
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ANEXOS. In: AQUINO, T. Suma de teologia: [Primeira parte – questões 84-89] [online]. Translated 
by Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento. Uberlândia: EDUFU, 2005, pp. 44-71. Estudo acadêmico 
collection, 2. ISBN: 978-85-7078-441-4. https://doi.org/10.7476/9786558240129. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

 

 

 
 
 
 

Anexos 
 

 

 
 

Alexandre Guimarães Tadeu de Soares 
Marcio Chaves-Tannús 
Marcos César Seneda 

(Organizadores - CEA) 
 



ANEXOS



—  45  —

1
Nota sobre a questão dos universais
em Tomás de Aquino

A querela dos universais atravessa de algum modo todo o 
pensamento medieval. Ela reveste certamente matizes próprios 
conforme a época, o pensador e o material de que ele dispunha. 
Tomás de Aquino não deixou de lado este tópico. Sua maneira de 
abordá-lo, talvez característica do século XIII, é pôr em relevo as 
condições ontológicas que possibilitam a formação dos univer-
sais. Tal abordagem é constante em seus textos, escalo nando-se 
desde O ente e a essência até os comentários aristotélicos sobre o 
Tratado da alma e a Metafísica.

É possível enumerar sumariamente e sem pretensão de 
com pletude uma dezena de passagens: 1) O ente e a essência, cap. 
3; 2) Quodlibet VIII, artigo 1; 3) Questão disputada sobre o poder de 
Deus, Questão 5, artigo 9, resposta ao argumento 16; 4) Suma 
de teologia, Primeira parte, Questão 85, artigo 2, ad 2m; 5) Idem, 
Questão 85, artigo 3, ad 1m e ad 4m; 6) Idem, Primeira parte da 
segunda parte, Questão 29, artigo 6; 7 ) Sentença do livro Sobre a 
alma, liv. I, cap. 1, p. 7, lin. 213-230; 8) Idem, liv. II, cap. 12, p. 
115-116, lin. 95-151; 9) Sentença do livro da Metafísica, liv. I, cap. 
10, nº 158; 10) Idem, liv.VII, cap. 13, nº 1570.

Podemos de início fazer algumas observações sobre estes 
textos. Os dois primeiros citam explicitamente Avicena (Meta física), 
enumerando o opúsculo sobre O ente e a essência, em primeiro lugar 
a natureza considerada de maneira absoluta de acordo com sua 
noção própria; passando-se em seguida à natureza de acordo com 
o ser que tem nos singulares e no intelecto. O Quodlibet VIII, no 
entan to, inicia pela natureza considerada de acordo com o ser que 
tem nos singulares, passa à sua conside ração de acordo com o ser 
inteligível no intelecto e termina com a consideração absoluta da 
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natureza, na medida em que faz abstração do duplo ser mencionado.
O texto da Questão disputada sobre o poder de Deus, bem como 

os enumerados em seguida, não citam Avicena, mas supõem a 
tríplice consideração da essência presente nos dois textos ante-
riormente mencionados. Tem esta resposta da Questão disputada 
sobre o poder de Deus o caráter de um resumo se comparada com 
as exposições mais detalhadas dos textos enumerados antes dela.

As passagens da Suma supõem a tríplice consideração da 
essência, formulando-a através da distinção entre 1) a natureza da 
coisa, 2) o ser inteligida ou abstraída ou dotada de universalidade 
(intenção da universalidade) e 3) seu ser nos singulares. Pode-se 
dizer que estas passagens da Suma combinam a distinção avice-
niana com a distinção abelardiana entre modo de ser e modo de 
inteligir, utilizada na Suma, Primeira parte, Questão 84, artigos 1 
e 2. Observa-se ainda que Ia, Q.85, a 3, ad 1m cita o livro Sobre 
a alma (liv.I) e que Ia, Q.85, a. 3, ad. 4m remete à Metafísica (liv. 
VII), havendo também um estreito paralelismo entre Ia IIae, Q.29, 
a. 6 e Iª, Q.85, a. 3, ad 1m.

Os dois textos da Sentença do livro Sobre a alma são paralelos, 
sendo o segundo mais explícito que o primeiro. Afl ora neles a 
polêmica antiplatônica já presente em Ia, Q. 85, a 3, ad 1m e ad 
4m, que reaparecerá nos textos da Sentença do livro da Metafísica. 
O vocabulário dos textos da Sentença do livro Sobre a alma é mais 
ontológico e mais próximo de Avicena, distinguindo a natureza 
e seu duplo ser, não havendo traços do vocabulário modista 
abelardiano.

Nas passagens citadas da Sentença do livro da Metafísica a po-
lêmica antiplatônica passa ao primeiro plano e volta à tona, na 
passagem do Livro I, o vocabulário modista, recorrendo-se ao 
princípio de recepção neoplatônico (“omne quod est in aliquo, 
est per modum ejus in quo est”), como acontecia na Suma (Ia, 
Q.84, a. 1 e 2; Q.85, a. 5, ad 3m).

Este percurso, ainda que sumário, dos textos enumerados de 
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início parece confi rmar que Tomás de Aquino recorre de maneira 
constante à distinção aviceniana da consideração da essência em 
si mesma e segundo o ser que tem nas coisas materiais ou no 
intelecto humano, sendo então singularizada nas coisas e univer-
salizada no intelecto. Tomás combina tal distinção com outra, 
a saber, a distinção entre o modo de ser das coisas (material, 
singular e contingente) e o modo de serem por nós inteligidas 
(imaterial, universal e necessário). O que justifi ca em última análi-
se esta disparidade é o princípio de recepção. O recurso aos dois 
pares de consideração e ao princípio citado permite a Tomás de 
Aquino fundamentar sua concepção realista do conhecimento 
intelectual humano, tendo em conta tanto as características do 
ente material como do conhecimento intelectual.

Sentença do livro sobre a alma,
liv. II, Cap. XII, p. 115-116, lins. 95-151.

A respeito do segundo [como os universais estão na alma] 
cabe considerar que o universal pode ser tomado de dois modos. 
De um primeiro modo, a própria natureza comum, na medida 
em que subjaz à noção [intentio] de universalidade, pode ser 
dita universal; de outro modo, de acordo consigo mesma. Como 
também o branco pode ser tomado de dois modos: ou aquilo a 
que acontece ser branco, ou o mesmo, na medida em que está 
sob a brancura. Ora, a própria natureza à qual advém a noção 
de universalidade, por exemplo a natureza do homem, tem um 
duplo ser: um material na medida em que é na matéria natural 
e outro imaterial na medida em que é no intelecto. Então, na 
medida em que tem o ser na matéria natural, não lhe pode advir 
a noção de universalidade porque é individuada pela matéria; 
a noção de universalidade advém-lhe, pois, na medida em que 
é abstraída da matéria individual. Ora, não é possível que seja 
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abstraída realmente da matéria individual, como sustentaram os 
platônicos, pois o homem não é senão nestas carnes e nestes 
ossos, como o Filósofo prova no VII da Metafísica [7, 1034 a 5-8]. 
Resta, pois, que a natureza humana não tem ser à parte dos prin-
cípios individuantes a não ser apenas no intelecto. No entanto, o 
intelecto não é falso apreendendo a natureza comum à parte dos 
princípios individuantes, sem os quais não pode ser na natureza 
das coisas: com efeito, o intelecto não apreende que a natureza 
comum é sem os princípios indivi duantes, mas apreende a na-
tureza comum, não apreendendo os princípios individuantes e 
isto não é falso, ao passo que o primeiro seria falso. Assim como, 
se separasse a brancura de um homem branco de tal modo que 
inteligisse que ele não é branco, a apreensão seria falsa; mas se 
separasse a brancura do homem de tal modo que apreendesse 
o homem, nada apreendendo de sua brancura, a apreensão não 
seria falsa. De fato, não se exige para a verdade da apreensão que 
quem apreende alguma coisa apreenda tudo que está presente 
nela. Assim, portanto, o intelecto abstrai sem falsidade o gênero 
das espécies, na medida em que intelige a natureza do gênero 
não inteligindo as diferenças e de modo semelhante abstrai a 
espécie dos indivíduos na medida em que intelige a natureza da 
espécie não inteligindo os princípios individuais. Portanto, fi ca 
assim manifesto que a noção da universalidade não pode ser 
atribuída à natureza comum senão de acordo com o ser que tem 
no intelecto; pois, so mente assim é uno de muitos, conforme 
é inteligida à parte dos princípios pelos quais o uno divide-se 
em muitos. Donde restar que os universais na medida em que 
são universais não são senão na alma, mas as próprias naturezas 
às quais advém a noção de universalidade são nas coisas. Por 
isso, os nomes comuns que signifi cam as próprias naturezas 
predicam-se dos indivíduos, mas não os nomes que signifi cam 
as noções lógicas; com efeito, Sócrates é homem, mas não é 
espécie, embora homem seja espécie.
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2
Questões disputadas sobre o poder de Deus,
questão 8, artigo 1, corpo do artigo (parte).

O que intelige, ao inteligir, pode ter uma quádrupla orde-
nação, a saber, à coisa que é inteligida, à espécie inteligível, pela 
qual o intelecto se torna em ato, ao seu inteligir e à concep ção 
do inte lecto.

Ora, esta concepção difere dos três supracitados. Da coisa 
inteligida, pois a coisa inteligida, às vezes, está fora do intelecto, 
mas a concepção do intelecto não está senão no intelecto; por 
isso a concepção do intelecto ordena-se à coisa inteligida como 
ao fi m, pois o intelecto forma em si a concepção da coisa para 
conhecer a coisa inteligida. Difere da espécie inteligível, pois a 
espécie inteligível, pela qual o intelecto se torna em ato, é conside-
rada como o princípio da ação do intelecto, pois todo agente age 
na medida em que está em ato; ora, torna-se em ato por alguma 
forma, que é preciso que seja o princípio da ação. Difere da ação 
do intelecto, pois a concepção supramencionada é considerada 
como o termo da ação e como que algo constituído por ela. 
Com efeito, o intelecto, pela sua ação, forma uma defi nição da 
coisa ou também uma proposição afi rmativa ou negativa. Esta 
concepção do intelecto em nós é propriamente denominada 
verbo, pois isto é o que é signifi cado pelo verbo exterior. Com 
efeito, a voz exterior não signifi ca nem o próprio intelecto, nem 
a espécie inteligível, nem o ato do intelecto, mas a concepção do 
intelecto mediante a qual refere-se à coisa.

Portanto, tal concepção ou verbo, pela qual o nosso intelecto 
intelige uma coisa distinta de si, surge de um e representa outro. 
Surge, com efeito, do intelecto, pelo seu ato, é, porém, semelhan-
ça da coisa inteligida. Quando, porém, o intelecto intelige a si 
mesmo, o mencionado verbo ou concepção é fruto e semelhança 
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do mesmo, a saber, do intelecto que intelige a si mesmo. Isto 
assim acontece porque o efeito se assimila à causa de acordo 
com a sua forma; ora, a forma do intelecto é a coisa inteligida. 
Por isso, o verbo que se origina no intelecto é a semelhança da 
coisa inteligida, quer seja a mesma que o intelecto, quer seja 
outra. Mas, tal verbo de nosso intelecto é de fato extrín seco ao 
ser do próprio intelecto (com efeito, não cabe à essência, mas é 
como que uma afecção desta), não sendo extrínseco ao próprio 
inteligir do intelecto, visto que o próprio inteligir não pode se 
completar sem o mencionado verbo.

Traduzido de Sancti Thomae Aquinatis Quaestiones Disputatae. 
Torino: Marietti, v. II, ed. 9ª, p. 215.
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1 “Se a alma conhece os corpos pelo intelecto”. Suma de teologia, Ia, 84, 1.
2 “Se a alma intelige, por sua essência, o que é corporal”, Ibid., 2.
3 “Se a alma intelige tudo por espécies introduzidas nela naturalmente”, 

Ibid., 3.
4 “Se as espécies inteligíveis advêm à alma a partir de certas formas sepa-

radas”, Ibid., 4.
5 “Se a alma intelectiva conhece as coisas materiais nas razões eternas”, Ibid., 5.
6 “Se o conhecimento intelectivo é recebido das coisas sensíveis”, Ibid., 

6. “Se o intelecto pode inteligir em ato pelas espécies inteligíveis que 
tem em si, não se voltando para as fantasias”, Ibid., 7. “Se o juízo do 
intelecto é impedido pelo impedimento do sentido”, Ibid. 8.

3
R.J. Henle, Santo Tomás e o platonismo.
Haia: Martinus Nijhoff, 1956, Parte II, Capítulo VIII,
A teoria do conhecimento humano de Platão, p. 387-396.

/387/ A questão oitenta e quatro da primeira parte da Suma é 
em muitos sentidos uma obra escrita notável. A exposição inteira 
é clara e fi rmemente ordenada e apresenta elementos doutri nais 
e estruturais que lhe dão uma importância única.

A questão trata do conhecimento intelectual humano das 
coisas materiais. A postura essencial é apresentada nos sete pri-
meiros artigos começando com o problema de se a alma conhece 
os corpos através do intelecto1 e movendo-se sucessivamente 
através de uma consideração de possíveis modos de conhecer — 
através de sua essência ou através de espécies2 — através de espé-
cies inatas3 — através de espécies derivadas de entes imate riais4 
— nas “razões eternas”5 — para a doutrina da origem das espé-
cies a partir do sentido e de sua dependência do sentido no uso.6 
A organização e apresentação sistemática ou doutrinal da questão 
é imediatamente clara a partir desta simples relação de tópicos.

Ora, não há nenhum outro lugar nos escritos de Santo 
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Tomás no qual esta questão seja assim explicitamente formula-
da e sistematicamente desenvolvida numa série de artigos. Há, 
evidentemente, numerosos paralelos para partes individuais da 
questão, mas não há nenhum bloco correspondente de artigos 
que mostre a mesma semelhança com a questão como o mos-
tra, por exemplo, a questão sobre as idéias no comentário às 
Sentenças para com o tratamento do mesmo assunto na Suma 
de teologia.7 Quase invariavelmente mesmo os textos que são 
mais ou menos paralelos aos artigos individuais ocorrem em 
contextos de um tipo completamente diferente. Por exemplo, a 
discussão das espécies inatas é apresentada nas Questões disputadas 
sobre a verdade dentro de uma consideração da mente como uma 
imagem da Trindade8; do mesmo modo dentro da estrutura da 
Questão disputada sobre o mestre9, no estudo do homem no estado 
de inocência10 e do modo de conhecer da alma separada.11 A 
origem do conhecimento a partir da experiência do sentido 
aparece no Contra os gentios sob a rubrica “Que a alma humana 
principie /388/ com o corpo”12 e na Questão disputada sobre a 
alma sob a rubrica “Se a alma separada do corpo pode inteli-
gir”.13 Em geral, os pontos investigados e as teses sustentadas na 
questão oitenta e quatro só podem ser encontrados em outras 
partes em Santo Tomás dentro de discussões da natureza da 

7 As questões “Sobre as idéias” no comentário sobre as Sentenças (In I Sent., 
36, 2) e na Suma de teologia (Ia, 15) contêm ambas três artigos, o primeiro 
lidando com a existência das idéias, o segundo com sua pluralidade e o 
último com a questão de se há idéias de todas as coisas conhecidas por 
Deus.

8 Questões disputadas sobre a verdade, 10, 6.
9 Ibid., 11,1.
10 Ibid., 18,7.
11 Ibid., 19, 1.
12 Contra os gentios, II, 83.
13 Questão disputada sobre a alma, Questão única, a. 15.
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alma e das substâncias separadas, do conhecimento de Deus 
e assim por diante ou nos comentários provocados pelo texto 
(littera) que está sendo comentado. Portanto, a apresentação do 
problema e a estrutura doutrinal da questão são sem paralelo 
nos escritos de Santo Tomás. De fato, o pano de fundo de 
comparação pode ser ampliado sem que se descubra um para-
lelo verdadeiro para esta questão. Assim, por exemplo, nenhum 
trecho comparável pode ser encontrado em Alberto Magno, 
São Boaventura ou na Suma atribuída a Alexandre de Hales.

Deve se notar também que as posições tomadas são sus-
tentadas com a segurança e caráter fi nal de determinações de-
fi nitivas. Santo Tomás não emprega aqui os modos de asserção 
aparentemente mais modestos tais como encontramos algumas 
vezes em outras partes, como, por exemplo, nas Questões dispu-
tadas sobre a verdade:

Assim, antepondo-se a todas as doutrinas (positiones) já cita-
das parece mais razoável o ensinamento (sententia) do Filósofo.14

Aqui seu tom é mais magistral:

Cumpre, pois, dizer que a alma conhece os corpos pelo inte-
lecto com conhecimento imaterial, universal e necessário;15

Mas esta opinião é desmentida ... Resta, portanto, que é 
preciso que o que é material, ao ser conhecido exista no 
cognos cente não materialmente, mas antes imaterial mente;16

Por isso, cumpre dizer que a alma não conhece o que é 
corporal por espécies naturalmente introduzidas;17

14 Quest. disp. sobre a verd., 10, 6.
15 Suma de teologia, Ia, 84, 1.
16 Ibid., 2.
17 Ibid., 3.
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Donde cumprir dizer que as espécies inteligíveis, pelas quais 
nossa alma intelige, não advêm de formas separadas;18

Cumpre dizer que é impossível o nosso intelecto, de acordo 
com o estado da vida presente, no qual está unido ao corpo 
passível, inteligir algo em ato, senão voltando-se para as 
fantasias;19

Por isso, é necessário dizer que o nosso intelecto intelige o 
que é material abstraindo a partir das fantasias; e, através 
do que é material, assim considerado, chegamos a algum 
conhecimento do que é imaterial...;20

Por isso, cumpre dizer que a espécie inteligível está para o 
intelecto como o pelo que o intelecto intelige;21

/389/ Santo Tomás abordou, portanto, esta questão com uma 
postura defi nida, que lhe era própria, acerca de cada um dos 
principais pontos envolvidos. Não estamos estudando uma 
investigação exploratória de um problema; antes, a estrutura 
sistemática completa e o tom das determinações indicam que 
uma doutrina defi nitiva está sendo apresentada.

Mas, se a asserção das posturas é categórica, o modo de 
apresentação não é meramente positivo e expositivo. Pelo contrá-
rio, Santo Tomás escolheu colocar suas doutrinas em contraste e 
oposição conscientes com as de outros. Se examinarmos o corpo 
de cada artigo deste ponto de vista encontraremos o seguinte:

artigo 1 – os primeiros fi lósofos e Platão com a teoria de Platão 
como o centro em  torno do qual gira a discussão;

artigo 2 – os primeiros fi lósofos e Platão com os primeiros fi lósofos 
ocupando o ponto central;

18 Ibid., 4.
19 Ibid., 7.
20 Ibid., 85, 1
21 Ibid., 2.
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artigo 3 – uma opção é apresentada entre Aristóteles e Platão 
com uma determinação a favor de Aristóteles;

artigo 4 – Platão é o primeiro dos adversários com Avicena 
apresentado em função da posição de Platão;

artigo 5 – Santo Agostinho é apresentado como dependente 
embora afastado da doutrina de Platão;

artigo 6 – três opiniões — dos estudiosos da natureza (naturales), 
de Platão e de Aristóteles — são descritas e a de Aris-
tóteles é escolhida;

artigo 7 – a doutrina é exposta de maneira positiva, mas em breve 
contraste com a teoria platônica;

artigo 8 – nenhum adversário.

Completará o quadro se acrescentarmos os artigos das 
questões oitenta e cinco a oitenta e oito, nos quais adversários 
são mencionados no corpo do artigo:

questão 85,
artigo 1 – apresentação positiva da doutrina, mas em breve 

contraste com a de Platão;
artigo 2 – como no artigo 1;
artigo 8 – nenhum adversário, mas um breve contraste com Platão;
questão 87,
artigo 1 – um contraste com os platônicos;
questão 88,
artigo 1 – uma escolha inicial é feita entre Platão e Aristóteles; 

Averrois, no entanto, é introduzido como um adver-
sário independente e importante; /390/

artigo 2 – Avempace é introduzido como a oposição primordial, 
mas diz-se que sua teoria só é defensável sobre fun-
damentos platônicos.

Então, em todo o conjunto das questões oitenta e quatro 
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a oitenta e oito há apenas um lugar num corpo de artigo onde 
um adversário (Averrois) é introduzido sem referência explícita a 
Platão. Na questão oitenta e quatro a teoria platônica é o pano de 
fundo primordial nos artigos 1, 3, 4, 5 e 6; no artigo 7, a doutrina 
platônica é um reforço de contraste. No artigo 1, os primeiros 
fi lósofos preparam a cena para Platão; no artigo 2, embora sejam 
mais proeminentes e até mesmo primordiais, são relacionados 
com Platão quanto a um princípio básico; no artigo 6, eles re-
presentam uma opção doutrinal separada, mas são contrastados 
com Platão e preparatórios para ele. No artigo 4, Avicena está 
em continuidade com Platão. No artigo 5, Agostinho está em 
continuidade e contraste com Platão.

Além disso, Santo Tomás, ao selecionar a ordem de apre-
sentação, colocou nos artigos iniciais das questões oitenta e 
quatro e oitenta e cinco todos os princípios que constituem a via 
platônica.22 Ele estava assim capacitado para referir-se no conjunto 
dos artigos às implicações da postura platônica sem desenvolver 
novamente o quadro de referência.

Nesta apresentação, então, é Platão quem desempenha o 
papel, no conjunto, de adversário primordial e a opção funda-
mental a ser determinada está entre o platonismo e a versão do 
aristotelismo própria de Tomás de Aquino.

Resumindo, então: na questão oitenta e quatro (e mesmo, 
até o fi m da questão oitenta e quatro) há uma única investigação 
sistemática do conhecimento humano, na qual determinações 
defi nitivas são apresentadas em contraste defi nido e consciente 
com as posturas de Platão e dos platônicos. O que podemos 
dizer, portanto, do pensamento de Santo Tomás quando abordou 
esta questão? Não devemos dizer, não apenas que ele próprio 
tinha feito uma escolha defi nitiva, mas também que ele tinha 
decidido que sua oposição teórica principal estava no platonis-

22 Particularmente, Suma de teologia, Ia, 84, c.; 85, ad 1m e ad 2m.
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mo e que a opção fundamental não envolvia nem Agostinho, 
nem Avicena, nem Avempace nem quem quer que fosse, mas 
antes o Platão que esteve atrás de todos eles em oposição ao 
seu próprio Aristóteles? É, assim, enfatizada a importância única 
desses artigos (das questões oitenta e quatro e oitenta e cinco) 
que são os únicos nos trabalhos originais de Santo Tomás a 
constituir /391/ uma investigação sistemática direta e extensa 
do conhecimento humano.

Visto, pois, que o próprio Santo Tomás nos forneceu um 
texto tão magistral, sintetizaremos sua apresentação da teoria 
platônica do conhecimento em grande parte em função desta 
questão oitenta e quatro.

Visto que os princípios da via platônica determinam precisa-
mente os objetos de conhecimento científi co que não podem ser 
achados no mundo sensível, é óbvio que todo conhecimento inte-
lectual — ciências, defi nições e argumentações — deve referir-se 
às idéias (e às entidades matemáticas).23 Sustentadas precisamente 
para este propósito, as idéias são, portanto, o objeto próprio da 
inteligência humana e são conhecidas primeiro e por si (primo et 
per se).24 Visto que elas são imateriais e correlatas das espécies, elas 
são inteligíveis em ato25; consequentemente, Platão não precisa de 
nenhuma potência comparável ao intelecto agente.26 Os objetos 

23 Suma de teologia, Ia, 84, 1, c.; Ia, 84, 4, c.; Ia, 85, 2, c.; cf. Comentário ao 
Tratado da Trindade de Boécio, q. 5, a. 2, arg. 1; q.5, a. 2, c.; Comentário à 
Metafísica, Liv. I, lição 17, 268; Quest. disp. sobre as criaturas espirituais, a. 9, 
ad 6m; Tratado sobre a unidade do intelecto, c. 5.

24 Suma de teologia, Ia, 84, 1, c.; Ia, 85, 1, c.; Ia, 85, 8, c.; Ia, 88, 1, c.; cf. Co-
mentário ao Tratado da alma, Liv. III, lição 8, 717; Quest. disp. sobre as criat. 
espir., a. 9, ad 6m; Questão disp. sobre o mal, q. 16, a. 1, ad 2m.

25 Suma de teologia, Ia, 85, 2, c.; cf. Quest. disp. sobre a verd., q. 10, a. 6, c.; Quest. 
disp. sobre as criat. espir., a. 9, c.; Com. ao Tratado da alma, Liv.III, lição 10, 731.

26 Suma de teologia, Ia, 79, 3, c.; Quest. disp. sobre as criat. espirituais, a. 9, c.; 
Quest. disp. sobre a alma, a. 4, c.; Comentário ao Tratado da alma, Liv. III, 
lição 12, 784; Contra os Gentios, II, 77.
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de intelecção são apresentados à mente como já efetivamente 
inteli gíveis.

Como princípios explicativos últimos, as idéias não são 
apenas o objeto de conhecimento. Elas são também sua fonte e 
causa.27 Santo Tómas indica um paralelo muito estreito entre o 
relacionamento das idéias com o intelecto e seu relacionamento 
com as entidades naturais.

Sustentava, pois, que estas formas separadas são participadas tanto pela 
nossa alma como pela matéria corporal; pela alma, na verdade, para conhecer, 
pela matéria corporal, no entanto, para ser; de tal modo que, assim como 
a matéria corporal se torna esta pedra, por participar da idéia de pedra, 
assim também o nosso intelecto se torna conhecedor da pedra por participar 
da idéia da pedra.28

Um certo número de expressões é usado para designar a 
relação. Do lado do intelecto ou da alma fala-se como de um 
“contato”29 ou de um “toque”30 ou de uma refl exão;31 do lado 

27 Suma de teologia, Ia, 15, 3, c.; Ia, 79, 3, c.; Ia, 84, 4, c.; Ia, 84, 5, arg. 3; Ia, 84, 5, c.; 
Ia, 84, 6, c.; Ia, 85, 1, c.; Ia, 86, 4, ad 2m; Ia, 117, 1, c.; IIa IIae, 172, 1, c.; Quest. 
disp. sobre a verd., 10, 6, c.; Com. à Metafísica, Liv. I, lição 10, 153; Liv. I, lição 17, 
268; Liv. I, lição 17, 269; Com. à Ética, Liv. I, lição 6, 82; Com. à Física, Liv. VII, 
lição 6, [8]; Com. ao Trat. da alma, Liv. I, lição 1, 12-13; Liv. I, lição 4, 48-50; 
Com. aos IIos Analíticos, Liv. I, lição 1; Liv. I, lição 30; Contra os gentios, II, 74; II, 
83; Quest. disp. sobre a alma, a. 15, c.; Compêndio de teologia, 83; Quest. disp. sobre as 
criat. espir., a. 10, ad 8m; Quest. disp. sobre o mal, q. 16, a. 11, c.; Questão disputada 
sobre as virtudes em geral, a. 8, c.; Com. ao Livro das Causas, lição 10; Tratado sobre as 
substâncias separadas, c. 1; c. 14.

28 Suma de teologia, Ia, 84, 4, c.
29 “por contato”: Contra os gentios, II, 98; Com. ao Trat. da alma, Liv. I, lição 

8, 113; Com. à Metafísica, Liv. XII, lição 8, 2542.
30 Com. à Metaf., Liv. XII, lição 8, 2541.
31 “... haja formas inteligíveis existentes por si, às quais o nosso intelecto 

possível se compare como um espelho às coisas que são vistas no es-
pelho...” Contra os gentios, II, 74.
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das idéias, diz-se que há um “infl uxo”32 ou uma “impressão”.33 
Mas, ela é mais comumente expressa na linguagem da partici-
pação.34 Ora, Santo Tomás não dá nenhuma análise elaborada 
do signifi cado de participação neste caso, mas seu paralelo com 
a participação das coisas naturais,35 sua indicação de que a cau-
salidade é imediata,36 e de que ela é de caráter formal37 dá muito 
alta probabilidade a uma interpretação tal como foi dada para o 
outro tipo. De qualquer modo, as idéias são certamente a causa e a 
causa imediata das espécies pelas quais conhecemos. Visto que as 
idéias são as causas, imediatas e totais, das espécies inteligíveis in-
trínsecas, segue-se /392/ de sua imobilidade que o conhecimen-
to está constantemente presente na alma38 e que o intelecto 
está naturalmente “cheio de todas as espécies inteligíveis”.39

32 Quest. disp. sobre a alma, a. 15, c.; Compêndio de teologia, 83; Contra os gentios, II, 74.
33 Com. à Ética, Liv. I, lição 6, 82; Com. aos IIos Analíticos, Liv. I, lição 1; Suma 

de teologia, Ia, 84, 6, c.
34 Suma de teologia, Ia, 79, 3, c.; Ia, 84, 4, c.; Ia, 84, 5, c.; Ia, 84, 6, c.; Ia, 85, 

1, c.; Ia, 85, 8, c.; Ia, 86, 4, ad 2m; Ia, 87, 1, c.; Ia, 117, 1, c.; IIa IIae, 172, 
1, c.; Quest. disp. sobre as criat. espir., a. 10, ad 8m; Quest. disp. sobre o mal, 
q.16, a. 11, c.; Quest. disp. sobre a alma, a. 15, c.; Quest. disp. sobre as virtudes 
em geral, a. 8, c.; Com. à Ética, Liv. I, lição 6, 82; Com. à Metaf., Liv. XII, 
lição 8, 2542; Com. à Física, Liv. VII, lição 6, [8]; Com. aos IIos Anals., Liv. 
I, lição 30; Com. ao Livro das Causas, Lição 10.

35 Suma de teologia, Ia, 84, 4,c.; Quest. disp. sobre a verd., q.10, a. 6, c.
36 Suma de teologia, Ia, 84, 4, c.
37 A relação é descrita como uma relação de semelhança, mas sem benefício 

de uma causa efi ciente. A teoria é precisamente distinguida como não 
tendo a “inteligência agente” de Avicena, Suma de teologia, Ia, 84, 4, c.

38 Suma de teologia, Ia, 84, 4, c.; Contra os gentios, II, 74.
39 Suma de teologia, Ia, 84, 3, c; Cf. Com. às Sentenças, I, 17, 1, 4, art. 2; III, 

33, 1, 2, sol. 1; Quest. disp. sobre a verd., 18, 15, ad 11m; Quest disp. sobre 
a verd., 18, 7, c.; Quest. disp. sobre a alma, a. 15, arg. 11; a. 15, c.; a. 15, ad 
11m; Quest. disp. sobre as virt. em geral, a. 8, c.; Com. aos IIos Anals., Liv. I, 
lição 1; Liv. I, lição 3; Com. ao Trat. da alma, Liv. III, lição 9, 723; Contra os 
gentios, II, 74; II, 83; Suma de teologia, Ia, 84, 4, c.; 117, 1, c.; Iª IIae, 63, 1, c.
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Visto que os sensíveis foram inicialmente eliminados como 
uma origem possível ou objeto para conhecimento intelectual e 
visto que a alma possui naturalmente, através da participação na 
idéia, conhecimento, nem os sensíveis nem os sentidos podem 
ser causas verdadeiras de conhecimento intelectual. Resta, no 
entanto, o fato de que parecemos passar por algum processo no 
que é ordinariamente chamado de “aprendizado” e de que os 
sentidos desempenham alguma função. Tudo isso é assim porque, 
quando a alma está unida ao corpo, a matéria torna-se um impe-
dimento para o conhecimento e a alma, imersa no corpo, esquece 
o conheci mento que ela tinha naturalmente.40 Estudo, prática e 
os sentidos funcionam todos para remover os impedimentos e 
para levar a alma a recordar seu conhecimento natural.41 Assim, 
aprendizado é realmente recordação.42 No máximo, portanto, 
os sentidos são causas acidentais ou causas dispo sitivas e o 
próprio Santo Tomás compara esta doutrina com a da geração 
das formas substanciais, na qual os princípios ativos na matéria 
funcionam apenas como causas dispo sitivas e preparatórias, 
não como verdadeiras causas segundas.43 Segue-se do mesmo 
fundamento que a dependência do sentido é acidental, e mesmo, 
que a alma funciona mais fácil e perfeitamente na proporção 

40 Suma de teologia, Ia, 84, 4, c.; Ia, 86, 4, ad 2m; Ia, 117, 1, c.; Ia IIae, 63, 1, c.; 
IIa IIae, 172, 1, c.; Quest. disp. sobre a verd., 18, 7, c.; Quest. disp. sobre as virt. 
em geral, a. 8, c.; Com. ao trat. da alma, Liv. I, lição 8, 128; Liv. III, lição 9, 
723; Quest. disp. sobre a alma, a. 15, c.; Com. à Metaf., Liv. I, lição 17, 269; 
Contra os gentios, II, 83.

41 Suma de teologia, Ia, 84, 4, c.; Ia IIae, 63, 1, c.; Quest. disp. sobre a verd., 19, 1, 
c.; Com. aos IIos Anals., Liv. I, lição 1; Com. à Metaf., Liv. I, lição 17, 269; 
Quest. disp. sobre a alma, a. 15, c.; Contra os gentios, II, 73; II, 74.

42 Suma de teologia, Ia, 117, 1, c.; Com. às Sentenças, III, 33, 1, 2, sol. 1; Quest. 
disp. sobre a verd., 19, 1, c.; Com. à Metaf., Liv. I, lição 17, 269; Com. ao Trat. 
da alma, Liv. III, lição 9, 723; Contra os gentios, II, 74.

43 Suma de teologia, Ia, 117, 1, c.; Ia IIae, 63, 1, c.; Quest. disp. sobre as virt. em 
geral, 8, c.; Com. aos IIos Anals., Liv. I, lição 1.
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em que liberta-se da matéria e dos sentidos.44 O problema do 
conhecimento na alma separa da não existe, portanto, realmente 
para Platão.45 A alma liber ta do corpo torna-se inteiramente 
senhora do conhecimento que ela tem sempre. É por esta razão 
que Platão aparece apenas uma vez na Suma, Iª parte, questão 
89. Os problemas particularizados que Santo Tomás trata com 
referência ao conhecimento da alma separada são inexistentes ou 
já estão resolvidos na posição platônica inicial do primeiro arti go. 
Igualmente, a questão concernente ao conhecimento humano 
das substâncias separadas não apresenta nenhuma difi culdade, 
pois as idéias são precisamente as substâncias separadas e estas 
o intelecto conhece nelas mesmas primeiro e por si.46

Este breve sumário inclui todos os principais pontos 
de doutrina atribuídos a Platão e aos platônicos no conjunto 
das questões oitenta e quatro a oitenta e nove.47 A evidência 
apresentada nas notas de apoio mostra que ele também reúne 
todas as principais teses citadas através dos trabalhos de Santo 
Tomás e constitui assim uma /393/ síntese dessas teses que 
Santo Tomás tinha lido em tão diferentes fontes e contextos, 
muitas vezes como pontos isolados de doutrina. Mais ainda, um 
exame da mesma evidência textual mostra que estas teses são 
indiferentemente atribuídas tanto a Platão como aos platônicos. 
Então, nestas questões, Santo Tomás realiza, em contrabalanço 
com sua própria explanação positiva, uma síntese, nas teses que 
se lhe opõem, de uma teoria geral do conhecimento platônica.

44 Suma de teologia, IIa IIae, 172, 1, c.
45 Suma de teologia, Ia, 89, 1, c.
46 Suma de teologia, Ia, 88, 1, c.
47 Ver L. B. Geiger, La participation dans la philosophie de S. Thomas d’Aquin, 

Paris, Vrin, 1942, p. 106-110 para um resumo semelhante, mas do ponto 
de vista da participação.

48 Suma de teologia, Ia, 84, 1, arg. 1; 2, arg. 1; 5, arg. 3; 6, arg. 1; arg. 2; 85, 7, arg. 1; 
87, 1, arg. 1; 2, arg. 1; 4, arg. 3; 88, 1, arg. 1; 3, arg. 1; arg. 3; 89, 7, arg. 1; arg. 2. 
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Mas, as teses não estão relacionadas apenas à apresentação 
sistemática e articulada da própria doutrina de Santo Tomás. Elas 
têm um princípio de unidade à parte de sua função como um 
reforço para seus pontos de vista. Nos dois artigos iniciais das 
questões oitenta e quatro e oitenta e cinco Santo Tomás apresenta 
os principais princípios e o resumo essencial da via platônica. É 
em função deste pano de fundo doutrinal e em referência a ele que 
as posições de Platão são introduzidas. Todas as teses fi cam assim 
em conti nuidade com o argumento platônico básico e tornam-
se, de fato, com uma exceção, inferências ou implicações tira das 
dele. A única exceção encontra-se na teoria da função do senti do 
e dos impedimentos provenientes do corpo. Esta não pode ser 
claramente deduzida dos princípios embora esteja em continui dade 
com eles e com a doutrina da alma, não apenas no sentido de que 
ela se harmoniza perfeitamen te com estes mas também no senti-
do de que ela reconcilia um fato empírico (isto é, o processo no 
aprendizado humano) com eles. Santo Tomás nos dá, assim, aqui 
(1) uma síntese de uma teoria do conhecimento platônica comum; 
(2) à luz dos princípios platônicos básicos; isto é, da via platônica.

Ora, se o resumo dos artigos dado na primeira parte deste 
capítulo for revisto, notar-se-á que, além de Platão, apenas os 
primeiros estudiosos da natureza, Avicena, Averrois, Avempa-
ce e, num sentido limitado, Santo Agostinho aparecem como 
adversários nos corpos dos artigos. Avicena e Santo Agostinho 
são introduzidos em dependência para com Platão; diz-se que 
a doutrina de Avempace só pode ser construída sobre um pres-
suposto platônico. Averrois é introduzido apenas uma vez, em 
referência a um único ponto de doutrina, não como um patrono 
de uma teoria geral do conhecimento alternativa. A oposição 
principal divide-se, então nos materialistas e nos platônicos, que 
estão eles próprios em mútua oposição, em pontos básicos. Três 
opções fundamentais são, assim, oferecidas: (1) materialismo, (2) 
platonismo, (3) a doutrina que Santo Tomás reivindica como 
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sua própria sob o /394/ patrocínio do nome de Aristóteles. E 
o peso dos artigos iniciais e do tratamento geral amplo de Platão 
indica que ele, e não Demócrito ou Heráclito ou qualquer ma-
terialista, é considerado como sendo o antagonista primordial.

Ora, Santo Agostinho aparece no centro do palco no cor-
po de apenas um artigo nas questões oitenta e quatro a oitenta 
e oito, mas sua voz é frequentemente ouvida nas objeções48 e 
nas citações em sentido contrário (sed contra).49 Em cada caso 
as autoridades de Santo Agostinho são alinhadas com a pró-
pria exposição de Santo Tomás sem jamais haver indicação de 
que Santo Agostinho está errado. As determinações são feitas 
através das seguintes técnicas: (1) a autoridade é simplesmente 
interpretada num sentido tomis ta;50 (2) a interpretação é apoiada 
por um texto contrário do próprio Santo Agostinho;51 (3) diz-se 
que Santo Agostinho está relatando uma opinião em vez de a 
estar defendendo.52

Ora, entre as autoridades agostinianas introduzidas nas ob-
49 Suma de teologia, Iª, 84, 2; 5; 85, 6; 87, 3.
50 “Cumpre dizer que a palavra de Agostinho deve ser entendida quanto 

ao pelo que o intelecto conhece, não quanto ao que conhece. Pois, co-
nhece os corpos inteligindo, mas não pelos corpos nem por semelhanças 
materiais corpóreas, mas por espécies imateriais e inteligíveis que, por 
sua essência podem estar na alma”. Suma de teologia, Ia, 84, 1, ad 1m.

51 “Que, porém, Agostinho não entenda que tudo é conhecido “nas razões 
eternas” ou “na verdade imútavel” como se as próprias razões eternas 
fossem vistas, é patente pelo que ele próprio diz no livro das Oitenta e 
três questões, isto é, que “a alma racional, não toda e qualquer, mas a que 
for santa e pura, é declarada idônea para aquela visão”, isto é, das razões 
eternas, como são as almas dos bem-aventurados”. Suma de teologia, Ia, 
84, 5, c.

52 “Cumpre dizer que Agostinho fala aí de acordo com a opinião pela 
qual alguns sustentaram que os demônios têm corpos unidos a si natu-
ralmente; de acordo com a qual posição podem ter também potências 
sensitivas, para cujo conhecimento requer-se uma distância determinada. 
Agostinho toca também explicitamente nesta opinião no mesmo livro, 
embora pareça nela tocar, mais mencionando-a do que afi rmando-a, 
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jeções há uma série de textos que são paralelos de pontos da 
via platônica:

a mutabilidade das coisas materiais Iª, 84, 6, arg. 1;53

o engano dos sentidos Iª, 84, 6, arg. 1;54

o intelecto não conhece os corpos Iª, 84, 1, arg. 1;55

as idéias são conhecidas diretamente
e nelas próprias Iª, 84, 5, arg. 3;56

o intelecto conhece a quididade das

como é patente pelo que diz no livro XXI da Cidade de Deus”. Suma de 
teologia, Ia, 89, 7, ad 2m.

53 “Diz Agostinho no livro das Oitenta e três questões que “não se deve 
esperar a integridade da verdade dos sentidos dos corpos”. Prova isto 
de dois modos. De um modo, pelo fato de que “tudo que o sentido 
corpóreo atinge, muda ininterruptamente; ora, o que não permanece, 
não pode ser percebido”. De outro modo, pelo fato de que “de tudo 
que sentimos pelo corpo, mesmo quando não estão presentes aos sen-
tidos, recebemos suas imagens, como no sono e na loucura; ora, não 
somos capazes de destinguir pelos sentidos se sentimos os próprios 
sensíveis ou suas imagens falsas; mas, nada pode ser percebido se não 
for distinguido do falso”. Assim, conclui que a verdade não deve ser 
esperada dos sentidos. Ora, o conhecimento intelectual apreende a 
verdade. Portanto, o conhecimento intelectual não deve ser esperado 
dos sentidos. Suma de teologia, Ia, 84, 6, arg. 1.

54 Cf. n. 53.
55 “Agostinho afi rma no livro II dos Solilóquios que “os corpos não podem 

ser compreendidos pelo intelecto, nem algo corpóreo pode ser visto 
senão pelos sentidos”. Afi rma também no livro XII do Comentário literal 
sobre o Gênesis que a visão intelectual se refere ao que está por sua essência 
na alma. Ora, isto não é corpo. Portanto, a alma não pode conhecer os 
corpos pelo intelecto”. Suma de teologia, Ia, 84, 1, arg. 1.

56 “As razões eternas nada mais são que idéias, pois Agostinho diz no livro 
das Oitenta e três questões que “as idéias são as razões estáveis das coisas, 
existentes na mente divina”. Se, portanto, se disser que a alma intelectiva 
conhece tudo nas razões eternas, retornará a opinião de Platão que asse-
vera que toda ciência deriva das idéias”. Suma de teologia, Ia, 84, 5, arg. 3.
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substâncias separadas Iª, 88, 1, arg. 1;57

o corpo não pode atuar sobre a alma Iª, 84, 6, arg. 2.58

Temos, assim, uma série de autoridades como um parale lo 
que segue a teoria platônica, autoridades que, à primeira vista, 
admitem uma interpretação platônica. Por conseguinte, o que 
São Tomás faz ao lidar com estes textos é descom prometê-los 
do platonismo e convertê-los, pelas técnicas acima mencionadas, 
em apoios para sua própria postura.

Como indicamos, há um corpo de artigo no qual Agosti-
nho desempenha o papel principal. Na Suma de teologia, Iª, 84, 5 
o problema concerne ao conhecimento das coisas materiais nas 
razões eternas. Santo Tomás começa por colocar o platonismo 
como o pano de fundo necessário. Que ele pretende que este 
artigo seja lido em contraste com o pano de fundo inteiro, 
é indicado não apenas por sua referência explícita no /395/ 
próprio artigo, mas também pelo fato de que numa passagem 
paralela, dedicada inteiramente ao entendimento de um texto 
agosti niano, ele recapitula todo o desenvolvimento histórico 

57 “Agostinho diz no livro IX Sobre a Trindade: “A própria mente, assim 
como colige as notícias das coisas corpóreas pelos sentidos dos corpos, 
assim também as das coisas incorpóreas por si mesma”. Ora, tais são as 
substâncias imateriais. Logo, a mente intelige as substâncias imateriais”. 
Suma de teologia, Ia, 88, 1, arg. 1.

58 “Agostinho diz no livro XII do Comentário literal sobre o Gênesis: “Não se 
deve pensar que o corpo produz algo no espírito, como se o espírito 
estivesse submetido a modo de matéria ao corpo produtor; com efeito, 
de toda maneira, aquele que produz tem mais valor que a coisa da qual 
faz algo”. Donde, conclui que “o corpo não produz a imagem do corpo 
no espírito, mas o próprio espírito a produz em si mesmo”. Portanto, o 
conhecimento intelectual não é derivado dos sensíveis. Suma de teologia, 
Ia, 84, 6, arg. 2.

59 “Ao oitavo cumpre dizer que esta razão não vem ao caso. Com efeito, 
diz-se que julgamos acerca da verdade por meio de algo, de dois modos. 
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da via platônica.59 Com base no princípio, previamente visto, 
de que a primeira regra de interpretação para os Santos é a fé, 
Santo Tomás indica que Agostinho rejeitou a existência sepa-
rada das coisas materiais e colocou as idéias na mente divina. 
De acordo com essas, a alma humana conhece todas as coisas, 

De um, como através de um meio, assim como julgamos acerca das con-
clusões pelos princípios e dos regulados pela regra. Deste modo, parece 
que as razões de Agostinho procedem. Com efeito, o que é mutável ou 
tem semelhança de falso, não pode ser regra infalível de verdade. De 
outro modo, diz-se que julgamos acerca de alguma verdade por meio 
de algo, como por meio da virtude judicativa. Deste modo, julgamos 
acerca da verdade pelo intelecto agente.
No entanto, para examinar mais profundamente a intenção de Agostinho 
e como se apresenta a verdade a este respeito, cumpre saber que alguns 
fi lósofos antigos não sustentando outra força cognoscitiva além do 
sentido, nem algum ente além dos sensíveis, disseram que não pode ser 
tida por nós nenhuma certeza acerca da verdade. Isto, por duas causas. 
Primeiro, porque sustentavam que os sensíveis estavam sempre em fl uxo 
e nada haver de estável nas coisas. Em segundo lugar, porque acontece 
que alguns julgam diferentemente acerca do mesmo, assim como julga 
de um modo o que está acordado e de outro o que está dormindo; de 
um modo o doente e de outro o sadio. Nem é possível tomar algo pelo 
que se discirna quem deles estima mais verdadeiramente, visto que 
qualquer um possui alguma verossimilhança. Estas são as duas razões 
que Agostinho toca, pelas quais os antigos disseram que a verdade não 
pode ser conhecida por nós. Donde também Sócrates, desesperando de 
captar a verdade das coisas, dedicou-se todo à fi losofi a moral. Mas, seu 
discípulo Platão, concordando com os fi lósofos antigos que os sensí-
veis estão sempre em movimento e fl uxo e que a capacidade sensitiva 
não tem um juízo certo acerca das coisas para estabelecer a certeza da 
ciência, sustentou, por um lado, formas (species) das coisas separadas dos 
sensíveis e imóveis, acerca das quais disse que há as ciências; por outro 
lado, sustentou no homem uma virtude cognoscitiva acima do sentido, 
a saber, a mente ou o intelecto iluminado por um certo sol inteligível 
superior assim como a vista é iluminada pelo sol visível.
Ora, Agostinho que seguiu Platão o quanto a fé católica tolerava, não 
sustentou formas (species) das coisas subsistentes por si, mas em lugar delas 
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isto é, todas as coisas são conhecidas nas razões eternas. Mas, 
em que sentido? Não, diz Santo Tomás, como num objeto 
conhecido — isto está reservado para os bem-aventurados — 
mas como num princípio de conhecimento. “Deste modo, é 
necessário dizer que a alma humana conhece tudo nas razões 
eternas, por cuja participação conhecemos tudo”. Assim, uma 
fórmula, concordando com Santo Agostinho, é obtida; mas esta 
também permanece ainda necessitada de determinação. “De 
fato, a própria luz intelectual que há em nós, nada é além de 
uma certa semelhança participada da luz incriada na qual estão 
contidas as razões eternas”. O ponto fi rme e claro aqui é que a 
própria luz intelectual em nós é uma participação do intelecto 
divino. Esta é uma expressão padrão da relação dos agentes 
criados para com Deus e deve, portanto, ser entendida dentro 

sustentou as razões das coisas na mente divina e que por elas julgamos 
de tudo de acordo com o intelecto iluminado pela luz divina. Não que 
vejamos as próprias razões eternas; isto seria, de fato, impossível, a não 
ser que víssemos a essência divina, mas na medida em que estas razões 
supremas se imprimem em nossas mentes. Com efeito, Platão sustentou 
que há ciência a respeito das formas (species) separadas, não que elas 
próprias sejam vistas, mas que na medida em que participa delas, nossa 
mente tem ciência das coisas. Donde, também numa certa Glosa sobre o 
versículo “as verdades são diminuídas pelos fi lhos dos homens” (Agosti-
nho, Enarrações sobre os Salmos, XI,1) dizer-se que, assim como a partir de 
uma face refl etem-se muitas semelhanças nos espelhos, assim também a 
partir de uma verdade primeira resultam muitas verdades nas nossas men-
tes. Aristóteles, no entanto, procedeu por outra via. Mostra, com efeito, 
primeiro de muitos modos que há algo de estável nos sensíveis. Segundo, 
que o juízo do sentido é verdadeiro acerca dos sensíveis próprios, mas 
se engana acerca dos sensíveis comuns e mais ainda acerca dos sensíveis 
por acidente.Terceiro, que acima do sentido está a virtude intelectiva, que 
julga acerca da verdade, não por alguns inteligíveis existentes fora, mas 
pela luz do intelecto agente que produz os inteligíveis. Não tem muita 
importância dizer que os próprios inteligíveis sejam participados a partir 
de Deus ou que a luz que produz os inteligíveis seja participada”. Questão 
disputada sobre as criaturas espirituais, a. 10, ad 8m.
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60 “Para cuja evidência cumpre considerar que é necessário colocar acima 
da alma intelectiva humana algum intelecto superior do qual a alma 
receba a virtude de inteligir. Com efeito, sempre o que participa algo e 
que é móvel e imperfeito preexige antes de si algo que é por sua essên-
cia tal e que é imóvel e perfeito. Ora, a alma humana é dita intelectiva 
por participação da virtude intelectual, sendo disto sinal que não é 
toda intelectiva mas de acordo com alguma parte sua. Atinge também 
a inteligência da verdade com um certo discurso e movimento, argu-
mentado. Tem também uma inteligência imperfeita, tanto porque não 
intelige tudo como porque no que intelige procede da potência para o 
ato. É preciso, portanto, que haja um intelecto mais elevado pelo qual a 
alma seja ajudada para inteligir. Sustentaram, portanto, alguns que este 
intelecto separado de acordo com a substância é o intelecto agente que, 
como que iluminando as fantasias as torna inteligíveis em ato. — Ora, 
dado que haja tal intelecto agente separado, ainda assim é preciso colocar 
na própria alma alguma virtude participada daquele intelecto superior, 
pela qual a alma humana produza os inteligíveis em ato. Assim como 
também nas outras coisas naturais perfeitas, além das causas agentes 
universais, há as virtudes próprias dadas às coisas perfeitas, derivadas dos 
agentes universais; com efeito, não é apenas o sol que gera o homem; e 
igualmente nos outros animais perfeitos. Ora, nada há de mais perfeito 
nas coisas inferiores do que a alma humana. Donde, ser preciso dizer 
que nela há alguma virtude derivada do intelecto superior pela qual pode 
iluminar as fantasias.
Conhecemos isto por experiência (experimento), ao percebermos que 
abstraímos as formas universais das condições particulares, o que é 
produzir inteligíveis em ato. Ora, nenhuma ação cabe a alguma coisa a 
não ser por algum princípio inerente formalmente a ela, como foi dito 
acima quando se tratava do intelecto potencial. É preciso, portanto, que a 
virtude que é princípio desta ação seja algo na alma. Por isso, Aristóteles 
comparou o intelecto separado, que imprime em nossas almas, ao sol, 
como diz Temístio no Comentário ao livro III Sobre a alma.

do modelo das causas60. A questão real é se a cláusula “na qual 
estão contidas as razões eternas” deve ser tomada como direta e 
formalmente o objeto desta participação que é a luz intelectual 
em nós. Isto é perguntar se o intelecto contém determinações 
similitudinais de acordo com as razões eternas. O texto imedia-
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Ora, o intelecto separado, de acordo com o ensino de nossa fé, é o 
próprio Deus, que é o criador da alma e no qual somente se é bem-
aventurado, como fi cará patente em seguida. Donde, a alma humana 
participar dele a luz intelectual, de acordo com o Salmo 4: “A luz da tua 
face, Senhor, está assinalada sobre nós”. Suma de teologia, Ia, 79, 4, c.; cf. 
Quest. disp. sobre as criat. espir., a. 10, c.

61 “No entanto, como, além da luz intelectual em nós, são exigidas as espécies 
inteligíveis recebidas das coisas, para se ter ciência das coisas materiais, 
não temos notícia das coisas materiais apenas pela participação das razões 
eternas, como os platônicos sustentaram que apenas a participação das 
idéias basta para ter ciência”. Suma de teologia, Ia, 84, 5, c.

 “Cumpre, portanto, dizer que as espécies inteligíveis, que o nosso intelecto 
participa, reduzem-se como à causa primeira a um certo princípio inteligível 
por sua essência, isto é, a Deus. Mas, procedem deste princípio pela mediação 
das formas das coisas sensíveis e materiais, das quais recolhemos a ciência 
como diz Dionísio”. Suma de teologia, Ia, 84, 4, ad 1m; cf. Quest. disp. sobre as 
criat. espir., a. 10, ad 8m; Quest. disp. sobre a alma, a. 5, ad 6m.

62 Questão disputada sobre as criaturas espirituais, a. 10, ad 8m. Supra, nota 
59. Parece-nos que Fabro (La nozione metafi sica di partecipazione secondo S. 
Tomaso d’Aquino, Milano, Vita e Pensiero, 1939, p. 51) interpreta mal o 
signifi cado deste texto precisamente porque não o colocou adequada-
mente no pano de fundo contextual e doutrinal.

63 Suma de teologia, Ia, 84, 5, c.

tamente subsequente bem como outras passagens mostra que 
não se trata disso.61 Ainda assim, a luz intelectual é o princípio 
pelo qual as causas intermediárias podem determinar nosso 
conhecimento e, visto que ela própria é uma participação na 
luz divina, que contém de fato as razões eternas, podemos dizer 
que a alma humana conhece todas as coisas nas razões eternas 
e, neste sentido, pouco importa se dissermos “que os próprios 
inteligíveis são participados de Deus ou que a luz que produz 
os inteligíveis”.62 Além disso, a limitação doutrinal que é interna 
e crucial para esta interpretação — que as determinações dos 
inteligíveis devem vir do sentido — é imediatamente reforçada 
por duas citações de apoio do próprio Santo Agostinho.63

Assim, todo o artigo é uma determinação muito delicada-
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mente matizada de uma autoridade de Santo Agostinho, que 
deixa /396/ a doutrina de Santo Tomás nitidamente intacta e 
ademais a coloca em acordo verbal com Santo Agostinho.

Ora, pelo menos uma das teorias do conhecimento opostas 
no século XIII era a que foi chamada de “Agostinismo neo-
platônico” (Augustinisme Néo-Platonicien) da qual uma doutrina 
central era a teoria da iluminação envolvendo as razões eternas.64 
Contudo, Santo Tomás, nestes artigos, no que é uma exposição 
defi nitiva e formal do conhecimento humano, não faz nenhum 
ataque direto contra ela. Em vez disso, ele coloca Platão e os 
platônicos na principal posição de oposição e conduz uma po-
lêmica fi losófi ca contra eles. Os textos agostinianos que trazem 
a infl uência de Platão e que poderiam ser usados em apoio de 
uma teoria plato nizante, ele os interpreta à parte do plato nismo 
e os subsume, através de várias técnicas, no seu próprio corpo de 
textos de apoio. A partir da refl exão sobre estes fatos, a estratégia 
dos artigos torna-se clara. Santo Tomás ataca seus adversários 
platonizantes destruindo suas razões através de uma crítica de 
Platão e os privando de suas autoridades por uma interpretação 
adaptativa, enquanto mantém completo respeito pelos Santos 
autores destas. Se combinarmos isto com nossas conclusões 
iniciais concernentes ao caráter defi nitivo, sintético e redutivo 
destes artigos, podemos dizer então que Santo Tomás viu por 
detrás dos sistemas platonizantes de conheci mento, e de fato em 
última instância, simplesmente a mesma via platônica.

64 L. Veuthey, “L’augustinisme Néo-Platonicien”, Acta Congressus Scholastici 
Internationalis, 1951, p. 633-639.




