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Prefácio

O texto aqui apresentado resulta de um trabalho iniciado em 
1992 por ocasião de um curso ministrado na PUC/SP. Trabalho 
este continuado na Unicamp, onde as questões 84-89 da primeira 
parte da Suma de teologia de Tomás de Aquino foram objeto de 
quatro cursos nos anos de 1994, 96, 97 e 99. A redação fi nal só 
pôde ser terminada graças a dois períodos de bolsa de pesquisa 
(entre 1996 e 2000) concedida pelo CNPq, ao qual expresso meu 
agradecimento. Agradeço também aos alunos que seguiram os 
cursos acima mencionados, oferecendo a oportunidade de tra-
duzir e explicar o texto de Tomás de Aquino. Agradeço enfi m, 
na pessoa do professor Marcos César Seneda, a todos os que 
tornaram possível esta publicação.

A tradução foi feita a partir do texto da Suma de teologia pu-
blicado pela Edição Leonina, tal como se encontra reproduzido 
na Summa theologiae, Roma, Editiones Paulinae, 1962. Quando este 
trabalho foi iniciado havia em português apenas a tradução do 
professor Alexandre Correia que, ressalvado seu corajoso pionei-
rismo, fi caria aquém da precisão desejada em traduções de textos 
fi losófi co-teológicos. Está atualmente em curso de publicação 
pelas Edições Loyola uma nova tradução (já tendo saído toda a 
primeira parte da Suma) que substitui vantajosamente a anterior. 
Não tornaria ela, no entanto, dispensável nosso trabalho, quer 
pela introdução que o inicia, quer por oferecer uma tradução 
mais literal visando sobretudo o uso didático.




