarado. Portanto, não é im-
própria a locução, se não verdadeira e própria, porque os princípios intrín-
secos da individuação são os mesmos que os princípios intrínsecos da enti-
dade, como foi dito com frequência, porque a individuação segue a entida-
de enquanto é uma certa negação; e enquanto inclui algo positivo, é a 
mesma entidade e nada acrescenta a ela; mas, esta matéria e esta forma 
unidas entre si são os princípios intrínsecos de toda a entidade da substân-
cia composta que tratamos; logo, são também os princípios intrínsecos da 
individuação física. E se confirma, pois, que a matéria e a forma, tomadas 
absolutamente, são princípios físicos da espécie da substância composta e 
da sua especificação; logo, esta matéria e esta forma serão os princípios físi-
cos do indivíduo e de sua individuação. E, do mesmo modo, pode concluir-
se que nenhuma das duas por si, se não uma e outra, ao mesmo tempo, são 
este princípio adequado. Pois este composto, para ser inteira e completa-
mente o mesmo em número, requer não só esta forma ou esta matéria, mas 
uma e outra ao mesmo tempo e variada algumas das duas, não permanece 
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absolutamente e em todas as suas partes o mesmo composto numericamente 
que havia antes, porque em alguma parte foi variada a sua entidade; portan-
to, a matéria e a forma são princípios adequados da unidade numérica de 
todo o composto, enquanto é tal. E se confirma com toda razão aduzida, 
porque são os mesmos princípios da unidade que os da entidade; mas esta 
matéria e esta forma são o princípio intrínseco adequado intrínseco desta 
entidade composta; logo, também da unidade e da individuação. 

16. Conclusão —Se soluciona uma objeção.— E com isto se vê clara-
mente que também esta união mesmo numericamente se requer para a per-
feita unidade de tal composto, porque de sua maneira concorre intrinseca-
mente para sua constituição, pois a entidade do composto inclui intrinse-
camente não só a entidade da matéria e da forma, mas também a união de-
las entre si; logo, variada a união, ficará variada em algo a entidade e, por 
conseguinte, a unidade do composto mesmo; portanto, se requer para a per-
feita unidade e individuação; logo, por este motivo poderia também enume-
rar-se esta união entre as coisas que completam o perfeito princípio de indi-
viduação do mesmo composto. No entanto, não é tão necessária como a 
matéria e a forma, porque estas são absolutamente os princípios essenciais 
de tal composto; e a união, em compensação, é como uma condição reque-
rida ou causalidade da matéria e da forma, tal como disse no tomo II da III 
parte, disputação XXXIV, sec. 2. Comparando também entre si a matéria e a 
forma, o princípio mais importante é a forma, não só com relação à nature-
za específica, tomada a forma em espécie, mas também com relação a este 
indivíduo, tomada a forma individualmente; porque esta forma é em sumo 
grau própria deste indivíduo, e porque ela é a que completa a esta substân-
cia íntegra numericamente, pois esta matéria só gera ela, e quanto ao que 
depende de si não gera mais esta do que aquela. Assim, pois, esta forma é o 
mais importante princípio do ser e, por conseguinte, é também o mais im-
portante princípio de distinção desta substância com relação às outras; mas, 
o mesmo princípio é o da unidade que do ente e da sua distinção, com re-
lação dos outros; portanto. Poderá dizer-se que a forma é o princípio de dis-
tinção específica, porque faz diferir formalmente; logo, não pode ser o prin-
cípio da distinção numérica, pois, do contrário, a distinção numérica seria 
formal e essencial. Responde-se que a forma segundo a sua natureza especí-
fica e essencial faz a diferença específica e essencial, e que, em compensa-
ção, a forma individual, segundo a sua entidade, faz a distinção entitativa e 
numérica. Pois Pedro e Paulo diferem mais entre si numericamente porque 
têm almas numericamente distintas e porque têm corpos distintos. E com is-
to parece clara a última parte da conclusão que se prova já suficientemente 
pelo comum modo de falar, ao qual nos referimos antes, pois absolutamente 
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se julga o mesmo homem não só segundo a aparência, mas também segun-
do a verdade, e que tem a mesma alma numérica, ainda quando seja muda-
do o corpo. A razão disso está em que absolutamente se pensa que a forma 
é o que constitui a espécie, e do mesmo modo esta forma, a este indivíduo 
sob tal espécie. 

17. Uma pergunta e sua resposta —Mas, poderá perguntar-se se a dife-
rença individual a rigor se toma do princípio completo, isto é, da matéria e 
da forma, ou somente de uma delas, pois os autores parecem opinar com 
frequência que se toma só de uma delas, porque, sendo simples esta dife-
rença, não parece que se toma de todo composto nem de um duplo princí-
pio parcial, senão somente de um que seja simples. As opiniões, todavia, 
diferem entre si, pois uns dizem que aquele princípio é a matéria, como Ca-
etano e outros; em compensação, outros dizem que é a forma como Escoto, 
e ao mesmo se inclina Durando. E este último é o mais verdadeiro, suposto 
o anterior fundamento, isto é, que a diferença individual será tomada so-
mente de um destes dois princípios. Falamos, todavia, da coisa mesma em 
si, pois quanto a nós, que para o conhecimento partimos de coisas materi-
ais, a distinção dos indivíduos se toma frequentemente da matéria ou dos 
acidentes que seguem à matéria, como são a quantidade e outras proprie-
dades; de fato, em si mesma, assim como a diferença é tomada do princípio 
substancial e não do acidental, assim entre os mesmos princípios substanci-
ais se tomará aquele que é principal e o mais próprio e o último constitutivo 
da coisa mesma; e tal é a forma, como foi mostrado. Isto também é verda-
deiro, quando falando do indivíduo de tal natureza ou espécie, enquanto 
formalmente se constitui nela. Por causa deste argumento dissemos acima 
que o suposto é um numericamente se tem uma subsistência numérica, ain-
da quando a natureza não seja uma, já que o constitutivo formal do suposto 
é a subsistência incomunicável da que será tomada somente a natureza do 
suposto individual como tal; e, pelo contrário, de fato dissemos que a uni-
dade e a diferença individual da coisa singular, enquanto constituída sob tal 
espécie ou essência substancial será tomada de tal natureza substancial, que 
formalmente constitui tal indivíduo. Deste modo, dissemos agora que a dife-
rença individual deste homem considerado formalmente enquanto é um in-
divíduo da espécie humana, se toma desta alma. Entretanto, em compensa-
ção, se falamos deste composto enquanto é perfeito e tem unidade por todas 
as suas partes, se diria com mais verdade que a sua diferença individual se 
toma toda da sua entidade e, por isso, do seu princípio físico adequado que 
inclui a matéria e a forma, de tal modo que assim também se verifique de 
todo modo aquele composto físico que se individua por si mesmo ou por 
sua própria entidade, pois por ela tem a identidade absolutamente em si e a 
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diversidade com relação a qualquer outro. Nem há inconveniente em que a 
diferença que segundo o conceito metafísico é simples, isto é, não composta 
de gênero e diferença, se tome da entidade ou da natureza física composta, 
enquanto é uma, e se concebe ao modo de uma natureza individual. 

18. Por meio de que se individuam as substâncias espirituais completas? 
— Finalmente, pelo dito consta suficientemente que é o que se disse das 
substâncias imateriais nas quais se acham também diferenças individuais 
como mostramos; como nelas não há mais que a simples entidade substan-
cial completa, se vê claramente que nelas não pode haver outro princípio 
de individuação mais que a mesma entidade de cada coisa, que de si é tal e 
por si mesma se distingue das outras. E nisto convêm todos os que admitem 
que estas substâncias são individuais, seja qualquer o modo como declarem 
a individuação das mesmas. E os que dizem que de si convêm a tal natureza 
específica espiritual, com maior motivo e a fortiori ensinam que se indivi-
duam por suas mesmas entidades, como aparece em Capreolo, em seu In II, 
dist. 3; Caetano, e outros, I q.3, a.3, q.50, a.4; Soncinas, XII, Metafísica, 
q.49; Javelli, q.25; Ferrariense, I Cont. Gent., c.21. Em compensação, os que 
pensam que inclusive nos seres imateriais a individuação se faz pela adoção 
de uma diferença, pensam também necessariamente que esta se tomará ne-
cessariamente da mesma entidade substancial do anjo em si mesma consi-
derada, pois não se tomará dos acidentes. E tão pouco há outra coisa de on-
de pudera tomar-se; cujas afirmações foram já suficientemente provadas 
com o que foi dito. No que tange ao argumento vulgar de que se estas subs-
tâncias se diferenciam por suas entidades, necessariamente se diferenciam 
formal e essencialmente, já foi solucionado num caso semelhante quando 
tratamos das outras formas. Porque aquelas entidades ainda que sejam for-
mais, podem ser inteiramente semelhantes na razão essencial e então ainda 
que sejam distintas por si mesmas, todavia, a distinção é numérica, porque 
se dá na entidade e não na razão formal. E se diz que se distinguem por si 
mesmas, não porque não sejam semelhantes, mas porque uma tem em si o 
que não é o ser da outra; e a semelhança não exclui a distinção, como se 
dirá depois. 

 




