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1. Numa época, como a presente, em que a palavra Deus é quase im-

pronunciável1, o exercício teodiceico só tem sentido, e sobretudo só se 
justifica, porque a realidade negada deixa ainda intacta a nossa relação 
com ela. Maria Zambrano, a filósofa que se referiu àquela impronunciabi-
lidade descortinava, no entanto, uma mudança de orientação na nossa 
relação, a sua intensificação, “ao ponto de, quanto mais fora do nosso 
horizonte ficar o objecto, mais ampla e profunda ser a nossa relação com 
ele…” Disso nos poderá dar conta a chamada “religião einesteiniana”2, 
mas eis-nos, então, ou mesmo assim, “mergulhados numa situação inde-
finível (…), abismados”3. O resgate desta relação de abismo não é, pre-
coniza a autora de O Homem e o Divino, uma tarefa da mente, pois “de 
nada serve que numa situação em que tudo está abismado a mente recor-
de as suas claras definições ou ensaie outras, se isso não for precedido 
pelo movimento da própria realidade a sair do abismo, se não surgir uma 
nova versão do eterno.”4 Não sei se será isso que pretende nos dias de 
hoje a teologia que busca «dizer Deus na pós-modernidade»5 mas, con-
quanto seja impossível, nesta situação, o silêncio da teodiceia, talvez 

                                                      
1 M. Zambrano, O Homem e o Divino. Trad., Lisboa 1995, 117. 
2 Cf. R. Dawkins, The God Delusion, Boston-New York 2008, 34. 
3 M. Zambrano, O Homem… 117. 
4 M. Zambrano, O Homem… 117-18. 
5 J. M. Duque, Dizer Deus na Pós-Modernidade, Lisboa 2003. Mais tradicional 

(mesmo ‘medieval’ nalguns dos seus argumentos) é contudo o mais recente S.W. 
Wallace (ed.), Does God Exist? The Craig-Flew Debate, Aldershot – Burlington 
2007. 

Philosophica, 34, Lisboa, 2009,  pp. 293-308 
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continue inaudível toda a teodiceia que não escute o próprio silêncio de 
onde apenas pode afinal fazer-se ouvir.  

Na “morte de Deus”, na ausência ou no vazio de Deus, sobressaem a 
fórmula intelectual do ateísmo e a angústia6, e perante esta oportuna tra-
gédia da época moderna, nestes “tempos sombrios” (na expressão autori-
zada de H. Arendt), aos filósofos que continuam nos dias de hoje a estu-
dar a teodiceia medieval, impõe-se o escandaloso desafio de, como lhes 
exige o “amor da sabedoria”, ultrapassando o mero historicismo repetiti-
vo e a fácil leitura culturalista, acabarem, no fim de contas, por pensar, 
verdadeira ou autenticamente. Ora, o que primeiro dá que pensar é que, 
nessa nova idade da razão na qual se inaugurará, como questão sempre 
modernamente aberta, o “único argumento”, nem o “insensato” é um 
ateu, nem sequer o seu coração é dilacerado pela “doença mortal” de 
Kierkegaard (aqui evocado também na qualidade de leitor de Anselmo). 
Assim, em sensível contraste com a tese segundo a qual não é o pensa-
mento que deve superar o abismo entre o saber e a fé – baseada na suspei-
ta de que não podemos formar nenhum conceito de Deus porque toda a 
idealização está presa nos predicados finitos de que parte7 –, os pensado-
res que irei nesta ocasião convocar, o monge Santo Anselmo († 1109) e o 
professor universitário Henrique de Gand († 1294), dão, cada um à sua 
maneira, inequívoco testemunho de uma inabalável confiança na razão e 
uma compreensível aposta no poder da filosofia (semelhante à que Ri-
chard Dawkins depôs na ciência, mas em sentido contrário8), não obstan-
te eles, os dois pensadores medievais, nunca iludirem a herança perma-
nente da teologia negativa. Nesta confluência, proponho-me pensar a 
partir do alicerce comum de uma “situação”9 dialógica ou intersubjectiva 
de dupla diferenciação – afinal, como sabemos após a linguistic turn, 
“ninguém dispõe exclusivamente do meio comum de compreensão”10 – 

                                                      
6 Cf. M. Zambrano, O Homem… 118. 
7 Cf. S. Kierkegaard, Miettes Philosophiques (ed. Sören Kierkegaard Œuvres Com-

plètes. VII, Paris 1973) 45. 
8 R. Dawkins, The God Delusion 72: “… I shall suggest that the existence of God is a 

scientific hypothesis”. 
9 Já justifiquei este modelo de trabalho em filosofia medieval, a propósito de Santo 

António, vd. o meu “Em torno da Situação de Santo António no Pensamento Filo-
sófico-Teológico”, Itinerarium 41 (1995), 161-194, reproduzido in Id., Estudos So-
bre Álvaro Pais e Outros Franciscanos (Séculos XIII-XV), Lisboa 2001, 150. 

10 J. Habermas, O Futuro da Natureza Humana. Trad., São Paulo 2004, 16: “Ne-
nhum participante individual pode controlar a estrutura ou mesmo o desenrolar dos 
processos de compreensão e de autocompreensão. O modo como os falantes e ou-
vintes fazem uso de sua liberdade de comunicação para tomar posição favorável 
ou contrária não é uma questão de arbítrio subjectivo. Com efeito, são livres ape-
nas graças à força vinculante das pretensões, que necessitam de justificativas e são 
reivindicadas reciprocamente por falantes e ouvintes. No logos da língua, personi-
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quero dizer, a que separa Henrique de Anselmo e a que nos separa destes 
dois invejáveis mestres. 

 
2. Antes da publicação da minha dissertação doutoral sobre Henri-

que de Gand não existia em português qualquer trabalho publicado rele-
vante sobre o Doutor Solene e Mestre belga secular da Sorbona11, mas, 
infelizmente, depois de a tese ter sido publicada, quase nada mais veio a 
lume12. E é uma pena, pois Henrique de Gand é um pensador principal no 
interstício histórico-filosófico que liga Tomás de Aquino a João Duns 
Escoto, além de, aqui e ali, continuar a ser autor entusiasmante de um 
ponto de vista filosófico estrito. Uma vez que abordaremos a teologia 
filosófica, lembrarei tão-só que nos dois preciosos volumes recentemente 
publicados sobre a questão de Deus na filosofia, o Gandavense não foi 
sequer contemplado13. 

Na efeméride que nos reúne evocarei, por isso, propositadamente, o 
diálogo que o teólogo de Gand manteve com Santo Anselmo, outro autor 
à sua altura. Na verdade, terei de ser mais humilde, e em vez de examinar 
em profundidade uma cimeira de alto coturno, que aliás valeria a pena 
começar a sondar, por razões económicas partirei do mais célebre dos 
motivos anselmianos, a sua ratio, entre nós devida e reiteradamente visi-
tada por Maria Leonor Xavier14, para, como disse, acompanhando a leitu-
                                                                                                                        

fica-se um poder do intersubjectivo, que é anterior à subjectividade dos falantes e a 
sustenta”. 

11 Cf. M.S. de Carvalho, “Henrique de Gand (†1293). A propósito da Edição dos 
seus ‘Opera Omnia’”, Humanística e Teologia 12 (1991), 113-138. 

12 Cf. M.S. de Carvalho, “A essência do poder (eclesiástico) na interrogação teológi-
ca de Henrique de Gand: pensar em situação” Revista de História das Ideias 22 
(2001) 97-106; Henrique de Gand. Sobre a Metafísica do Ser no Tempo (Questões 
Quodlibéticas I, 7/8 – 9 e 10). Edição bilingue. Versão do latim, introdução e notas 
de M.S. de Carvalho; Prefácio e restabelecimento crítico do texto latino de R. 
Macken, Lisboa 1996; “A essência da matéria prima em Averróis Latino (com 
uma referência a Henrique de Gand)”, Revista Portuguesa de Filosofia 52 (1996), 
197-221; “Homem e Natureza em Henrique de Gand: uma mudança de rumo na 
antropologia augustinista”, Veritas 44: 3 (1999), 679-694; “Sobre o Projecto do 
‘Tractatus de productione creaturae’de Henrique de Gand”, Mediævalia. Textos e 
Estudos 11-12 (1997), 211-230; “O que significa pensar? Henrique de Gand em 
1286 e os Horizontes da problemática monopsiquista: ‘Contra fundamenta Aristo-
telis?’” Revista Filosófica de Coimbra 10 (2001) 69-92; O Problema da Habita-
ção. Estudos de (História da) Filosofia, Lisboa-Coimbra 2002, 115-128; “Nótulas 
para uma Bibliografia Gandavense”, Humanística e Teologia 14 (1993), 75-85. A 
nível internacional, vd. a última actualização bibliográfica de P. Porro, “Bibliog-
raphy of Henry of Ghent”, in G. Guldentops & C. Steel (eds.), Henry of Ghent and 
the Transformation of Scholastic Thought, Leuven 2003, 409-426. 

13 Cf. Mª L. Xavier (coord.), A Questão de Deus na História da Filosofia, 2 vols., 
Lisboa 2009. 

14 Cf. Mª L. Xavier, Razão e Ser: Três Questões de ontologia em Santo Anselmo, 
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ra crítica que Henrique fez de Anselmo, franquear uma “nova versão do 
eterno”, para recorrer às belas palavras de Zambrano.  

A teodiceia de Henrique de Gand já foi devidamente estudada, e se-
ria um erro, sobretudo depois da monografia de Pasquale Porro15, pensar 
em inovar nesta matéria ou, muito pior, ignorar tão conspícuo estudo. 
Acompanharei, por isso, razoavelmente, sempre que necessário, o título 
de Porro, outra forma de testemunhar a minha dívida para com o autor e 
amigo, mas abandoná-lo-ei apenas para revitalizar uma extraordinária 
sugestão do notável filósofo espanhol, José Gómez Caffarena, que, tal 
como eu (e também, tal como Porro), se doutorou em Filosofia com uma 
tese sobre o Doutor Solene e arcediago de Tournai.  

Se tencionássemos evidenciar que o diálogo histórico-filosófico de 
Henrique de Gand com Santo Anselmo de Aosta não se esgotou no tópico 
do “único argumento”, bastaria percorrer ou os Quodlibet ou os volumes 
da Summa que puderam conhecer edição crítica. O resultado seria, decer-
to, uma assombrosa prodigalidade de relações, o que a seguinte indicação 
aleatória (baseada apenas em dois volumes, um do Quodlibet, outro da 
Summa) pode testemunhar. Assim, no Quodlibet VI Henrique citará De 
casu diaboli (7 vezes), De conceptu virginali (2 vezes), o Monologion e o 
De processione Spirictus Sancti (1 vez); e apenas entre os artigos 31-34 
da Summa invoca o Monologion (6 vezes), o Proslogion (5 vezes), e o De 
veritate (8 vezes). 

 
3. Uma comum herança mais lata, a tradição platónico-augustinista, 

aproximaria os nossos dois autores16, mas se quiséssemos, desde já, apre-
sentar o horizonte de uma divergência, ele seria bem traçado opondo o 
diferente modo como Boaventura e o teólogo de Gand interpretam a teo-
ria tradicional do conhecimento nas razões eternas com a teoria anselmi-
ana da verdade: enquanto o Itinerarium acolhe a perspectiva cristocêntri-
ca, vigente naquela teoria, e um “vocabulário muito visual e concreto”, o 

                                                                                                                        
Lisboa 1999, 535-556; Id., “Do Pensável e do Impensável na filosofia do Argu-
mento Anselmiano” Revista Portuguesa de Filosofia 64 (2008) 275-296; mais re-
centemente, vd. Ian Logan, Reading Anselm’s Proslogion. The History of Anselm’s 
Argument and Its Signification, Aldershot 2009. Para o argumento, servir-me-ei 
simultaneamente das seguintes edições: St. Anselm’s Proslogion with A Reply on 
Behalf of the Fool by Gaunilo and The Author’s Reply to Gaunilo. Transl. with as 
Introduction and Philosophical Commentary by M.J. Charlesworth, Oxford 1968; 
St. Anselmo. Proslogion, seguido do Livro em Favor de um Insensato, de Gaunilo, 
e do Livro Apologético. Trad., introd. e comentário de C. Macedo, Porto 1996. 

15 P.Porro, Enrico di Gand. La via delle proposizioni universali, Bari 1990. 
16 Cf. R. Macken, “Henry of Ghent and Augustine” in M.K. Jordan & K. Emery 

Junior (ed.), Ad litteram: Authoritative Texts and Their Medieval Readers, Notre 
Dame Londres 1992, 251. 
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teólogo flamengo dela “reterá mais a noção de verdade integrando-a no 
quadro da filosofia da participação platónica”17. De facto de Jean Paulus 
(1935) a Valeria Sorge (1988), estudiosos houve que fizeram de Henrique 
um defensor do chamado “argumento ontológico”. Porém, como é fácil 
de entender, a distância de dois séculos que os separava, Henrique e An-
selmo, era por demais larga para os poder apenas unir. Considere-se o 
caso da teoria da iluminação, que Henrique trabalhou como ninguém18, 
mas cujas fontes mais actualizadas se devem encontrar já em Gilberto de 
Tournai e em Roberto Grosseteste. No interim tinha-se dado, nada mais, 
nada menos, do que uma conspícua Aristotelian turn, facto bem visível 
quando, na Summa – e esta obra sistemática e inacabada deve ser lida 
como um aprofundamento literário e editorial das suas momentosas e 
brilhantes Quaestiones disputate ordinariae tidas na sua qualidade de 
professor de Teologia – Henrique de Gand investiga temática capital da 
teodiceia. Por isso, de José Gómez Caffarena (1958) até aos nossos dias, 
muitos outros autores se apressaram a aproximar o Gandavense de Tomás 
de Aquino, relativamente à problemática da existentia Dei per se nota. 
Aliás, sobre esta diversidade de planos na hermenêutica henriquina tive o 
ensejo de publicar na “Enciclopédia Iberoamericana de Filosofia” um 
estudo, que me dispenso de amiudar19.  

Uma outra revolução histórico-filosófica havia-se entretanto gerado, 
uma Avicenian turn, para continuar com os mais vulgares anglicismos, 
que me desculparão. Ela esteve na origem de uma particularidade da teo-
logia filosófica do Gandavense, a chamada “prova metafísica”, a qual 
perguntava, tal como no desafio do Proslogion, “se a existência (esse) de 
Deus pode ser conhecida pelos Homens por uma via diferente da via das 
criaturas”20. Em poucas palavras, sempre podemos avançar que, na res-
posta, o mestre de Gand explorará um processo ascendente, então, após a 
Aristotelian turn, de impossível afinidade ao Proslogion. Começando na 

                                                      
17 C. Berubé, De l’Homme à Dieu selon Duns Scot, Henri de Gand et Olivi, Roma 

1983, 28. 
18 Cf. R. Macken, “La théorie de l’illumination divine dans la philosophie d’Henri de 

Gand” Recherches de Théologie ancienne et médiévale 18 (1976) 84-90; M.S. de 
Carvalho, A Novidade do Mundo: Henrique de Gand e a Metafísica da Tempora-
lidade no Século XIII Lisboa 2001, 227-244. 

19 Cf. M.S. de Carvalho, “El uso de Aristóteles por Enrique de Gante en el Quodlibe-
to IX” (Traducido del inglés por G. Corbi: ‘Henry of Ghent’s Use of Aristotle in 
Quodlibet IX’). In: F. Bertelloni y G. Burlando (ed.), La filosofía medieval, Ma-
drid 2002, 179-194. 

20 Henrique de Gand, Summa a. 22, q.5, fol. 134: «Utrum esse Deum possit fieri 
notum homini alia via quam ex creaturis.» Quando possível, as obras de Henrique 
de Gand serão citadas a partir da edição crítica de Lovaina, nos outros casos, reme-
temos para a edição de J. Badius (vd. o nosso título A Novidade do Mundo… 601). 
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indeterminação (analógica) dos primeiros conceitos, tal processo visa 
alcançar aquilo que é possível captar a respeito da essência divina, mes-
mo que de uma maneira genérica; em conformidade, ao pensar-se a es-
sência pensa-se também logo a existência. Estaríamos quiçá no âmbito do 
que se virá a chamar o “argumento ontológico”, mas, neste particular, o 
mérito da monografia e minuciosa pesquisa de Porro consistiu numa pro-
posta de análise, que poderíamos resumir nas seguintes teses:  

T1: em Henrique de Gand dá-se um passo decisivo na direcção da onto-
teologia;  

T2: isso acontece porque, ao interrogar, nos quadros do conhecimento 
da essência, a existência de X (o valor quiditativo é superior ao exis-
tencial), a sua metafísica não admite uma distinção real essên-
cia/existência;  

T3: saber se um tal procedimento evidencia a presença do argumento 
ontológico em Henrique passa por se precisar o sentido dessa ex-
pressão; ora:  

T3a: o Doutor Solene não considera o argumento do Proslogion como 
uma prova em sentido estrito, mas como um contributo para o co-
nhecimento da natureza divina e dos limites do pensamento humano 
a esse respeito (o itálico é, evidentemente, nosso);  

T3b: se entendermos a prova do conceito de “ens necessarium”, avantaja-
-se a presença de Avicena (a prova do “necesse esse”), e a precedên-
cia da demonstração da existência sobre qualquer outro tipo de con-
sideração relativa à unidade ou à necessidade da natureza divina;  

T3c: no quadro das proposições universais (à qual voltaremos), a coinci-
dência de ser e essência é tanto um pressuposto quanto uma conclu-
são21. 
 
Não sendo, a existência de Deus, uma evidência per se nota, além de 

uma prova metafísica, o autor explorou procedimentos mais consentâneos 
com os de Tomás, as chamadas provas a posteriori. Se elas nos fazem 
pensar em João Duns Escoto, encontrando-se aí três ordens de causalida-
de – a via da eficiência, a via formal e a via final – e uma da eminência, 
apressemo-nos igualmente a acrescentar que esta via da eminência, numa 
primeira parte, partilha a tradição do capítulo III do Monologion22. Em 
resumo, como nos ensinou aquele que foi o maior conhecedor do Ganda-
vense, Raymond Macken, meu tão generoso orientador científico cuja 
memória gostaria de hoje comovidamente evocar, “a partir das substân-

                                                      
21 P.Porro, Enrico…129-31. 
22 Cf. José Gómez Caffarena, Ser participado y ser subsistente en la metafísica de 

Enrico de Gante, Roma 1958, 220-21. 
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cias materiais, podemos chegar a um conhecimento de Deus de duas ma-
neiras, diz Henrique: ou enquanto são materiais e mutáveis e são estuda-
das pela filosofia da natureza, ou enquanto são seres e substâncias e são 
estudadas pela metafísica. Na primeira, podemos saber que Deus existe, 
porque a partir dos efeitos causados podemos ascender até à causa e a 
partir do movimento até ao motor. A segunda, a via metafísica, (…) abs-
trai das criaturas as intenções que elas têm em comum com o Criador, de 
um modo analógico, e depois aplica-as ao Criador num nível correspon-
dente ao seu próprio ser. Este conhecimento metafísico conduz-nos à 
existência de Deus e a um conhecimento limitado da Sua essência. Ora 
enquanto a via da filosofia natural apenas nos mostra Deus como o pri-
meiro motor, a via da eminência [scilicet: a via metafísica] mostra-no-Lo 
como a primeira forma das criaturas e a sua última meta.”23 

 
4. Como é neste momento compreensível a teodiceia de Henrique de 

Gand é inseparável do seu pensamento metafísico e convoca questões de 
epistemologia cujo horizonte procurei iluminar nas páginas da minha 
dissertação atinentes ao acesso à sua metafísica24. Isso é de imediato pa-
tente na maneira como entre os artigos 21 a 24 da Summa, o teólogo de 
Gand estuda a existência de Deus e o conhecimento que qualquer inteli-
gência humana dela pode ter – “De Deo, an sit in se et absolute” e “De 
Deo, an sit in comparatione ad nostram notitiam” (aa. 21-22, respectiva-
mente) – e, ainda, na maneira como o autor se debruça sobre a essência 
de Deus, e mais uma vez o conhecimento que uma inteligência humana 
tem dessa essência – “De quidditate Dei in comparatione ad ipsum 
Deum” e “De quidditate Dei in comparatione ad nostram notitiam” (aa. 
23-24, respectivamente).  

Uma vez que o quadro questional destes quatro artigos se funda nos 
quatro dzetoumena dos Analíticos Segundos – na terminologia latina de 
Tiago de Veneza, quia (tò óti), propter quid (tò dióti), si est (ei ésti), quid 
est (tí estin)25 –, seria profundamente desacertado não inscrever este pro-
grama epistemológico no âmbito da intricada metafísica de Henrique de 
Gand. Quero dizer: não se pode interpretar a pergunta “si est” apenas 
existencialmente, tal como também não, apenas essencialmente, a per-
gunta “quid est”. O mesmo se deve dizer, aliás, acerca dos dois tipos de 
conhecimento chamados de complexo (i.e. de tipo proposicional) e de 
incomplexo (i.e. dos termos isolados), os quais também não podem reme-
ter, exclusiva e respectivamente, para as duas perguntas anteriores. Ao 

                                                      
23 R. Macken, “Henry of Ghent and Augustine” 263. 
24 M.S. de Carvalho, A Novidade do Mundo… 205-279. 
25 P. Porro, Enrico… 18; cf. Aristóteles, An. Post. II 1, 89b 20-24. 
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interrogar-se “se é por um mesmo conhecimento (eadem cognitione) que 
se conhece a existência (an sit) e a essência (quid sit) de Deus”26 o autor 
manifesta respeitar a articulação dos dois primeiros capítulos dos Analíti-
cos Segundos, em conformidade com os quais tanto o si est como o quid 
est são, quer praecognitiones (An. Post. I)27, quer questiones (An. Post. 
II)28. Ora, nessa articulação, confrontamo-nos com o modo próprio de 
Henrique entender o ponto de partida da metafísica, a saber, a res (dita a 
“reor, reris” e dita “a ratitudine”29), representando só esta última – a rati-
tudine – a identificação da verdade lógica e da verdade ontológica, a con-
sistência (firmitas) que só o intelecto divino confere às essências das cria-
turas, desse modo distintas dos entes quiméricos. Sendo certo que, por 
este lado, Henrique mostra pensar na esteira de uma Avicenian turn, a 
qual ocorre entre o tempo de Anselmo e a sua própria época – isso é claro 
na afirmação segundo a qual só o “esse essentiae” (que coincide com a 
capacidade de receber-se o “esse existentiae”) nos assegura não estarmos 
perante uma mera ficção do espírito –, não é menos seguro que a figura 
nuclear da ratificação avoca de novo Anselmo de Aosta. De facto, desde 
o início da Summa, Henrique defende a teoria augustinista da iluminação, 
que dá ao Homem a possibilidade de encontrar a verdade ontológica, e 
esta consiste, como dissemos já, na esteira de Anselmo, na conformidade 
com a ideia original que lhe corresponde30.  

Outro aspecto a acrescentar previamente é o de estarmos também pe-
rante estádios no/do conhecimento da essência de Deus. Já em T3a ví-
amos como o Doutor Solene não considerava o argumento do Proslogion 
como uma prova em sentido estrito, antes como um contributo para o 
conhecimento da natureza divina e dos limites do pensamento humano a 
esse respeito. Nada de estranho há nesta teologia psicogenética, mas ela é 
reveladora de uma curiosa instância: no princípio da nossa vida cognitiva 
temos um conhecimento implícito e obscuro que pode ser seguido de um 
conhecimento cada vez mais distinto, coincidindo com o desenvolvimen-
to dialéctico do implícito31. Por outras palavras: num conhecimento raci-
onal – a chamada cognitio via ratiocinativae deductionis animadversa32 –
, conhecer-se Deus não é o primeiro dos conhecimentos mas o último. 
                                                      
26 Henrique de Gand, Summa a.24, q.3, fol. 138. 
27 Aristóteles, An.Post. I 1, 71a 1-16. 
28 Aristóteles, An.Post. II 1, 89b 20-35. 
29 Henrique de Gand, Summa a. 21, q.4, fol. 127; cf. M.S. de Carvalho, A Novidade 

do Mundo… 245-261. 
30 Henrique de Gand, Summa a. 34, q. 5 (ed. L. Hödl 218-19); vd. supra nota 18. 
31 R. Macken, “Henry of Ghent and Augustine” 264. 
32 Henrique de Gand, Summa a. 24, q. 7, fol. 144; cf. R. Macken, “Henry of Ghent 

and Augustine” 260. 
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Consequentemente, o intelecto humano tem o dever de, mediante aquela 
discursividade, descobrir o que está implicado na primeira e confusa per-
cepção. Como ainda veremos, passará este trânsito por dar mais luz à sua 
relação com a causa formal e final, sendo este o aspecto que mais quere-
ríamos pôr em relevo na medida em que ele nos concita para a saída do 
abismo com que começámos estas palavras. Antes, porém, continuemos a 
insistir no aspecto tão particular da inseparabilidade teologia filosófi-
ca/metafísica, neste caso, deveras, um conspícuo momento da tradição 
ontoteológica. 

Em qualquer instante das argumentações henriquinas em teodiceia, é 
preciso ter sempre em mente a articulação da epistemologia com a meta-
física. Ela acontece nos quatro momentos seguintes (não cronológicos ou 
consecutivos):  

M1: o quid est enquanto praecognitio (por exemplo a aquisição de um 
nome, como o de Deus);  

M2: o si est incomplexum, enquanto momento que determina o ser da 
essência, primeiro: 

M2a: de maneira natural (praecognitio), depois… 
M2b: por demonstração (quaestio);  
M3: o quid est como quaestio, que é o conhecimento da res em si mes-

ma, pela sua definição;  
M4: o si est complexum, a verdade mental dos juízos de existência, pri-

meiro: 
M4a: relativamente aos primeiros princípios, depois… 
M4b: a todo e qualquer tipo de ente33.  

 
Sejamos imediatamente sensíveis a algumas das virtualidades desta 

inovadora e complexa psicogenética epistemológica. Em primeiro lugar, 
reconhece-se poder saber de maneira confusa e indeterminada o que se 
entende com o nome de Deus sem saber se Ele existe, e temos também de 
admitir que todo aquele que nem o Seu nome conhece não poderá nunca 
investigá-Lo, seja de que maneira for. Ao permitir a pesquisa sobre a 
ratificação do nome “Deus” isto é, a passagem de res, a reor, reris, para 
res, a ratitudine, M2 – mormente M2b – sobressai como autêntico gonzo 
ou majoração. Por outras palavras: trata-se de considerar o esse essentiae 
do si est, o que se funda num procedimento de investigação segundo o 
qual a pergunta sobre se uma coisa é equivale a perguntar se ela é consti-
tuída como coisa, ou seja, se ela é inteligível (res, a ratitudine). Final-
mente, de um ponto de vista de complexum, resta a admissão segundo a 
qual é possível, apesar de tudo, chegar-se a Deus a partir das criaturas 

                                                      
33 Cf. Porro, Enrico… 36. 
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sem nada se conhecer da Sua essência, mas este é um procedimento que, 
digamos, passa ao lado da interrogação pela própria inteligibilidade do 
que é ou da sua questionação radical. Para quem está familiarizado com a 
matização que João Duns Escoto julgou por bem levantar ao argumento 
anselmiano34, esta sequência henriquina soa de maneira familiar, apesar 
de um pouco confusa, admitamo-lo. E como se chegou aqui? Implicando 
a pergunta sobre a existência de uma coisa com a pergunta sobre a sua 
própria inteligibilidade; por outras palavras, que vamos dizer à maneira 
heideggeriana: radicando a investigação na pergunta “o que é uma coisa?”  

A segunda questão do artigo 22 confronta-se directamente com o ar-
gumento de Anselmo, embora o faça de uma maneira proposicional, “Se 
o Homem pode por si e naturalmente conhecer que Deus existe (Deum 
esse)”. Esta maneira proposicional, quer dizer, avicenista, esclarece-nos 
que, segundo Henrique de Gand, um conhecimento si est incomplexum é 
impossível nesta vida, na medida em que assentaria numa percepção ime-
diata da essência divina. Por outro lado, ela assinala uma dada interpreta-
ção ou recepção do argumento do Proslogion: este só pode ser entendido 
como complexum, i.e., segundo a evidência da proposição “Deus existe”, 
a qual – importa sublinhá-lo – será sempre quoad nos e nunca secundum 
se. Em rigor, quando dizemos que “Deus é aquilo maior do que o qual 
não se pode pensar” nada dizemos acerca da natureza de Deus, mas ape-
nas de uma res absoluta que pode, por isso, ser pensada, quer sem o ser 
da essência, quer sem o ser de existência; todos os Homens convêm no 
princípio, a investigação – o quid est como praecognitio –, nunca na con-
clusão (T3a). E Henrique vai mais longe, agora num gesto de moderno e 
fino recorte sóciopsicológico que, apesar de um pálido antecedente em 
Tomás de Aquino35, eu colocaria em paralelo com a crítica de David 
Hume à causalidade. Vou traduzir esse passo da Summa, que importa 
divulgar, e muito agradaria ao enviesado dossier de R. Dawkins: “Deve 
pura e simplesmente dizer-se que a proposição ‘Deus é’ não é em si evi-
dente para ninguém, nem para o insensato, nem para o sábio, excepto 
talvez porque desde tenra idade nos acostumámos a ouvir os Homens a 
confessar que Deus é e, por esse facto, pelo hábito, tornou-se quase natu-
ral assentir em que é evidente em si a proposição com a qual dizemos que 

                                                      
34 Cf. João Duns Escoto. Tratado do Primeiro Princípio § 79 sg. Tradução do latim 

e Nótula Introdutória, Lisboa 1998, 111 sg. Permitimo-nos remeter também para o 
nosso estudo «‘Aliqua est effectibilis, ergo aliqua effectiva’. Originalidade e novi-
dade em Filosofia» Itinerarium (no prelo), bem como para o nosso comentário 
àquele tratado escotista: M.S. de Carvalho, A Síntese Frágil. Uma introdução à Fi-
losofia (da Patrística aos Conimbricenses), Lisboa 2002, 215-227. 

35 Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles I xi (ed. Marietti, Torino Roma 1934, 
9); cf. P. Porro, Enrico… 84, nota 17. 
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Deus é.”36 Isto equivale a considerar estéril a evidência mínima da res, 
considerada à maneira aristotélica, e corresponde a sustentar que o para-
logismo do argumento anselmiano consiste na passagem indevida da “res, 
a reor reris” a “res a ratitudine”37. A “coloratio” escotista urgia, pois.  

Henrique aborda, ainda, o tema da impossibilidade de pensar a ine-
xistência de Deus em dois passos da Summa. Na questão 3 do artigo 22, 
perguntando “se é possível pensar (cogitare) Deus não pensando que Ele 
é”, e na questão 3 do artigo 30, inquirindo “se é possível pensar que Deus 
não é”. Precisemos a valiosa diferença e gradação aqui em causa: na pri-
meira pergunta-se se é possível pensar Deus no caso de O pensarmos 
como inexistente; no segundo, se é possível pensar que Deus não existe. 
Atenhamo-nos tão-só à última perquirição, pois ela dirige-se directamente 
àquele passo anselmiano relativo ao distinguo entre um pensamento me-
ramente nominal (res cum vox eam significans) e um pensamento respei-
tante à coisa pensada pelo nome (id ipsum quod res est intelligitur)38. 
“Mesmo que Anselmo não tenha feito essa distinção”, escreve Henrique 
de Gand, importa notar que se pode pensar numa coisa com ou sem as-
sentimento e, assim, se falarmos de complexo, mantendo-nos no plano do 
ens diminutum que só tem existência na alma, i.e. como que inframental, 
mesmo que assintamos no pensamento, convém distinguir entre um co-
nhecimento distinto e um conhecimento confuso e em geral. Sublinhemos 
que, tal como Anselmo, também Henrique parece servir-se aqui de um 
passo do De doctrina christiana para, no seu caso, prevenir-nos que 
quando se exige apenas uma representação da natureza mais excelente 
criam-se ídolos que não chegam a ultrapassar o plano da criatura39. Re-
produzamos no original uma daquelas (poucas) passagens em que facil-
mente se entende o latim do Doutor Solene: “bene potest intellectu phan-
tastico et ignorante intelligere Deum non esse, quia talis intellectus 
intelligit divinam essentiam ad modum essentiae alicuius creaturae”40. 
Esta inevitável ou “humana, demasiadamente humana” projecção idolá-
trica comparece, aliás, sempre, dado o facto de ninguém conhecer direc-
tamente a natureza de Deus. Em suma: o que não convence Henrique é o 
                                                      
36 Henrique de Gand, Summa a. 22, q. 2, fol. 131: «Simpliciter ergo dicendum quo 

dista propositio ‘Deus est’ non est per se nota alicui, Nec stulto, nec sapienti, nisi 
forte quatenus ex pueritia assueti sumus homines audire confitentes Deum esse et 
sic ex consuetudine factum est nobis quasi connaturale assentire propositioni qua 
dicitur Deus est, tanquam per se notae». 

37 Cf. J. Gómez Caffarena, Ser participado… 256-57. 
38 S. Anselmo, Proslogion IV (trad. Costa Macedo 24; ed. Charlesworth 120). 
39 S. Agostinho, De Doc. Christiana I 7, 7 (ed. BAC Madrid 1969, 63); cf. P. Porro, 

Enrico… 80. 
40 Henrique de Gand, Summa a. 30, q. 3, fol. 180: «Utrum Deus posse cogitari non 

esse.» 



304  Mário Santiago de Carvalho 

próprio pressuposto do Proslogion, não existem garantias de que todos 
possamos formar o mesmo conceito de Deus e que esse conceito corres-
ponda exactamente à natureza divina41.  

 
5. Também Gómez Caffarena recusou que a prova metafísica fosse 

uma mera renovação do argumento endonoético. Dada a importância que 
naquela prova a causalidade final e a correspondente capacidade teleoló-
gica do Homem vão assumir, o jesuíta espanhol preferiu falar, antes, de 
uma “prova antropológica”42. Ela teria de ser lida no horizonte do “inqui-
etum est cor nostrum…” de Santo Agostinho, numa alusão acerca do que 
hegelianamente soa como “metafísica da inquietude”43. Importa adunar 
que também R. Macken via na causalidade formal extrínseca de Deus e 
na causalidade final aqui em causa, as chaves para a prova metafísica da 
existência de Deus por mor da Sua essência44. 

Na participação ao Iº Congresso Internacional da S.I.E.P.M., aconte-
cido em Lovaina e em Bruxelas no próprio ano em que publicou a sua 
dissertação doutoral, Gómez Caffarena, deteve-se a explicar, decerto a 
atónitos congressistas, alguns textos henriquinos assaz relevantes. No 
primeiro (Quodl. XV, 9), que inquiria “se o pensamento (intellectio) pelo 
qual os anjos ou a inteligência (mens) humana se pensa a si própria é em 
si mesmo mais essencial do que aquele pelo qual pensa em Deus”, o filó-
sofo espanhol interpretava a negativa henriquina no sentido de um des-
centramento do sujeito. Quer dizer: mais essencial do que a operação que 
pensa o eu é aquela que aquieta as suas apetências, Deus. Ou como se 
podia ler num texto de outro Quodlibet, o Homem, mesmo no seu estado 
de corrupção, está mais centrado em Deus do que em si mesmo45. Longe 
de querer negar uma consciência imediata de si, articulava-se aí intelec-
ção e amor, “… como o amor com que se ama a si mesmo não pode ser 
mais essencial do que aquele com que ama a Deus”. Isto, esclarecia ainda 
Gómez Caffarena, “porque em Deus como objecto conhecido e amado 
está a razão de toda a verdade e todo o bem, pela qual algo pode ser inte-

                                                      
41 P. Porro, Enrico… 90: “O verdadeiro problema é o de saber como os Homens 

podem (…) assegurar-se da existência de uma res cujo conteúdo não é mais do que 
o simples ser”. 

42 J. Gómez Caffarena, Ser participado… 258. 
43 J. Gómez Caffarena, “Metafisica de la inquietud humana en Enrique de Gante”. In 

AA.VV., L’Homme et son destin d’après les penseurs du Moyen Age, Louvain – 
Bruxelles 1960, 629-634; cf. Agostinho, Conf. I, 1,1 (trad. port. A. do Espírito 
Santo et al. 5).  

44 R. Macken, “Henry of Ghent and Augustine…” 261; Id., “The metaphysical proof 
for the existence of God in the Philosophy of Henry of Ghent”, Franziskanische 
Studien 68 (1986) 247-260. 

45 Henrique de Gand, Quodlibet IV, q. 11, fol. 102. 
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ligível e amado…”46  
Abonando esta interpretação, o reputado filósofo espanhol aduziu 

um texto mais (Quodl. XIII, 9) onde ecoa conhecida passagem do De 
Trinitate de Agostinho sobre o Bem subsistente como verdadeiro objecto 
primeiro47. Como só em Deus, então, se apazigua o coração humano, há 
que fundar rigorosamente esta consciência e isso acontece, conforme se 
lerá no Quodlibet XV, no quadro das duas causalidades: “quer segundo a 
ordem da causa formal, quer segundo a da causa final Deus é o principal 
objecto de qualquer intelecto”48. Também num outro texto da Summa, 
mas escrito quinze anos antes daquele Quodlibet, Henrique alegava uma 
“heterocentricidade” (a expressão é de novo de Gómez) na primazia de 
um certo conhecimento de Deus em cada afirmação nossa, justificando, 
mercê do appetitus sciendi, o facto de o conhecimento de Deus ser o úl-
timo para que tende todo o dinamismo humano49.  

Caso se contrapusessem estas interpretações frente aqueloutra se-
gundo a qual o quid est Deus é aquilo que o Homem conhece em primei-
ro ligar50, teríamos de dizer que esta última afirmação diz apenas que Ele 
é razão de conhecer, de maneira nenhuma podendo ser interpretada como 
se falasse do conhecimento que temos d’Ele, o qual só acontece, vimo-lo, 
via ratiocinativae deductionis. A chave, aclarava Gómez Caffarena, esta-
ria na doutrina henriquina da analogia, em que os conceitos de ser e de 
bem nada têm em comum entre Deus e as criaturas, e na percepção con-
fusa em que a prioridade do conceito próprio de Deus diz respeito à cau-
salidade final e formal. Enfim, Henrique “não quis que se considerasse a 
presença de Deus, Objecto primeiro, como efeito da iluminação divina do 
entendimento”.51  

Ainda na Summa iremos ler que em Deus encontramos a tríplice 
causalidade, mas que n’Ele a maior é a causa final52. Enquanto ser parti-
cipado e enquanto sujeito descentrado a criatura é capacidade teleológica 

                                                      
46 J.Gómez Caffarena, “Metafisica…” 630. 
47 Henrique de Gand, Quodlibet. XIII, q. 9 (ed. J. Decorte, 61-62); cf. Agostinho, De 

Trin. VIII 3, 4 (trad. A. do Espírito Santo, Prior Velho 2007, 564): «… bonum hoc 
et bonum illud. tolle hoc et illud et vide ipsum bonum si potes; ita deum vide-
bis…». 

48 Henrique de Gand, Quodlibet XV, q. 9, fol. 581: “…tam secundum rationem cau-
sae formalis quam secundum rationem causae finalis, Deus est principale obiectum 
cuiuslibet intellectus”; no mesmo sentido da presença nuclear de uma via causae 
finalis se lia outro passo: Summa a. 22, q. 4, fol. 133. 

49 Cf. Henrique de Gand, Summa a. 4, q. 9, fol. 34. 
50 Henrique de Gand, Summa a. 24, q. 7, fol. 144. 
51 J. Gómez Caffarena, “Metafisica…” 634. 
52 Henrique de Gand, Summa a. 49, q. 5, fol. 39: “… si Deus habet in se rationem tripli-

cis causae, finalis, efficientis et formalis, ratio causae finalis in eo nobilissima est.” 
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de Deus marcada por uma atracção cognoscitivo-volitiva pelo Ser Subsis-
tente. Fazendo uma leitura espiritual dinâmica do princípio de Santo An-
selmo – in quibuscumque est invenire magis et minus, in eodem genere 
est invenire aliquid simpliciter53 – articulado com o IVº livro da Metafísi-
ca explicado por Averróis – si aliquid fuerit maioris veritatis et minoris 
falsitatis, necesse est aliquid esse verum simpliciter, respectu cuius dicitur 
magis et minus54 – Henrique confere rigor ao motivo augustinista da cau-
salidade final que funda a causalidade formal da eminência. Dar rigor à 
inquietude, eis um mérito nada despiciendo do projecto do Gandavense. 
Ora, é nesse (e é esse o) motivo mais anterior a Santo Anselmo que se 
alimenta (e alimenta) uma “metafísica do desejo”55, o “magnífico idea-
lismo”56 do apetite da posse intelectual de Deus que só se dá pelo amor, 
per affectum57, radicado na convicção, psicológica, de que o Homem 
seria absurdo se um tal desejo, essencial, profundamente enraizado em si, 
e bem expresso nesse dinamismo intelectual e volitivo, não pudesse ser 
saciado. A passagem da “psicologia” à essência articula uma prova antro-
pológica, que dá que pensar, no preciso sentido em que “a existência de 
Deus se apoia substancialmente numa reflexão que confere plena luz a 
essa funda intimidade da última raiz do espírito”58. Mediante esta prova 
antropológica, eis afinal o que gostaria de vos propor hoje, Henrique de 
Gand concita a passagem da estrita teodiceia à antropologia. Como sabe-
mos, todos aqueles que atacam ou negam aquela só o podem fazer nos 
quadros de uma Antropologia (Feuerbach é o exemplo mais flagrante), 
cuja inevitável finitude pode, mais ou menos, acolher uma experiente 
abertura ao verdadeiro Infinito. Mesmo que ainda nos falte pensar auten-
ticamente o ser humano, de acordo com o anagnóstico de Heidegger, 
qualquer “nova versão do eterno” que permita que a realidade “saia do 
abismo” não deve eximir-se a um confronto autêntico com o Humano, 
quero dizer: à convocação da diferença antropológica, o diferir do dife-
rente como figuração de uma experiência fulgurante que vai para além de 
si mesma enquanto experiência pensante59. 

6. Sob o signo da nossa distinta “situação” pensante, que nada tem a 
                                                      
53 Anselmo, Monologium I (trad. port. A. Ricci 14); cf. J. Gómez Caffarena, Ser 

participado… 231-32. 
54 Averróis, In Metaph. I 4, c.2 (ed. Venetiis 1552, f. 41ra); cf. J. Gómez Caffarena, 

Ser participado… 231. 
55 J. Gómez Caffarena, Ser participado… 239. 
56 J. Gómez Caffarena, Ser participado… 236. 
57 Henrique de Gand, Summa a. 4, q. 5, fol. 33; J. Gómez Caffarena, Ser participa-

do… 235. 
58 Gómez Caffarena, Ser participado… 240. 
59 Cf. M.S. de Carvalho, “‘Viver segundo o Espírito’. Sobre o tema do Homem Supe-

rior” Revista Portuguesa de Filosofia 64 (2008) 19-51. 
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ver com a dos autores aqui eleitos, ambos herdeiros de uma extraordinária 
confiança na razão, no que ao problema do saber e da fé diz respeito, vimos 
como Henrique de Gand foi um leitor sensível e criterioso de Santo An-
selmo. No que concerne às suas teologias filosóficas, sem deixarmos de 
salientar uma matriz comum, platónico-augustinista, cuidámos das diver-
gências, explicáveis pelo novo tríptico histórico-filosófico: Aristóteles (o 
horizonte epistémico dos Analíticos), Avicena (a via das proposições uni-
versais) e Tomás de Aquino (a presença do ‘a posteriori’ e de uma metafí-
sica da existência). Concentrando-nos embora na ‘prova metafísica’ – a que 
todavia mais bem admite o diálogo com o Proslogion –, cujos contornos e 
virtualidades procurámos salientar, descortinámos, primeiro, a razão pela 
qual, de acordo com Henrique, a ‘ratio Anselmi’ não pode ser tida como 
uma prova em sentido estrito, e depois, o motivo dialéctico – chamámos-
-lhe ‘psicogenético’, numa pedagogia da fé – que funda a existência na 
inteligibilidade. Se, quanto àquela, o chamado ‘nome de Deus’, revelou-se 
apenas uma estéril descrição da evidência mínima da ‘res absoluta’ e uma 
tentação idolátrica para a razão, já no segundo motivo vimos a condição ou 
a enunciação de um programa de trabalho que visa o rigor, que busca a 
evidência, para uma experiência que será sempre apenas humana, quer 
dizer, sem garantias de que todos formemos o mesmo conceito de Deus e 
que a ele corresponda deveras a natureza divina. Em ambos topámos com 
uma moderníssima sensibilidade quanto aos limites do pensamento huma-
no sobre Deus, razão pela qual, consoante citação latina acima reproduzida, 
não há mal em que um intelecto, cedendo à fantasia ou caindo na ignorân-
cia, diga que Deus não é, já que esse intelecto se limita a pensar a essência 
divina confinando-se a uma essência apenas criatural. Por isso, se – como 
nos afiança Henrique de Gand e nós com ele – a proposição que afirma a 
existência de Deus não é em si evidente para ninguém, deve o ser humano 
que põe o problema de Deus vir a submeter-se à investigação de si mesmo. 
Ou, como quisemos aqui defender, até a prova metafísica deve claudicar se 
não for devidamente escorada numa estrutura dialéctica – como discípulo 
de Aristóteles Henrique escreveria antes ‘causal’ – capaz de ler historica-
mente o ser humano. ‘Historicamente’ – digo bem, não obstante a fórmula 
tão anacrónica, pois é esse o sentido do alpha e do ómega da união da cau-
salidade formal extrínseca à causalidade final, antropologicamente concre-
tizado pelas figuras ontológicas da descentração ou do heterocentrismo de 
um sujeito que contrapõe aos limites do pensamento a radicalidade da 
consciência amorosa. Não é verdade que o amor (charitas) é o único que 
não soçobrará?60 E não ecoará, afinal, esta bela palavra de Paulo, na afir-
mação supracitada de que “em Deus a noção de causa final é a mais nobre 
(ratio causae finalis in eo nobilissima est)”? E eis, enfim, como o amor 

                                                      
60 Cf. S. Paulo, 1Cor. 13, 8-13. 
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pelo saber (appetitus sciendi) de nada serve se não visar o saber do próprio 
amor, a mais funda, íntima e última raiz do espírito, per affectum. 

A verdadeira natureza do Homem consiste em não poder desembo-
car num nada vazio, em jamais poder ser encerrada numa definição que 
lhe não permita a abertura ao infinito. Elevando-se do finito ao infinito, 
ultrapassando o individual, i.e., ultrapassando-se pelo descentramento, o 
ser humano eleva-se ao universal – a um universal concreto (Hegel), evi-
dentemente, posto que acabámos por desencobrir como a teodiceia é mais 
(é só), na terminologia de Gabriel Marcel, ocasião para o “mistério” e não 
para o “problema”61. “A religião é o que lhe faz sentir na sua consciência 
o nada do finito e a sua dependência, procurando a razão disso e só en-
contrando a sua serenidade colocando-se na presença do infinito”62. Por-
que geradora de uma incessantemente renovada figura da consciência – 
de novo veja-se o descentramento ou a heterocentricidade –, a metafísica 
do desejo e da inquietude exprime a oferta permanentemente nova do 
objecto, porque sempre se subtraindo, quiçá a única possível original 
versão do eterno de que falava Maria Zambrano. 

 

RESUMO 

Henrique de Gand foi um leitor atento e crítico de Santo Anselmo. O presente 
artigo persegue essa relação, mormente para o caso do argumento anselmiano, mas 
prefere apostar numa leitura do argumento metafísico de Henrique, tal como o 
apresentou J. Gómez Caffarena, a fim de concluir que, mais do que um problema 
de Deus, em filosofia, importa falar do mistério de Deus. 

 

RÉSUMÉ 

Plus qu’un problème de Dieu, en théologie philosophique il s’agit, au-
jourd’hui, de parler du mystère de Dieu. Voilà ce que propose cette article en 
suivant le rapport d’Henri de Gand envers Saint Anselme, notamment en ce qui 
concerne l’unique argument. Pour le faire on se tient en particulier à 
l’interprétation que J. Gómez Caffarena a pu faire de l’argument métaphysique 
henricien. 

                                                      
61 G. Marcel, Os Homens contra o Homem. Trad., Porto [s.d.], 81: “Que é pois o misté-

rio? Por oposição ao mundo do problemático que, como disse, está diante de mim, o 
mistério é alguma coisa a que estou ligado, não parcialmente por algum aspecto de-
terminado e especializado, mas inteiramente, enquanto realizo uma unidade que por 
definição nunca pode apreender-se a si própria e só pode ser objecto de criação e fé. O 
mistério faz desaparecer a fronteira entre o ‘em-mim’ e o ‘perante-mim’, que há pou-
co podia ser recuado mas sem deixar de reconstituir-se a cada momento da reflexão.” 
Vd. ainda e sobretudo, do mesmo autor Le Mystère de l’Être, Paris 1951. 

62 G.W. Hegel, Filosofia da Religião II 1, p. 40-41 (apud R. Garaudy, La Pensée de 
Hegel, Paris 1978, 178). 


