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Resenha de Alberto Magno (2017). Sobre o destino e os quinze problemas. Trad. Tiago 

Tondinelli. Campinas: Ecclesiae. 
 
 
 
A editora Ecclesiae traz a lume a tradução inédita de dois opúsculos de 

Alberto Magno: De fato e De quindecim problematibus. De início, o tradutor alerta que o 
texto pode se distanciar do original latino, devido à impossibilidade de cotejamento 
com outros idiomas. Com efeito, a versão portuguesa parece efetivamente truncada 
em algumas partes. 

 
A apresentação contém alguns traços biográficos do autor. Alberto nasceu na 

Baviera, por volta do ano 1200, no seio de uma família de militares. Ingressou na 
Ordem dos Pregadores, foi bispo de Ratisbona e mestre de Tomás de Aquino. 
Polímata, tratou de uma ampla gama de temas, tornando-se um dos maiores 
intelectuais de seu tempo. Falecido em Colônia em 1280, foi proclamado Doutor da 
Igreja por Pio XI em 1931. 

 
O método escolástico está presente em ambos os textos, altercando objeções e 

soluções. Outra característica marcante no pensamento albertino é a distinção entre 
filosofia e teologia quanto a seus âmbitos próprios e respectiva autonomia. Ademais, 
o espírito polemista e até mordaz perlustra várias páginas do segundo escrito, em 
particular no arremate de vários dos quinze problemas. Eis alguns exemplos: 
“Conclui-se o primeiro problema afirmando que a existência de apenas um intelecto 
para todos os homens é contrária à teologia e à filosofia, bem como fonte de 
ignorância de pensadores incautos. Devemos lembrar que muitos parisienses não 
são seguidores da filosofia, mas verdadeiros sofistas” (p. 79); “...sendo inteiramente 
absurdo isso que disseram nesta segunda proposição”  (p. 85); “...de qualquer modo, 
é ridículo o que dizem” (p. 89). Por fim, alerta que “este escrito não é apropriado 
para os ignorantes da filosofia” (p. 131). Sente-se aqui, um pouco do frescor dos 
debates que marcaram o século XIII, dos quais o egrégio Doctor Universalis foi 
protagonista. 
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Tondinelli introduz apenas o primeiro opúsculo, à maneira de ensaio. O texto 
albertino se divide em cinco artigos apresentados em forma de questão. Destarte, 
Sobre o destino, pergunta-se: se ele existe; o que ele seria; se impõe necessidade às 
coisas; se pode ser conhecido e em que gênero de causa incide. 

 
Boécio é aqui utilizado com certa frequência como auctoritas, fato singular 

naquela conjuntura histórica. Com efeito, a definição de “destino” é extraída do 
livro IV de sua obra mais famosa, A consolação da filosofia: “O destino é a disposição 
inerente às coisas mutáveis, pela qual a providência liga uma coisa às suas ordens” 
(p. 29). Alberto se baseia ainda em outras autoridades, como Gregório Magno e 
Agostinho. Para negar a existência do destino, o mestre dominicano refuta a 
possibilidade de seres inanimados influenciarem as almas intelectuais. Estribando-se 
ainda na posição agostiniana, certifica que “é suficiente afirmar que a vontade de 
Deus seja a sua causa, já que todos fazem o que é desejado e permitido por Deus” 
(p. 28). O destino é admissível apenas no âmbito da presciência de Deus, e aplicável 
de modo contingente às criaturas. 

 
Como já mencionado, não há introdução para o segundo opúsculo, 

considerado até mais importante que o primeiro. É oportuno recordar, porém, que 
foi escrito ao redor do ano 1270, a pedido do frei dominicano Egídio — aqui 
traduzido por Aegido —, da universidade parisiense, nascido em Lessines, Bélgica, 
por volta de 1230. Várias perguntas coincidem com teses filosóficas proibidas pelo 
bispo Tempier em 1270. 

 
O primeiro problema investiga se “o intelecto de todos os homens é uno e de 

um mesmo número”, em controvérsia com os averroístas parisienses. Vale assinalar 
que tal temática fervilhava nos corredores da antiga Sorbonne, levando o Aquinate a 
redigir o famoso opúsculo De unitate intellectus, também em 1270. 

 
Outra controvérsia daquele período, objeto de longas discussões com os 

franciscanos, foi a questão da eternidade do mundo, conforme enunciado no quinto 
problema. Tomás de Aquino também se envolveu nessa querela, ao rebater objeções 
com o opúsculo De aeternitate mundi. Ao contrário de seu discípulo, porém, Alberto 
não trata do assunto conforme a distinção entre filosofia e teologia, entre o aceito 
pela Revelação (Gênesis) e o alcançável pelo puro uso da razão. Recorde-se, de toda 
sorte, que o Doutor Angélico julga impossível atestar racionalmente se o mundo é 
eterno ou não. 

 
O problema VI questiona acerca da existência de um primeiro homem. Neste 

caso, ao contrário do anterior, Alberto sustenta que tal problema “não é filosófico” 
e que “não podemos provar que nunca houve o primeiro homem nem o contrário” 
(p. 99). Ou seja, tratar-se-ia de um dado alcançável apenas pela Revelação. 
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Já o problema VII demonstra, no fundo, que a alma é totalmente 
incorruptível, por ser forma e se preservar substancialmente, mesmo destacada do 
corpo. É impossível — e contraditório, dir-se-ia — que somente uma parte dela 
subsista com a morte. 

 
Segue-se um problema de ordem teológica, fundamentado, como sempre, pelo 

amparo racional. Refere-se à possibilidade de a alma separada sofrer os 
padecimentos do fogo corpóreo no inferno. Eis a resposta albertina: “O que proíbe 
o fogo corpóreo de ser alimentado pelo primeiro motor, enquanto estiver agindo na 
alma animal como seu instrumento, sem ser tomado pela ação ou afecção corporal? 
Isso não é contrário à filosofia dos estoicos nem à dos peripatéticos, mas os que 
negam isto mais o fazem por ignorância ou por ódio à Fé, do que pela verdade 
provada” (p. 111). 

 
O filósofo alemão se interroga ainda se Deus conhece as coisas singulares. O 

parecer se fundamenta no princípio segundo o qual “o conhecimento humano é 
causado pelas coisas, mas o de Deus não o é, pois Ele é causa delas” e “a substância 
conhece tudo que é executado por e para ela” (p. 118-119). Logo, o conhecimento 
divino trata dos particulares, pois os criou. 

 
Alberto também esclarece que Deus conhece as coisas por si mesmo, em razão 

do princípio de constituição de seu próprio ser. 
 
Indagando se o ato humano é regulado pela Providência Divina, o mestre 

dominicano polemiza mais uma vez ao criticar o “antigo erro de Cícero, que, 
embora possuísse boca para excelentemente proferir belos discursos, teve o coração 
estupidificado pela filosofia” (p. 123). Elucida, por fim, que “cessando a influência 
dos primeiros, a causalidade [também] cessa nos posteriores, como provado no livro 
VIII da Física” (idem). Donde, tudo depende sempre do Primeiro Princípio. 

 
O problema XIV trata da identidade entre o Cristo da Cruz e o do sepulcro e 

o último problema projeta luz sobre a questão da simplicidade do anjo e da alma 
(separada). 

 
Por fim, vale mencionar que seria desejável a inclusão de alguns dados 

fundamentais acerca de cada um dos textos, como data de composição e contexto 
histórico. A diagramação da capa pode confundir leitores desavisados, pois dá a 
entender que se trata de apenas um texto com dois temas: “Sobre o destino e os quinze 
problemas”. 

 
A genialidade do Doutor Universal ainda é pouco conhecida pelo público 

lusófono. Eis dois opúsculos que revelam de modo sintético o estilo metódico e 
enciclopédico do magno mestre de Tomás de Aquino e o seu pendor altaneiro em 
defesa da verdade. 
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