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Mestre universitário, Duns Escoto (c. 1265 ‑1308) ensinou em Oxford, 
Paris e Colónia, provavelmente também em Cambridge. Apesar da curta 
vida de cerca de 42 anos e de ter deixado os seus escritos incompletos e 
em curso de revisão, escreveu uma extensa e complexa obra sobre Lógi‑
ca, Psicologia, Metafísica, Teologia. Uma vida breve para um pensamen‑
to profundo e minucioso, cuja influência perdurou no tempo. Duns Esco‑
to não deixou concluída e verificada para publicação nenhuma das suas 
obras. O seu labor incessante e intenso exibe um pensamento em forma‑
ção pela busca constante da formulação exacta, da crítica acerada das po‑
sições de outros autores, da complexa discussão de todos os detalhes de 
um problema, de uma rigorosa auto ‑fundamentação, sublinhando ainda 
mais essa contradição entre a brevidade de uma vida académica de cer‑
ca de 12 anos na qual floresce um pensamento poderoso e vasto. O cor‑
pus escotiano encontrava ‑se em plena constituição, por isso discípulos e 
seguidores sentiram a necessidade de o recompor ou completar. Não só 
os seus textos foram objecto de interpolação, como lhe foram atribuídas 
obras que manifestamente não compôs. Hoje, identificadas as sucessi‑
vas reformulações, a obra de Duns Escoto, para os especialistas, porque 
de facto não é uma obra de abordagem fácil, abre ‑se como uma fábrica 
de pensamento em permanente laboração. A brevidade da vida perdura 
nessa extensa obra inacabada, que outros quiseram com veneração ainda 
completar. Duns Escoto como que dá um sentido outro ao início do pri‑
meiro dos Aforismos de Hipócrates (Ars longa, vita brevis), porque tor‑
nou possível em tão curta vida uma tão intensa arte. Ao mesmo tempo, 
a memória biográfica é apagada pela densidade da obra, pois a escassez 
de documentos sobre a vida contrasta com a proliferação de versões dos 
próprios escritos.
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Uma boa parte dos problemas deixados em aberto por esse estado de 
incompletude da obra foram resolvidos no último século pelos trabalho 
de edição crítica das obras do autor escocês, realizado por duas equipas, 
uma dedicada à obra filosófica e outra à obra teológica, esta ainda em 
curso de publicação. Neste intenso trabalho de erudição, o regresso aos 
manuscritos permitiu a recente descoberta de obras até então desconheci‑
das pelos estudiosos, que se acrescentam a um corpus já de si extenso.

1. Vita brevis

João Duns Escoto, como o nome está a indicá ‑lo, nasceu na Escócia, 
provavelmente na pequena localidade de Duns, mas também é possível 
que Duns fosse o seu nome próprio. O primeiro documento que dele se 
conhece regista a ordenação sacerdotal em Northampton a 17 de Março 
de 1291 por Oliver Suton, bispo de Lincoln. Desse facto, tendo em conta 
a idade mínima requerida para a ordenação sacerdotal, tem sido inferida 
a data do seu nascimento, a situar por volta de 1265.

O percurso biográfico de Duns Escoto é quase desconhecido e por 
isso a sua reconstituição é em grande parte conjectural e objecto de deba‑
te entre os especialistas, porque se prende directamente à questão da da‑
tação das suas obras, não sendo indiferente para a compreensão do pen‑
samento do autor saber em que sequência as escreveu e que evoluções a 
pontuam ou atravessam. Uma polémica recente tem marcado as discus‑
sões em torno da evolução do seu pensamento quanto à autonomia e li‑
berdade da vontade (tratando ‑se de saber se esta é uma teoria que defen‑
deu de modo constante, ou se é uma posição apenas do período final, ou 
se a foi mitigando), sendo as conclusões diametralmente opostas conso‑
ante a cronologia de textos em grande parte de datação incerta.

Embora não haja certezas quanto à cronologia e datas exactas, após 
os estudos iniciais provavelmente em Hadington, João Duns Escoto terá 
estudado nas três mais importantes universidades para os estudos teoló‑
gicos na transição do século XIII para o XIV: em Cambridge (em data 
incerta, ou algures entre 1285 ‑1288, ou aquando da expulsão de Paris), 
em Oxford (em 1278 ‑1283 ou 1288 para estudar filosofia, talvez também 
em 1291 ‑1298, depois comentando as Sentenças em 1298 ‑1299 e ain‑
da em 1303 quando participa numa disputa), em Paris (como estudante 
talvez em 1285 ‑1288; em 1300 ‑1301 como leitor sentenciário nomeado 
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pela nação inglesa e em 1303, com outros 80 franciscanos, é expulso de 
Paris, mas não se sabe para onde foi; em 1304 está de regresso e no final 
desse ano ou em 1305 recebe o título de Mestre em Teologia e aqui ensi‑
na até 1307). O percurso, reconstituído por hipóteses verosímeis e rejei‑
ção das impossíveis, é difícil de traçar e está envolto em intricadas dis‑
cussões porque as diferentes opções têm consequências quanto à datação 
de obras (quase todas transmitidas em estado inacabado e em processo 
de revisão) e consequentemente também afectam as conclusões que se 
possam tirar quanto à evolução de pensamento de Duns Escoto em pon‑
tos cruciais1. Certo é o percurso parisiense após 1300 aí foi mestre regen‑
te dos franciscanos entre 1305 e 1307 após receber a inceptio. Por razões 
que permanecem obscuras, talvez ainda em 1307, é enviado a ensinar no 
convento franciscano de Colónia, onde morre, segundo a tradição, a 8 de 
Novembro de 1308.

2. Ars longa

A obra de Duns Escoto está intimamente ligada às funções, métodos e 
programas universitários do final do século XIII e início do século XIV. 
A sua tradição textual é extremamente complexa, sobretudo para as obras 
de Teologia2. Datá ‑las e distinguir as suas versões é um autêntico quebra 
cabeças. Duns Escoto trabalhou constante e repetidamente o comentário 
sobre as Sentenças, tendo deixado inconclusa qualquer das versões, onde 
têm sido detectados estratos textuais de diferentes épocas, que por vezes 
nem são da autoria directa de Escoto, mas dos seus estudantes, secretá‑
rios e discípulos. Lidando com os múltiplos problemas da transmissão 
manuscrita dos textos, editores críticos lançaram ‑se nas últimas décadas 
num trabalho que desempenharam com exemplar erudição e rigor para 

1 Para um conspecto biográfico e a discussão de hipóteses recentes ver A. Vos, The Philoso‑
phy of John Duns Scotus, Edinburgh University Press, Edinburgh 2007, pp. 15 ‑102; L. A. De 
Boni, «Sobre a Vida e a Obra de Duns Scotus», Veritas, 53, 3 (2008) 7 ‑31. 

2 Vejam ‑se sobretudo os estudos introdutórios das edições críticas das obras de Teologia e de 
Filosofia. Para uma síntese ver também Th. WilliAms, «John Duns Scotus», The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, E. N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/win2008/en‑
tries/duns ‑scotus; ou o estudo bio ‑bibliográfico pelo mesmo Autor incluído na obra que editou: 
Th. WilliAms (ed.), The Cambridge Companion to Duns Scotus, Cambridge University Press, 
Cambridge 2003.
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fixar o corpus e restituí ‑lo em texto fiável, como contributo para a resolu‑
ção das controvérsias de interpretação e censura que envolvem a obra de 
Escoto. A Comissão Escotística3 desempenhou nesse programa um papel 
central. Por gentileza do meu amigo Alvaro Cacciotti OFM, tive o pri‑
vilégio de visitar no Pontifício Ateneo Antonianum o laboratório da Co‑
missão, hoje uma equipa de mais pequena dimensão, o que tornou mais 
lento o ritmo de edição. A imensidão do trabalho realizado é atestada pelo 
enorme arquivo de compridos dossiers onde ao longo de décadas os edi‑
tores abriram uma página para cada linha de texto, transcrevendo nela as 
versões correspondentes de todos os manuscritos conhecidos. Essa é a 
base para a colação dos testemunhos, a que se segue todo o trabalho de 
fixação do texto, elaboração dos aparatos de variantes, de fontes e de lu‑
gares paralelos que vemos nas monumentais páginas da Editio vaticana.  
Barnaba Hechich, um dos seus membros, descreve assim os resultados 
da Comissão, especificando as lacunas da transmissão associadas a cada 
título, que os editores conseguiram identificar:

Abbiamo felicemente risolto il problema della vera natura dell’Ordinatio: 
opera definitiva – ma incompleta di Scoto, destinata alla pubblicazione, 
da lui personalmente scritta o dettata sulla base delle lezioni universitarie 
tenute a Oxford e Parigi, condotta quasi sempre sulla falsariga delle le‑
zioni di Oxford (Lectura), integrata spesso da quelle di Parigi (trasmesse‑
ci dalla Reportatio A), sovente arricchita, per iniziativa dello stesso Sco‑
to, di nuove riflessioni, approfondimenti, trasformazioni, precisazioni, 
annotazioni, addirittura di suggerimenti per formulazioni ed elaborazio‑
ni alternative, opera, inoltre, frequentemente contaminata da una infini‑
ta serie di interpolazioni, integrazioni, corruzioni, perpetrate da discepoli 
ed amanuensi quanto premurosi altrettanto inesperti e faciloni. 
Abbiamo individuato nella Lectura le lezioni di Scoto a Oxford, da lui 
scritte per uso privato, non quindi destinate direttamente alla pubblica‑
zione.

3 A Commissio omnibus operibus I. Duns Scoti ad fidem codicum edendis está sediada no 
Pontificio Ateneo “Antonianum” de Roma. Sobre a história, o programa e resultados da Commis‑
sio, da qual o padre Carlo Balić foi nomeado em 1938 primeiro presidente, cfr. Barnaba hechich, 
«Il contributo della Commissione Scotistica nella causa e nello studio del B. Giovanni Duns Sco‑
to», in L. sileo (cura), Via Scoti. Metodologica ad mentem Ioannis DunsScotti. Atti del Congres‑
so Scotistico Internazionale, Roma 9 ‑11 marzo 1993, PAA – Edizioni Antonianum, Roma 1995, 
vol. I, pp. 33 ‑47.
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Abbiamo potuto delineare la vera natura delle Reportationes, frutto del‑
le fatiche scolastiche degli alunni, e ne abbiamo indicato le varie forme 
a noi pervenute. 
Abbiamo potuto stabilire che le Additiones magnae sono opera di com‑
pilazione e di rielaborazione fatta da Guglielmo di Alnwick, che nulla ha 
a che fare con l’Ordinatio di Duns Scoto. 
Dalle nostre indagini è emerso con certezza che le Quaestiones in Meta‑
physicam sono anteriori alla Lectura4.

A datação e a restituição à sua possível forma original de obras trans‑
mitidas com tantas contaminações vale ‑se de uma complexa conjugação 
genético ‑crítica de indícios externos (como os testemunhos dos manus‑
critos, as citações de outros autores, a compreensão do método de traba‑
lho, a biografia do autor) e de indícios internos (como a coerência das 
doutrinas, o estilo e o vocabulário, as auto ‑citações, a reformulação ex‑
plícita de posições antes defendidas, etc.). As questões cronológicas e 
de fidelidade textual não são despiciendas para a interpretação do pen‑
samento filosófico do autor, sobretudo pela permanente reformulação a 
que Escoto submeteu os mais importantes dos seus textos. Como simples 
exemplo vejam ‑se as divergentes interpretações da clássica e controverti‑
da questão da natureza da vontade. Segundo alguns autores Duns Escoto 
teria sempre defendido que a vontade é causa total da volição, recusando 
qualquer intervenção do intelecto no acto próprio da vontade. Em sínte‑
se, escreve de novo Barnaba Hechich:

Abbiamo potuto constatare e provare che non risponde a verità la persua‑
sione secondo cui Scoto abbia ritrattato a Oxford ciò che aveva insegna‑
to a Parigi sulla causa dell’atto volitivo. Il suo insegnamento in proposi‑
to è stato sempre uniforme. Quella persuasione era sorta da una affrettata 
e distratta lettura di ciò che in proposito aveva scritto Guglielmo di Al‑
nwick, le cui parole «aliter dixit Oxoniae» non significano che a Ox‑
ford Scoto abbia ‘detto’ o insegnato diversamente da ciò che aveva so‑
stenuto a Parigi, ma che a Oxford (cioè nella Lectura) aveva insegnato 
diversamente da ciò che sosteneva Enrico di Gand.5

4 Barnaba hechich, «L'edizione critica delle Opera Omnia del Beato Giovanni Duns Scoto», 
in A. cAcciotti e B. fAes De mottoni (cura), Editori di Quaracchi: 100 anni dopo. bilancio e 
prospettive, PAA ‑ Edizioni Antonianum, Roma 1977, pp. 165‑169, cfr. p. 167.

5 Idem, ibidem, pp. 168‑169.
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Contudo, com base na crítica das opções editoriais e de leitura dos 
manuscritos proposta na recente edição da parte final do livro II do co‑
mentário das Sentenças6, Stephen Dumont7 aponta exactamente no senti‑
do contrário e evidencia uma radical mudança de posição no pensamen‑
to de Duns Escoto:

1) nas suas lições oxonienses Duns Escoto defendeu que a vontade é, 
com o intelecto, co ‑causa da volição, rejeitando as posições volunta‑
ristas de Henrique de Gand e outros franciscanos;
2) é aquando das lições parisienses que Escoto muda de posição, as‑
sumindo agora a posição voluntarista, que tinha rejeitado em Oxford, 
indo mesmo ao ponto de responder aos argumentos que ele próprio ti‑
nha usado contra essa posição (remetendo para a distinção 25 sobre a 
causalidade da vontade, editada no volume referido).
A questão é de primeira importância e assumir uma ou outra das inter‑

pretações (a da continuidade de posição, ou da radical mudança quanto 
à relação entre intelecto e vontade) alteram completamente a compreen‑
são da posição filosófica e teológica de Duns Escoto, pois a distinção en‑
tre uma causalidade livre e auto ‑determinante e outra natural e necessária 
está ela própria na base da psicologia, da doutrina moral, da metafísica e 
da teologia de Duns Escoto. A decisão por uma das posições ou por outra 
resulta da datação dos textos em que as interpretações se baseiam e tem 
consequências quer na interpretação genético ‑filosófica da evolução de 
Escoto, quer na datação geral das obras e das suas versões. É um dos pon‑
tos em que a interpretação de Escoto pode mudar radicalmente em resul‑
tado das opções editoriais e das consequentes possibilidades de datação.

A datação precisa das obras de Escoto, dada a sua natureza inacaba‑
da e permanente revisão, é virtualmente impossível, sendo por isso ape‑

6 Doctoris subtilis et Mariani B. Iohannis Duns Scoti, Lectura in librum secundum Sententia‑
rum dd. 7 ‑44, Studio et cura Commissionis Scotisticae, (Opera Omnia, XIX) Commisiso Scotis‑
tica, Civitas Vaticana 1993.

7 Cfr. Stephen D. Dumont: «Did Duns Scotus Change his Mind on the Will?», em Aertsen, 
Jan A. – Kent emery – Andreas sPeer (Hrsg.): Nach der Verurteilung von 1277 / After the Con‑
demnation of 1277. Philosophie und Theologie an der universität von Paris im letzten Viertel des 
13. Jahrhunderts. Studien und Texte / Philosophy and Theology at the university of Paris in the 
Last Quarter of the Thirteenth Century. Studies and Texts, Berlin ‑New York 2001, pp. 719 ‑793, 
para os aspectos aqui resumidos cfr. pp. 791 ‑4, 721, 774 ‑776.
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nas habitual indicar um intervalo  temporal para cada uma8. Quanto aos 
seus temas e conteúdo as obras de Duns Escoto repartem ‑se entre Artes 
e Teologia, as duas faculdade que frequentou como estudante, ou bacha‑
rel ou mestre.

As obras filosóficas são o resultado do estudo e ensino na Faculdades 
de Artes, consistindo quase exclusivamente na discussão de tópicos cen‑
trais de um conjunto preciso de obras da tradição aristotélica. Com este 
trabalho Duns Escoto padroniza o seu pensamento filosófico pelo aristo‑
telismo, apurando a penetração crítica que o caracterizará e elaborando 
aqui a aparelhagem conceptual e formal que caracteriza a sua argumen‑
tação rigorosa, mas tantas vezes intrincada e plena de tecnicalidades ló‑
gicas. A obra filosófica está publicada em cinco volumes de edição críti‑
ca recente9 preparada por uma equipa sediada no The Franciscan Institute 
da S. Boaventure University em New York. Não se trata de obras de co‑
mentário mas sim de textos ao estilo das quaestiones, discussões minu‑
ciosas e argumentadas de problemas ou de passagens importantes onde a 
revisão crítica da tradição hermenêutica tem um lugar fulcral. Podemos 
repartir esses textos, preparados em Oxford, em três domínios disciplina‑
res: 1) Lógica, c. 1292 ‑1295, onde se incluem questões sobre a Isagoge 
de Porfírio (Quaestiones super Porfirii Isagogen) e sobre três das obras 
do Organon de Aristóteles: o Acerca da interpretação (Quaestiones in 
I et II librum librum de Perihermeneias), as Categorias (duas séries de 
questões: Quaestiones in libros praedicamentorum; Octo quaestiones in 
duos libros Perihermeneias), as Refutações sofísticas (Quaestiones in li‑
bros Elenchorum); 2) Psicologia, c. 1292 ou 1294 ‑1295, sobre os livros 
II e III do Acerca da Alma de Aristóteles (Quaestiones super II et III de 
anima); 3) Metafísica: questões sobre os primeiros nove livros da Meta‑
física (Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis I ‑IX). Surge 
ainda entre as obras filosóficas o texto intitulado Theoremata, que apre‑
senta secções de matéria teológica (obra de autenticidade muito discuti‑
da devido às divergências com outras obras). Os comentários terão sido 

8 Sobre as obras, cfr. A. Vos, The Philosophy of John Duns Scotus, op. cit., pp. 106 ‑117; Th. 
WilliAms, «The Life and Works of Duns the Scot», em Th. WilliAms (ed.), The Cambridge Com‑
panion to Duns Scotus, Cambridge University Press, Cambridge 2003, pp. 1–14.

9 Ioannes Duns Scotus, Opera philosophica beati Ioannis Duns Scoti, The Franciscan Institu‑
te, New York 1999 ‑2006.
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escritos por volta de 1292 ‑1295, já após os estudos na Faculdade de Ar‑
tes, discutindo ‑se sobretudo a cronologia dos livros VI ‑IX sobre a Me‑
tafísica que poderão ser posteriores, o que também indica o cuidado de 
Duns Escoto na revisão e aperfeiçoamento dos argumentos nesta parte da 
sua obra. Recentemente e quase em simultâneo, dois autores que igno‑
ravam cada um o trabalho do outro, publicaram estudos sobre a desco‑
berta de um comentário literal sob a forma de notabilia sobre os Tópicos 
de Aristóteles, até aí totalmente desconhecido da historiografia. A ques‑
tão continua indecidida porque Giorgio Pini concluiu pela autenticida‑
de10, enquanto Roger Andrews, então membro da comissão para a edição 
das obras filosóficas de Duns Escoto, concluiu pela natureza espúria da 
obra11, posição seguida pelos editores da obra filosófica, que decidiram 
não a publicar. Em artigo recente Costantino Marmo retoma o assunto 
defendendo, com novos argumentos, a autenticidade da obra12. Em 1996 
também Giorgio Pini, dá notícia de uma Expositio da Metafísica, ainda 
inédita13. A delimitação do corpus textual filosófico escotiano permane‑
ce, pois, ainda em aberto. 

Diversas obras espúrias e apócrifas tinham sido atribuídas ou edita‑
das sob o nome de Duns Escoto, mas os editores têm procurado dis‑
sociar todo esse material da obra genuína. Entre as obras hoje consi‑
deradas espúrias encontram ‑se os tratados De rerum principio (Vital du 
Four) e Grammatica speculativa (obra de Tomás de Erfurt14), e as ques‑

10 G. Pini, «Duns Scotus’ Commentary on the Topics: New Light on his Philosophical Tea‑
ching», Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge, 66 (1999) 225 ‑243.

11 R. AnDreWs, «The Notabilia Scoti in libros Topicorum. An Assessment of Authenticity», 
Franciscan Studies, 56 (1998) 65 ‑75.

12 C. mArmo, «Scotus’ Commentary on Aristotle’s Topics», em F. fiorentino (cura), Lo sco‑
tismo nel Mezzogiorno d’Italia. Atti del congresso internazionale, FIDEM, Porto 2010, (no pre‑
lo)  pp. 153 ‑170.

13 G. Pini, «Notabilia Scoti super Metaphysicam: Una testimonianza ritrovata dall’insegnamento 
di Duns Scoto sulla Metafisica», Archivum Franciscanum Historicum, 89 (1996) 138 ‑180.

14 Sobre esta obra Martin Heidegger fez a sua habilitation: M. heiDeGGer, Die Kategorien ‑ 
und bedeutungslehre des Duns Scotus, J. C. B. Mohr, Tübingen 1916 (trad. Traité des categories 
et de la signification chez Duns Scot, tr. F. Gaboriau, Éditions Gallimard, Paris 1970). Pouco de‑
pois foi demonstrado que a obra não é de Escoto, mas de Tomás de Erfurt: M. GrABmAnn, «De 
Thoma Erfordiensi auctore Grammaticae quae Ioanni Duns Scoto adscribitur speculativae», Ar‑
chivum Franciscanum Historicum 15 (1922) 273 ‑277; iDem, Thomas von Erfurt und die 
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tões ou os comentários Quaestiones in librum primum et secundum Prio‑
rum analyticorum Aristotelis, Quaestiones in librum primum et secun‑
dum Posteriorum analyticorum Aristotelis (obra de João de Cornualha), 
Quaestiones in libros Meteorologicorum Aristotelis, Conclusiones Me‑
taphysicae, Expositio in XII libros Metaphysicorum Aristotelis (obra de 
Antonius Andreas). Todas estas obras se encontram publicadas nas obras 
completas de Escoto editadas por Wadding (Lyon 1639, em 12 volumes) 
e na reedição por Vivès (Paris 1891 ‑1895, em 26 volumes). Durante sé‑
culos foram consideradas genuínas, assim contaminando a sua interpre‑
tação, embora de modo não dramático, pois em geral estas obras estão 
próximas do pensamento de Escoto, certamente elaboradas por discípu‑
los ou seguidores que se reclamam da sua herança. De qualquer modo, a 
exclusão destas obras do corpus torna possível uma reconstrução do pró‑
prio pensamento de Escoto mais próxima da sua intenção genuína.

As obras de Teologia, com menos títulos mas de uma extensão monu‑
mental apesar de incompletas, surgem do estudo e ensino nas faculdades 
de Teologia. Em Oxford os estudos de Teologia duravam treze anos, dos 
quais os últimos 4 constituíam o bacharelato e no primeiro destes o estu‑
dante preparava lições sobre as Sentenças de Pedro Lombardo, que tinha 
que ministrar no ano seguinte. Em Paris a duração é ligeiramente diferen‑
te, mas o bacharel tinha a assistência de um socius, o que não acontecia 
em Cambridge, onde Escoto também pode ter ensinado durante um breve 
período de tempo. É deste trabalho académico que resulta a obra teológi‑
ca de Duns Escoto, centrada nas Sentenças de Pedro Lombardo e que nos 
foi transmitida sob três formas diferentes, Lectura, Ordinatio, Reporta‑
tio, mostrando assim os processos de redacção e de transmissão de obras 
que resultavam essencialmente do trabalho lectivo universitário. Entran‑
do no pormenor filológico e doutrinal tem ‑se revelado verdadeiramente 
complicada e objecto de discussão qualquer tentativa de ordenação cro‑
nológica de todas as diferentes versões dos comentários sobre as Senten‑
ças atribuídas nos manuscritos a Duns Escoto. Cada obra pode ser datada 
com alguma aproximação, mas no seu interior vagueiam revisões e es‑
tratos que o próprio Escoto introduzia quando anos mais tarde trabalha‑
va o mesmo assunto. 

Sprachlogik des mittelalterlichen Aristotelismus, (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaft, 2), Heuber, München 1943.
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As Sentenças de Pedro Lombardo (c. 1100 ‑1160, no final da Idade Mé‑
dia conhecido como Magister sententiarum) são uma vasta compilação 
sistemática de doutrina cristã com apoio em textos bíblicos e autoridades 
patrísticas e medievais, cobrindo a totalidade da doutrina e dogmas da re‑
ligião cristã. A obra está organizada em 4 livros, que no século XIII, para 
facilitar o seu manuseamento, foram divididos em distinctiones e estes 
em capítulos. O livro I (48 distinções em 210 capítulos) trata da unidade 
e da trindade de Deus, dos atributos de Deus, da Providência, da predes‑
tinação, do mal; o primeiro capítulo é sobre a doctrina, o que dará origem 
a um começo pela discussão da possibilidade de uma ciência teológica, 
que marcará as discussões filosóficas e teológicas nos séculos XIII ‑XV, 
como é bem patente no Prólogo da Ordinatio de Escoto. O livro II (44 
distinções em 269 capítulos) trata da criação, da obra dos seis dias, dos 
anjos, dos demónios, da queda, da graça divina e do pecado. O livro III 
(40 distinções em 164 capítulos) trata da encarnação de Cristo, da reden‑
ção, das virtudes e dos mandamentos. O livro IV (50 distinções em 290 
cap.) trata dos sacramentos, dos fins últimos, da morte, do inferno e dos 
céus. As Sentenças, desde que foram pela primeira vez tomadas por Ale‑
xandre de Hales para o estudo da Teologia em Paris, c. 1210, tornaram‑
‑se, a par da bíblia, no livro de texto padrão das Faculdades de Teologia15. 
Só mais tarde, a partir de meados do século XIV essa posição começa a 
ser disputada pela Summa de Tomás e pelos próprios comentários de ou‑
tros autores como Duns Escoto e Durando de Saint Pourçain, como acon‑
tece em Coimbra no século XVI. O número de comentários medievais é 
enorme, tal como é imensa a sua importância para a Filosofia, não apenas 
para a Teologia. Na base de dados constituída por Steve Livesey, que reú‑
ne 1584 comentadores medievais das Sentenças e de obras de Aristóteles, 
verifica ‑se que 893 comentaram as Sentenças (só 855 comentaram obras 
de Aristóteles). E 216 comentadores das Sentenças também comentaram 
obras de Aristóteles16, entre eles encontra ‑se, como vimos, Duns Escoto.

15 Cfr. Philipp W. rosemAnn, The Story of a Great Medieval book: Peter Lombard’s Senten‑
ces, (Rethinking the Middle Ages, 2) Broadview Press, Peterborough, Ont. 2007; G. R. evAns 
(ed.), Mediaeval Commentaries on the Sentences of Peter Lombard, vol. I: Current Research, E. 
J. Brill, Leiden 2002, Vol. II ed. por Ph. Rosemann, E. J. Brill, Leiden 2010, o volume III está em 
preparação.

16 S. livesey, COMMbASE: An Electronic Database of Medieval Commentators on Aristotle 
and Peter Lombard’s Sentences (http://www.ou.edu/class/med ‑sci/Commbase.htm); cfr. S. Live‑
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Como se disse, é no trabalho docente em torno das Sentenças de Pe‑
dro Lombardo que se desenvolve a obra teológica de Duns Escoto. As 
três versões, Lectura, Ordinatio (e Opus Oxoniense), Reportatio, foram 
transmitidas num desigual número de manuscritos (cfr. anexo), o que 
mostra em primeiro lugar a maior ou menor influência de cada uma das 
redacções.

A Lectura17 contém as notas de Duns Escoto para leccionar os seus 
cursos sobre os II primeiros livros das Sentenças como bacharel senten‑
ciário em Oxford em 1300 ‑1301 (mas 1298 ‑1299 também é uma possibi‑
lidade). A Lectura III pode ter sido leccionada também em Oxford, mas 
em 1303 ‑1304 no curto período de exílio parisiense. Os diferentes livros 
subsistem num pequeno e desigual número de manuscritos. 

A Ordinatio abrange os IV livros das Sentenças. De facto a obra nun‑
ca foi “ordenada” ou preparada para edição, Escoto deixou ‑a em proces‑
so de revisão tendo por base a Lectura mas sem chegar a tratar todo o tex‑
to (por exemplo, faltam as distinções 15 ‑25 do livro II que, portanto, só 
existem na Lectura). A edição da Commissio Scotistica, ainda em curso 
de publicação, representa o resultado moroso de um imenso trabalho de 
reconstituição do texto através da sua muito complexa tradição manus‑
crita. É de longe a obra mais difundida e influente de Escoto e nela pare‑
ce ser possível distinguir duas versões ou pelo menos dois estratos de re‑
visão, uma em Paris antes do exílio e outra após o seu regresso. Após a 
morte de Duns Escoto, Guilherme de Alnwick, seu confrade e secretário, 
com outros discípulos franciscanos, compilaram os escritos da revisão de 
Duns Escoto sobre os quatro Livros das sentenças para garantir a sua di‑
fusão de um modo coerente, daí resultando, c. 1313 ‑1325, uma obra co‑
nhecida como Opus Oxoniense. Apesar de não corresponder a uma obra 
realmente preparada por Duns Escoto é em geral considerada doutrinal‑
mente fidedigna. Foi esta obra que teve dezenas de edições ao longo do 
tempo. Apesar do título, não é obra elaborada em Oxford, a única que 
nasceu nesse contexto foi a Lectura. A edição Vaticana da Ordinatio re‑

sey, “Lombardus electronicus: A Biographical Database of  Mediaeval Commentators on Peter 
Lombard’s Sentences», em Gillian R. evAns (ed.), op. cit., p. 6.

17 Note ‑se que esta obra não existe em nenhuma das edições clássicas. A sua existência ape‑
nas foi pela primeira vez assinalada em 1927 na tese de doutoramento de C. Balić. Ocupa os vo‑
lumes 16  ‑ 21  da editio vaticana.
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presenta uma depuração das alterações introduzidas para a compilação 
do Opus Oxoniense.

A Reportatio (de que se conhecem cinco versões para o livro I, uma 
para o II, quatro para o III e duas para o livro IV das Sentenças) são es‑
sencialmente apontamentos elaborados por estudantes e que o mestre po‑
deria ou não corrigir e validar. Por isso podem não provir de cursos di‑
ferentes, mas sim de um único curso, com apontamentos por diferentes 
auditores. Parecem representar a última versão do pensamento de Escoto, 
com o testemunho de um manuscrito a atestar que a Reportatio A do Li‑
vro I foi revista pelo próprio (daí a designação desta parte como Reporta‑
tio examinata). Segundo alguns, a Reportatio I E contém uma amálgama 
de lectiones de Henrique Harclay e de textos do próprio Escoto. A Re‑
portatio conterá o curso ensinado em 1302 ‑1303 e após o exílio, poden‑
do, por isso, representar a versão mais tardia de Escoto sobre os temas do 
livro I das Sentenças.

As Additiones magnae aos livros I e II das Sentenças são uma compi‑
lação hoje atribuída também a Guilherme de Alnwick, havendo três ma‑
nuscritos que as atribuem a Escoto e apresentam Guilherme como seu 
compilador. Para alguns especialistas são obra espúria, para outros con‑
têm uma expressão fiel e não adulterada do pensamento de Escoto.

Para além do comentário das Sentenças, o mestre de Teologia também 
tinha a função de disputar questões de quodlibet, em resposta às questões 
colocadas por qualquer membro da audiência (a quolibet) e que eram a 
oportunidade para o mestre regente expor o seu pensamento, geralmen‑
te de uma forma mais viva e acutilante. Desta actividade restam ‑nos as 
Quaestiones quodlibetales, disputadas em Paris entre 1306 ‑1307, perío‑
do que seria final da carreira de Escoto. As Collationes, ao contrário do 
que se julgava, não são todas de Paris, uma vez que algumas foram  pro‑
feridas em Oxford.

A mais famosa e difundida obra de Duns Escoto, o Tratado do pri‑
meiro princípio (Tractatus de primo principio), outrora considerada obra 
inicial foi talvez a última a ser escrita, ou melhor, composta, porque cer‑
ca de metade do texto é retomado da Ordinatio I. Escoto poderá ter tido 
o auxílio de algum secretário, o que explicará as passagens difíceis, algu‑
mas incongruências de redacção e frases obscuras.
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Também em Teologia a tradição atribuiu a Duns Escoto obras que 
hoje se sabe que não escreveu, como o De cognitione Dei e o De perfec‑
tione statum. A edição de Vivès inclui a última destas obras. Esse corpus 
espúrio não deixou de ter uma certa interferência na recepção ao longo do 
tempo da obra de Duns Escoto. De facto a difusão da obra de Escoto foi 
afectada pela natureza caótica e confusa da transmissão das suas obras e 
com a associação ao corpus de obras de outros autores (um dos objecti‑
vos da Commissio Scotistica foi justamente remediar esta situação esta‑
belecendo o catálogo das obras genuínas para depois as restituir filológi‑
ca e criticamente ao seu texto de origem).

Seria difícil imaginar a junção num mesmo Autor de uma biografia 
tão pouco conhecida e de uma transmissão de obras tão complexa. De 
qualquer modo, a crítica recente, armada com os instrumentos da críti‑
ca filológica, está em plena fase de formulação e discussão de hipóteses, 
com resultados sólidos que estão a modificar o perfil dos estudos sobre o 
pensamento de Duns Escoto. Nos últimos anos existe um renovado inte‑
resse pela obra de Duns Escoto, em particular pelas inovações em meta‑
física e sobre a vontade. As edições das próprias obras, fornecendo textos 
depurados de erros de transmissão têm fornecido novas bases para o vas‑
to conjunto de estudos e monografias em publicação.

3. Permanência

O legado de Duns Escoto é rico e complexo. No plano doutrinal e 
conceptual a história de sete séculos de filosofia podem mostrá ‑lo. É di‑
fícil encontrar domínio ou problema em que o seu pensamento não tives‑
se tocado de modo fecundo ou polémico. A poderosa e sofisticada cria‑
ção conceptual e argumentativa de Escoto deixou marcas indeléveis. A 
mais duradoura de todas é a continuidade de uma “escola” de discípulos 
pelo menos até ao século XVII, que é também considerado o mais esco‑
tista de todos os séculos18.

18 Jacob Schmutz distingiu um «escotismo interno» de um «escotismo difuso», presentes ao 
longo dos séculos e em particular no século XVII, J. schmutz, «L’héritage des Subtils. Cartogra‑
phie du scotisme à l’âge classique», Les Études philosophiques, (1/2002) 51 ‑81, cfr. p. 53 ‑54; nes‑
te estudo veja ‑se a n. 1 da p. 55, com bibliografia recente sobre a formação da “escola” escotista.
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Como para qualquer autor influente, podemos distinguir dois tipos de 
discípulos de Escoto: aqueles que têm um pensamento pessoal que não é 
reduzido mas antes estimulado pelo mestre e os discípulos que se dimi‑
nuem julgando repetir o pensar do mestre. Seguem na esteira de Escoto 
autores importantes e de uma imensa influência epocal como Henrique 
de Harclay († c. 1317), António Andreas († 1320), Francisco de Meyron‑
nes († 1327), Gualter Chatton († 1343), Francisco de Marchia († c. 1345), 
Nicolau Boneto (†1360), Nicolau de Orbellis († c. 1465), Pedro de Aqui‑
la († 1371), de certo modo também João de Ripa († após 1375), Gomes 
de Lisboa († c. 1513), António Trombetta († 1518), para citar alguns, 
sendo os séculos XVI e XVII ainda mais abundantes em seguidores. De 
um outro modo, mas não menos influente, é a presença que doutrinas ou 
argumentos de Escoto terão em pensadores modernos e contemporâneos 
que não se declaram do seu legado, mas que não são insensíveis à influ‑
ência das suas posições, seja em utilizações mudas, seja deliberadamen‑
te dialogando com o autor franciscano19. Encontram ‑se aí autores como 
Francisco Suárez, Descartes, Espinosa, Leibniz, para já não falar na feno‑
menologia contemporânea, ou em Gilles Deleuze que considerou o Opus 
Oxoniense como «le plus grand livre de l’ontologie pure»20. 

De facto, a escola que Escoto encabeça sempre foi muito frequentada. 
Já o balanço das disputas doutrinais a que o legado deu origem pode ser 
mais complexo, sobretudo em Teologia, mas também em Filosofia21.

Convém ter presente que na história da Filosofia e da Teologia Duns 
Escoto não é um autor apenas celebrado. Pelo contrário, a linhagem crí‑
tica é outro tanto forte e abundante. Ao longo do tempo podem até ser 
mais os seus críticos que os defensores, embora estes não esmoreçam em 

19 Para uma exemplificação recente mas não exaustiva, veja ‑se o volume monográfico P. Por‑
ro – J. schmutz (cura), La posterità di Giovanni Duns Scoto, em Quaestio. Annuario di storia 
della matefisica, 8 (2008), ou as indicações sintéticas em A. vos, «Scotus’ Significance for We‑
stern Philosophy and Theology», em F. fiorentino (cura), Lo scotismo nel Mezzogiorno d’Italia. 
Atti del congresso internazionale, FIDEM, Porto 2010 (no prelo), pp. 173 ‑209. Para autores do 
período da escolástica tardia cfr. J. schmutz, Scholasticon, http://www.scholasticon.fr.

20 G. Deleuze, Différence et répétition, PUF, Paris 1968, p. 57 (4ª ed. 1981).
21 Apesar de muitos dados histórico ‑críticos estarem superados, vale a pena ver o elenco de 

doutrinas «escotistas» aduzidas por P. minGes, «Scotism and Scotists», The Catholic Encyclope‑
dia, vol. XIII, Robert Appleton Company New York 1912: http://www.newadvent.org/cathen/ 
13610b.htm
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filiação acérrima e muitas vezes sem concessões, explicitamente segui‑
dores de um método in via Scoti ou ad mentem Scoti. Perante campos de 
discussão tão extremos surgiu também toda uma linhagem que pretendeu 
conciliar Escoto com aqueles a quem parecia opor ‑se, em particular a To‑
más de Aquino (de facto, como têm mostrado estudos recentes, é contra 
Henrique de Gand, e não tanto contra Tomás, que Escoto está muitas ve‑
zes pensar). E, em razão da contaminação do corpus por obras espúrias, 
a Escoto não deixaram de ser ao longo do tempo atribuídas também algu‑
mas posições que eram dos seus seguidores ou dos seus posteriores.

A bibliografia escotista é imensa. O balanço do ano escotista de 2008 
e os anos sucessivos, com a edição de traduções, actas e obras comemo‑
rativas, permitirá constatar mudanças na percepção da importância da 
sua obra e pensamento, tornar ‑se ‑á também mais evidente a sua influên‑
cia na génese do pensamento moderno, bem como na discussão filosófi‑
ca contemporânea em domínios como a epistemologia, a metafísica, a fi‑
losofia da vontade22.

22 Retomo aqui, com alterações e actualização, algumas secções incluídas em J. meirinhos, 
«No sétimo centenário do Teólogo e Filósofo João Duns Escoto», em J. F. meirinhos (org.), João 
Duns Escoto (c. 1265 – 1308). Subsídios bibliográficos, Gabinete de Filosofia Medieval, Porto 
2008, pp. 9 ‑15, bem como materiais preparados para o "laboratório" referido acima, p. 301, n 1.
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Anexo

1. Contexto intelectual e académico, cronologia breve

Século /Anos Autores e obras Acontecimentos

c. 510 ‑520 Boécio (Severino) traduz (e comenta) 
obras de lógica (Organon) de Aristóteles

Antes de 1151

Antes de 1181

c. 1125 ‑1150

Traduções e tradutores
Gundissalino traduz Avicena
e outros autores e obras árabes

Gerardo de Cremona traduz
arabo ‑latina de múltiplas obras 

Tiago de Veneza traduz De anima

trad. greco ‑latinas de Platão
(Fédon, Ménon)

c. 1150 Pedro Lombardo,
IV livros das Sentenças

c. 1200 Estatutos das universidades
de Paris e Oxford

1209 / 1216 Fundação das Ordens Mendicantes: 
Frades Menores (1209)
e Frades Pregadores (1216)

c. 1220 Guilherme de Auxerre,
Summa Aurea

c. 1220 ‑1235

c. 1246 ‑1247

c. 1260 ‑1270

Traduções e tradutores
Miguel Escoto, trad. arabo ‑latinas 
de Aristóteles e de comentários de 
Averróis (1230 ‑1235

Roberto Grosseteste trad. grec ‑lat. da 
Ética Nicomaqueia e comentários

Guilherme de Moerbeke, trad.
e revisão de traduções de Aristóteles

1210 Obras de Aristóteles
interditas em Paris
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Século /Anos Autores e obras Acontecimentos

1231 Confirmação da interdição 
das obras de Aristóteles em Paris
pelo papa Gregório IX

1241 Condenação da teologia “grega”
em Paris

1245 Fim da interdição de Aristóteles
em Paris

1246 ‑1249 Alberto Magno
comenta as Sentenças em Paris

1250 Boaventura de Bagnoregio
comenta as Sentenças em Paris

1252 ‑1256 Tomás de Aquino
comenta as Sentenças em Paris

1255 Estatutos da Faculdade de Artes de 
Paris (com Aristóteles no programa)

1257 Boaventura e Tomás admitidos
no consortium magistrorum
da Universidade de Paris

1263 Urbano III
renova as interdições de 1231

1266 ‑1273 Tomás de Aquino, Suma de Teologia 
I, II (em Paris),
III (Nápoles 1272 ‑1273)

1270 Condenação em Paris
de 13 teses “contra a fé”

1276 ‑1291 Henrique de Gand (1217 ‑1293),
Quodlibeta, Summa Quaestionum

1277 7 de Março: condenação em Paris
de 219 teses “contra a fé”

18 de Março: condenação
em Oxford de teses “tomistas”
(confirmada em 29.10.1284)

1285 ‑1304 Godofredo de Fontaines (†1306 ‑9) 
Quaestiones de quodlibet
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Século /Anos Autores e obras Acontecimentos

João Duns Escoto

c. 1265
ou 1266

Nasce em Duns, na Escócia

c. 1278 ‑1288 Estudos de Filosofia/Artes
em Cambridge? Oxford? Paris?

1289 ‑1299 Estudos em Oxford e em Paris?
(c. de 4 anos: 1293 ‑1297?) 

1291.03.17: Ordenação sacerdotal 
em Northampton

1297 ‑1298

1299 ‑1300

Em Oxford: Lectura
(baccalaureus sententiarius)

Em Oxford: comentários bíblicos
(baccalaureus biblicus)

1300 ‑1301 Oxford: (baccalaureus formatus)

1302 ‑1303 Bacharel sentenciário em Paris:
Reportata Parisiensia (e Ordinatio)

1303 ‑1304 Exílio (Cambridge? Oxford?)
e continuação da Ordinatio

Junho: expulsão de 86 franciscanos 
de Paris (entre eles Duns Escoto e 
Gonçalo Hispano) no âmbito do con‑
flito entre Filipe o Belo e Bonifácio 
VIII

1304 ‑1307 Paris. Final de 1305: inceptio:
título de mestre sentenciário.
Continuação da Ordinatio e discus‑
‑são das Quaestiones quodlibetales

1307 ‑1308 Colónia.
Morre a 8 de Novembro de 1308

1993.03.20 Beatificação,
pelo papa João Paulo II
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2. Obras
a) Obras de Filosofia
    (comentários a obras de Aristóteles e do corpus aristotelicum)

b) Obras de Teologia

Obra Data Local Manusc. Edição

Notabilia Scoti in libros Topicorum c. 1292 ‑95 Oxford 1 (inédito)

Notabilia Scoti super Metaphysicam c. 1292 ‑95 Oxford 1 (inédito)

Quaestiones in librum Porphyrii 
Isagoge (Isagoge de Porfírio)

c. 1292 ‑95 Oxford 23 Opera philosophica I

Quaestiones super praedicamenta 
Aristotelis (Categorias)

c. 1292 ‑95 Oxford 14 Opera philosophica I

Quaestiones in I et II librum
Perihermeneias (Da interpretação)

c. 1292 ‑95 Oxford 8 Opera philosophica II

Quaestiones octo in libros
Perihermeneias (Da interpretação)

c. 1292 ‑95 Oxford 13 Opera philosophica II

Quaestiones super librum
Elenchorum (Refutações sofísticas)

c. 1292 ‑95 Oxford 2 Opera philosophica II

Quaestiones super II
et III De anima

c. 1292 ‑95 
ou 1294 ‑95

Oxford 27 Opera philosophica V

Quaestiones super libros
Metaphysicorum Aristotelis (I ‑IX)

Contínua 
revisão

Oxford
Paris

17 Opera philosophica III ‑IV

Obras, livros comentados e versões Data Local Mss.* Edição

Lectura Oxoniensis 
(Coment. das Sentenças)
 I
 II
 III

1300 ‑1301 Oxford

3
2
3

Vaticana XVI ‑XXI

Ordinatio I ‑IV 
(Comentário das Sentenças) **
 I
 II
 III
 IV

1302 ‑1307
?

Paris

103
74
57
78

Vaticana II ‑X
(ainda em curso)
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Obras, livros comentados e versões Data Local Mss.* Edição

Opus Oxoniense I ‑IV *** Oxford 103 Wadd. I ‑VIII; Vivès

Reportatio Parisiensis I ‑IV  
(Coment. das Sentenças)

I A (= Reportatio examinata)
I b
I C
I D
I E
II
III A
III b
III C
III D
IV A
IV b

1302 ‑1303
1304

Paris
[inclui 

partes de 
Cambridge

(I C)
e Oxford 

(III)]

5
1
1
1
1
7
4
1
2
1
5
4

Wadd. XI (Report. I = 
Add. Magnae I);

Vivès XXII 513 ‑XXIV; 
I A : Wolter – Bychkov

Collationes Oxonienses (24) 1303 ‑1304 Oxford 7 Wadd. III, 339 ‑430;

Collationes Parisienses (19) 1302 ‑1307 Paris Vivès V 131 ‑317

Quaestiones quodlibetales (21) 1306 ‑1307 Paris c. 80 Wadd. XII; Vivès XXV‑
‑XXVI; Alluntis

Tractatus de primo principio c. 
1306 ‑1307

Paris 15 Wadd. III 208 ‑259; 
Vivès, IV 721 ‑789; 

Kluxen

*  Para os manuscritos, cfr.vol. I, pp. 144* ‑155* da Editio Vaticana.
**  De facto a obra nunca foi “ordenada” ou preparada para edição, Escoto deixou ‑a em pro‑

cesso de revisão. A Ordinatio III ‑IV e e o Opus Oxoniensis III ‑IV são textos de trabalho 
coincidentes.

***  Compilação de Guilherme de Alnwick e discípulos franciscanos, c. 1313, reunindo os tex‑
tos de Duns Escoto, sendo em geral considerada doutrinalmente fidedigna.

Nota: As versões de um mesmo livro podem não ser diferentes comentários mas notas de um 
mesmo curso por diferentes ouvintes e assistentes.

c) Obras perdidas
 ‑ Comentários bíblicos

d) Obras espúrias

Filosofia
De rerum Principio•  (Wadding, vol. III 1 ‑210; Vivès, vol. IV 257‑
‑471).
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Grammatica speculativa • (Wadding, I 43 ‑76; Vives, I 1 ‑50).

Quaestiones in librum primum et secundum Priorum analyticorum • 
Aristotelis (Wadding, I 273 ‑341; Vivès, II 81 ‑197).

Quaestiones in librum primum et secundum Posteriorum analyti‑• 
corum Aristotelis (Wadding, I 342 ‑430; Vivès, II, 199 ‑347).

Quaestiones in libros Meteorologicorum Aristotelis• , Conclusiones 
Metaphysicae (Wadding, III, 1 ‑130; Vivès, IV 1 ‑263).

Dilucidissima expostio et quaestiones in VIII libros Physicorum • 
aristotelis (Wadding II 1 ‑475; Vivès, II 352 ‑677 e III 1 ‑170).

Expositio in XII libros Metaphysicorum Aristotelis, • de Antonius 
Andrea, (Wadding; Vivès ).

Teologia
Additiones magnae• , compilação adicional à Ordinatio I e II por 
Guilherme de Alnwick, secretário de JDE (Wadding, XI; Vivès, 
XXII 1 ‑512).

De cognitione Dei• .

De perfectione statum • (Vivès, XXVI 499 ‑561).

3. Breve bibliografia

3.1. Obras de João Duns Escoto

Edições (por ordem cronológica)
Ioannis Duns Scotus•  Opera omnia, ed. Lucas Waddingus, 12 Vol, 
Durand, Lyon 1639 (reprinted by Georg Olms Verlagsbuchhan‑
dlung, Hildesheim 1968) [inclui obras espúrias]

Vol. I: De vita et operibus JDS.  ‑ Varia [et spuria]

Vol. II:  ‑ Quaestiones in VIII. libros Physicorum Aristotelis.

Vol. III:  ‑ Tractatus Sex: I. De Rerum Principio; II. De Primo 
Principio; III. Theoremata; IV. Collationes; V. De Cognitio‑
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ne Dei; VI. Quaestiones Miscellaneae.

Vol. IV:  ‑ Quaestiones in VII. libros Physicorum Aristotelis, 
1639 

Vol. V.1 ‑2: ‑  Quaestiones in Lib. I. Sententiarum.

Vol. VI. 1 ‑2:  ‑ Quaestiones in Lib. II. Sententiarum.

Vol. VII.1 ‑2:  ‑ Quaestiones in Lib. III. Sententiarum.

Vol. VIII:  ‑ Quaestiones in Lib. IV. Sententiarum.

Vol. IX:  ‑ Quaestiones in Lib. IV. Sententiarum.

Vol. X:  ‑ Quaestiones in Lib. IV. Sententiarum.

Vol. XI.1 ‑2:  ‑ Reportata Parisiensia

Vol. XII:  ‑ Quaestiones Quodlibetales, à mendis expurgatae, 
Annotationibus marginalibus, Doctorumque celebriorum 
ante quamlibet Quaestionem citationibus exornatae, Scho‑
liisque per textum infertis illustratae.

Joannis Duns Scoti ‑ , Doctor Subtilis, Ordinis Minorum, Ope‑
ra Omnia, ed. L. Vives, 26 Vol., Paris, 1891 ‑1895 (Gregg In‑
ternational Publishers, Westmead 1969). [Retoma Waddingus, 
com poucas alterações].

Vol. XVII:  ‑ Quaestiones subtilissimae super libros Metaphy‑
sicorum Aristotelis. 

Vol. XVIII:  ‑ Quaestiones in librum quartum Sententiarum, 
Distinctiones I ‑XXII. 

Vol. XIX:  ‑ Quaestiones in librum quartum Sententiarum, 
Distinctiones XXIII ‑XLII. 

Doctoris Subtilis et Mariani B. Ioannis Duns Scoti• , Fratrum Mino‑
rum, Opera Omnia, studio et cura Commissionis Scotisticae ad fi‑
dem codicum edita, ed. C. Balić, H. schAlücK, P. Modrić et al. Ty‑
pis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana 1950 ‑seg. [em curso de 
publicação; 21 volumes previstos]

Vol. I:  ‑ De ordinatione Ioannis Duns Scoti disquisitio histo‑
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rico critica. Ordinatio, Prologus, cura et studio C. Balić, M. 
BoDeWiG, S. Bušelić, P. čapKun ‑delić, I. Jurić, I. montAl‑
verne, S. nAnni, B. PerGAmo, F. Prezioso, I. reinholD, O. 
schäfer, Città del Vaticano 1950, pp. XVI ‑330* ‑302.

Vol. II:  ‑ Ordinatio. Liber Primus. Distinctiones 1 ‑2, cura et 
studio C. Balić, M. BoDeWiG, S. Bušelić, P. čapKun ‑delić, 
I. Jurić, I. montAlverne, S. nAnni, B. PerGAmo, F. Prezio‑
so, I. reinholD, O. schäfer, Città del Vaticano, 1950 pp. 
XIV ‑468.

Vol. III:  ‑ Ordinatio. Liber Primus. Distinctio 3, cura et stu‑
dio C. Balić, M. BoDeWiG, S. Bušelić, P. čapKun ‑delić, B. 
Hechich, I. Jurić, B. KorošAK, L. Modrić, I. montAlverne, 
S. nAnni, B. PerGAmo, F. Prezioso, I. reinholD, O. schäfer, 
Città del Vaticano 1954, pp. XIV ‑428.

Vol. IV:  ‑ Ordinatio. Liber Primus. Distinctiones 4 ‑10, cura et 
studio C. Balić, M. BoDeWiG, S. Bušelić, P. čapKun ‑delić, 
B. hechich, I. Jurić, B. KorošAK, L. Modrić, S. nAnni, I. 
reinholD, O. schäfer, Città del Vaticano 1956, pp. XII‑
‑48* ‑442.

Vol. V:  ‑ Ordinatio. Liber Primus. Distinctiones 11 ‑25, cura et 
studio C. Balić, M. BoDeWiG, S. Bušelić, P. čapKun ‑delić, 
B. hechich, I. Jurić, B. KorošAK, L. Modrić, S. nAnni, I. rei‑
nholD, O. schäfer, Città del Vaticano 1959, p. XVIII ‑476.

Vol. VI:  ‑ Ordinatio. Liber Primus. Distinctiones 26 ‑48, cura 
et studio C. Balić, M. BoDeWiG, S. Bušelić, P. čapKun‑
‑delić, B. hechich, I. Jurić, B. KorošAK, L. Modrić, S. 
nAnni, I. reinholD, O. schäfer, Città del Vaticano 1963, pp. 
XII ‑30* ‑556.

Vol. VII:  ‑ Ordinatio. Liber Secundus. Distinctiones 1 ‑3, cura 
et studio C. Balić, C. BarBarić, S. Bušelić, B. hechich, L. 
Modrić, S. nAnni, R. rosini, S. ruiz De loizAGA, C. sAco 
AlArcón, Città del Vaticano 1973, pp. 10* ‑652.

Vol. VIII:  ‑ Ordinatio. Liber Secundus. Distinctiones 4 ‑44, 
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cura et studio B. hechich, B. huculAK, J. PercAn, S. Ruiz 
de Loizaga, Città del Vaticano 2001, pp. XVI ‑104* ‑586.

Vol. IX:  ‑ Ordinatio. Liber Tertius. Distinctiones 1 ‑17, cura et 
studio B. hechich, B. huculAK, J.PercAn, S. ruiz De loizA‑
GA, Città del Vaticano 2006, pp. XVIII ‑610.

Vol. X:  ‑ Ordinatio. Liber Tertius. Distinctiones 26 ‑40, cura et 
studio B. hechich, B. huculAK, J.PercAn, S. ruiz De loizA‑
GA, Città del Vaticano 2007 pp. 58* ‑668.

Vol. XVI:  ‑ Lectura in Librum Primum Sententiarum. Pro‑
logus et Distinctiones 1 ‑7, cura et studio C. Balić, M. Bo‑
DeWiG, S. Bušelić, P. čapKun ‑delić, B. hechich, I. Jurić, 
B. KorošAK, L. Modrić, S. nAnni, I. reinholD, O. schäfer, 
Città del Vaticano 1960, pp. XIV ‑554.

Vol. XVII:  ‑ Lectura in Librum Primum Sententiarum. Dis‑
tinctiones 8 ‑45, cura et studio C. Balić, C. BarBarić, S. 
Bušelić, P. čapKun ‑delić, B. hechich, I. Jurić, B.KorošAK, 
L. Modrić, S. nAnni, S. ruiz De loizAGA, C. sAco AlArcón, 
O. schäfer, Città del Vaticano 1966, pp. XIV ‑20* ‑640.

Vol. XVIII:  ‑ Lectura in Librum Secundum Sententiarum. Dis‑
tinctiones 1 ‑6, cura et studio L. Modrić, S. Bušelić, B. he‑
chich, I. Jurić, I. PercAn, R. rosini, S. ruiz De loizAGA, C. 
sAco AlArcón, Città del Vaticano 1982, pp. XVIII ‑424.

Vol. XIX:  ‑ Lectura in Librum Secundum Sententiarum. Dis‑
tinctiones 7 ‑44, cura et studio Comissio Scotistica, Città del 
Vaticano 1993, pp. XXII ‑78* ‑460.

Vol. XX:  ‑ Lectura in Librum Tertium Sententiarum. Distinc‑
tiones 1 ‑17, cura et studio edited by B. hechich, B. hucu‑
lAK, J. PercAn, S. ruiz De loizAGA, C. Saco AlArcón, Città 
del Vaticano 2003, pp. XX ‑509.

Vol. XXI:  ‑ Lectura in Librum Tertium Sententiarum. Distinc‑
tiones 18 ‑40, cura et studio B. hechich, B. huculAK, J. Per‑
cAn, S. ruiz De loizAGA, C. sAco AlArcón, Città del Vatica‑
no 2004, pp. XVI ‑16* ‑417.
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Juan Duns Escoto• , Cuestiones cuodlibetales, lat. ‑esp., ed. y trad. 
Felix Alluntis, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1968.
Johannes Duns Scotus, • Abhandlung über das erste Prinzip, Hrsg. 
u. übers. v. W. Kluxen, Mit einem Vorwort und einer aktualisier‑
ten Bibliografie von Ludger Honnefelder und Hannes Möhle, Wis‑
senschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011 (4. aktualisierte 
Auflage; 1. Auf.: 1974).
Giovanni Duns Scoto• , Opera omnia, editio, 3 vol., cura G. lAurio‑
lA (Collana Quaderni Scotistici, 11, 12, 14, 16, 17), Ed. AGA Al‑
berobello, Bari 1996 ‑2001.

Vol. I:  ‑ Opera Philosophica [Quaestiones subtilissimae su‑
per libros metaphysicorum Aristotelis. Quaestiones super li‑
bros aristotelis De Anima. Quaestiones super praedicamen‑
ta. Quaestiones super Porphyrium. Quaestiones super I et II 
Perihermeneias. Quaestiones super perihermeneias. Ques‑
tiones super librum elenchorum. Tratactus de primo princi‑
pio. Theoremata], 1998: p. 1235.
Vol. II ‑1:  ‑ Opera Theologica [Lectura. Collationes Pari‑
siensis et Oxoniensis. Quaestiones quodlibetales], 1998; p. 
1469. 
Vol. II ‑2:  ‑ Opera Theologica [Reportata Parisiensia], 1999; 
p.1989.
Vol. III ‑1:  ‑ Opera Theologica [Ordinatio I , Ordinatio II], 
2000; p. 1966 .
Vol. III ‑2:  ‑ Opera Theologica [Ordinatio III , Ordinatio IV], 
2001.

 • Opera philosophica beati Ioannis Duns Scoti, The Franciscan Ins‑
titute, New York 1999 ‑2006 [5 vol.]

Vol 1:  ‑ Quaestiones in librum Porphyrii Isagoge. Quaestio‑
nes super praedicamenta Aristotelis, ed. by R. AnDreWs, G. 
etzKorn, G. Gál, r. Green, t. noone, r. WooD, The Fran‑
ciscan Institute, New York 1999; 652 p.
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Vol. 2:  ‑ Quaestiones in libros Perihermenias Aristotelis. 
Quaestiones super librum Elenchorum Aristotelis (ed. by o. 
BychKov, s. eBBesen, G. Gál, r. Green, t. noone, r. Ple‑
vAno, A. trAver), Theoremata (ed. by R. AnDreWs, Dreyer, 
h. möhle, G. KrieGer), The Franciscan Institute, New York 
2004; 768 p. 

Vol. 3:  ‑ Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristote‑
lis, Libri I ‑V, ed. by R. AnDreWs, G. etzKorn, r. AnDreWs, 
G. Gál, r. Green, f. Kelly, G. mArcil, t. noone, r. WooD,  
The Franciscan Institute, New York 1997.

Vol. 4:  ‑ Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristote‑
lis, Libri I ‑V, ed. by G. etzKorn, r. AnDreWs, G. Gál, r. 
Green, f. Kelly, G. mArcil, t. noone, r. WooD,  The Fran‑
ciscan Institute, New York 1997.

Vol. 5:  ‑ Quaestiones super secundum et tertium De Anima, 
ed. by C. BAzán, K. emery, r. Green, t. noone, r. PlevA‑
no, A. trAver, The Catholic University of America Press, 
Washington 2006; 295 p.

John Duns Scotus• , The Examined Report of the Paris Lectures. Re‑
portatio I ‑A, ed. – transl. by Allan B. Wolter and Oleg V. BychKov, 
The Franciscan Institute, St. Bonaventure 2004.

Edições electrónicas

bl. John Duns Scotus• , the Franciscan Archive, http://www.
franciscan ‑archive.org/scotus/index.html

Penner• , S., Duns Scotus online, http://www.sydneypenner.ca/os/
scotus.html

Traduções mais importantes em português 

João Duns Scot, «Escritos Filosóficos», em • Tomás de Aquino, 
Dante Alighieri, John Duns Scot e William of Ockham, Seleção 
de Textos, Abril Cultural, São Paulo 1973 (e várias edições suces‑
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sivas), pp. 237–338 [tradução de Duns Scotus, Philosophical Wri‑
tings, a selection edited and translated by Allan B. Wolter, Nelson, 
Edimburgh 1962; nova ed. Hackett Publishing Company, Indiana‑
polis and Cambridge 1987; inclui: Quaestiones in Metaphysicam. 
prol. n. 18; Ordinatio, I d. 2 p. 1 q. 1 and q. 3; Ordinatio, I d. 3 p. 
1 q. 1 and q. 4; Ordinatio, IV d. 43 q. 2].

João Duns Escoto, • Pode ‑se provar a existência de Deus? trad. Rai‑
mundo Vier, Vozes, Petrópolis 1972 [excertos de Ordinatio I d. 2 
p. 1 q. 1–2].
João Duns Escoto• , Tratado do Primeiro Princípio, Trad. do latim e 
nótula introdutória,  Mário Santiago de cArvAlho, (col. Textos fi‑
losóficos, 43) Ed. 70, Lisboa 1998. 

João Duns Scotus• , Prólogo da Ordinatio, Trad., introd. e notas Ro‑
berto Hofmeister Pich, (col. Pensamento Franciscano, 5) Edipucrs/
Editora Universitária São Francisco, Porto Alegre 2003; 447 p. 

João Duns Scotus• , Textos sobre poder, conhecimento e contingên‑
cia, Trad., introd. e notas Roberto Hofmeister Pich, (col. Pensa‑
mento Franciscano, 11) EDIPUCRS, Porto Alegre 2008 [Lectura I 
d. 39 ‑d. 45; Ordinatio I d. 38 ‑d. 48; Reportatio I A d. 38 ‑d. 44.].

3.2. Estudos

Vida e obras
De Boni, • L. A., «Sobre a Vida e a Obra de Duns Scotus», Veritas, 
53, 3 (2008) 7 ‑31.

shePPArD• , J. A., «Vita Scoti», Franciscan Studies, 60 (2002) 291 ‑323.

Estudos gerais recentes (monografias e obras colectivas)
Boulnois, o. – e. KArGer – j.l. solère – G. sonDAG•  (eds.), Duns 
Scot à Paris, 1302–2002: Actes du colloque de Paris, 2–4 septembre 
2002, (Textes et études du Moyen Âge, 26) Brepols, Turnhout 2004.

cross• , R., Duns Scotus, (Great Medieval Thinkers) Oxford Uni‑
versity Press, Oxford 1999. 
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honnefelDer, l.• , Ens inquantum Ens: der begriff des Seienden als 
Solchen als Gegenstand der Metaphysik nach der Lehre des Joh‑
nannes Duns Scotus, (col. Beitrage zur Geschichte der Philosophie 
und Theologie des Mittelalters. Neue Folge) Aschendorff, Müns‑
ter 1989.

____, • La métaphysique comme science transcendantale entre le 
Moyen Âge et les temps Modernes, (Chaire Étienne Gilson), PUF, 
Paris 2002.

____, • Duns Scotus, trad. R. H. Pich, Ed. Loyola, São Paulo 2010.

honnefelDer• , L. – R. WooD – m.  Dreyer (eds), John Duns Sco‑
tus: Metaphysic and Ethics, (Studien und Texte zur Geistesges‑
chichte des Mittelalters) E. J. Brill, Leiden 1986.

merino,•  J. A., João Duns Escoto. Introdução ao seu pensamento 
filosófico ‑teológico, trad. José David Antunes, Editorial Francis‑
cana, Braga 2008.

sonDAG• , G., Duns Scot: La métaphysique de la singularité, (Bi‑
bliothèque des philosophies) Vrin, Paris 2005. 

vos, • The Philosophy of John Duns Scotus, Edinburgh University 
Press, Edinburgh 2007.

WilliAms,•  Th.  (ed.), The Cambridge Companion to Duns Scotus, 
Cambridge University Press, Cambridge 2003.

WilliAms,•  Th., «John Duns Scotus», The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, E. N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/
win2008/entries/duns ‑scotus
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