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“Sendo, pois, o intelecto divino o princípio da produção das criaturas,
foi necessário que, para a perfeição das criaturas, algumas delas fossem
inteligentes.” (TOMÁS DE AQUINO Suma contra os Gentios, L. II, C.
XLVI).

“Pois, é manifesto, que pela inteligência o homem pode conhecer a
natureza de todos os corpos.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I,

q. 75, a. 2, resp).

“As coisas estão dispostas na verdade como no ser.”  (TOMÁS DE
AQUINO, Suma contra os Gentios, L. 1, C. I).
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RESUMO

KALINOWSKI, Willian. Sobre o intelecto e as virtudes intelectuais especulativas em Santo
Tomás de Aquino. Orientador: Sérgio Ricardo Strefling. 2021. 105 f. Dissertação (Mestrado em
Filosofia) – Instituto de Filosofia, Sociologia e Política, Universidade Federal de Pelotas,
Pelotas, 2021.

Este estudo se propõe a investigar a relação entre o intelecto e as virtudes intelectuais
especulativas propriamente ditas, intelecto, ciência e sabedoria, segundo Santo Tomás de
Aquino. O seu objetivo é compreender no que consiste o ato do intelecto, que é conhecer o ser, e
em que medida as virtudes intelectuais são necessárias e requeridas para a melhor atividade do
intelecto. O intelecto ao apreender o ser conhece a verdade. Ora, isso pode se dar de dois modos:
imediatamente ou mediatamente. Quando a verdade é conhecida imediatamente nosso intelecto
realiza seu ato de modo mais perfeito. Por outro lado, quando ela é conhecida mediante outras
verdades, o intelecto realiza seu ato por meio da operação da razão. Tanto para conhecer a
verdade imediatamente, quanto para a conhecer por meio do raciocínio, o intelecto será
aperfeiçoado por meio de virtudes intelectuais especulativas. Enfim, este estudo pretende
compreender como se desenvolve essa relação entre o intelecto e as virtudes intelectuais
especulativas.

Palavras-chave: intelecto; virtudes intelectuais; sabedoria; Tomás de Aquino; psicologia;

ABSTRACT

KALINOWSKI, Willian. On the intellect and speculative intellectual virtues in St. Thomas
Aquina’s. Advisor: Sérgio Ricardo Strefling. 2021. 105 f. Dissertation (Master in Philosophy) –
Institute of Philosophy, Sociology and Politics, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2021.

This study aims to investigate, according to St. Thomas Aquinas, the relationship between the
intellect and the speculative intellectual virtues in themselves: intellectus, scientia and sapientia.
Its objective is to understand what is the act of the intellect, argued in the research that is the
capacity to know the being, and to what extent the intellectual virtues are necessary and required
for the intellect's best activity. The intellect, in apprehending the being, knows the truth. This can
happen in two ways: immediately or mediately. Our intellect performs its act more perfectly
when the truth is immediately known. On the other hand, when the truth is known through other
truths, the intellect performs its act through reason's operation. Finally, this study intends to
understand how the relationship between the intellective and the speculative intellectual virtues
is given.

Keywords: intellect; intellectual virtues; wisdom;Thomas Aquinas; psychology;
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1. Introdução

No tratado das virtudes,1 na questão 57, de maneira geral, Santo Tomás discute

aquelas que são as virtudes especulativas próprias do intelecto humano: intellectus, scientia e

sapientia.2 Afirma que, “o bem de cada ser é o seu fim. E, portanto, como a verdade é o fim

do intelecto, conhecê-la é o ato reto deste; por onde, o hábito que aperfeiçoa o intelecto para

conhecer a verdade, tanto na ordem especulativa como na prática, chama-se virtude.”

(TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica I-II, q. 56, a. 3, resp ad 2).3 Pois bem, nosso trabalho

quer mostrar que a relação entre o intelecto e as suas virtudes é justamente essa: do perfectível

ao que aperfeiçoa e torna ótimo. O intelecto é perfectível, e por isso, as virtudes intelectuais

especulativas existem para aperfeiçoar o intelecto em seu fim, que é conhecer o ser e

consequentemente chegar à verdade das coisas.

O ato primeiro do intelecto é sublime, porque é totalmente imaterial, mas não é

perfeito e simples para nós, por sermos seres intelectuais e racionais.4 Destarte, há um limite

4 O debate acerca do conceito de intelecto teve grande discussão no período medieval. A implicação teórica
desse posicionamento deriva do próprio conflito entre diferentes concepções acerca do intelecto que vigoram na
época de Santo Tomás, dentre as quais podemos citar a dos Averroístas Árabes e Latinos e a dos Neoplatônicos
(SANTIN, 2018). No século XIII, com a chegada das obras de Ética, Política e Metafísica de Aristóteles, o
debate acerca do intelecto se acentua no ocidente medieval. Entre os grandes teóricos envolvidos a história nos
anuncia os Árabes Averróis e Avicena e pelo lado Ocidental Santo Tomás de Aquino. O Padre Leonel Franca em
seu livro Noções de História da Filosofia dá-nos uma introdução do que se passou no século XIII, século em que
viveu Santo Tomás de Aquino: “é o tempo da renascença cristã, mais digna, mais nobre, mais humana que a pagã
dos séculos XV e XVI.” (FRANCA, 1952, p. 97). Foi um século de grandes feitos na história da humanidade. Na
Igreja, na política, nas artes, na pintura, na poesia e na ciência. Em cada uma destas disciplinas particulares
grandes luzes foram desenvolvidas e iluminaram toda a civilização. Ao tratar desta evolução o autor quer
recordar que foi este alargamento das ciências particulares que preparou o terreno para o período chamado de
escolástica, e nele, toda a magnitude filosófica e teológica deste século XIII: “Foi nesse esplendor geral da
civilização que a filosofia atingiu o apogeu de seu desenvolvimento.” (FRANCA, 1952, p. 98). Foram três os
principais fatores que contribuíram para a florescência deste saber e da filosofia propriamente dita neste século.
Seguiremos o próprio esquema apresentado pelo Pe. Leonel Franca: 1) A introdução no Ocidente Católico das
obras completas de Aristóteles; 2) A criação das Universidades; e, 3) A fundação das ordens mendicantes; Aqui
surgem muitos e bons filósofos, o debate e a pesquisa filosófica acontecem e há divulgação por todo ambiente
intelectual que se desenvolve nesta época. Entre eles está Santo Alberto Magno, que podemos considerar como o
grande vulgarizador das obras de Aristóteles, recém chegadas em sua integralidade, na parte ocidental do globo.
Contudo, aqui para nós não há como negar que o estudo sobre o intelecto é um estudo propedêutico, se é que
podemos dizer isso, para entender o obrar do homem enquanto homem, para o estudo da moral e nela, o estudo
das virtudes e fins do homem. Estudar a política, a moral, a epistemologia, a física geral, bem como a metafísica
e ontologia a partir de Santo Tomás de Aquino é sempre ter em conta que o homem possui uma natureza, uma
origem e um destino, e esse estudo específico, o da moral, pressupõe um estudo de ordem psicológica e
metafísica. É um princípio geral da metafísica tomista que não “se chega ao metafísico sem passar pela ordem
fenomenal ou empírica.” (JOLIVET, 1953, p. 365). Santo Tomás, não desvincula o corpo do espírito, mas

3 “Ad secundum dicendum quod bonum uniuscuiusque est finis eius, et ideo, cum verum sit finis intellectus,
cognoscere verum est bonus actus intellectus. Unde habitus perficiens intellectum ad verum cognoscendum, vel
in speculativis vel in practicis, dicitur virtus”. Todas as citações do texto latino da Suma Teológica, bem como da
Suma Contra os Gentios e outros textos citados de Santo Tomás no idioma latino são tirados do site Corpus
thomisticum. https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html .

2 Intelecto, ciência e sabedoria.

1 Todas as citações em português da Suma Teológica no corpo do texto e nas notas de rodapé são tomadas da
edição feita pela editora Ecclesiae juntamente com a editora Permanência. TOMÁS DE AQUINO, Suma
Teológica. Tradução  de Alexandre Correia. Campinas: Ecclesiae, 2016.
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na intuição para além das essências das coisas, que é o simples universal. O homem precisa se

aperfeiçoar, ou melhor dizendo, se atualizar. Todavia, não só isso, precisamos nos habituar a

nos atualizar no conhecimento, isto é, a conhecer bem a verdade.

Tomando como seu mestre Aristóteles, Santo Tomás escreve especialmente sobre as

virtudes intelectuais especulativas, que “podem se chamar virtudes, enquanto tornam capaz a

faculdade da sua ação reta, que é a consideração da verdade, atividade reta do intelecto.”

(TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica I-II, q. 57, a. 1, resp).5 Há uma dificuldade aqui, a

relação entre o intelecto e o ato virtuoso, a não ser no intelecto dos primeiros princípios, não é

natural, pois a potência intelectual deve ser ordenada ao bom uso, isto é, para seu fim, que é o

conhecimento da verdade. Ora, isso somente se dará por meio dos hábitos intelectuais da

especulação. Na atualização do intelecto se faz necessário a virtude que o modela para

inteligir e conhecer retamente. A virtude nos dispõem a nosso fim, ajuda-nos a afastar a

mesquinharia, a vil curiosidade e ordena nossa vida em condições de moldá-la com hábitos e

ações que se relacionem com o corpo e ajudem a bem conduzir à alma: “A ciência depende de

nossas orientações passionais e morais.” (SERTILLANGES, 2019, p. 37). Tanto na vida

moral, como na intelectual, a alma humana exige virtudes para sua perfeição, pois a virtude é

a ordem que ordena e conduz a nossa alma a esse fim.6

A filosofia de Santo Tomás de Aquino é tida como uma Filosofia Realista7 pelo fato

7 Santo Tomás é um autor realista não somente na sua psicologia, na sua epistemologia e crítica do
conhecimento, mas, também, na sua ontologia. Conhecemos a realidade do ser, e o ser conhecido é real,
independente do nosso conhecimento. Pois, o ser que é conhecido é real não só na mente que conhece, mas, fora
da mente, nas coisas mesmas. E é sobre esse ser conhecido, que Aristóteles, por exemplo, desenvolveu as suas
dez categorias do ser. Citando Boécio, afirma Santo Tomás: “É próprio daquele que tem a razão bem ordenada,
tentar apreender a realidade de cada coisa, enquanto o permitir a natureza desta.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma
Contra os Gentios, L. I, C. III). Como podemos ver desde já, uma filosofia realista é aquela que afirma que a
realidade existe, e que podemos conhecê-la em toda a sua plenitude. O intérprete de Santo Tomás não pode evitar
de esbarrar aqui no fato de que o pensamento moderno, nos seus mais considerados representantes, dá
geralmente como objeto imediato da filosofia não o ser enquanto ser mas o espírito ou suas atividades. Dir-se-á,
brevemente, que se passou de uma posição dogmática a um estudo crítico, ou do realismo ao idealismo. H. D.
Gardeil nos ajuda a relembrar, em algumas palavras, como se operou esta "revolução copernicana" que inverteu

6 O tratado das virtudes de Santo Tomás de Aquino, tendo como base a ética de Aristóteles que é um verdadeiro
tratado sobre moral e a tradição cristã, tem como objetivo esclarecer qual a finalidade do homem em suas ações.
No tratado das virtudes, Santo Tomás faz uma distinção entre virtudes morais e virtudes intelectuais. Segundo
ele, as virtudes intelectuais aperfeiçoam o intelecto especulativo e prático, enquanto que as virtudes morais
aperfeiçoam a potência apetitiva. Ambas funcionam como motores com a função de aperfeiçoar o homem.
Tomás define como principais as virtudes morais, juntamente com a virtude intelectual da Prudência, sendo que
exigem a retidão do apetite. Mas não bastam somente os princípios naturais pelos quais o homem consegue agir
bem de acordo com suas possibilidades. De acordo com Tomás, é necessário que lhes sejam acrescentados por
Deus certos princípios pelos quais ele se ordene a bem-aventurança sobrenatural que se chamam virtudes
teologais, porque tais virtudes são transmitidas unicamente pela revelação divina, através da Sagrada Escritura,
do Magistério da Igreja e da Tradição.

5 “Possunt quidem dici virtutes inquantum faciunt facultatem bonae operationis, quae est consideratio veri (hoc
enim est bonum opus intellectus)”.

enfatiza esse composto, entre corpo e espírito, como união substancial. “Depois da consideração da criatura
espiritual e corpórea, é mister considerar o homem, composto da substância espiritual e corpórea.” (TOMÁS DE
AQUINO, Suma Teológica, I-II, q.75, a.1).
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de afirmar que podemos, por meio das faculdades da alma, precisamente, pelo intelecto,

conhecer a realidade das coisas da maneira como elas são. O intelecto apreende o ser,8 e a

virtude intelectual especulativa aperfeiçoa o intelecto nessa sua própria operação. Por isso, ao

falar sobre a definição de virtude, o doutor angélico diz que as virtudes intelectuais tornam o

intelecto bom naquilo que é próprio ao intelecto, que é entender. Por conseguinte, elas

aperfeiçoam o intelecto a especular sumamente bem: especular sobre aquelas verdades

evidentes; especular sobre aquelas verdades não evidentes. Por isso, ao adquirir esses hábitos,

a obra da inteligência que é descobrir o essencial, acaba se tornando mais madura, consistente

e perfeita naquilo que lhe é próprio.

A alma humana, que realiza sua atividade principal pelo ato do intelecto, carece

desses hábitos da especulação para ser bem disposta. Na sua primeira operação, que é

apreender o ser, é o hábito do intellectus que aperfeiçoa essa disposição primeira e imediata

do intelecto. Exempli gratia, quando entendemos que o todo é maior que a parte. A scientia é

8 “Ergo dicendum quod id quod primo cadit in intellectu, est ens, unde unicuique apprehenso a nobis attribuimus
quod sit ens.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q.55, a. 4).

todo o curso da especulação filosófica e deu a metafísica uma nova significação. A atitude geral do pensamento
medieval era, no sentido atual da palavra, realista, isto é, admitia-se, já de início, que a inteligência subordina-se
a um mundo de objetos independentes dela e que a medem. Há em primeiro lugar o ser, e depois, relativamente a
ele, o pensamento. É certo que esta atitude, que corresponde ao comportamento do senso comum, foi tomada,
senão de modo ingênuo e irrefletido, pelo menos espontânea e imediatamente, pelo conjunto dos filósofos
antigos, sem que estes tenham levantado uma questão prévia concernente ao estatuto realista do conhecimento.
Ora, eis que, a partir de Descartes, tomou-se consciência de que aquilo que podia ser, de início, objeto de
conhecimento, decerto era não o ser exterior ao pensamento, mas o próprio pensamento, que constitui assim algo
como um dado mais imediato e evidente. Descartes, é verdade, tentava, em seguida, reapreender o real nesta
apercepção primeira: cogito, ergo sum; mas os outros que lhe sucederam não tardaram a julgar que este retorno
ao ser a partir do conhecimento era incerto, a bem dizer impossível: o pensamento está irremediavelmente
dobrado sobre si mesmo; não há outra realidade senão aquela que o pensamento determina. E, sobre este fundo
comum da primazia do pensamento sobre o ser, subjetivistas e idealistas de todos os matizes puseram-se a
reclamar temas indefinidamente variados; em todo o caso, para eles não há filosofia autêntica fora do
pressuposto idealista. Os adeptos da filosofia antiga não podiam evidentemente permanecer indiferentes diante
desta transmutação dos valores fundamentais, a qual terminaria por arruinar todo o edifício de suas
especulações. Uma questão impunha-se desde então, e que não podiam evitar: dever-se-ia continuar a partir,
como de um dado irrecusável, do ser extramental, ou seria preferível colocar-se, com os modernos, no ponto de
vista reflexivo do conhecimento, ainda que para, em seguida, reunir-se às posições da metafísica realista? Nada
impede ao discípulo de Santo Tomás de estabelecer, como já se fez tantas vezes, uma crítica do conhecimento
sistematicamente organizada, mas com a condição de que este estudo não seja considerado como um
prolegômeno necessário à metafísica, e nem pretenda elevar-se acima dela como uma espécie de sabedoria
superior; e, sobretudo, que não se deixe envolver, de modo arbitrário, em uma interioridade de pensamento da
qual parece difícil poder sair algum dia. Uma epistemologia de inspiração tomista permanece, pois, uma empresa
possível. Mas disto não resulta que a verdadeira posição da sabedoria não seja de uma metafísica realista crítica.
Há uma só ciência suprema à qual compete, Santo Tomás afirmou-o nitidamente (TOMÁS DE AQUINO, Suma
Teológica, I, q.1, a.8, resp), justificar ou defender seus princípios. Esta ciência deve se elevar sobre as bases do
realismo, sobre o ser, se este é o dado primeiro e o objeto próprio da inteligência. E este realismo não pode evitar
ser crítico, pois ele não se pode impedir de resolver, no momento em que se apresentam, as dificuldades, bem
reais, relativas ao valor do conhecimento. Como acabamos de dizer, o estudo destas dificuldades pode ser
organizado em uma apresentação distinta; mas ele se beneficia ao tomar lugar, como um momento da reflexão
metódica, no progresso próprio do pensamento metafísico, que conserva, assim, sua unidade e sua plenitude de
sabedoria primeira. O próprio Aristóteles havia inserido na sua metafísica toda uma seção de considerações
críticas, na qual defendia os primeiros princípios do pensamento contra os subjetivistas de seu tempo.
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um hábito especulativo, cuja disposição leva o intelecto ao conhecimento de uma conclusão a

outra não imediata e evidente: “aperfeiçoa o intelecto para o que é último num determinado

gênero de cognoscíveis.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 2, resp).9 Por

exemplo, o médico que estuda medicina, possui um hábito da ciência médica ou da cura do

corpo, entendendo as conclusões e princípios gerais desta scientia. O intelecto que pela

apreensão simples consegue conhecer o ser de uma determinada realidade, ou melhor, inteligir

um aspecto da realidade universal, aponta, sua miséria e grandeza frente a toda realidade.

Miséria, uma vez que, seu conhecimento é limitado e se inclina ao ilimitado, sempre em

potência em relação ao todo da realidade. Grandeza, visto que, alcança o ser, isto é, a essência

das coisas. Por fim, pelo hábito da sapientia, o intelecto se aperfeiçoa no conhecimento das

realidades que estão no último grau, não sabidas imediatamente, mas que pelo raciocínio o

intelecto chega ao conhecimento das causas primeiras e mais elevadas, que é a verdade

suprema. Aqui o ser intelectual julga e ordena todas as coisas. E, em certas situações, por se

habituar na sabedoria, pode o homem ser chamado de filósofo, amigo da sabedoria.

Deste modo, podemos dizer que a virtude10 e o conhecer possuem uma ligação

íntima. Por ser um dos meios para que o ser humano realize seu fim, a virtude também visa

esse mesmo fim. Escreve Sertillanges: “Trata-se duma finalidade, mas duma finalidade livre,

porque ao contrário dos outros seres, o homem move-se por si mesmo para o fim, depois de

pelo intelecto ter podido reconhecê-lo.” (SERTILLANGES, 1951, p. 91). Por isso, vemos que

na prima pars da Summa Theologiae, Santo Tomás estuda as coisas De Deo, e, as coisas que

partem, existem e se realizam conforme a vontade divina, incluindo nesta parte, o seu tratado

de antropologia. Considerando que a natureza humana foi criada à imagem e semelhança de

Deus, o homem é algo por participação da vontade divina, semelhante ao divino em sua

natureza, e isso se vê pela forma da sua inteligência, de sua vontade e livre arbítrio. Por outro

lado, é certo também que o homem nasce como uma folha em branco e precisa desenvolver

suas potências, intelectuais e morais, e, por isso, nem sempre sua operação segue o seu ser.

Visto que, muitas vezes, realizamos ações e práticas que destroem o nosso próprio ser, seja no

âmbito intelectual ou moral. Por isso, em razão dessa liberdade no operar, liberdade que é

dada pelo próprio Deus à natureza humana, Santo Tomás estuda os atos, virtudes, vícios e

10 Tomás de Aquino afirma que por dois modos um hábito pode ser chamado virtude. 1) quando a faculdade
passar realizar com perfeição sua obra e, 2) quando além de a faculdade se tornar boa, o sujeito da faculdade se
torna bom. Escreve Tomás: “De duplo modo um hábito pode ser considerado virtude [...] ou porque dá a
faculdade de obrar retamente; ou porque, com a faculdade, torna também bom o uso da mesma.” (TOMÁS DE
AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 1, resp).

9 “Ut sit ultimum in aliquo genere”.
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ações humanas na secunda pars.11

Enfim, nosso estudo têm como problema principal mostrar qual a relação que existe

entre a faculdade da alma que São Tomás chama de intelecto - faculdade que conhece e

apreende o ser, o que será estudado no capítulo II - e, suas virtudes próprias: virtutes

intellectualium: sapientia, scientia e intellectus - o que será estudado no capítulo IV. Santo

Tomás acrescenta às virtudes intelectuais: a prudência e a arte. Nesse estudo nos limitaremos

apenas às virtudes intelectuais especulativas, que aperfeiçoam propriamente o intelecto para

especular e conhecer as coisas. Comentando a metafísica de Aristóteles escreve o Doutor

Angélico: “... foi dito que diferem a ciência, a arte, a prudência e o intelecto. E, brevemente,

explica que a sabedoria, a ciência e o intelecto pertencem à parte especulativa da alma, à qual

neste contexto ele denominou parte científica da alma.” TOMÁS DE AQUINO, Comentário à

metafísica de Aristóteles, L. I, L. I, 34). Ora, com o intuito de investigar justamente essa parte

científica da alma, que é o intelecto, nesta investigação serão limitados alguns pontos

específicos para melhor desenvolvimento e clareza conceitual:

1) mostrar o que é o intelecto para Santo Tomás e qual seu ato, portanto, uma análise em sua

psicologia; teremos como base o tratado De Homine in Prima parte da Summa Theologiae,

especialmente naquilo que Santo Tomás discute referente a essência, virtude e operação da

alma espiritual;

2) descrever a noção de hábito e virtude, presente no Tratado sobre as Virtudes na Summa

Theologiae;

3) ao cabo, discutir quais são as virtudes intelectuais especulativas propriamente ditas e sua

relação com o intelecto, conforme a questão 57 da Prima Secundae da Summa Theologiae e o

livro VI do Comentário de Santo Tomás a Ética a Nicômaco de Aristóteles.

Temos consciência de que a discussão acerca do conceito de intelecto na obra de

Santo Tomás de Aquino é ampla e pode ser encontrada em alguns de seus principais escritos:

Unidade do intelecto contra os Averroístas, Comentário ao De anima de Aristóteles, Questões

disputadas sobre a Alma e Questões disputadas sobre a Verdade. Pensamos, contudo, que

essa limitação não nos impede de citarmos passagens das outras obras onde também se

discute o conceito de intelecto. Por outro lado, parece-nos que nosso estudo, enquanto

11 Sob a luz da filosofia de Santo Tomás é possível compreender a singular importância de o filósofo raciocinar
sobre a faculdade de conhecer do homem, sua essência e seu ato, para assim, pela maneira correta, fazer bom uso
dela, pela virtude. A compreensão de que o agir humano depende daquilo que o homem conhece é dado inicial
para todo estudo da moral.
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dissertação de mestrado, no que se refere a relação do intelecto e as virtudes intelectuais

especulativas em Santo Tomás de Aquino, pretende ser uma colaboração entre os

pesquisadores, considerando que são escassos os estudos sobre este tema.12 Pois, como

veremos no capítulo IV desta dissertação, o bem da potência intelectiva é alcançado

plenamente pela realização das virtudes intelectuais.

Portanto, o hábito intelectual, que de certa forma começa com o conhecimento

sensível do corpo, é de suma importância para a realização do próprio ato de ser do homem.

Pois, quanto mais habituado a conhecer a verdade, mais racional e conforme a sua natureza

ele será.

12 Encontramos alguns estudos gerais sobre as virtudes intelectuais e a relação com o intelecto. No entanto, um
estudo preciso, que tem a única intenção de mostrar no que consiste o fio condutor entre o intelecto e as virtudes
intelectuais especulativas não o encontramos. É muito bom o texto do professor Juan Fernando Sellés intitulado
“Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino”, todavia, também muito geral.
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2 Sobre o Intellectus13

Neste capítulo inicial iremos estudar primeiro o que é a alma humana, levando em

contas as principais definições que encontramos no tratado De Homine in Prima Parte. Após

ter analisado que é a alma iremos estudar o que é o intelecto humano, que é uma potência e

parte da alma. E por fim, após saber o que é o intelecto, iremos analisar seu ato próprio, que é

apreensão do ser do qual decorre seu bem próprio, que é o conhecimento da verdade.

2.1 O conceito de alma

O intelecto é um todo em si, todavia, é uma parte se analisarmos o todo que é a alma.

Santo Tomás diz que podemos conhecer a parte de duas maneiras: a primeira é que a parte

pode ser conhecida absolutamente, isto é, conhecida em si, por si mesma, como a pedra sem o

conhecimento da casa. E deste modo há um conhecimento seguro da parte, sem a necessidade

de conhecermos o todo, mas não muito claro e um pouco confuso.

Mais perfeito, de outro modo, é conhecermos a parte como parte de um todo. Como a

cabeça sendo parte do corpo. O conhecimento do corpo é anterior ao da cabeça. Essa forma

exige que o conhecimento do todo seja anterior à parte.14 O conhecimento do universal é

sempre mais superior que o do particular, pois é no universal que existem os particulares.

Quanto mais superior à potência, maior número de operações e objetos ela possui.

O estudo do intelecto pode se encaixar nas duas formas acima descritas. Podemos

estudar a potência do intelecto em si mesmo, sem nos referirmos absolutamente a seu sujeito

que é a alma. Contudo, a partir do nosso desejo de plena compreensão e maior clareza do

assunto, vamos estudar primeiro o todo, isto é, a substância formal, no composto de alma e

14 TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 85, a. 3, resp ad 2.

13 Neste primeiro momento de nosso estudo utilizaremos os vocábulos intellectus e inteligentia como sinônimos.
Mas é necessário esclarecer que, mais adiante, veremos o termo intellectus tendo outro significado, diferente
deste aqui proposto. Aqui o intelecto e a inteligência são tomados como uma potência da alma racional. Muitas
vezes, ouvimos alguém dizer: “tal pessoa possui inteligência” ou “beltrano nasceu com um intelecto abastardo”.
Neste sentido, os vocábulos intelecto e inteligência são tomados como sinônimos, ambos como a faculdade
intelectual do homem que conhece o ser. Eis um sentido geral e comum dos termos. No decorrer da obra,
observaremos que santo Tomás apresenta alguns outros significados para o vocábulo inteligência. Diz santo
Tomás que a inteligência não é outra potência diferente do intellectus, todavia, significa, propriamente, o ato
mesmo do intelecto, que é inteligir (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 79, a. 10, resp). Ou seja, a
inteligência não deixa de ser o todo, no entanto, ao mesmo tempo cumpre uma função específica neste todo, que
é a intuição dos primeiros princípios. Isto é, o intelecto seria a potência, o ato, a inteligência. De maneira geral,
como estudaremos mais adiante, o intelecto é responsável pela intelecção e apreensão do ser, e é aquilo que há de
mais perfeito nos seres que possuem alma (ROUSSELOT, 1999, p. 33). Tendo a inteligência o mesmo princípio
que o intelecto, se distingue dele como o ato da potência, não como uma potência distinta dele. Santo Tomás
também investiga o intelecto como uma virtude intelectual especulativa. Isso se mostrará na segunda parte de
nosso estudo, no quarto capítulo. É importante notarmos, portanto, que o intelecto pode ser conceituado em dois
momentos distintos: 1) potência e parte da alma racional e 2) hábito especulativo, juntamente, a ciência e a
sapientia.
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corpo, ainda que de maneira não muito profunda, e, em seguida, adentrarmos naquilo que é o

objeto próprio deste capítulo, o intelecto.

O tratado De homine, da questão 75 até a questão 89 in Prima Parte, considera o

homem “qui ex spirituali et corporali substantia componitur”15 em sua atividade própria e

espiritual. Sendo o intelecto a potência mais elevada daquilo que é o homem, para tratar do

estudo dessa faculdade, o Doutor Angélico introduz logo o estudo da parte espiritual, sua

essência, operação e virtude, em um ensinamento amplo sobre a alma. Escreve o Santo

Doutor:

Ora, considerar a natureza do homem, quanto à alma, pertence ao teólogo;
não, porém, quanto ao corpo, senão para tratar da relação que tem este com
aquela. Por onde, a primeira consideração versará sobre a alma. E como,
segundo Dionísio, três coisas se encontram nas substâncias espirituais, a
saber, a essência, a virtude e a operação, consideraremos, primeiro, as coisas
pertencentes à essência da alma; segundo, as pertencentes à virtude ou às
potências dela; terceiro, as pertencentes à sua operação (TOMÁS DE
AQUINO, Suma Teológica, I, q. 75, a. 1).16

Logo no início da questão Santo Tomás procura conceituar o que é a alma, defini-la, e

descrever como acontece sua relação com o corpo. A alma humana está ligada ao corpo

enquanto com ele forma um composto substancial, e dele (o corpo), para certas operações

necessita. Porém, ela possui atributos em sua natureza que a elevam a um grau espiritual,

como se observa pela própria faculdade do intelecto, ou seja, pelo obrar do intelecto. Segundo

Santo Tomás, a alma racional é a única forma substancial primeira nos seres humanos:17

“Uma mesma coisa tem um só ser substancial. Ora, como a forma substancial é que dá o ser

17 “Tal vez santo Tomás empezó por aceptar la existencia de una forma corporeitatis como primeira forma
substancial en la substancia material ; pero, en cualquier caso, pronto se opuso a aquella opinión y sostuvo que la
forma substancial específica informa inmediatamente a la materia prima, sin la mediación de otra forma
substancial alguna. El aquinatense aplicó dicha doctrina al hombre, y mantuvo que en el compositum humano no
hay más que una forma substancial. Esa única forma substancial es el alma racional, que informa directamente a
la materia: no hay forma corporeitatis, ni menos aún, formas substanciales vegetativa y sensitiva. El ser humano
constituye una unidad, y no puede menoscabarse dicha unidad, como se haría al suponer una pluralidad de
formas substanciales. El término «hombre» no debe aplicarse ni al alma sola ni al cuerpo solo, sino al alma y al
cuerpo juntos, a la substancia compuesta.” (CONPLESTON, F. p. 303). Por ser forma substancial a alma difere
tanto do acidente quanto da operação. A alma difere do ato acidental, ou forma acidental, porque a forma
acidental supõe o ato substancial, e por isso a forma acidental já não pode ser mais um ato primeiro. A alma é
dita também ato primeiro por diferir da operação, que é chamado de ato segundo. A operação é ato segundo não
somente porque a operação é ela própria um acidente que supõe a forma substancial como ato primeiro, mas
também porque a operação supõe uma proveniência de algum agente que deve ser anterior e primeiro em relação
à operação.

16 “Naturam autem hominis considerare pertinet ad theologum ex parte animae, non autem ex parte corporis, nisi
secundum habitudinem quam habet corpus ad animam. Et ideo prima consideratio circa animam versabitur. Et
quia, secundum Dionysium, XI cap. Angel. Hier., tria inveniuntur in substantiis spiritualibus, scilicet essentia,
virtus et operatio; primo considerabimus ea quae pertinent ad essentiam animae; secundo, ea quae pertinent ad
virtutem sive potentias eius; tertio, ea quae pertinent ad operationem eius.”

15 Que é composto de substância espiritual e corporal. (Tradução nossa)
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substancial, cada coisa tem só uma forma substancial. Logo, é impossível que haja, no

homem, alguma outra forma substancial, além da alma intelectiva.” (TOMÁS DE AQUINO,

Suma Teológica, I, q. 76, a. 4, resp).18 Ora, a forma substancial é o que dá o ser da coisa, dá a

sua quididade, metafisicamente todo ser se define pela sua forma substancial, bem como

ensina Santo Tomás, seguindo a Aristóteles, pois a forma define o ser, evidentemente, deve-se

entender que a substância é o composto de matéria, forma e sínolo. O intelecto humano, por

meio de seu obrar, de seu ato e de seus hábitos, pode conhecer a si e aos outros seres, mais ou

menos perfeitamente, o que vai depender de sua disposição natural, das virtudes ou dos vícios

adquiridos.

Na ontologia dos seres, podem existir muitas características acidentais, todavia, sua

quididade será apenas uma. Todo ser humano pode se chamar João ou Paulo, ser gordo ou ser

magro, ser alto ou ser baixo, ser filósofo ou ser agricultor. Ou ser ambos. Contudo, o ser, de

ser filósofo, não é seu ser substancial ou ser formal. O ser de cada coisa é conforme a sua

forma e essência. Logo, na espécie humana sua forma substancial é ser racional, intelectual e

inteligente. Disso averiguamos a operação da alma humana. O homem pode realizar inúmeras

operações, mas, é o ato de conhecer e de pensar que o caracteriza como homem.

A alma humana não é evidente por si, é preciso, por seus efeitos, por sua operação,

conhecer sua causa (Pela demonstração Quia, ou seja, dos efeitos, se remonta a causa). Santo

Tomás conceitua a alma como “primeiro princípio da vida dos seres vivos; assim, dizemos

que os seres animados são vivos e as coisas inanimadas carecem de vida” (TOMÁS DE

AQUINO, Suma Teológica, I, q. 75, a. 1, resp)19 e, em outra passagem, no Comentário ao De

anima de Aristóteles, em uma definição de ordem mais dinâmica e repetindo Aristóteles20

afirma: “a alma é o primeiro princípio pelo qual vivemos, somos movidos e entendemos.”

(TOMÁS DE AQUINO, Comentário De Anima, II, 1. 4). É a alma que torna em ato aquilo

que estava em potência apenas, no princípio, e que agora é animado. A alma nos seres

animados difere de certos princípios ou órgãos. Estes órgãos são importantes para a existência

humana, como o coração e os olhos, por serem princípios particulares e de certas funções

ligadas ao corpo. Por outro lado, diz santo Tomás, que estes são princípios inferiores, pois,

não o são como a alma que é o “princípio primeiro de qualquer corpo.” (TOMÁS DE

AQUINO, Suma Teológica, I, q. 75, a. 1, resp).21

21 “Primum principium vitae aliquod corpus”.
20 (Aristóteles, De Anima, 413a20).

19 “Respondeo dicendum quod ad inquirendum de natura animae, oportet praesupponere quod anima dicitur esse
primum principium vitae in his quae apud nos vivunt animata enim viventia dicimus, res vero inanimatas vita
carentes.”

18 “Unde dicendum est quod nulla alia forma substantialis est in homine, nisi sola anima intellectiva.”
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Ora, é certo que existem muitos princípios, sejam físicos, biológicos, químicos,

geográficos, morais e políticos etc, nos mais variados graus de pensamento e atividade.

Todavia, o primeiro princípio, que é de todo e qualquer outro princípio só pode ser a alma. É a

alma que dá o ser à coisa, pois ela é a forma. Não cansamos de salientar essa ideia. Santo

Tomás ao pensar na alma de uma planta e em seu princípio motor, observa que ela (a alma)

não possui, literalmente, um coração ou olhos. Porém, afirma que realizava movimentos e

funções, como o crescimento e a nutrição, que demarcam um princípio vital intrínseco à

própria planta. Isto demonstra que ela tem vida: “nas plantas já há um indício de vida.”

(TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L. IV, C. XI).22 Portanto, ela possui uma

alma, é um ser animado.

Ainda no tratado De Homine, Santo Tomás afirma que o homem não é somente a

alma,23 e nem a alma é corpo, no entanto, como dito anteriormente, o homem é um

compositum24 de alma e corpo, forma e matéria. Em sua substância primeira ou forma, o

homem carrega o que o distingue das demais espécies animais: a racionalidade. Não sendo a

alma o corpo, mas sim, estando unida a ele, e formando com ele um composto substancial, é

por meio dela que todas as atividades espirituais próprias do homem se atualizam.

24 “Digamos, pues, que el objeto de la psicología forma como una serie de circulos concéntricos: es, en general,
el ser vivo, pero mas especialmente el hombre, y a su vez el hombre entera, pero mas especialmente su vida
subjetiva, sensible e intelectual.” (VERNEAUX, 1970, p. 9). A psicologia ao estudar os seres vivos, os quais se
movem, investiga os seres que são dotados de atividades imanentes ou que se movem por si mesmos, os
considerando tais, ao modo das plantas ou dos animais irracionais, e, quanto aos seres que se movem e possuem
a potência de conhecer espiritualmente, deseja estudar a natureza do homem em sua própria substância, ou seja,
estudar a antropologia humana no composto de corpo e alma, o que podemos chamar de objeto material do
estudo da psicologia. Notamos que o objeto de estudo da psicologia engloba, portanto, o comportamento
corporal – fisiológico e a atividade da alma que tem seu ato espiritual. O objeto formal da psicologia racional é
metafísico. Sobre a realidade material do composto, que é o ato, existe uma série de causas que a tradição chama
de causas metafísicas. As noções de matéria e forma, ato e potência, substância e acidente.

23 TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 75, a.4.

22 “Inter animata vero corpora proximum locum tenent plantae, in quibus iam emanatio ex interiori procedit
inquantum scilicet humor plantae intraneus in semen convertitur, et illud semen, terrae mandatum, crescit in
plantam. Iam ergo hic primus gradus vitae invenitur: nam viventia sunt quae seipsa movent ad agendum; illa
vero quae non nisi exteriora movere possunt, omnino sunt vita carentia. In plantis vero hoc indicium vitae est,
quod id quod in ipsis est, movet ad aliquam formam. Est tamen vita plantarum imperfecta: quia emanatio in eis
licet ab interiori procedat, tamen paulatim ab interioribus exiens quod emanat, finaliter omnino extrinsecum
invenitur. Humor enim arboris primo ab arbore egrediens fit flos; et tandem fructus ab arboris cortice discretus,
sed ei colligatus; perfecto autem fructu, omnino ab arbore separatur, et in terram cadens, sementina virtute
producit aliam plantam. Si quis etiam diligenter consideret, primum huius emanationis principium ab exteriori
sumitur: nam humor intrinsecus arboris per radices a terra sumitur, de qua planta suscipit nutrimentum. Ultra
plantarum vero vitam, altior gradus vitae invenitur, qui est secundum animam sensitivam: cuius emanatio
propria, etsi ab exteriori incipiat, in interiori terminatur; et quanto emanatio magis processerit, tanto magis ad
intima devenitur. Sensibile enim exterius formam suam exterioribus sensibus ingerit; a quibus procedit in
imaginationem; et ulterius in memoriae thesaurum. In quolibet tamen huius emanationis processu, principium et
terminus pertinent ad diversa: non enim aliqua potentia sensitiva in seipsam reflectitur. Est ergo hic gradus vitae
tanto altior quam vita plantarum, quanto operatio huius vitae magis in intimis continetur: non tamen est omnino
vita perfecta, cum emanatio semper fiat ex uno in alterum.”
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Paralelamente, existe uma inclinação natural em todos os seres humanos para conhecer

as coisas como elas são, e essa inclinação é intelectual. Essa inclinação é marcada pelo desejo

de conhecer as essências das coisas, como mostra o Estagirita no início da sua obra

Metafísica.25 Nessa busca pelo saber, que se realiza no ato de conhecer, que começa na ação

dos sentidos, podemos perceber o movimento da alma humana em busca de sua realização.

Não no corpo, mas no espírito. O corpo pode sentir, mas não pode saber pela causa. A alma

humana só se realizará em uma operação espiritual. É preciso, me parece, para o estudante da

filosofia de Santo Tomás, não esquecer esse axioma. Pois, por mais que busquemos os bens

materiais, isso nunca será suficiente. Como já ensinava Aristóteles no livro X de sua Ética à

Nicômaco, o homem só pode ser feliz contemplando a verdade, e a contemplação da verdade

não se dá por uma operação material, no entanto, ela acontece pela própria atividade do

intelecto, que é forma humana e ato do ser humano. Esta operação, por sua vez, é intelectual,

como o filósofo demonstra no V capítulo do III livro do De anima.

Santo Tomás ao tratar da alma humana apresenta o conceito de intelecto, visto que,

ambos, alma humana e intelecto, possuem o mesmo princípio. No entanto, diferencia a alma

humana da alma dos animais irracionais. Escreve o Doutor, que a alma humana, diferente da

alma dos animais brutos, é subsistente e incorruptível, portanto, imortal:26 “É necessário

admitir-se que o princípio da operação intelectual, a que chamamos alma do homem, é certo

princípio incorpóreo e subsistente.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 75, a. 2,

resp).27 Como lemos acima, na espécie humana, ela é, ademais, uma substância espiritual em

cada indivíduo, que é princípio de operação espiritual individual. Portanto, as propriedades

que se depreendem da essência mesma natureza da alma humana, podem ser expressadas, em

seu âmago, por quatro afirmações: a alma humana é individual, é espiritual, é subsistente e é

incorruptível.

27 “Respondeo dicendum quod necesse est dicere id quod est principium intellectualis operationis, quod dicimus
animam hominis, esse quoddam principium incorporeum et subsistens.”

26 Os pressupostos e base de fundo para essa discussão sobre a psicologia, definição e origem da alma, estão na
obra De Anima de Aristóteles. Em nosso estudo esse debate e reflexão são de suma importância, e devido ao que
nos convêm, apresentaremos o processo que conduz o homem ao ato de conhecer no pensamento de santo
Tomás, que está intrinsecamente ligado à psicologia de Aristóteles. “O ponto de partida da investigação é
apresentar aquilo que mais parece pertencer à alma por natureza” [ 403b24]. Santo Tomás de Aquino interessado
na questão, seja a título de comentador de Aristóteles, seja como teólogo, tem como referência Aristóteles e
inspiração muito frequentes santo Agostinho e o neoplatonismo. Não obstante, santo Tomás desenvolve e
aperfeiçoa, para seu próprio fim, uma psicologia (GARDEIL, 2013). Como fonte de estudo sobre a alma em
Santo Tomás, utilizaremos o seu comentário sobre o De anima de Aristóteles, e entre suas obras teológicas, a
Suma contra os Gentios, a Suma Teológica, Suma Teológica, I, q. 75 – 89; e a Questão disputada sobre a alma.

25 “Todos os homens por natureza desejam saber.” (ARISTÓTELES, Metafísica, 980a).
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Podemos perceber ao estudar a filosofia antiga,28 em pensadores que precederam a

Aristóteles, uma discussão sobre a existência da alma, sua causa e sua essência. Em Platão, a

alma aparecia como oposta ao corpo e tudo que inteligia não dependia das realidades

corpóreas, mas sim, das espécies separadas.29 Por outro lado, para os filósofos materialistas,

29 Na questão 84 da prima pars escreve Santo Tomás: “Para evidenciar esta questão, deve-se dizer que os
primeiros filósofos que pesquisaram as naturezas das coisas, pensavam que no mundo só existe corpo. E como
viam que todos os corpos são móveis e julgavam estarem num fluxo contínuo, concluíram que nós não podemos
ter nenhuma certeza da verdade das coisas. Pois, o que está em fluxo contínuo não pode ser apreendido com
certeza porque, antes de ser discernido pela mente, já desapareceu: e, por isso, Heráclito disse que não é possível
tocar duas vezes a água de um rio que corre, como refere o Filósofo. Platão, porém, que veio depois, para poder
salvar o conhecimento certo da verdade adquirida, por nós, por meio do intelecto, introduziu, além desses seres
corpóreos, outro gênero de entes separado da matéria e do movimento, a que chamou de espécies ou idéias. E,
pela participação destas, cada um dos seres singulares e sensíveis se chama homem, cavalo ou coisa semelhante.
Assim, pois, dizia que as ciências e as definições e tudo o que pertence ao ato do intelecto, não se refere aos
corpos sensíveis que vemos, mas a esses seres imateriais e separados. De modo que a alma não intelige esses
seres corpóreos, mas sim, as espécies separadas deles. Ora, de duplo modo se mostra à falsidade desta opinião.
― Primeiro porque, sendo essas espécies imateriais e imóveis, seria excluído das ciências o conhecimento do
movimento e da matéria, o que é próprio da ciência natural, bem como a demonstração pelas causas motoras e
materiais. ― Segundo, seria visível que, procurando conhecer as causas que nos são manifestas, introduzamos
outras intermediárias, que não podem ser as substâncias das primeiras por diferirem delas essencialmente. De
modo que, conhecidas essas substâncias separadas, nem por isso poderemos julgar das coisas sensíveis. E a
causa de Platão ter-se desviado da verdade está em que, julgando que todo conhecimento se dá em virtude de
certa semelhança, pensava que a forma do conhecido está necessariamente no conhecente, do modo pelo qual ela
está no conhecido. Assim, considerou que a forma da causa inteligida está no intelecto universal, imaterial e
imovelmente; coisa que ressalta da própria operação do intelecto, que intelige universalmente e como por uma
certa, necessidade; ora, o modo da ação é dependente do modo da forma agente. E então, concluiu pela
necessidade de as coisas inteligidas subsistirem em si mesmas imaterial e imovelmente. Ora, isto não é
necessário. Pois, mesmo nos seres sensíveis, vemos que a forma está, num dos sensíveis, de modo diverso que
em outro; p. ex., num a brancura é mais intensa, noutro, mais remissa; num a brancura vai com a doçura, noutro,
sem ela. Ora, é também assim que a forma sensível está, de um modo, na coisa exterior à alma e, de outro, no
sentido, que recebe as formas sensíveis sem matéria, p. ex., a cor do ouro sem o ouro. E, semelhantemente, o
intelecto recebe, ao seu modo, imaterial e imovelmente, as espécies móveis e materiais dos corpos; pois, o
recebido está no recipiente ao modo deste. ― Logo, deve-se concluir que a alma, pelo intelecto, conhece os
corpos por um conhecimento imaterial, universal e necessário.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q.
84, a. 1, resp).

28 Aristóteles, no primeiro capítulo do De anima, ao realizar suas observações metodológicas, resgata as opiniões
relevantes de seus predecessores. Aristóteles apresenta as concordâncias e discordâncias que existiam entre os
pensadores. A alma é o que faz mover, segundo Demócrito, pitagóricos e Anaxágoras [b31 - 404a25]. A alma é o
princípio do conhecimento e da percepção; o semelhante é conhecido pelo semelhante, a partir das ideias de
Empédocles e Platão [404b7]. Dizia Platão que, se a alma conhece intelectualmente, então, seus objetos também
deveriam carecer de matéria e serem intelectuais, ou seja, os objetos do conhecimento não possuem necessidade
alguma das coisas materiais, são ideias ou espécies intelectuais desde sempre. Por isso, para conhecer, a alma
não carece do corpo e dos sentidos, porém, a alma conhece as coisas imateriais pela semelhança que há na sua
própria natureza intelectual e imaterial. Por fim, alguns predecessores misturam ambos os princípios, o
movimento e o conhecimento [404b27]. As discordâncias entre os pensadores giravam em torno da necessidade
de se estabelecer uma natureza para os princípios. Para alguns a origem desses princípios era o corpóreo,
entretanto, para outros, o incorpóreo [405b2 – b30]. Na parte histórica de seu texto, o Estagirita considera, junto
a seus predecessores, a alma como princípio de movimento e de sensação. A predominante parte dos argumentos
na discussão se dá contra as concepções materialistas da vida psíquica; mas, se vê igualmente deixado de lado o
dualismo espiritualista de Platão (GARDEIL, 2013). Aristóteles de maneira brilhante conceituou a alma como
forma do corpo, e descreveu a atividade mais elevada da alma, como atividade de abstração espiritual. Contudo,
sobre a origem e destino da alma humana, pouco disse e pouco explicou. Faltava-lhe o conceito de criação. Será
com a tradição antiga cristã e os comentadores árabes, e, especialmente, na escolástica, em nosso autor, santo
Tomás de Aquino, que, racionalmente, serão discutidas as respostas para as aporias que Aristóteles se calou ao
responder.
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em grande maioria os filósofos primitivos naturalistas, a alma é reduzida ao princípio físico e

até fisiológico, pois estes pensavam que no mundo só existem corpos. Aristóteles, contudo,

nos deixou um pensamento sólido sobre a alma, sintetizando essas duas posições contrárias

em um espiritualismo mitigado.. Escreve Gardeil:

Se, por exemplo, formos espiritualistas ao modo de um Platão, de um Santo
Agostinho ou de um Descartes, naturalmente seremos levados a assinalar
como objeto para essa ciência a atividade da alma considerada a despeito de
todo comportamento corporal. Se, ao contrário, partimos de pressuposições
materialistas, teremos inversamente a tendência de reduzir o psiquismo ao
fisiológico e até mesmo ao físico. Se, enfim, nos colocarmos na linha que é a
nossa, a do espiritualismo mitigado de Aristóteles, compreenderemos
simultaneamente ao objeto da questão ambos os aspectos (GARDEIL, 2013,
p. 12).

Ao analisarmos de perto o comentário de Santo Tomás ao De anima, a Suma contra os

Gentios, a Suma Teológica e as Questões disputadas sobre a Alma, notamos que o autor segue

de perto as ideias de Aristóteles, posto de lado o problema da imortalidade da alma, isto é, seu

destino eterno, seu pensamento é fiel ao de seu mestre. Contudo, “é preciso não esquecer que,

dado que faz obra teológica, ele situa em outra perspectiva: a alma espiritual, criada por Deus,

é, portanto, dada, e está principalmente em questão saber como ela pode vir a se unir a um

corpo.” (GARDEIL, 2013, p. 31).

Pergunta-se: Quid est Anima?

A alma humana, como ensina Santo Tomás, retomando o que havia ensinado

Aristóteles é:

1) primeiro princípio da vida dos seres vivos;

2) ato primeiro de um corpo organizado que tem a vida em potência;

3) a forma do corpo.

Como observamos, o questionamento é respondido segundo o pensamento de

Aristóteles. A forma define cada coisa naquilo que ele será, como vimos acima. Ora, a forma

humana se distingue das demais formas, das plantas e dos animais irracionais, por ter em si

operações intelectuais, que atestam a sua espiritualidade. A matéria de que é constituído o

corpo, recebe da forma (alma) seu princípio de determinação, seu ato primeiro, e então, passa

a se mover de maneira, tendo em vista uma certa ordem e fim: “Sendo princípio formal de um

ser vivo que é uno, a alma pode por si mesma ser somente uma e única; consequentemente,



22

ela é indivisível e se encontra inteiramente presente em todas as partes do corpo.”

(GARDEIL, 2013, p. 181). Santo Tomás diz que podemos conhecer a existência da alma por

duas operações: “Ora, esta se manifesta maximamente pela dupla operação do conhecimento e

do movimento.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 75, a. 1, resp).30 Há seres

animados que são movidos e não se movem por si e não conhecem, e, há outros seres

animados, que são movidos por outro ou se movem a si mesmos e podem conhecer, seja

sensivelmente ou intelectualmente. O que há em comum entre o elefante, o homem e a

roseira, de certa forma, é que todos se movem e têm vida. Em ambos os casos, afirma Santo

Tomás, o que move ou faz conhecer é a alma. A alma é o princípio da vida. O corpo deve ser

movido por algo, pois tudo que se move é movido hoc aliquid. Logo, o que move o corpo é a

alma. Escreve o Doutor Universal que a alma é movida por Deus, e que ela recebendo o

movimento de Deus o dá a outrem, isto é, ao corpo:

Sendo tudo o que se move movido por outro, e como não se pode continuar
assim até o infinito, necessário é dizer-se que nem todo motor é movido.
Pois, ser movido sendo o passar da potência para o ato, o motor dá o que tem
ao movél, atualizando-o. Mas, como demonstra o filósofo, há um certo
motor absolutamente imóvel, não movido nem por si nem por acidente; e tal
motor pode mover o movido sempre uniformemente. Há, porém, outro motor
movido, não por si, mas por acidente e que, por isso, não move o movido
sempre uniformemente; e tal motor é a alma (TOMÁS DE AQUINO, Suma
Teológica, I, q. 75, a. 1, resp ad 1).31

O corpo é movido pela alma, e a alma, que é o motor do corpo, é movida por Deus.

Como sabemos, muitos seres possuem vida, possuem alma. Contudo, como diz Santo Tomás:

“homem, tendo o mesmo gênero que os outros animais, deles difere pela espécie. Ora, a

diferença específica depende da diferença formal.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica,

I, q. 75, a. 3, resp ad 1).32 E no homem, sua diferença específica é conhecer intelectualmente

os seres. Cada matéria indeterminada, ao receber sua forma, passa a atuar conforme o fim

determinado pela forma e passa a existir33: “A matéria, por sua vez, é potência, ao passo que a

33 Ato de existir.

32 “Quod homo, etsi conveniat in genere cum aliis animalibus, specie tamen differt, differentia autem speciei
attenditur secundum differentiam formae. Nec oportet quod omnis differentia formae faciat generis
diversitatem.”

31 “Cum omne quod movetur ab alio moveatur, quod non potest in infinitum procedere, necesse est dicere quod
non omne movens movetur. Cum enim moveri sit exire de potentia in actum, movens dat id quod habet mobili,
inquantum facit ipsum esse in actu. Sed sicut ostenditur in VIII Physic., est quoddam movens penitus immobile,
quod nec per se nec per accidens movetur, et tale movens potest movere motum semper uniformem. Est autem
aliud movens, quod non movetur per se, sed movetur per accidens, et propter hoc non movet motum semper
uniformem. Et tale movens est anima. Est autem aliud movens, quod per se movetur, scilicet corpus. Et quia
antiqui naturales nihil esse credebant nisi corpora, posuerunt quod omne movens movetur, et quod anima per se
movetur, et est corpus.”

30 “Vita autem maxime manifestatur duplici opere, scilicet cognitionis et motus.”
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forma é a atualidade.” (ARISTÓTELES, De Anima, 412a6). Portanto, se o ato de um

determinado corpo é conhecer, sensível ou racionalmente, ele se inclinará para seu fim, a

experiência ou o conhecimento. Dentro da ordem dos que conhecem, as diferenças são

também muito grandes. No entanto, o que permite reconhecer os diferentes modos de

conhecimento? Sobretudo obrar (operar) da alma para conhecer o objeto ou fim de cada coisa.

Parece que um cão, ao receber maus tratos de determinado homem, reconhece, devido

ao seu conhecimento e sua memória sensível, que aquele homem específico o maltratou e que

aquele mesmo homem pode voltar a maltratá-lo. Contudo, ele não pode aplicar essa

possibilidade ou propriedade - de ser maltratado por um homem - a todos os seres humanos

universalmente. A vida e o modo de conhecer são duas maravilhas que se realizam de

maneiras muito diversas nas coisas. Como é belo observar o modo de ser da rosa, de um gato

que é companheiro de seu dono e de uma criança de dois anos que começa a relacionar

algumas situações consigo e com os seus pais.

É muito conhecida a clássica distinção dos graus de vida na psicologia de Santo

Tomás. Toda a psicologia, a metafísica e a teologia de Santo Tomás é comandada de cima por

uma concepção ordenada e hierárquica da vida (GARDEIL, 2013, p. 199). A diversificação de

corpos não se dá tanto em virtude da matéria que os constitui, e sim, pela forma que o

determina,34 “quanto mais nobre à forma, tanto mais dominará a matéria corpórea, tanto

menos nessa estará imersa e tanto mais a excederá pela sua operação ou virtude.” (TOMÁS

DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 76, a. 1, resp).35 Aristóteles, que além de filósofo era

biólogo, buscou analisar a alma nos seus diversos graus e potências, de modo geral, como

princípio de vida de todos os seres vivos universalmente. Santo Tomás, igualmente classifica

as funções da alma pelo número de seres viventes existentes, todavia, o Doutor Angélico é

também teólogo, e por isso, se dispõe menos ao cuidado do corpo e do movimento qualitativo,

para mais cuidar da alma espiritual e de sua qualidade. E, apesar de não divergir de

Aristóteles neste ponto, pelo contrário, assume a definição de alma do filósofo grego,

contudo, na Summa Theologiae, a sua investigação tem como propósito o estudo do homem

35 “Unde videmus quod forma mixti corporis habet aliquam operationem quae non causatur ex qualitatibus
elementaribus. Et quanto magis proceditur in nobilitate formarum, tanto magis invenitur virtus formae materiam
elementarem excedere, sicut anima vegetabilis plus quam forma metalli, et anima sensibilis plus quam anima
vegetabilis. Anima autem humana est ultima in nobilitate formarum. Unde intantum sua virtute excedit materiam
corporalem, quod habet aliquam operationem et virtutem in qua nullo modo communicat materia corporalis.”

34 A perfeição de suas formas é o que determina o grau que cada substância ocupa na escala dos seres. “Tanto
Aristóteles como Santo Tomás tienen un profundo sentido de la pluralidad y diversidad de los seres, pero
también de la ordenación jerárquica en que se van sucediendo en progresión ascendente por razón de la
perfección de sus formas.” (FRAILE, G. História de la Filosofia. p, 21.)
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sob a luz da Fé.36 A diversidade de viventes será similar à diversidade de formas. Deste modo,

escreve o Aquinate, que quanto mais elevada e espiritual for à forma, mais perfeitamente

exercerá sua operação e finalidade. Vejamos:

Mas devemos notar que, quanto mais nobre for a forma, tanto mais dominará
a matéria corpórea, tanto menos nessa estará imersa e tanto mais a excederá
pela sua operação ou virtude; por onde, vemos que a forma do corpo misto
tem uma certa operação não causada pelas qualidades elementares. E quanto
mais avançarmos na nobreza das formas, tanto mais veremos a virtude da
forma exceder a matéria elementar; assim, a alma vegetativa é mais que a
forma do metal e a alma sensitiva, mais que a vegetativa. Ora, a alma
humana é a última, na nobreza das formas (TOMÁS DE AQUINO, Suma
Teológica, I, q. 76, a. 1, resp).37

Sendo velada de certa maneira a nossos olhos a essência dos seres38 que nos cercam,

na prática, é a partir de suas ações e atividades, que em um primeiro momento, poderemos

considerá-los, e depois julgá-los formalmente. Isso se dá marcadamente no que diz respeito à

natureza humana. As plantas, exempli gratia, em sua operação não se distanciam muito de sua

forma elementar que carece totalmente da matéria. Os animais irracionais em seu obrar ainda

carecem em muito da matéria como objeto para os seus sentidos, e por causa disso, não

realizam nenhuma operação destituída de um objeto sensível. Os homens, em último grau dos

seres animados, nesta hierarquia das formas, realizam seu ato específico sem relação alguma

com o material. Aquele ato que é próprio da alma humana é, em si, independente do material.

Importante lembrarmos neste ponto, que a distinção dos graus de vida no vivente

possui como critério a nobreza formal da alma e suas partes ou funções que decorrem dessa

constituição formal. A alma é o princípio vital e formal de um corpo. Todos os seres que

possuem alma possuem forma, porém, nem todos que possuem forma possuem alma

espiritual. A terra possui forma, no entanto, não possui alma.39 Conforme a diversidade de

39 Os graus de perfeição dos seres animados são caracterizados pela força e operação. Como causa formal, a alma
determina e move à operação de cada espécie particular, como que seu fim. O primeiro grau de vida é o vegetal,
nas plantas, que possuem como princípio vital a alma vegetal, que lhe é o seu princípio imanente e motor, que
procede de seu interior. Comenta o Santo Doutor: “Com efeito, as coisas que possuem somente movimento

38 O ato do intelecto, como mostraremos mais adiante, é justamente desvelar, eleger, distinguir, o essencial do
acidental.

37 “Unde videmus quod forma mixti corporis habet aliquam operationem quae non causatur ex qualitatibus
elementaribus. Et quanto magis proceditur in nobilitate formarum, tanto magis invenitur virtus formae materiam
elementarem excedere, sicut anima vegetabilis plus quam forma metalli, et anima sensibilis plus quam anima
vegetabilis. Anima autem humana est ultima in nobilitate formarum. Unde intantum sua virtute excedit materiam
corporalem, quod habet aliquam operationem et virtutem in qua nullo modo communicat materia corporalis.”

36 Na Suma Contra os Gentios, no livro II capítulo IV, Tomás afirma que o filósofo considera as criaturas
diferentemente do teólogo. O teólogo considera as coisas enquanto se ordenam para Deus e enquanto
representam a transcendência divina, se relacionando com Deus. Deus além de ser a causa primeira, se revelou
aos homens. Por outro lado, o filósofo, partindo do conhecimento das criaturas vai até o conhecimento de Deus,
considerando primeiro as criaturas e, após, Deus.
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seres existentes é a diversidade de formas. Basta olharmos ligeiramente à nossa volta para

percebermos uma grande variedade de corpos diferenciados de diversas formas. A forma é

tida como alma nos seres que se movem a si mesmo, porém, como entendemos, não em todos

os seres que existem. Nos seres inanimados, a forma é entendida apenas como primeiro

princípio substancial que determina a causa formal e final da coisa, mas, não como anima.

Como estamos desenvolvendo, para compreendermos a doutrina geral de Santo Tomás

sobre a alma, é conditio sine qua non entendermos a célebre distinção tríplice da alma, com

efeito, as três “partes”, “funções” ou “graus” da alma, encontradas na filosofia de Aristóteles e

sustentada por Santo Tomás.

Henri-Dominique Gardeil fala de uma biopsicologia em Aristóteles e em Santo

Tomás.40 Há três pontos vitais ou graus de vida, que possuem origem na vida biológica e

ascendem ao nível mais espiritual no homem:

1) a vida vegetativa, que tem por funções principais nascer, nutrir-se, crescer, gerar e

perecer;

2) a vida sensitiva, que está acima dos seres dotados apenas de vida vegetativa, tem

como funções principais o conhecimento sensível, o apetite sensível e a potência motriz;

3) Santo Tomás descreve o princípio vital, a vida intelectiva ou racional, que possui

como principais faculdades a inteligência e a vontade.

Portanto, cada ser se move a seu tipo. “...Nutrir-se, crescer, perecer, sentir, pensar e,

poderíamos acrescentar, mover-se localmente ou gerar são operações que estaríamos de

acordo em reconhecer para os seres vivos e, inversamente, em recusar para as coisas

inanimadas.” (GARDEIL, 2013, p. 23). Se segue que há também uma alma (forma)

40 Aristóteles De anima (413a20, 413b1 e 413b24). Santo Tomás dedicou-se manifestamente à consideração
desta hierarquia dos graus da vida da alma, e reiteradamente representou-a para nós: (Suma Contra os Gentios,
L.IV,C. XI); Suma Teológica, I, q. 18, a. 3 – q. 78, a. 1); (Quaestiones Disputatas De anima, a. 13); (De Potentia,
q. 3, a. 11); (De Veritatis, q. 22, a. 1; (De spiritu. Creatori, a. 2).

externo são totalmente carentes de vida. Mas, nas plantas já há um indício de vida, pois o que há nelas as move
para uma forma. Não obstante, a vida das plantas é imperfeita, porque a emanação que delas procede, embora
venha do interior, contudo, as emanações que lentamente lhes vem do interior terminam totalmente no exterior.”
(TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L.IV, C. XI). O movimento existe nas plantas, como nos
outros seres vivos animados. Porém, nas plantas que se movem a si mesmas, sua operação final está voltada
totalmente para o exterior, para fora de si mesmo, no mundo material. Uma árvore de laranjeira possui alma,
possui vida, deve se realizar conforme seu fim que, determinado por sua forma, é ser árvore de laranjeira e
produzir laranjas. Sabemos que a árvore de laranjeira se move, dentro das condições normais, a dar frutos de
laranja. Eis o seu fim, eis em vista do que se move. Sua vida é lhe dada no interior da seiva, da semente, que
posta na terra, produz a planta. Entretanto, seu fim é exterior. Aqui não entraremos em maiores detalhes no que
trata da faculdade vegetativa e sensitiva, mas, somente o necessário para compreendermos a faculdade própria do
homem, a faculdade intelectiva da alma, e o modo de conhecer próprio dos seres racionais.
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vegetativa, uma alma (forma) sensitiva e uma alma (forma) intelectiva. A natureza, dada pela

forma, e o fim de cada ser vivente, será conforme a alma que recebeu. Vejamos com mais

calma essas diferenças:

E, embora por uma olhada superficial, pareceria que o passo do que não vive
ao vivente, e da vida vegetal a cognoscente foi gradual e contínuo, porque há
muitos cogumelos que apenas se distinguem de uma simples ferrugem, e é
difícil distinguir uma esponja de uma planta, sem dúvida uma consideração
mais profunda permite observar o enorme salto que deriva da presença de
cada uma destas realidades (CALDERÓN, 2011, p. 32). (Tradução nossa)

É verdade que dentro da ordem dos que podem conhecer as diferenças e características

são muito grandes41. Conforme a diversidade das naturezas, escreve Tomás, há nas coisas

diversas operações conforme o ser e diversas maneiras de emanação. Os seres que vivem,

possuem em si as potências necessárias para se moverem a si mesmos conforme a sua

natureza. O princípio de emanação será mais superior e elevado quanto mais aquilo que dele

emana for - lhe íntimo e interior. Dentro da determinação daquilo que é o homem, João

realizará sua natureza, que é dada pela forma, vivendo como animal racional e desenvolvendo

os hábitos que aperfeiçoam a inteligência. É necessário afirmar aqui, que, de modo muito

difícil, ele se realizará se buscar viver como um elefante, ou como uma orquídea, ou como um

tijolo. Pois, por mais que ele psicologicamente queira, deseje, imagine, busque, crie e se

aventure a “pensar que pode ser diferente”, ontologicamente não será possível. Tendo em

vista o fato de João ser um homem, participa do gênero animal, especificado pela diferença

formal racional, que o define ontologicamente (formalmente), ele deve buscar o fim devido a

espécie humana e não outra.

Como consequência dos graus de vida, há na alma dos seres viventes, potências

daqueles que conhecem por meio dos sentidos (como o cão que é maltratado), e outros,

porém, que possuem seu ato de conhecimento superior e separado dos órgãos dos sentidos,

independente de qualquer qualidade ou passividade dos elementos materiais. Quanto mais a

operação se volta para o interior, mais perfeita e espiritual será sua operação final. Existe em

alguns seres a capacidade (potência) de ao ver uma mulher, além de perceber sensivelmente

um corpo bonito, seus traços e suas curvas corporais, poderem ver dentro (intus – legere) a

41 Para uma maior compreensão destas diferenças e objetos próprios de cada uma destas potências, aconselhamos
a leitura dos livros II e III da já referida De anima. Dividem-se os corpos em duas categorias: uns são vivos, os
outros carecem de vida. Nos vivos, para que existam no mesmo sujeito uma parte que move e outra que é
movida por si mesma, a forma substancial, designada pelo nome de alma, requer uma disposição orgânica, isto é,
partes heterogêneas (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I. q. 75, a. 1, resp).
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nobreza de sua essência, a sublimidade de seu fim espiritual e grandeza da sua substância. Por

essa capacidade é lhes permitido ver espiritualmente algo além daquilo que é aparente,

exterior e acidental. Esta é a alma do homem.

A alma humana é por sua própria essência, espiritual, pois o seu modo de ser

transcende o corpo e realiza suas atividades superiores de maneira independente, tendo

recebido uma forma de ato espiritual. Como estudaremos no próximo tópico, prova-se isso

pela natureza do intellectus, que é justamente a potência que nos permite ver espiritualmente

mais do que um corpo feminino ou animal, e da voluntas, ou apetite racional, que nos permite

querer esse bem espiritual que constitui a natureza feminina.

Para Santo Tomás, se a alma é espiritual, não é gerada com o corpo e sim criada do

nada por Deus. Se a alma é espiritual, então é imortal, como dito antes. Essa imortalidade não

é metafórica ou panteística, explica Santo Tomás, mas real, isto é, implica a sobrevivência

substancial pessoal e individual do eu. Sendo a alma uma substância simples e imaterial, não

pode ser afetada pela morte além da separação acidental com o corpo, pois não se

decompõem, nem se corrompe junto ao corpo. Escreve santo Tomás sobre a alma como

forma, que, de certo modo exerce um papel “tirânico” na íntima constituição das coisas:

O princípio de qualquer operação é a forma pela qual a coisa está em ato,
porque o agente opera enquanto está em ato. Por isso, é necessário que
segundo o modo da forma seja o modo da operação que vem da forma. Por
conseguinte, a forma, que não vem do seu agente mediante uma forma, causa
uma operação da qual o agente não é senhor. Porém, se houver uma forma
que opera mediante o agente que vem da forma, o agente terá também
domínio sobre a operação que vem da forma. Mas as formas naturais, das
quais provêm os movimentos e as operações naturais, não provêm daqueles
que são formas, mas totalmente de agentes exteriores, porque, pela forma
natural, toda coisa tem o ser na sua natureza, e nada pode ser causa do seu
próprio ser. Por isso, as coisas que se movem naturalmente não se movem
por si mesmas. Assim, a coisa pesada não é por si mesma que se move para
baixo, mas por causa do que a gerou e a deu forma (TOMÁS DE AQUINO,
Suma contra os Gentios, L. II, C. XLVII).42

Em todas as coisas, logo, o ser é determinado pela forma. Portanto, ao obrar todo ser

deve seguir e buscar o mesmo fim que é dado pela forma. Para o ser humano não é diferente.

42 “Principium cuiuslibet operationis est forma per quam aliquid est actu: cum omne agens agit inquantum est
actu. Oportet igitur quod secundum modum formae sit modus operationis consequentis formam. Forma igitur
quae non est ab ipso agente per formam, causat operationem cuius agens non est dominus. Si qua vero fuerit
forma quae sit ab eo qui per ipsam operatur, operationis etiam consequentis operans dominium habebit. Formae
autem naturales, ex quibus sequuntur motus et operationes naturales, non sunt ab his quorum sunt formae, sed ab
exterioribus agentibus totaliter: cum per formam naturalem unumquodque esse habeat in sua natura; nihil autem
potest esse sibi causa essendi. Et ideo quae moventur naturaliter, non movent seipsa: non enim grave movet
seipsum deorsum, sed generans, quod dedit ei formam.”
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Melhor dizendo, se o ser humano deseja se realizar por meio de atos vegetativos ou sensitivos

apenas, não conseguirá ou terá uma vida como a dos brutos ou das plantas. A natureza da

nossa alma, como dissemos, não pode ser desenvolvida e conhecida senão por suas operações.

Pela sua operação conhecemos seu fim e sua forma. Nesta operação intelectual, devemos

adquirir os hábitos que aperfeiçoam a nossa inteligência para realizar a sua própria operação.

O homem sempre aspirou alcançar a verdade, a beleza, e a bondade absolutas. Deste

modo, a alma humana goza de prerrogativas especiais e difere em profundidade das almas

inferiores. A ideia da espiritualidade, sua subsistência e imortalidade correspondem, assim, às

tendências mais profundas da natureza humana. Somente Deus pode julgar de maneira

perfeita os atos humanos. Daí ser preciso admitir-se a imortalidade da alma para a punição do

crime e a recompensa da virtude (TEOBALDO, 1946). Tudo isso é dado ao homem por meio

de sua forma (alma), que lhe dá o ser por natureza. Ao estudar a potência do intelecto nesta

dissertação buscamos nos voltar àquilo que é o ato próprio da alma humana e que possibilita

todos os outros atos, sejam atos individuais, sejam atos da ciência: o ato de conhecer e suas

perfeições.

2.2 O intelecto como potência da alma

A partir do que vimos até aqui, vamos afirmar que o homem que foge do exercício da

razão não realiza seu próprio fim, apesar de tudo lhe inclinar a viver conforme seu ser que é

dado por sua forma, pois “o homem é o que é não a partir da alma sensitiva, como mentem

alguns, mas a partir da parte intelectiva e principal.” (TOMÁS DE AQUINO, A unidade do

intelecto contra os Averroístas, C. II, 52).43 Por isso, para saber o que é o homem com clareza

é preciso estudar com mais clareza ainda o que é o intellectus.

Sócrates dizia que o princípio da moral é o conhecimento de si mesmo. Logo, o estudo

da faculdade intelectual do homem, está, necessariamente, em concordância com essa tese.

Conhecer a potência por meio da qual o homem conhece a realidade em si mesmo, é conhecer

a si mesmo. Além do mais, como escrevemos acima, é entender, a partir da tradição e da

filosofia de Santo Tomás, o que há de mais elevado e sublime no homem singular e na

humanidade que busca a felicidade.44 O mais nobre entre os estudos.

44 Escreve o Padre Álvaro Calderón sobre o acerto de Platão posto em fundamento no ato do conhecimento:
“Aunque error de Platão fue grave, la dirección general de su pensamiento era recta pues – contra lo que hicreron
los sofistas – ponía a la realidad como fundamento y medida de la inteligencia.” CALDERÓN, A. Umbrales de
la Filosofia. 2011, p. 96. Concomitantemente, podemos recordar aqui do livro X da Ética a Nicômaco de
Aristóteles, onde o autor descreve a atividade do intelecto como aquela que nos permite ter algo de divino. A
alma humana, pela potência intelectual, realiza algo não humano, mas opera semelhante a Deus. Pela
contemplação da verdade, que é o ato, o bem próprio do homem e do intelecto humano, segundo Aristóteles,

43 “Homo est id quod est, non ex anima sensitiua ut quidam mentiuntur, sed ex parte intellectiua et principaliori.”
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A sabedoria que buscamos nos diz que “quem conversa a sós consigo mesmo hoje,

deseja um dia falar a sós com Deus”, assim, falando consigo mesmo, conheceremos o que

somos, e, conhecendo o que somos, teremos o necessário para saber como agir e buscar o

aperfeiçoamento e a virtude, como nos ensina também Santo Tomás:

[...] pertence ao sábio ordenar. [...] ora, a regra geral do governo e da
ordenação de todas as coisas que se dirigem para um fim deve ser assumida
deste fim. Assim, cada coisa fica otimamente disposta enquanto se ordena
convenientemente para o seu fim, visto ser o fim o bem de cada uma”
(TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L. I, C. III)45.

O conhecimento do fim é anterior, na ordem prática, a intenção, a inclinação e a

execução do fim. O homem deve conhecer o seu ser, sua forma, para chegar e obrar conforme

seu fim. Portanto, na ordem ontológica, o homem está disposto potencialmente a conhecer e

realizar seu fim. Logo, deve haver no homem uma potência que o permita ser habitualmente e

conhecer. Ora, essa potência é o intelecto. Esta potência, a do intelecto, permite ao homem

contribuir para a harmonia do universo de um modo distinto das criaturas não espirituais e

materiais. Na Suma contra os Gentios, livro II, capítulo XLVI, o Doutor Angélico resume

quais as razões que, para a perfeição do universo, foi conveniente haver criaturas espirituais,

entre elas o homem:

Sendo, pois, o intelecto divino o princípio da produção das criaturas, foi
necessário que, para a perfeição das criaturas, algumas delas fossem
inteligentes. [...] Além disso, verifica-se a semelhança do efeito com a causa
operante, segundo a forma do efeito que preexiste na causa, pois o agente
produz o que é semelhante a si na forma em que opera. Ora, algumas vezes,
a forma do agente é recebida no efeito segundo o mesmo modo de ser
segundo o qual está no agente, como, por exemplo, a forma do fogo
produzido que tem a mesma forma de ser da forma do agente produtor;
outras vezes, porém, segundo outro modo de ser, como a forma da casa que
está como conhecimento na mente do artista, e que é recebida de forma
material na casa, fora da mente. É evidente que a primeira dessas
semelhanças é mais perfeita que a segunda. Ora, a perfeição de todas as
naturezas consiste na semelhança com Deus, como também a perfeição de
quaisquer efeitos consiste na semelhança com a causa agente. Por isso, a
suma perfeição do universo exige que não somente a segunda semelhança da
criatura com Deus, como também, na medida do possível, a primeira. Ora, a
forma segundo a qual Deus produz a criatura é uma forma inteligível que há

45 “Multitudinis usus, quem in rebus nominandis sequendum philosophus censet, communiter obtinuit ut
sapientes dicantur qui res directe ordinant et eas bene gubernant. Unde inter alia quae homines de sapiente
concipiunt, a philosopho ponitur quod sapientis est ordinare. Omnium autem ordinatorum ad finem,
gubernationis et ordinis regulam ex fine sumi necesse est: tunc enim unaquaeque res optime disponitur cum ad
suum finem convenienter ordinatur; finis enim est bonum uniuscuiusque.”

realiza-se em nós a atividade mais elevada por natureza desta mesma. Essa é a atividade mais feliz, pois é auto-
suficiente e perdura mais tempo.
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em Deus, pois Deus opera pelo intelecto. Logo, é conveniente que para a
suma perfeição do universo, haja algumas criaturas nas quais a forma que há
no intelecto divino seja representada como ser inteligente. E isto significa
justamente que convém haver criatura intelectual por natureza (TOMÁS DE
AQUINO Suma contra os Gentios, L. II, C. XLVI).46

A forma e o princípio que Deus produz as coisas é uma forma intelectual, isto é, o ser

de Deus é ser intelectual, como dizia Aristóteles.47 Deus é pensamento de pensamento. Todas

as coisas são e estão na mente divina, como uma pintura que existe no quadro, porém ainda

está sendo pensada pelo artista na mente do artista. É por meio de um ato intelectual que Deus

sustenta a si mesmo, se realiza e realiza todas as coisas. Nisso, mas à sua maneira, consiste a

semelhança humana com Deus. Tanto no ato humano de conhecer as coisas naturais, como no

de criar as coisas artificiais a partir da sua inteligência.

Todavia, só isso não basta para explicar o modo de ser do homem e sua semelhança

com o modo de ser divino. Deus quis que o ato que realiza o ser do homem fosse, ao seu

modo, e em sua semelhança, um ato intelectual, assim como o Seu. A forma é o princípio e

determina o fim, a forma inclina para o fim, e a operação naturalmente deve seguir a forma

para alcançar o fim. Logo, dentro da ordem do universo, o homem deve ser intelectual. Pois,

na semelhança de Deus, dentro de seus limites, o homem conhece não tanto quantitativamente

pela extensão de um grande número de coisas materiais, mas simples e inteligivelmente, pela

qualidade: “pois, o que é conhecido está no que intelige e é compreendido pela operação

intelectual dele” (TOMÁS DE AQUINO, Suma contra os Gentios, L II, C. XLVI). Para isso,

devemos compreender o que o autor entende por intelecto,48 para avançar na pesquisa e

conhecer em profundidade aquilo que somos.

48 Colocamos aqui alguns dos argumentos de Santo Tomás neste capítulo desta suma. Antes aconselho a leitura
de todo o capítulo XLVI, do II livro da Suma contra os Gentios. Neste livro, Santo Tomás ao seu modo nos dá
uma série de seis razões para a necessidade e conveniência de “que algumas criaturas intelectuais fossem feitas, e
colocadas no mais elevado cume das coisas” (TOMÁS DE AQUINO, Suma contra os Gentios, L. II, C. XLVI).

47 (ARISTÓTELES, Metafísica, 1072a20).

46 “Similitudo effectus ad causam agentem attenditur secundum formam effectus quae praeexistit in agente:
agens enim agit sibi simile in forma secundum quam agit. Forma autem agentis recipitur quidem in effectu
quandoque secundum eundem modum essendi quo est in agente, sicut forma ignis generati eundem essendi habet
modum cum forma ignis generantis; quandoque vero secundum alium modum essendi, sicut forma domus quae
est intelligibiliter in mente artificis, recipitur materialiter in domo quae est extra animam. Patet autem
perfectiorem esse primam similitudinem quam secundam. Perfectio autem universitatis creaturarum consistit in
similitudine ad Deum: sicut etiam perfectio cuiuslibet effectus in similitudine ad causam agentem. Requirit igitur
summa universi perfectio non solum secundam assimilationem creaturae ad Deum, sed primam, quantum
possibile est. Forma autem per quam Deus agit creaturam, est forma intelligibilis in ipso: est enim agens per
intellectum, ut supra ostensum est. Oportet igitur ad summam perfectionem universi esse aliquas creaturas in
quibus secundum esse intelligibile forma divini intellectus exprimatur. Et hoc est esse creaturas secundum suam
naturam intellectuales.”
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2.3 O que é o intellectus?

Santo Tomás pergunta se o intelecto é potência da alma ou essência dela mesma e, em

seguida, responde: “O intelecto é uma potência da alma” (TOMÁS DE AQUINO, Suma

Teológica, I, q. 79, a.1, resp),49 e em outro livro escreve: “tendo, portanto, mostrado a partir

das palavras de Aristóteles e de outros que o seguem, que o intelecto é uma potência da alma,

a qual é a forma do corpo.” (TOMÁS DE AQUINO, A unidade do intelecto contra os erros

dos Averroístas, C. III, 60).50 Devemos admitir, então, que o intelecto humano é uma potência

da alma pela razão da própria natureza, pois, se o homo sapiens fosse dotado de intelecto in

actu, e esse ato se confundisse com a essência da alma mesma, logo, desde o ato de existir

(actus essendi) o homem seria igual a Deus, conhecedor de todas as coisas.

A criatura humana não conhece todas as coisas. E, as que conhece, pode fazê-lo de

duas maneiras distintas, mas que visam o mesmo ato, o conhecimento da verdade: a) algumas

de maneira intuitiva, imediata, pela essência e pelos primeiros princípios evidentes, sem negar

ou afirmar nada das coisas, o que é no sentido forte da palavra, o ato próprio da inteligência,

ainda muito confuso e complexo; e b) na maioria das vezes, o conhecimento acontece de

modo mediato, discursivo e raciocinativo.51 Vejamos o que escreve sobre isso Santo Tomás:

A razão e o intelecto, no homem, não podem ser potências diversas; o que
manifestamente se compreenderá se se considerar no ato deles. Pois, inteligir
é apreender, pura e simplesmente, a verdade inteligível; ao passo que
raciocinar é proceder de uma para outra intelecção, para conhecer a verdade
inteligível. Por onde, os anjos que possuem perfeitamente, ao modo da sua
natureza, o conhecimento da verdade inteligível, não têm necessidade de
proceder de uma para a outra; mas, simplesmente e sem discurso, apreendem
a verdade das coisas, como diz Dionísio. Porém, os homens, chegam a
conhecer a verdade inteligível, procedendo de uma para outra, como diz o
mesmo autor, no mesmo passo; e, por isso, se chamam racionais. Ora, é
patente que o raciocinar está para o inteligir, como o ser movido para o
repousar, ou o adquirir para o possuir; dos quais termos um pertence ao
perfeito, o outro, porém, ao imperfeito. E como o movimento sempre
procede do imóvel e termina no repouso, daí vem que o raciocínio humano,
por via de inquisição ou de invenção, procede de certos princípios
absolutamente inteligidos, que são os primeiros princípios; e, de novo, por
via do juízo, volta, decompondo, aos primeiros princípios, à luz dos quais
examina o que descobriu. Ora, é manifesto, que o ser movido e o repousar,

51 Estudaremos essa distinção no modo do homem conhecer a verdade de maneira aprofundada no capítulo IV,
pois, a distinção das virtudes intelectuais especulativas se fundamenta precisamente nesta distinção na qual a
alma chega à alguma verdade de maneira imediata e outras de maneira mediata. Por isso, entre as virtudes
intelectuais especulativas uma aperfeiçoará o primeiro modo de conhecer a verdade; e outras, o segundo modo.

50 “Ostenso igitur ex uerbis Aristotilis et aliorum sequentium ipsum quod intellectus est potentia anime que est
corporis forma, licet ipsa potentia que est intellectus non sit alicuius organi actus, «quia nichil ipsius operationi
corrimunicat corporalis operatio», ut Aristotiles dicit; inquirendum est per rationes quid circa hoc sentire sit
necesse. Et quia, secundum doctrinam Aristotilis, oportet ex actibus principia actutim considerare, ex ipso actu
proprio intellectus qui est intelligere primo hoe considerandum uldetur.”

49 “Quod intellectus sit aliqua potentia animae”.
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mesmo nas coisas naturais, não se reduzem a potências diversas, mas a uma
só e mesma; pois, é pela mesma natureza que uma coisa se move e repousa
localmente. Logo, com muito maior razão, pela mesma potência inteligimos
e raciocinamos. E assim, é claro que, no homem, a razão e o intelecto
constituem a mesma potência. (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, q.
79, a. 8, resp).52

Se fossemos homens pessimistas poderíamos dizer: é preciso ver a faculdade

intelectiva de forma mais negativa, dizendo o que ela não é, e como o homem é limitado, e

afirmando sua deficiência em relação ao intelecto dos anjos e de Deus. Pois o homem precisa,

para conhecer e alcançar as verdades mais sublimes, em última instância, raciocinar.

Contudo, estaríamos traindo nosso mestre, pois não é está à visão de Santo Tomás: “Ora,

dentre os seres inferiores, não há nenhum mais perfeito que a alma humana.” (TOMÁS DE

AQUINO, Suma Teológica, I, q. 79, a. 4, resp). Entre os seres que são e vivem - os de alma

vegetativa, sensitiva e intelectiva - a alma humana é aquilo que há de mais perfeito e nobre.53

Por outro lado, se analisarmos de maneira hierárquica, de cima para baixo, isto é, de Deus,

estendermo-nos a análise às criaturas celestes, veremos que o homem é o que há de mais

inferior na hierarquia espiritual (GARDEIL, D. H). Em Deus não há potência intelectual, Ele

é Ato Puro. Sua essência é conhecer e ser.

As primeiras questões da Suma de Teologia e nos primeiros capítulos da Suma Contra

os Gentios, discorrem sobre a natureza do Deus Uno, fonte de onde brotam todas as coisas.

Aquele ser que conhece todas as coisas e está em ato para todo conhecimento, sabe tudo, e

não é preciso em sua operação nenhuma potência por meio da qual realizasse o ato de

conhecer, pois não lhe falta mais nada a conhecer, nem a transformar, nem a atualizar. “Ora,

em Deus não há forma diferente do seu ser, como já dissemos. Por onde, como a sua essência

53 “E o intelecto parece surgir em nós como uma certa substância e não ser corruptível [...] No que diz respeito ao
intelecto, talvez ele seja algo mais divino e impassível.” (ARISTÓTELES, De anima,, 408 b18). Já meditava
sobre a nobreza do intelecto, o filósofo Estagirita. Se nos dedicássemos a um trabalho mais longo, não seria
difícil encontrarmos citações como esta na obra do filósofo. Idem em Platão.

52 “Respondeo dicendum quod ratio et intellectus in homine non possunt esse diversae potentiae. Quod manifeste
cognoscitur, si utriusque actus consideretur. Intelligere enim est simpliciter veritatem intelligibilem
apprehendere. Ratiocinari autem est procedere de uno intellecto ad aliud, ad veritatem intelligibilem
cognoscendam. Et ideo Angeli, qui perfecte possident, secundum modum suae naturae, cognitionem intelligibilis
veritatis, non habent necesse procedere de uno ad aliud; sed simpliciter et absque discursu veritatem rerum
apprehendunt, ut Dionysius dicit, VII cap. de Div. Nom. Homines autem ad intelligibilem veritatem
cognoscendam perveniunt, procedendo de uno ad aliud, ut ibidem dicitur, et ideo rationales dicuntur. Patet ergo
quod ratiocinari comparatur ad intelligere sicut moveri ad quiescere, vel acquirere ad habere, quorum unum est
perfecti, aliud autem imperfecti. Et quia motus semper ab immobili procedit, et ad aliquid quietum terminatur;
inde est quod ratiocinatio humana, secundum viam inquisitionis vel inventionis, procedit a quibusdam simpliciter
intellectis, quae sunt prima principia; et rursus, in via iudicii, resolvendo redit ad prima principia, ad quae
inventa examinat. Manifestum est autem quod quiescere et moveri non reducuntur ad diversas potentias, sed ad
unam et eandem, etiam in naturalibus rebus, quia per eandem naturam aliquid movetur ad locum, et quiescit in
loco. Multo ergo magis per eandem potentiam intelligimus et ratiocinamur. Et sic patet quod in homine eadem
potentia est ratio et intellectus.”
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mesma é também a espécie inteligível, conforme já dissemos, segue-se necessariamente, que

seu ato mesmo de inteligir é a sua essência e o seu ser.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma

Teológica, I, q. 14, a. 4, resp).54

Deus possui no seu próprio Ser toda a virtude intelectiva para si e para toda a criatura

intelectual, inclusive o animal racional. A questão 14 da primeira parte, especialmente no

artigo 8, diz que: “a ciência de Deus é a causa de todas as coisas” (TOMÁS DE AQUINO,

Suma Teológica, I, q. 14, a. 8, resp),55 e deste modo, é a causa e origem do próprio intelecto

humano, enquanto potência, virtude e operação ao seu fim, que é o ato de inteligir, isto é,

conhecer.56

Pelo intelecto, pela vontade, pelo livre-arbítrio e pelo cultivo das virtudes intelectuais,

o homem possui certa semelhança com Deus: “Entre os estudos humanos, o mais sublime é o

da sabedoria [...], porque por ele o homem aproxima-se o mais possível da semelhança de

Deus, o qual fez todas as coisas sabiamente.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os

Gentios, L. I, C. I).57 O sábio, ao conhecer, ao apreender a realidade, ao receber a ordem dos

objetos conhecidos, produz ciência e cultura, se move mais ou menos perfeitamente como

arquiteto de sua vida, ora, estes são sinais dessa semelhança imperfeita do homem e seu

criador, que o fez para seu fim intelectual e espiritual. No seu contemplar e fazer sabiamente o

homem pode por meio da inteligência conhecer as essências e as causas das coisas. Tanto no

57 “Inter omnia vero hominum studia sapientiae studium est perfectius, sublimius, utilius et iucundius.”

56 Desde muito pequeno existe na mais terna criança um desejo natural pelo saber. A causa disso é a própria
forma humana. O filósofo, amigo da sabedoria, deve ser como uma criança neste ponto: deve desejar conhecer
desinteressadamente. Nada impede a necessidade dessa curiosidade natural. Ela faz parte da nossa potência
intelectual, que, como dizia Aristóteles está aí desde que nascemos, pois somos como folhas em branco para
serem escritas. Esse desejo faz com que as crianças se perguntem pelo porquê daquela realidade. A consequência
dessa pergunta é o conhecimento. Não ainda aos modos do filósofo, mas aos seus modos. Dizemos, com certeza,
que as respostas que o estudo da Metafísica dá não podem ser encontradas por uma criança, pela razão desta não
ter um conhecimento sólido das outras ciências (Lógica, Física, Moral) que devem ser anteriores ao estudo da
Metafísica. No entanto, tudo começa com aquela simples pergunta de toda criança. A primeira pergunta que é
realizada pela inteligência, fruto do desejo inato do saber: Quid Est, isto é, o que é isso?

55 “Quod scientia Dei est causa rerum. Sic enim scientia Dei se habet ad omnes res creatas, sicut scientia artificis
se habet ad artificiata. Scientia autem artificis est causa artificiatorum, eo quod artifex operatur per suum
intellectum, unde oportet quod forma intellectus sit principium operationis, sicut calor est principium
calefactionis. Sed considerandum est quod forma naturalis, inquantum est forma manens in eo cui dat esse, non
nominat principium actionis; sed secundum quod habet inclinationem ad effectum. Et similiter forma
intelligibilis non nominat principium actionis secundum quod est tantum in intelligente, nisi adiungatur ei
inclinatio ad effectum, quae est per voluntatem. Cum enim forma intelligibilis ad opposita se habeat (cum sit
eadem scientia oppositorum), non produceret determinatum effectum, nisi determinaretur ad unum per
appetitum, ut dicitur in IX Metaphys. Manifestum est autem quod Deus per intellectum suum causat res, cum
suum esse sit suum intelligere. Unde necesse est quod sua scientia sit causa rerum, secundum quod habet
voluntatem coniunctam. Unde scientia Dei, secundum quod est causa rerum, consuevit nominari scientia
approbationis.”

54 “Unde, cum ipsa sua essentia sit etiam species intelligibilis, ut dictum est, ex necessitate sequitur quod ipsum
eius intelligere sit eius essentia et eius esse. Et sic patet ex omnibus praemissis quod in Deo intellectus, et id
quod intelligitur, et species intelligibilis, et ipsum intelligere, sunt omnino unum et idem.”
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anjo,58 como no homem “a potência é relativa ao ato.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma

Teológica, I, q. 54, a. 3, resp).59 Por isso, faz-se necessário em todos os seres inteligíveis, que

tem sua realização ao conhecer espiritualmente, uma potência que possibilite o ato do

conhecimento. Essa potência em geral é o intelecto. Contudo, há uma diversidade e graduação

de intelectos, como afirma o Doutor.60 A operação intelectual no homem difere do Anjo e de

Deus.

O homem necessita, como veremos mais à frente, das “janelas” dos sentidos internos e

externos do corpo para conhecer, em um primeiro momento, as formas particulares ou

imagens sensíveis: “E o fato de a alma precisar, de certo modo, do corpo para a sua operação,

mostra que ela tem um grau de intelectualidade inferior ao do anjo, que não está unido a um

corpo” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 75, a. 7, resp),61 e, na Suma contra os

Gentios: “Como o nosso intelecto, no estado da vida presente, tem o conhecimento iniciado

nos sentidos, aquelas coisas que não caem nos sentidos não podem ser apreendidas por ele, a

não ser enquanto o conhecimento delas tenha sido deduzido das coisas sensíveis.” (TOMÁS

DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L.I, C. III).

Se Platão separava as essências ou idéias das coisas, e sustentava que existem como

tais, da maneira que a inteligência as conheça de maneira única, imutável e eterna, sem a

necessidade dos seres físicos, contingentes e variáveis, Santo Tomás, seguindo seu mestre

Aristóteles, afirma que o objeto da inteligência (assim como pensava Platão) são as essências,

porém, que essas essências são formas que estão nas coisas, que, em um primeiro momento

são conhecidas pelos sentidos, em sua concretude e materialidade, e que em seguida são

61 “Quod corpus non est de essentia animae, sed anima ex natura suae essentiae habet quod sit corpori unibilis.
Unde nec proprie anima est in specie; sed compositum. Et hoc ipsum quod anima quodammodo indiget corpore
ad suam operationem, ostendit quod anima tenet inferiorem gradum intellectualitatis quam Angelus, qui corpori
non unitur.”

60 TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L.I, C. III.
59 “Potentiae est ut actus”.

58 “A nossa alma tem certas potências, cujas operações se exercem por órgãos corpóreos; e tais operações são o
ato de certas partes do corpo, como a visão o é dos olhos e a audição dos ouvidos. Porém, ela tem certas
faculdades, cujas operações não se exercem por órgãos corpóreos, como a inteligência e a vontade; tais
operações não são o ato de nenhuma faculdade do corpo. Ora, os anjos, não tendo corpos que lhe estejam
naturalmente unidos, como no sobredito se colhe, só o intelecto e a vontade, dentre as faculdades humanas pode
lhes convir.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 54, a. 5, resp). A alma humana possui certas
potências em igualdade com os seres celestes, porém, seu ato de conhecer depende também dos dados corpóreos,
ou seja, dos fantasmas. A alma ao voltar-se para as imagens sensíveis abstrai as espécies inteligíveis, e, em
seguida, começa a formular um conhecimento puramente espiritual. Todavia, existe uma grande diferença entre o
conhecimento da espécie humana e das espécies angélicas: “Ora, o intelecto de um anjo está mais distante do
intelecto humano que o intelecto de um excelente filósofo está de um rude ignorante, pois à distância existente
entre esses dois últimos está ainda contida dentro dos limites da espécie humana, limites ultrapassados pelo
intelecto angélico. O anjo, na verdade, conhece Deus por efeitos mais nobres que os conhecidos pelos homens,
pois a substância angélica, pela qual o anjo é conduzido ao usar da razão natural, para o conhecimento de Deus, é
mais digna que as coisas sensíveis e até que a própria alma, pela qual o intelecto humano eleva-se ao
conhecimento de Deus (TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L. I, C. III).
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abstraídas pelo intelecto, se tornando universais e imateriais. Vejamos o que afirma sobre isso

Álvaro Calderón:

As essências, então, se acham nas coisas como envoltas na contingência da
matéria; os sentidos conhecem as coisas nesta contingência e concretude, e a
inteligência desenvolve as essências por meio da abstração. Explica assim
como a dualidade que se acha nas coisas está em correspondência com a
dualidade que se dá na mente do homem: por parte das coisas, a solução
aristotélica se resume na doutrina da matéria e forma, e por parte do sujeito
cognoscente, se resume na doutrina da abstração (CALDERÓN, Umbrales
de la Filosofia, 2011, p. 97). (Tradução nossa)

As coisas como nos aparecem estão divididas em um aspecto material e um aspecto

formal de sua realidade.62 Ao estudar qualquer objeto é preciso realizar a pergunta: “Quid

Est?”. Isto é, perguntar sobre qual é a essência, ou quididade, a forma63 de determinada coisa.

Por isso, uma das primeiras perguntas que a inteligência realiza e que o filósofo deve fazer

naturalmente é essa: "o que é isto?” Pois, o primeiro que cai sob a inteligência é o que é.

Depois de apreendida a essência da coisa a razão investiga como, onde, de que maneira e

porque tal coisa é assim. Um cão é um cão. Porém, a razão de ser não é tão evidente, nem

suas causas, suas propriedades e acidentes. Responder àquelas perguntas chamadas “Propter

Quid”, que questionam as razões e causas é próprio também do intelecto, todavia é pelo ato de

raciocinar, atualizado pelas virtudes intelectuais da ciência e da sabedoria, como veremos

mais adiante.

O intelecto por ser uma das potências superiores, abrange um grande número de

objetos, sejam elas substanciais, como conhecer a essência de homem, apreender o ser,

realizar juízos e raciocínios, ou, acidentais, como saber que um homem, essencialmente

63 O fim do intelecto é o seu bem, que é a verdade. É o intelecto a virtude máxima da alma, por sua operação e
pelo seu fim. Chesterton ao escrever uma biografia sobre o santo Doutor comenta o modo como santo Tomás
entendia a relação entre matéria e forma na realidade de todas as coisas: “Pois “formal” na linguagem tomista
significa algo real, ou algo possuidor da qualidade real e decisiva que faz de uma coisa o que ela é. Em geral,
quando descreve uma coisa como sendo feita de Forma e Matéria, ele muito corretamente reconhece que a
Matéria é o elemento mais misterioso, indefinido e indistinto; o que imprime a algo a sua própria identidade é a
Forma [...] Mas a forma é o fato; é o que faz um tijolo ser tijolo, e um busto, um busto, e não o barro informe e
amassado que ambos são feitos.” (CHESTERTON, 2015, p. 138). Por fim, a forma determina a matéria para um
fim claro e distinto absolutamente: “Além disso, o acaso somente acontece nas coisas que têm possibilidade de
se comportarem diversamente, e esta possibilidade é da matéria, não da forma, porque esta determina ainda mais
a possibilidade da matéria para um fim.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma contra os Gentios, L. II, C. XXXIX).
Traço interessante neste pensamento de santo Tomás é a ideia de que a forma ou o ser dos seres humanos
exercem um papal dinâmico e potencializador. O ser humano que vive conforme seu fim deve ser ativo, e a causa
dessa atividade é a própria potência do fim que almeja: conhecer a misteriosidade por de trás da matéria e
transformar-se na realidade que é diferente de si mesmo.

62 Santo Tomás de Aquino ao desenvolver a doutrina da abstração, ensina que o ato de abstrair ainda não é uma
operação totalmente intelectual, uma vez que, é sob a imagem sensível que ela age, dentro dos limites da
materialidade da espécie sensível. Logo, seu produto, a espécie inteligível, ao ser apreendida pela inteligência,
realizará a primeira e basilar operação do conhecimento intelectual: a simples apreensão do ser, sem afirmar ou
negar nada.
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animal racional, se chame Pedro ou Judas. Ora, é justamente pela variedade de objetos

formais que o intelecto recebe, que se fazem necessários os diversos hábitos intelectuais

especulativos, embora materialmente, todos os hábitos intelectuais aperfeiçoem apenas uma

única potência, a do intelecto.64

O cerne da doutrina tomista do intellectus é a concepção desta potência como

faculdade que apreende, oposta à vontade,65 faculdade que se inclina a um ser que lhe é

apresentado por outro. Nesta apreensão do ser o intellectus realiza uma operação que é

superior às outras operações e potências. O homem apreende o ser porque é racional e

inteligente, qualidades próprias da sua espécie, pode apreender até a sua própria quididade,

voltando-se para si mesmo, se conhecendo e tomando consciência de si e produzindo

Sapientia,66 e isso intelectualmente.

66 Deixo aqui uma citação de Chesterton que penso ser apropriada para essa nossa reflexão, além do mais, é
marcada pela característica ironia Chestertoniana: “É uma pena que a antropologia tenha se degradado ao estudo
de antropoides. [...] do mesmo modo que na América os novos humanistas ressaltaram aos antigos humanitários
que seu humanitarismo concentrara-se largamente em coisas não especialmente humanas, tais como condições
físicas, apetites, necessidades econômicas, ambiente, etc. – assim também aqueles que são chamados de
antropólogos tem de estreitar suas mentes à análise de coisas materialistas que não são coisas notavelmente
antrópicas. Têm de caçar através da história e pré-história algo que não seja enfaticamente Homo Sapiens, mas
que é sempre considerado como Simius Insipiens. Homo Sapiens só pode ser considerado em relação à Sapientia;
e somente um livro como aquele (Suma Teológica) de santo Tomás é realmente devotado à ideia de Sapientia.
Em resumo, deveria haver um estudo real chamado antropologia que correspondesse à teologia. Neste sentido,
santo Tomás, talvez antes de tudo, seja um grande antropólogo.” (CHESTERTON, 2013, p. 141). Nos parece que
esta citação se encaixa perfeitamente com o intuito desta dissertação: compreender o que é o intelecto e seus
hábitos, entre eles, a sabedoria, para compreender o que é o homem. É importante ter em mente que a sabedoria,

65 “A iminência de uma coisa em relação à outra pode considerar-se sob duplo aspecto: absoluta e relativamente.
Absolutamente, quando se considera uma coisa tal qual ela é; relativamente, quando se diz que ela é tal, por
comparação com outra. Assim, considerados o intelecto e a vontade em si mesmos, resulta que o primeiro é mais
eminente; o que bem se verá, comparando entre si os seus objetos. Pois, o objeto do intelecto é mais simples e
absoluto que o da vontade, porque é a noção mesma do bem desejável; ao passo que o objeto da vontade é o bem
desejável, cuja noção está no intelecto. Ora, quanto mais um objeto é simples e abstrato, tanto mais é, em si,
nobre e elevado. Por onde, o objeto do intelecto é mais elevado que o da vontade. Ora, como é a relação com o
objeto que determina a essência própria de uma potência, segue-se que o intelecto, em si e absolutamente, é mais
elevado e nobre que à vontade. Relativamente, porém, e por comparação, com outra coisa, resulta que, às vezes,
a vontade é mais elevada que o intelecto, por consistir o seu objeto em algo de mais elevado que o objeto do
intelecto. Assim, se dissesse que o ouvido é, relativamente, mais nobre que a vista, por ser o objeto, de que
provém um som, mais nobre que o que tem a cor; embora, em si mesma, seja a cor mais nobre e simples que o
som. Ora, como se disse antes (q. 16, a. 9; q. 27, a. 4), a ação do intelecto consiste em a noção da coisa inteligida
nele residir; ao passo que a ação da vontade se completa pela sua inclinação à coisa como em si mesma é. E por
isso o Filósofo diz, que o bem e o mal, objetos da vontade, estão nas coisas; enquanto que o verdadeiro e o falso,
objetos do intelecto, estão na mente. Por onde, comparando: quanto mais a coisa, em que consiste o bem, for
mais nobre que a alma mesma, na qual reside à noção inteligida, tanto a vontade será mais elevada que o
intelecto. Porém, quanto mais a coisa, em que consiste o bem, for inferior à alma, também, por comparação com
tal coisa, o intelecto é mais elevado que à vontade. Por isso, melhor é o amor, que o conhecimento de Deus; e, ao
contrário, melhor é o conhecimento, que o amor das coisas materiais. Todavia, absolutamente, o intelecto é mais
nobre que à vontade.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 82, a. 3, resp).

64 A potência superior abrange uma noção mais universal do objeto do que a potência inferior; pois, quanto mais
superior é a potência tanto maior extensão tem, em relação aos objetos. Por onde, muitos objetos sobre os quais
se estende, em si, a potência superior, entram na mesma noção e, todavia, diferem pelas noções sobre as quais se
exercem, por si, as potências inferiores. Donde vêm o pertencerem objetos diversos a diversas potências
inferiores, os quais, todavia, estão sujeitos à potência superior. (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 76,
a. 3, resp.)
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Podemos dizer que, sua forma, sua quididade é ser intelectual. Logo, ser intelectual é

ser humano. “Ora, a diferença constitutiva do homem é ser racional, qualidade esta que lhe

atribuímos em virtude do princípio intelectivo. Logo esta é a forma do homem [...] deve-se

admitir que o intelecto, princípio da operação intelectual, é a forma do corpo humano.”

(TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 76, a.1).67 Se a singularidade, individualidade e

contingência dos homens lhes vêm de sua matéria, que é um princípio intrinsecamente

passivo, a universalidade de sua essência é explicada pelo princípio formal que é ativo. Este

que lhe determina a ser, ser o que é, de onde as coisas tomam seu aspecto comum e

permanente, por isso, aqui estamos estudando não só psicologia, mas também antropologia.

Por essa razão, o intelecto é a potência máxima da alma, por onde maximamente o homem

deve obrar, e isso nos diz o próprio Doutor Angélico:

Mas devemos notar que, quanto mais nobre for a forma, tanto mais dominará
a matéria corpórea, tanto menos nessa estará imersa e tanto mais a excederá
pela sua operação ou virtude; por onde, vemos que a forma do corpo misto
tem uma certa operação não causada pelas qualidades elementares. E quanto
mais avançarmos em a nobreza das formas, tanto mais veremos a virtude da
forma exceder a matéria elementar; assim, alma vegetativa é mais que a
forma do metal e a alma sensitiva, mais que a vegetativa. Ora, a alma
humana é a última, em a nobreza das formas. Por onde, excede, pela sua
virtude, a matéria corpórea, na medida mesma em que tem uma operação e
uma virtude, das quais de nenhum modo participa a matéria corpórea. E essa
virtude se chama intelecto. (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q.
76, a. 1, resp.).68

68 “Sed considerandum est quod, quanto forma est nobilior, tanto magis dominatur materiae corporali, et minus ei
immergitur, et magis sua operatione vel virtute excedit eam. Unde videmus quod forma mixti corporis habet
aliquam operationem quae non causatur ex qualitatibus elementaribus. Et quanto magis proceditur in nobilitate
formarum, tanto magis invenitur virtus formae materiam elementarem excedere, sicut anima vegetabilis plus
quam forma metalli, et anima sensibilis plus quam anima vegetabilis. Anima autem humana est ultima in
nobilitate formarum. Unde intantum sua virtute excedit materiam corporalem, quod habet aliquam operationem
et virtutem in qua nullo modo communicat materia corporalis. Et haec virtus dicitur intellectus. Est autem
attendendum quod, si quis poneret animam componi ex materia et forma, nullo modo posset dicere animam esse

67 “Quod necesse est dicere quod intellectus, qui est intellectualis operationis principium, sit humani corporis
forma. Illud enim quo primo aliquid operatur, est forma eius cui operatio attribuitur, sicut quo primo sanatur
corpus, est sanitas, et quo primo scit anima, est scientia; unde sanitas est forma corporis, et scientia animae. Et
huius ratio est, quia nihil agit nisi secundum quod est actu, unde quo aliquid est actu, eo agit. Manifestum est
autem quod primum quo corpus vivit, est anima. Et cum vita manifestetur secundum diversas operationes in
diversis gradibus viventium, id quo primo operamur unumquodque horum operum vitae, est anima, anima enim
est primum quo nutrimur, et sentimus, et movemur secundum locum; et similiter quo primo intelligimus. Hoc
ergo principium quo primo intelligimus, sive dicatur intellectus sive anima intellectiva, est forma corporis.”

como veremos, é um hábito daquela alma que, por meio da razão natural, se dispõem a conhecer pelas causas
primeiras e mais elevadas da realidade fazendo disso uma virtude que realiza ao máximo a sua própria natureza.
O homem sábio é aquele que ordena todas as coisas de cima para baixo, pondo cada uma em seu lugar, a partir
do princípio mais elevado e, em vista do fim mais elevado. Também podemos chamar a sabedoria de “teologia
natural”, pois, por ser ela o conhecimento das causas e razões mais elevadas, é o conhecimento de Deus por meio
da razão natural. Sabemos que Santo Tomás, na Summae Theologiae, não usa como método apenas a dedução
natural para conhecer a Deus, mas, também o método da Teologia Sagrada que tem como princípio a Teologia
Revelada. Todavia, é inegável que santo Tomás, até onde é possível, nos faz conhecer a Deus por meio da razão
natural, mostrando assim, o que a Natura Hominis e suas possibilidades são capazes.
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A matéria sendo comum a todos os seres compostos de matéria e forma, não determina

o que as coisas são, nem é a ideia que determina o que uma coisa é, como pensava Platão, em

verdade. Mas é a forma - que está unida à matéria e que é conhecida pelo homem através da

matéria - que determina e dispõe o ser à sua finalidade.

A nobreza da forma se dará em diversos graus, quanto mais nobre a forma, menos da

matéria ela precisará para realizar o ato do ser, deste modo, mais sua força própria se

manifestará. A forma é a atividade e a qualidade. A matéria é a passividade e a quantidade. A

diferença humana é essencialmente conhecer imaterialmente todos os seres, o que se dá

conhecendo a forma específica de cada um deles. Quanto mais independente da matéria for à

forma conhecida, maior será sua operação espiritual e imaterial. Logo, quanto mais espiritual

for um objeto formado, mais espiritual deverá ser a faculdade que se atualizará por meio de

um ato também espiritual. Sendo assim, como conhecer a forma que está em grau máximo, se

não houver uma faculdade que possibilite esse conhecimento?

Nas almas vegetativas e sensitivas, suas virtudes e operações são limitadas pela

matéria, sua operação máxima se realiza dentro dos limites da materialidade. Todavia, na

criatura composta de corpo e alma, é lhe dado por Deus, em sua essência, a virtude e os meios

de operar imaterialmente, conhecendo o ser e a forma de tudo que é. Por isso, o modo como a

coisa tem o ser é que determina sua maior ou menor nobreza, conforme sua atividade e

qualidade: “Por conseguinte, o modo da nobreza de uma coisa corresponde ao modo de ela ter

o ser, pois, conforme a coisa restringe o seu ser a um maior ou menor grau de nobreza, ela é

dita de maior ou menor grau.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L.I, C.

XXVIII).69

O ser do homem é ser inteligente, nisto consiste sua nobreza. A forma humana é nobre

porque por sua atividade o homem conhece objetos que também são nobres. Podemos pensar

nos saberes da matemática, que influenciaram tanto as ciências, nas descobertas das ciências

naturais, que tantos benefícios trazem a toda vida, nas especulações psicológicas, metafísicas

e teológicas, que estimulam os espíritos nos estudos das mais elevadas questões, que tem por

69 “Omnis enim nobilitas cuiuscumque rei est sibi secundum suum esse: nulla enim nobilitas esset homini ex sua
sapientia nisi per eam sapiens esset, et sic de aliis. Sic ergo secundum modum quo res habet esse, est suus modus
in nobilitate: nam res secundum quod suum esse contrahitur ad aliquem specialem modum nobilitatis maiorem
vel minorem, dicitur esse secundum hoc nobilior vel minus nobilis.”

formam corporis. Cum enim forma sit actus, materia vero sit ens in potentia tantum; nullo modo id quod est ex
materia et forma compositum, potest esse alterius forma secundum se totum. Si autem secundum aliquid sui sit
forma, id quod est forma dicimus animam, et id cuius est forma dicimus primum animatum.”
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objeto o próprio pensar, adequados a realidade em maior ou menor grau70. Todas essas

atividades certamente são superiores ao simples movimento nutritivo ou sensitivo. Logo, é

preciso uma potência superior. Ora, essa potência é o intelecto.

Ademais, a nobreza do homem, fundada na alma racional, consiste numa relação entre

sua causa formal,71 isto é, na maneira que ela tem o seu ser, em sua causa final, na maneira

que opera, que apreende o ser. Uma é o princípio, outra é o ato. No próximo tópico iremos

buscar compreender no que consiste esse ato, o ato do intelecto.72

É preciso conhecer de maneira conforme a natureza, pela aquisição e adequação de sua

inteligência a outros seres: “Elevado a um grau de imaterialidade conveniente, todo ser se

torna apto a receber, sabemos, além de sua própria forma, a dos outros seres: ele é um sujeito

cognoscente.” (GARDEIL, 2013, p. 187). O intelecto humano, por sua virtude, possibilita o

homem conhecer todas coisas, na medida em que se adequa a elas, por isso dizemos com

Gardeil e Pierre Rousselot,73 que de certo modo, ele é apto a receber e se transformar nessas

coisas que conhece. Escreve Santo Tomás:

Nenhum corpo pode receber a forma substancial de outro, se não for privado
da sua forma pela corrupção. Ora, o intelecto não se corrompe, mas, antes, é
aperfeiçoado ao receber as formas de todos os corpos, pois se aperfeiçoa pela
intelecção, ao receber em si as formas dos objetos inteligíveis (TOMÁS DE
AQUINO, Suma contra os Gentios, L. II, C. XLIX).74

Paradoxalmente, por essa mesma razão, o intelecto humano é uma potência e sempre

será uma potência, ao mesmo tempo ativa e passiva, frente a todas as realidades no seu ato.

Ao ver cães, pela abstração universal, conheço o que é um cão, e, de certa forma, pela

atividade do intelecto, estes cães vêm à minha inteligência, e me transformo por um instante,

74 “Nullum corpus potest alterius corporis formam substantialem recipere nisi per corruptionem suam formam
amittat. Intellectus autem non corrumpitur, sed magis perficitur per hoc quod recipit formas omnium corporum:
perficitur enim in intelligendo; intelligit autem secundum quod habet in se formas intellectorum. Nulla igitur
substantia intellectualis est corpus.”

73 Conhecer é principal e primeiramente captar e estreitar em si um outro, capaz também de vos captar e de vos
estreitar; é viver a vida de outro vivente (ROUSSELOT, P. 1999, p. 24).

72 “Donde, também, convir à sabedoria entregar-se, acima de tudo, à sua consideração.” (TOMÁS DE AQUINO,
Suma Contra os Gentios, L. I, C.I).

71 Há quatro espécies de causas: eficiente, material, formal e final, que são as quatro maneiras pelas quais o ser
pode contribuir para produzir alguma coisa, ou, as quatro maneiras pelas quais podemos explicar alguma coisa:
a) causa eficiente é aquilo que produz, por sua ação, um novo ser; b) causa material é aquilo de que é feito algum
ser; c) causa formal é aquilo que constitui o ser num determinado modo de ser; d) causa final é aquilo para que
foi feito o ser.

70 “Os importantes problemas referentes ao conhecimento, à psicologia, à lei moral, à existência de Deus, à
sociedade humana, que foram discutidos pelos filósofos da Idade Média são análogos a problemas que
comumente têm sido tópicos da discussão filosófica desde então. Mas, a linguagem empregada, isto é, o idioma
filosófico empregado, era bem diferente daquele comumente usado hoje; e a abordagem aos problemas era
muitas vezes diferentes.” (COPLESTON, 2017, p. 25).
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pelo menos intelectualmente, nestes Bulldogs. De alguma maneira me transformo no ser

deles. Me transformo, pois, seu ser passa a fazer parte de mim e a me moldar. Tudo isso, sem

minha alma deixar de ser o que é, e sem os Bulldogs deixarem de ser, em si, o que são. O

conhecimento é potencial in anima, todavia, claramente vemos que ele só se realiza em ato

mediante uma relação íntima com o que está extra Anima, o que se dá pela abstração da coisa.

Uma coisa é o homem ter a potência intelectual, outra é ele atualizar essa potência:

“Ora, a coisa que se identifica com o próprio ser, compete ser segundo toda a virtude do

mesmo ser.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L. I, C. XXVIII).75 Para ser

segundo a sua própria virtude o intelecto deve ser ordenado ao conhecimento do universal

imaterial, que é seu fim, que é o que o transformará76 realmente, mais ou menos

perfeitamente, e nisto também se encontra a verdade sua e da realidade: “Donde também ser a

verdade o princípio de toda verdade, já que as coisas estão dispostas na verdade como no ser.”

(TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L. I, C. I).77 Por hora, é preciso

compreendermos como se dá o conhecimento da verdade, que se mede pela recepção do ser,

ato primeiro do intelecto.

2.4 O ato do intelecto: a intelecção e a aquisição do ser

O fim do intelecto humano é conhecer e receber em si a realidade que o cerca,

contemplando a verdade das coisas e evitando o erro da falsidade referente às coisas.78 Para

isso e ao seu modo ele se ordena: “Há uma certa ordem que a razão não faz, mas somente a

considera, como é a ordem das coisas da natureza. [...] Com efeito, para a filosofia natural

78 “Assim como todos os homens desejam naturalmente conhecer a verdade, também é inerente aos homens o
desejo natural de evitar os erros e de refutá-los quando tiverem essa capacidade.” (TOMÁS DE AQUINO, A
Unidade do intelecto contra os Averroístas, p. 19).

77 “Finis autem ultimus uniuscuiusque rei est qui intenditur a primo auctore vel motore ipsius. Primus autem
auctor et motor universi est intellectus, ut infra ostendetur. Oportet igitur ultimum finem universi esse bonum
intellectus. Hoc autem est veritas. Oportet igitur veritatem esse ultimum finem totius universi; et circa eius
considerationem principaliter sapientiam insistere. Et ideo ad veritatis manifestationem divina sapientia carne
induta se venisse in mundum testatur, dicens, Ioan. 18-37: ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut
testimonium perhibeam veritati. Sed et primam philosophiam philosophus determinat esse scientiam veritatis;
non cuiuslibet, sed eius veritatis quae est origo omnis veritatis, scilicet quae pertinet ad primum principium
essendi omnibus; unde et sua veritas est omnis veritatis principium; sic enim est dispositio rerum in veritate sicut
in esse.”

76 Não podemos esquecer que, na física geral de Aristóteles, toda passagem de potência para ato é uma certa
transformação real e metafísica. É disso que aqui se trata. Ao conhecer, a alma se transforma realmente em outro
ser: depois que conhecemos bergamotas não podemos negar que as conhecemos no mais íntimo de nosso ser. No
entanto, ainda somos aquilo que somos e fomos ontologicamente. Como todo ser que passa da potência para o
ato, há uma transformação, mas não uma transubstanciação.

75 “In unoquoque genere est aliquid perfectissimum in genere illo, ad quod omnia quae sunt illius generis
mensurantur: quia ex eo unumquodque ostenditur magis vel minus perfectum esse, quod ad mensuram sui
generis magis vel minus appropinquat; sicut album dicitur esse mensura in omnibus coloribus, et virtuosus inter
omnes homines. Id autem quod est mensura omnium entium non potest esse aliud quam Deus, qui est suum esse.
Ipsi igitur nulla deest perfectionum quae aliquibus rebus conveniat: alias non esset omnium communis mensura.”
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pertence tratar da ordem das coisas que a razão humana considera, porém, não faz; de modo

que embaixo dela incluímos a metafísica.” (TOMÁS DE AQUINO, Comentário à Ética a

Nicômaco, L. 1, L. 1-2).79 Parece importante considerarmos a seguinte questão: seria possível

para o intelecto a existência de alguma outra ordem, se não houvesse no início esta primeira

ordem, a ordem do ser, a qual se relaciona com o intelecto sem o intelecto criá-la,

desenvolvê-la ou fabricá-la? De outra maneira, seria plausível o intelecto realizar o seu ato

sem a ordem natural ou a ordem do ser, fundamento de toda a realidade, do qual a alma

humana recebe seus subsídios? Como veremos em seguida, a apreensão do ser em suas mais

diversas formas vem ao intelecto para atualizá-la de maneira real e espiritual.80 Ao considerar

o ser, o intelecto recebe o objeto de trabalho de todas as demais operações intelectuais.

Os conceitos, signos linguísticos e lógicos, são ordenados pela arte/ciência lógica,

porém não são criados ex nihilo, partem de algo. Nossas ações e atos voluntários, que visam

ao fim o bem, ao serem estudados pela filosofia moral são compreendidos antes pelo intelecto

80 “Não há um só Ser, como pretendia Parmênides. O ser único, imóvel e indiferenciado, não é mais que um
conceito, uma pura abstração. Não existe um Ser único, senão muitos seres, múltiplos, diversos, particulares, os
quais se distinguem entre si pela razão de suas formas, as quais são o elemento próprio e distintivo que
determina suas essências, e coloca cada um em um grau que lhe corresponde na escala hierárquica da realidade.
Tanto Aristóteles e Santo Tomás têm um profundo sentido de pluralidade e diversidade entre os seres, todavia,
também da ordenação hierárquica em que vão se sucedendo na progressão ascendente em razão da perfeição de
suas de suas formas.” (FRAILE, G. Historia de la Filosofia- vol I, p. 21.) (Tradução nossa). A metafísica de
Santo Tomás, além disso, também afirma que tudo é ser, mas, assinala que o ser não é uma noção unívoca,
porém, análoga, e que somente em Deus Ser e Existir se confundem: “Tomás desarrolla el tema que nos ocupa, al
que no considera una noción genérica sino trascendental en cuanto que trasciende todos los géneros, todas las
especies, todos los individuos. Es, a la vez, una noción análoga, puesto que ningún ser es ser de la misma manera
que otro, pero, al mismo tiempo, todos comparten el hecho de que no son una pura nada. Así, se trata de una
analogía tanto de atribución como de proporcionalidad: hay un esse que lo es de modo principal y otros que lo
son de modo secundario en cuantoque existen por el principal: tal el caso de la sustancia y los acidentes y de las
criaturas respecto del Creador. En todos los entes Tomás, recogiendo la tesis aviceniana, afirma la composición
de esencia y esse, pero en Dios, en cuanto ser necesario, se identifican, de manera que el ser divino consiste en
un puro esse, en un puro existir.” (Léxico Medieval, p. 261).

79 “Nam, ut philosophus dicit in XI metaphysicae, ordo partium exercitus adinvicem, est propter ordinem totius
exercitus ad ducem. Ordo autem quadrupliciter ad rationem comparatur. Est enim quidam ordo quem ratio non
facit, sed solum considerat, sicut est ordo rerum naturalium. Alius autem est ordo, quem ratio considerando facit
in proprio actu, puta cum ordinat conceptus suos adinvicem, et signa conceptuum, quae sunt voces significativae;
tertius autem est ordo quem ratio considerando facit in operationibus voluntatis. Quartus autem est ordo quem
ratio considerando facit in exterioribus rebus, quarum ipsa est causa, sicut in arca et domo. Et quia consideratio
rationis per habitum scientiae perficitur, secundum hos diversos ordines quos proprie ratio considerat, sunt
diversae scientiae. Nam ad philosophiam naturalem pertinet considerare ordinem rerum quem ratio humana
considerat sed non facit; ita quod sub naturali philosophia comprehendamus et mathematicam et metaphysicam.
Ordo autem quem ratio considerando facit in proprio actu, pertinet ad rationalem philosophiam, cuius est
considerare ordinem partium orationis adinvicem, et ordinem principiorum in conclusiones; ordo autem
actionum voluntariarum pertinet ad considerationem moralis philosophiae. Ordo autem quem ratio considerando
facit in rebus exterioribus constitutis per rationem humanam, pertinet ad artes mechanicas. Sic igitur moralis
philosophiae, circa quam versatur praesens intentio, proprium est considerare operationes humanas, secundum
quod sunt ordinatae adinvicem et ad finem. Dico autem operationes humanas, quae procedunt a voluntate
hominis secundum ordinem rationis. Nam si quae operationes in homine inveniuntur, quae non subiacent
voluntati et rationi, non dicuntur proprie humanae, sed naturales, sicut patet de operationibus animae vegetabilis,
quae nullo modo cadunt sub consideratione moralis philosophiae. Sicut igitur subiectum philosophiae naturalis
est motus, vel res mobilis, ita etiam subiectum moralis philosophiae est operatio humana ordinata in finem, vel
etiam homo prout est voluntarie agens propter finem.”
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objetivamente a partir do bem que está unido ao ser. Do mesmo modo o artista, pela reflexão,

ao se debruçar sobre sua futura criação, que existirá extra anima, justifica suas criações a

partir de semelhanças com a realidade que já se encontra em sua alma, semelhanças que

foram abstraídas da própria natureza das coisas e que o tornam capaz fabricar uma nova coisa.

A compreensão do ser, da realidade, é o passo natural que o intelecto realiza para

passar de potência para ato, para se transformar no ser apreendido. O entendimento da ordem

que existe nas coisas capacita a razão, não intuitivamente, mas discursivamente, para conhecer

a si mesma por último. Neste momento é importante salientarmos que essa ordem existe

independente do que pensamos dela. O ser existe apartado do que penso dele. Basta olharmos

com um pouco de calma à nossa volta e perceberemos os mais variados e diferentes seres,

todos formados pelo essencial e pelo acidental. Por suas propriedades e categorias. Por seus

modos e diferenças. A ordem do céu, do mar, das plantas, dos animais. Qual o fundamento

disso? Como compreendemos essa ordem? O fundamento disso é o ser. O compreendemos

por meio do intelecto, imediatamente ou mediatamente, dependendo do objeto.

Sob outra perspetiva, ao mesmo tempo em que identificamos essa ordem, concebemos

também uma real “desordem” que se ajusta ao múltiplo, ao diverso e ao particular. Os

primeiros filósofos chamados de físicos ou naturalistas, alimentados em parte pela

curiosidade, em parte pelo desejo de aprender a pensar, se perguntaram sobre a natureza e

questionaram sobre o princípio oculto, a razão que justifica a causa pela qual as coisas se

comportam como são:

Ao dar respostas a essa interrogação, foi posto de manifesto uma certa
dualidade, que em parte se dá nas coisas mesmas e em parte em nossa
maneira de pensar. Porque as coisas se mostram múltiplas, individuais e
mutáveis em seu modo de ser e comportar-se, porém, manifestam claramente
que respondem a certos princípios únicos ocultos, comuns e permanentes de
seu ser e de seu obrar. O que se vê e se toca é múltiplo, individual e mutável,
o que se descobre por dentro ou por trás, como com uma vista superior, é
único, comum e permanente. (CALDERÓN, 2011, p. 88). (Tradução
nossa.)81

81 “Pero al dar respuesta a este interrogante, comenzó a ponerse de manifiesto una cierta dualidad, que en parte se
da en las cosas mismas y en parte en nuestra manera de pensar. Porque las cosas se muestran múltiples,
individuales y cambiantes en su modo de ser y comportarse, pero manifiestan claramente que responden a ciertos
principios ocultos únicos, comunes y permanentes de su ser y de su obrar. Lo que se ve y se toca es múltiple,
individual y cambiante, lo que se descubre por dentro o por detrás, como una vista superior, es único, común y
permanente”. Na mesma página citamos também uma nota que exemplifica bem a idea: “Los gatos son todos
distintos, e nascem e mueren de maneira individual. Pero tienen un comportamiento común y característico, que
responde – decimos – a su naturaleza gatuna. Pero aunque a esta naturaleza no le vemos ni tocamos, es evidente
que está, que responde a algo real y no a una pura ilusión de nuestra mente, pues se transmite de gato a gato por
la generación”. Nota 1, p. 88.



43

Essa dualidade é percebida de dois modos: pela maneira que as coisas são, ou seja, na

realidade ontológica82 mesma das coisas e pela maneira em que nosso intelecto conhece, em

uma noção psicológica.

Partindo da realidade ontológica para chegar ao conhecimento psicológico das coisas,

os pré-socráticos buscaram resolver essa questão, que a princípio lhes parecia uma aporia, isto

é, como conciliar a relação entre as realidades sensíveis que nos cercam e as realidades

inteligíveis do espírito que nos formam. Ainda que não perguntassem pela essência das coisas,

suas investigações voltaram-se magnificamente sobre as causas primeiras da realidade, da

natureza (Propter Quid), por isso encontramos nestes pensadores grandes avanços no estudo

filosófico. Heráclito de Éfeso (500-450 a.C) afirmava que a inteligência humana alcança até

onde os sentidos sentem e conhecem. Logo, a realidade é marcada pelo que é mutável, pois o

ser que o sentido sente agora, não sente mais no instante seguinte, e não sendo capaz de

explicar como a inteligência apreende o ser, confundindo a ordem ontológica com a

gnosiológica-psicológica, chega a afirmar que o real não é o ser, mas o devir, ou seja, a

mudança perpétua: “Por esta via, Heráclito, termina afirmando que o que é não é, pois no

preciso instante em que é está mudando em outra coisa.” (CALDERÓN, 2011, p. 89).83

Por outro lado, voltando-se ao oposto, o filósofo Parmênides (530 - 460 a.C) percebeu

a constância e a imutabilidade do ser. Apesar de certa inconstância e contingência na realidade

- fruto em parte da natureza das coisas particulares, e em parte do modo sensível que nossa

alma os conhece – Parmênides descobriu que há algo de permanente e uno em tudo o que

83 “Por esta via termina afirmando que lo que es no es, pues em el preciso instante en que es está cambiando en
otra cosa”. Sobre o imobilismo de Heráclito escreve Fraile: “En la ontologia de Heráclito se transparente um
marcado carácter polémico. Sus adversarios son probablemente Jenófanes, con su concepto de ser, y Parménides,
con su inmovilismo. Heráclito se enfrenta com el problema del ser y con la antítesis entre la unidad del ser y la
pluralidad de las cosas particulares. Por uma parte, mantiene la unidad de la Naturaleza y del principio
primordial. «Todas las cosas son uno, esto es sabiduría» . «Del uno salen todas las cosas, y de todas las cosas el
uno». Pero por otra acentua el aspecto dinamista iniciado por Anaximandro y Anaximenes, con un profundo
sentimiento del movimiento, la inestabilidad e impermanencia de las cosas particulares. Nada permanece fijo ni
estable. Todo fluye. Todo cambia y se está haciendo siempre, y en este hacerse, en la continua transformación,
consiste la esencia de las cosas, las cuales son y no son a la vez. Las cosas particulares «oscilan». El principio
primordial, la realidad única (el fuego) es como un río que corre sin cesar, y al cual no es posible descender más
de una vez.” (FRAILE, G. História de la Filosofia- vol I, p. 71).

82 Olhando para o ser enquanto ser, podemos reconhecer que, o ser, de fato, não pode dizer-se dos diferentes
seres a não ser sob um aspecto parcialmente semelhante e parcialmente diferente. A ideia de ser convém a todos
os seres, quaisquer que eles sejam: a Deus, ao anjo, ao homem, ao cachorro, ao boi, a rosa, a árvore, ao
diamante, a pedra, ao pensamento, a palavra, ao ar, a sociedade, a virtude, ao amor, a vida, a ciência, etc. Mas
não convém a todos os seres em um sentido idêntico, porque cada um deles é ser de uma maneira diversa,
absolutamente especial e própria. O ser de Deus é essencialmente diferente do ser do homem; o ser do homem é
essencialmente diferente do ser do anjo; o ser do animal é essencialmente diverso do ser do homem; o ser da
planta é essencialmente diverso do ser do animal; o ser da pedra é essencialmente diverso do ser da planta; o ser
da sociedade é essencialmente diverso do ser da pedra. Isto é, apesar dessas diferenças essenciais, há uma certa
analogia entre esses seres, pois, em todos encontramos a ideia de ser. Eles são algo.
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existe84. Assim também pensava Platão, muito embora suas ideias em essência sejam muito

diversas das de Parmênides, principalmente naquilo que diz respeito às distinções entre

mundo sensível e mundo inteligível e sua doutrina do conhecimento, não há como em uma

primeira vista negar certa similitude. O problema do ser, como problema da existência da

realidade, e do conhecimento do ser, como problema sobre o que e como conhecemos a

realidade, como podemos ver, é tema constante na história da filosofia desde seus

primórdios.85

A ideia central deste tópico é compreendermos que nesta relação entre nosso intelecto

e a realidade86 se realiza o ato que é próprio da espécie humana: conhecer que o que é, é; e

que o que não é, não é.87 Como dito acima, desde os primórdios da filosofia antiga

encontramos discussões em volta do ser, do mesmo modo, em todo o estudo da patrística e

87 “La filosofía de santo Tomás es esencialmente realista y concreta. Santo Tomás adopta sin duda la fórmula
aristotélica de que la filosofía primera o metafísica estudia el ser en cuanto ser; pero está perfectamente claro que
la tarea que él se propone es la de explicar el ser existente, en la medida en que eso pueda ser conseguido por la
mente humana. En otras palabras, no presupone una noción a partir de la cual haya de deducirse la realidad, sino
que toma su punto de partida en el mundo existente, e inquiere cuál es su ser, cómo existe, cuál es la condición
de su existência.” (COPLESTON, F, Volume II, p. 253). E como mostraremos mais adiante, é por meio das
virtudes intelectuais especulativas que a inteligência humana se aperfeiçoa em seu próprio bem, o conhecimento
da verdade, e se afasta do seu mal, a mentira.

86 Duas são ditas as obras próprias do homem: o conhecimento da verdade e a ação. A primeira, na medida em
que o homem é como que conduzido por algo, e a segunda, na medida em que ele age como senhor de suas
ações.

85 Mais adiante em anos, o pensamento na filosofia medieval continua a preocupação no que toca a estes dois
temas. No entanto, diz o historiador da filosofia Frederick Copleston, que não é marcado pela unanimidade de
um único sistema, porém, por diversos pensadores e concepções de filosofia. Ao mesmo tempo, o termo filosofia
medieval não remete a uma única filosofia, mas, à filosofia produzida na Idade Média. Étienne Gilson, em seu
livro “O espírito da filosofia medieval”, procura analisar, na filosofia produzida naquele período, se há um tema,
um assunto, uma ideia que seja predominante e que possa sugerir uma noção de filosofia cristã, e que a grande
maioria dos pensadores tenha refletido. Gilson explica que este tema que fundamenta a noção de filosofia
medieval é o ser. Seja ela a filosofia Cristã, Judaica ou Muçulmana. Este estudo, segundo o historiador francês,
entrelaçou, principalmente, a filosofia Cristã, tendo sua origem própria, na famosa frase de Deus a Moisés no
Êxodo: “Eu sou Aquele que Sou”. É notável, especialmente em Santo Tomás, como sua filosofia tem este intuito
de compreender o Ser, naquilo que ele é, no Ato de ser, e por isso, a consequência foi o aperfeiçoamento da
Teologia. Escreve Gilson que muitos filósofos antigos e modernos aceitaram e desenvolveram a filosofia cristã,
justamente por ela dar respostas mais satisfatórias sobre a realidade e seus problemas eternos. É cabível dizer
que na filosofia cristã a inteligência busca a realidade e compreendendo a realidade encontra a Fé. Dizemos mais
precisamente que a inteligência encontra a Fé e a Fé responde aos anseios da inteligência. Ora, a nossa
inteligência que conhece o ser o pode conhecer, seja por meio da filosofia, seja por meio da teologia. Tendo
como princípio a própria razão ou o próprio dado revelado.

84 "Parménides convierte en antítesis irreductible la contraposición pré-socratica entre «Naturaleza» y «cosas»
particulares. 'Para los filósofos anteriores ambas cosas coexisten sin excluirse. Parménides, por el contrario,
estabelece su dilema entre ser y no-ser, pretendiendo que hay que elegir forzosamente entre uno de los términos
de la alternativa. A esta antítesis ontológica añade otra paralela en el orden gnoseológico, distinguiendo entre
conocimiento sensitivo, engañoso, fuente solamente de opinión, y conocimiento racional, que es el único que
proporciona la verdad. Descalifica por completo el testimonio de los sentidos, que atestiguan la existencia de las
cosas particulares y del movimiento, y acepta solamente el de la razón, que, según él, revela la existencia del ser
uno, eterno, indivisible e inmóvil. La consecuencia es un monismo estático absoluto, con la supresión de la
realidad de los seres particulares y del movimiento.” (FRAILE, G. Historia de la Filosofía- vol I, p. 182).
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escolástica, essa questão nos aparece, podia-se quase dizer essa questão única: a da conquista

e conhecimento do ser. Os voluntaristas88, por um lado, atribuem à vontade essa aquisição do

ser pela transformação nele sob o aspecto do bem, o que é, para santo Tomás, o próprio do

intelecto.89 Seguimos aqui o axioma de que há verdade no momento em que o pensamento se

adequa ao ser, a coisa,90 e ao dizer algo, o intelecto diz e conhece o que a coisa é,

compreendendo assim a verdade e o bem.

A verdade é “ a adequação do intelecto à coisa, enquanto o intelecto diz o que é, e que

o que não é não é” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L. I, C. LIX),91 e “a

verdade do nosso intelecto, absolutamente considerada, é como medida pela realidade. Pois, a

91 “Cum enim veritas intellectus sit adaequatio intellectus et rei, secundum quod intellectus dicit esse quod est vel
non esse quod non est, ad illud in intellectu veritas pertinet quod intellectus dicit, non ad operationem qua illud
dicit. Non enim ad veritatem intellectus exigitur ut ipsum intelligere rei aequetur, cum res interdum sit materialis,
intelligere vero immateriale: sed illud quod intellectus intelligendo dicit et cognoscit, oportet esse rei aequatum,
ut scilicet ita sit in re sicut intellectus dicit. Deus autem sua simplici intelligentia, in qua non est compositio et
divisio, cognoscit non solum rerum quidditates, sed etiam enuntiationes, ut ostensum est. Et sic illud quod
intellectus divinus intelligendo dicit est compositio et divisio. Non ergo excluditur veritas ab intellectu divino
ratione suae simplicitatis.”

90 Temos a verdade plena em nós, quando nossa alma se volta à realidade, mas, a verdade parte do que a coisa é
na realidade, não no que criamos ou pensamos da realidade. No De anima já escrevia Aristóteles: “E é
verdadeiro o que concerne ao que é conforme ao ser que é.” (430b26). Cada vez mais notamos, muitas vezes, em
nós mesmos, devido à má formação e a deficiência da filosofia moderna, também à nossa volta, uma série de
doenças mentais, psicológicas e espirituais que avassalam o mundo do século XXI. E, a partir dos estudos de
santo Tomás e dos estudos tomistas, pensamos que aqui vale uma pergunta: não seriam essas doenças, frutos,
justamente, do aprisionamento do homem em seu próprio pensar, em sua própria mente, e da crença
idealista-racionalista moderna, que já tem seu princípio no nominalismo, desenvolvida por Descartes, passando
por Immanuel Kant, chegando a praticamente toda a filosofia e psicologia contemporânea, de que a realidade
não é mais a “adequatio rei et intellectus”, todavia, é aquilo que tem como referência e prova somente o pensar e
minha subjetividade? Haveria outro resultado da tentativa de justificação da realidade pelo famoso “cogito, ergo
sum”, ou seja, o pensar é o parâmetro para o real, do que a doença e a frustração? Sendo para santo Tomás o ser e
a realidade anteriores ao pensar, podemos perguntar, a partir dos princípios modernos: é possível o pensamento
dar conta e fundamentar a realidade sem que essa ideia e esse ethos não nos tornem doentes? Não seria um
remédio para muitas doenças psicológicas de nosso tempo a retomada do realismo epistemológico, ontológico,
psicológico e moral?  Levanto apenas essas reflexões sem a intenção de as responder diretamente aqui.

89 “Nossa inteligência conhece naturalmente o ser e tudo aquilo que pertence ao ser enquanto tal; e neste
conhecimento se fundamenta o conhecimento dos primeiros princípios.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma contra
os Gentios, L. II, C. LXXXII).

88 Vale aqui investigar a questão interessantíssima sobre a primazia na alma intelectual. Santo Tomás afirma na
questão 82 da I parte que o intelecto é absolutamente mais nobre que a vontade. Todavia, pergunto: o que
acontece quando o intelecto perde a primazia e afirmamos que ele não consegue chegar a conhecer um objeto
real em sua plenitude? A vontade humana não é mais iluminada pelo intelecto. A vontade não tem mais seu ato
submisso ao ato do intelecto. Mas, a vontade passa a ser soberana. Não é mais o objeto do intelecto que
determina as atividades e resultados das obras especulativas, mas, a vontade passa a julgar as coisas a partir de si
mesma, seu fruto magnum é a opinião, que muitas vezes, está em desacordo com a realidade mesma das coisas.
O bem é opinável. Passamos de uma posição objetiva do saber, a uma posição subjetiva. De uma posição
psicológica realista, a uma voluntarista e subjetivista. Mas, aqui levanto uma curiosidade, parece que na vida
humana o mais díficil não é dissertar sobre idéias abstratas, universais e axiomáticas, que são o objeto da
inteligência, como estamos a ver, todavia, o mais difícil na filosofia e na vida real, parece ser ex -plicare sobre o
outro real, concreto e particular que está a nossa frente no dia a dia. A noção de bem está contida na noção de
ser, e o ser, antes do bem, é conhecido pelo intelecto. Por essa razão, afirmamos a primazia do ato do intelecto na
apreensão ser, pois, eu só posso querer o bem que está contido em um ser. Se antes não existisse esse ser, ele nem
seria um bem. Pois o nada, nada é. (Ver: TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 82, a. 3 - 4.)



46

realidade é a medida do nosso intelecto; pois, a verdade de uma opinião ou de uma oração

depende de uma realidade que é ou não é.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q.

64, art. 3, resp).92 A verdade que é esta adequação do nosso intelecto à coisa, pressupõem este

encontro unitivo entre a alma que conhece e o ser conhecido. Ato sublime que transforma93 o

intelecto que conhece no ser conhecido. A alma ao ver, pelo intelecto, o ser conhecido, volta

a ele e diz o que ele é e o que não é. Comenta Gilson em que sentido podemos entender as

afirmações anteriores: “No sentido pleno e próprio da palavra, a verdade se encontra tão-só no

pensamento, porque há verdade quando há adequação da coisa e do intelecto.”94 (GILSON,

2006, p. 311). O intelecto como faculdade da alma tem a função de “intus - legere”, isto é, de

eleger, distinguir, o que é essencial do que é acidental em todas as coisas, e nisto ele não pode

errar nem se enganar. Aqui temos a intelecção da ideia, do universal que consiste em

apreender o que a coisa é: “Ora, o princípio de todo conhecimento que a razão apreende em

alguma coisa é a intelecção da sua substância [...] o princípio da demonstração é o que a coisa

é” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L.I, C. III),95 e, “o objeto próprio do

intelecto é aquilo que é.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L.I, C. LVIII).96

Devemos reconhecer então que o objeto do intelecto é a quididade inteligível, o ser que é

universal por si mesmo, o qual Santo Tomás chama de “indivisibilium intelligentia”.

Pensamos ser importante a recordação dessa verdade ensinada por Santo Tomás:

Contudo, para a evidência disso, deve-se saber que a operação do intelecto é
dupla: uma, pela qual conhece o que a coisa é, que se chama inteligência dos
indivisíveis; outra, pela qual compõe e divide, e em ambos há algo primeiro.
Na primeira, de fato, é algo primeiro pela operação, que cai na concepção do
intelecto, a saber, isso que diz ‘ser’, nada pode a mente conhecer por essa
operação, a não ser que entenda o ‘ser’. E, por esse princípio, que é
impossível ser e não ser simultaneamente, depende do conhecimento do ente,
como este princípio, o todo é maior que a sua parte, do conhecimento do

96 “Proprium obiectum intellectus est quod quid est.”

95 “Cum enim principium totius scientiae quam de aliqua re ratio percipit, sit intellectus substantiae ipsius, eo
quod, secundum doctrinam philosophi demonstrationis principium est quod quid est; oportet quod secundum
modum quo substantia rei intelligitur, sit modus eorum quae de re illa cognoscuntur. Unde si intellectus
humanus, alicuius rei substantiam comprehendit, puta lapidis vel trianguli, nullum intelligibilium illius rei
facultatem humanae rationis excedet.”

94 Adequaetio rei et intellectus ou adequatio intellectus ad rem. O grande problema de nossos dias não consiste
em as pessoas serem céticas em relação à verdade, mas, pelo contrário, o grande problema atual é a enorme ânsia
das almas pelo dogmatismo. Um dogmatismo que deseja fabricar as suas próprias verdades.

93 É importante notarmos que a apreensão do ser é de extrema necessidade, pois se não apreendemos o ser, não
podemos nos adequar a ele, e se não nos adequamos, não podemos afirmar ou negar nada sobre ele
posteriormente. Logo, se isso não é possível, devemos abandonar a cogitação filosófica e científica, pois estamos
a falar de que?

92 “Verum autem intellectus nostri absolute consideratum, est sicut mensuratum a re, res enim est mensura
intellectus nostri, ut dicitur in X Metaphys.; ex eo enim quod res est vel non est, veritas est in opinione et in
oratione. Sic igitur bonum virtutis intellectualis speculativae consistit in quodam medio, per conformitatem ad
ipsam rem, secundum quod dicit esse quod est, vel non esse quod non est; in quo ratio veri consistit.”
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todo e da parte. Por isso, também esse conhecimento é naturalmente
primeiro na segunda operação do intelecto, a saber, a de compor e dividir.
Nem alguém pode inteligir algo segundo essa operação do intelecto, a não
ser esse princípio do intelecto. Com efeito, como ‘todo’ e ‘partes’ não se
entendem a não ser entendendo o ente, assim nem este princípio que ‘o todo
é maior que a sua parte’, a não ser compreendendo esse princípio firmíssimo.
(TOMÁS DE AQUINO, Comentário à metafísica de Aristóteles, L. IV, L.
6).97

Toda atividade humana, querendo ou não, naturalmente começa com esse ato: a

apreensão simples do ser da coisa. Eis o alimento primordial da inteligência. Os homens, que

não se submetem a realidade, mas desejam a subordinar as suas opiniões, categorias e

potências acabam por destruir a seu próprio intellectus que é fonte da vida intelectual e

racional, pois é sobre esses princípios que se fundamenta todo o edifício do saber, tanto os

juízos como os raciocínios e hábitos das ciências e da sabedoria.

Neste subcapítulo não temos o desejo de tratar sobre as demais operações do intelecto:

divisão, composição, conceituação, juízo, raciocínio etc,98 apenas desejamos olhar com

bastante atenção para o princípio de todo conhecimento, que é o objeto próprio do intelecto, a

apreensão do ser. Em muitos aspectos percebemos a miséria da inteligência humana em

relação à grandeza e realidade do cosmos, da sociedade, da virtude, da vida. Ela mesma é o

princípio do que é mais nobre e mais admirável, pois é a partir e por meio de sua virtude e

operação que exercemos uma função, um modus operandi superior a dos animais brutos, o

que é ainda mais impressionante, pois por meio dela podemos conhecer o essencial das

coisas. Nisto se apoiam todas as ciências e virtudes, pois, assim como a luz é a razão de

98 O conhecimento intelectual real e lógico se caracteriza por três operações da atividade cognitiva do espírito: a
apreensão simples do ser, o juízo e o raciocínio. Neste momento entendemos ser importante apresentar, a partir
da filosofia de Santo Tomás de Aquino, em um estudo de sua metafísica e psicologia racional, a maneira que a
inteligência humana realiza a sua primeira e simples operação. Não é nosso desejo neste estudo falar sobre as
formas de pensamento, a não ser para enfatizar a importância da intuição dos primeiros princípios. Ato primeiro
e distinto da alma humana em relação aos animais irracionais. Contudo, percebemos que, na obra do
pensamento, intuição e discurso estão intimamente relacionados. Pois, de fato, todo o trabalho do espírito
consiste na passagem de uma intuição a outra, por meio do discurso. No princípio do nosso conhecimento há
objetos (as coisas) e noções (noções de ser, de causa, primeiros princípios etc), apreendidos por uma intuição
espontânea, uma sensível, outra intelectual. A partir destes trabalhos primitivos, acontece um trabalho
discursivo, que tem por fim aprofundar e precisar o conhecimento do real, dado aos sentidos, e descobrir a ordem
das coisas e suas relações com o ser. Este trabalho mesmo tende a concluir-se numa nova intuição, que fornece
cada vez mais uma visão riquíssima do real. Pois, saber verdadeiramente, como ensina Santo Tomás e os
Tomistas, afinal das contas, é ver.

97 “Ad huius autem evidentiam sciendum est, quod, cum duplex sit operatio intellectus: una, qua cognoscit quod
quid est, quae vocatur indivisibilium intelligentia: alia, qua componit et dividit: in utroque est aliquod primum:
in prima quidem operatione est aliquod primum, quod cadit in conceptione intellectus, scilicet hoc quod dico
ens; nec aliquid hac operatione potest mente concipi, nisi intelligatur ens. Et quia hoc principium, impossibile est
esse et non esse simul, dependet ex intellectu entis, sicut hoc principium, omne totum est maius sua parte, ex
intellectu totius et partis: ideo hoc etiam principium est naturaliter primum in secunda operatione intellectus,
scilicet componentis et dividentis. Nec aliquis potest secundum hanc operationem intellectus aliquid intelligere,
nisi hoc principio intellecto. Sicut enim totum et partes non intelliguntur nisi intellecto ente, ita nec hoc
principium omne totum est maius sua parte, nisi intellecto praedicto principio firmissimo.”
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vermos as cores, apesar de não criar as cores, assim também o intelecto é a luz que ilumina as

essências para a nossa alma, apesar de não as criar em si.

Por esse modo de ser, a alma humana apreende os primeiros princípios da

demonstração, que são os pilares, os sustentáculos, das demais práticas intelectuais e morais

da alma humana. Por ela o essencial e o acidental das coisas se distinguem quando usamos

corretamente o intelecto. Acompanhamos o que escreve o Aquinate:

Estando o intelecto em ato por meio dessa espécie, como por sua própria
forma, tem ele intelecção da própria coisa. Não, porém, como se a intelecção
fosse uma ação transitiva para o objeto, como, por exemplo, o aquecimento
passa para o aquecido, mas como uma ação que permanece no sujeito
inteligente e que tem relação com a coisa conhecida. Isso porque a dita
espécie, como forma, é o princípio da ação intelectual, e também é
semelhante ao objeto (TOMÁS DE AQUINO, Suma contra os Gentios, L. I,
C. LIII).99

A alma se engrandece ao receber em si os seres e absolutamente não necessita de mais

nada.100 Como consequência disso, percebemos que o pensamento é uma operação intelectual

em potência, que é atualizada pelo ser, pela realidade.

Por isso, um pensamento pode ser um novo conhecimento ou não. Será um novo

conhecimento quando ocorrer um ato intelectivo, que tem sua verdade, na própria realidade

do ser, no movimento de voltar-se para o ser. Logo, é necessário para o desenvolvimento do

conhecimento humano, dar-se conta da realidade e da consciência de que se estou pensando

algo, é porque o próprio ato de pensar é algo, possui ser. “Não se pode falar do conhecimento

sem falar de sua relação com a realidade, isto é, com o ser. Dizer “eu penso” é, também, dizer:

o ser existe, quer o eu, quer o não-eu, o eu como o não-eu sendo anteriores à consciência que

tenho deles. Isto significa que pensar o ser não é fazê-lo advir. O ser não existe porque eu

100 Por outro lado, esse desejo de conhecer o ser não terá fim até que a alma conheça em essência aquele que é o
ser enquanto ser, o que só acontecerá na visão beatífica. “Ora, o objeto do intelecto é a quididade, i. é, a essência
da coisa, como diz Aristóteles. Por onde, a perfeição do intelecto está na razão direta do seu conhecimento da
essência de uma coisa. De um intelecto, pois, que conhece a essência de um efeito sem poder conhecer, por ele, o
eu a causa essencialmente é, não se diz que atinge a causa em si mesma, embora possa, pelo efeito, saber se ela
existe. Por onde, permanece naturalmente no homem o desejo de também saber o que é a causa, depois de
conhecido o efeito e de sabido que tem causa. E tal desejo é o de admiração e provoca a indagação, como diz
Aristóteles. Por ex., quem contempla um eclipse do sol, considera-lhe a causa e, não sabendo qual seja,
admira-se e, admirando-se, perquire; esta perquirição não repousa até que chegue a conhecer a essência da causa.
— Se, pois, o intelecto humano, conhecendo a essência de um efeito criado, somente souber que Deus existe, a
sua perfeição ainda não atingiu a causa primeira em si mesmo, restando-lhe ainda o desejo natural de perquirir a
causa, e por isso não é perfeitamente feliz. Portanto, para a felicidade perfeita é necessário o intelecto atingir a
essência mesma da causa primeira. E assim, terá a sua perfeição pela união com Deus como o objeto em que só
consiste a beatitude do homem.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 3, a. 8, resp).

99 “Existens autem in actu per huiusmodi speciem sicut per propriam formam, intelligit rem ipsam. Non autem ita
quod ipsum intelligere sit actio transiens in intellectum, sicut calefactio transit in calefactum, sed manet in
intelligente: sed habet relationem ad rem quae intelligitur, ex eo quod species praedicta, quae est principium
intellectualis operationis ut forma, est similitudo illius.”
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penso, mas eu penso, porque o ser existe.” (STREFLING, 2020, p. 14). Anterior ao pensar é o

existir. Além do mais, para existir o pensar depende do ser. Ninguém pensaria se não fosse na

ordem ontológica. Não o contrário. O ser é o princípio intelectivo do conhecimento

humano.101 Reflitamos: é interessante notarmos que muitas pessoas têm uma vida de

pensamentos enérgica, isto é, uma vida mental bastante ativa. Entretanto, por outro lado, se as

questionarmos ao final do dia, ou durante seu exame de consciência, sobre quais os saberes e

conhecimentos absorvidos e assimilados, veremos que “de pensar morreu o burro”. Isto é, não

houve a assimilação, porque não houve adequação, não houve imaginação, não houve um

olhar para fora de si, para a vida real, para a realidade das coisas e dos seres. Só houve o

pensar. As ideias em si, não produzem conhecimento e verdade, é preciso do todo. Para santo

Tomás é preciso essa virtude102 para haver vida interior e conhecimento.

No exemplo acima, quando somente pensamos, fizemos uso da faculdade intelectual,

mas não a utilizamos. A atualização se dará quando ela se adequar a uma realidade diferente

dela mesma. Sem essa realidade, todo o saber seria potencial e o homem não se ordenaria à

ordem essencial das coisas.103 Por isso, afirma Santo Tomás que o objeto da inteligência é o

que é. “Ora, nessa relação, é o intelecto que se torna adequado à coisa, e é nele que essa

adequação se estabelece; portanto, é no intelecto que se encontra a verdade.” (GILSON, 2006,

p. 311). Os objetos, sejam espirituais ou corporais, como a mesa ou a caridade, somente são

103 A consciência da realidade, segundo o padre Leonel Franca também encaminha nosso espírito à submissão a
aquilo que devemos ser no âmbito moral e ontológico: “E o dever sintetiza-se em uma submissão completa e
livre: submissão à ordem essencial das coisas, expressão da vontade divina; submissão às contingências alegres e
dolorosas em que se enquadra a nossa vida e através das quais a Providência vai burilando a nossa perfeição
moral; submissão a estas inspirações misteriosas, a estas vozes interiores com que a ação inefável da graça
divina nos estimula continuamente as mais elevadas ascensões espirituais.” (FRANCA, 2019, p. 171). Escrevo
essa nota de rodapé com a intenção de afirmar a necessidade de conhecermos a realidade das coisas, que não
depende do que somos e, da consciência de que, segundo o que lemos da pena do padre Leonel Franca, essa
aceitação da realidade produz em nossa alma a virtude da humildade. Virtude importante de perto à aquisição da
verdade e da sabedoria, que estão, em primeiro lugar, como estudamos até aqui, na ordem natural das coisas.
Além disso, e por isso, a humidade, que desde Sócrates, com a famosa frase “Só sei que nada sei”, é um dos
primeiros movimentos da alma do filósofo para a aquisição da sabedoria. Pois, só quem sabe que não sabe é
capaz de apreender alguma coisa e se dobrar para algo exterior diferente de si.

102 Um dos sentidos da palavra virtude (virtus) em Santo Tomás significa primeiramente força, energia, fonte do
impulso aos atos. Há virtudes permanentes e virtudes passageiras. Às vezes, aparecem expressões como “em
virtude de...” que pretendem remeter à causa própria de onde vem à força, a energia, a eficácia, da qual depende
a produção de um efeito, por exemplo, é em virtude da moção divina que a causa segunda faz existir seu efeito
(NICOLAS, 2009).

101“(...) tal princípio intelectivo não é algo composto de matéria e forma, pois as espécies são nele recebidas de
modo totalmente imaterial. Isto se afirma pelo fato de que o intelecto é [receptivo] dos universais, que são
considerados em abstração da matéria e das condições materiais. Resta, portanto, que o princípio intelectivo pelo
qual o homem intelige seja uma forma possuidora de ser; de onde é necessário que seja incorruptível. E é isto
que também diz o Filósofo: o intelecto é algo divino e perpétuo.” (TOMÁS DE AQUINO, Questões disputadas
sobre a alma, q.14, resp). Por outro lado, o pensamento não basta a si mesmo, é preciso que a potência que
conhece seja atualizada, abstraindo e recebendo em si o ser, seu objeto. Todavia, como dito acima, o modo que o
intelecto recebe o ser é que o torna semelhante a algo divino e perpétuo, pois é, principalmente, e mais
nitidamente, quando abstrai as espécies dos seres materiais, pela atuação do intelecto agente - um ato espiritual
de conhecimento – que percebemos a superioridade do ato psicológico humano.
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cognoscíveis porque participam do ser, na medida em que são ser em ato, e o entendimento

como tal é a faculdade que apreende o ser. Por isso, o intelecto aos conhecer os recebe e os

têm em si, à sua maneira, tendo assim, em si mesmo, a verdade conforme a coisa.

Santo Tomás afirma - e aqui chegamos no ponto principal deste capítulo, sobre a

apreensão do ser e a vida do homem intelectual - que: “O supremo em nosso conhecimento,

não é a razão, mas a intelecção, que é a origem da razão.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma

Contra os Gentios, L.1, C. LVII).104 A intelecção é justamente esse ato do intelecto, onde o

próprio intelecto isento das determinações da matéria, por seu modo de ser, une-se ao

inteligível imaterial, e enfim, pode realizar o ato de “ser os outros de certa maneira.”

(ROUSSELOT, 1999, 35). Eis a nobreza, eis a conditio sine qua non para a alma humana ser

em ato, raciocinar, refletir e conhecer a verdade em um só ato ou por meio do discurso. Ora,

essa faculdade opera de maneira totalmente distinta, pois ela apreende o essencial do

acidental.

Henri-Dominique Gardeil, em sua Iniciação à filosofia de Santo Tomás, afirma que a

definição geral dessa operação é: “ato pelo qual a inteligência apreende a essência de uma

coisa, quidditas, sem nada afirmar ou negar.” (GARDEIL, 2013, p. 83). O ato de conhecer e a

vida da espécie animal racional se fundamentam nessa primeira operação, e a partir disso toda

a nobreza da vida humana, visto que, é justamente esse o passo além dos animais irracionais

que realizamos.105

Se o leitor sabe algo de filosofia, talvez se surpreenda ao ver que o primeiro que o

homem conhece das coisas é sua essência. Como se pode dizer que a essência das coisas é de

simples evidência se os mesmos metafísicos e estudiosos tomistas tanto se esforçam por

compreendê-la? Nosso conhecimento começa com noções evidentes, mas pouco

determinadas, que durante a investigação científica recebem diversas distinções,

transforma-se em outras noções, em partes novas e em outras somente em partes iguais às

anteriores. (CALDERÓN, 2011, p. 166) Mas, o ponto aqui é percebermos que há algo que

responde à pergunta Quid est, e que esse algo é a essência mesma das coisas. A alma humana,

105 “A ideia de ser, que resulta da primeira visão da inteligência sobre as coisas, dá imediatamente origem a
juízos que se chamam primeiros princípios, que não fazem senão exprimir as leis do ser, intuitivamente
apreendidas no ser. São estes: o princípio de identidade: o que é é, ou ainda: o ser é idêntico a si mesmo, - e o
princípio de contradição: a mesma coisa não pode ao mesmo tempo e sob o mesmo ponto de vista ser e não ser.”
(JOLIVET, 1953, p. 199).

104“Quod est supremum in nobis est inferius eo quod in Deo est: nam inferius non attingit superius nisi in sui
summo. Supremum autem in nostra cognitione est, non ratio, sed intellectus, qui est rationis origo. Dei igitur
cognitio non est ratiocinativa, sed intellectualis tantum.”
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ao realizar essa operação faz a forma do objeto, que estava na coisa extra anima, se tornar

presente no intelecto.106

Dito isso, se pensarmos que é deste ato de apreensão do ser, ainda que em um primeiro

momento confuso, sem afirmarmos ou negarmos nada, que depende toda a construção do

edifício que nos conduz a Deus e que nos torna, de certa maneira, possuidores de outros seres,

ficamos espantados e maravilhados:107 “a inteligência é o sentido do divino, por ser capaz de

atingir a Deus desse modo; e para fazer disso uma ideia correta é preciso compreender que

seu papel é captar seres, não fabricar conceitos ou ajustar enunciados.” (ROUSSELOT, 1999,

p. 24). A ciência humana, que é o conhecimento pelas causas, se fundamenta nesta verdade, o

homem, não fabrica o seu objeto de conhecimento, ele o capta, ele o apreende e depois o

descreve.

A partir dessa operação notamos que a natureza humana torna seu objeto conhecido

em ato intelectual, responde o “Quid est”,108 o que transcende a capacidade perceptiva

sensível, isto é, a capacidade de conhecer o imaterial que é algo diverso e próprio da alma

intelectiva. Para além das qualidades sensíveis de João, para além da sua singularidade, a

alma intelectiva consegue perceber o que é comum a todos os homens, ela capta a ideia, o

conceito de homem, o ser universal, conhece a coisa em si: “é manifesto, que pela inteligência

o homem pode conhecer a natureza de todos os corpos.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma

108 “Qual é a pergunta que devemos fazer em primeiro lugar? São muitas as perguntas que saltam ao espírito ao
conhecer alguma coisa. Que é isso que se vê? Como é, quer dizer, que qualidade que tem, que peso e número?
Que relações guarda com as demais coisas? Por que é assim? No entanto, antes de perguntar porque é de tal
modo, deve perguntar-se pelo modo como é. Ainda poderíamos observar muitas características de alguma coisa
antes de saber exatamente o que é, parece evidente que o primeiro que convém responder é a pergunta “Quid
est?”” (CALDERÓN, 2011, p. 36). (Tradução nossa). A resposta será “Quidditas”, isto é, o essencial da coisa.

107 Recordamos aqui do Thaumazein grego, que significa a admiração, a perplexidade e o assombro que o mundo
causa. Esse contato inicial da inteligência com as coisas, com os seres é o impulso inicial ao filosofar. Pois, se
por um lado, a inteligência apreende o ser, o que é algo magnífico, por outro, ela só pode conhecer perfeitamente
a coisa aprendida por meio do conhecimento pelas causas. Isto é, o intelecto só repousa ao encontrar a causa do
seu objeto. Ora, esse conhecimento natural pode se dar em dois graus: o das ciências em geral, que conhece pelas
causas inferiores e segundas, e o metafísico-filosófico, que é um conhecimento pelas causas primeiras e mais
elevadas da realidade, sob a luz da razão natural. Dessa admiração inicial que a inteligência sofre, mas, ao
mesmo tempo, do desejo de saber mais, dá-se o desejo natural do homem pelo saber, que culminará, em último
grau, na filosofia, que é ato pleno do próprio intelecto..

106 A operação de aprender o ser, além disso, é caracterizada por ser simples, abstrata, de certa maneira confusa:
“a primeira operação do espírito é ordenada à apreensão da essência das coisas, que ela exprime em conceitos.
Mas, de fato, por causa da fraqueza da nossa inteligência, nós não apreendemos essa essência a não ser de
maneira confusa, ou seja, não distinta” (GARDEIL, 2013, p. 97). Todavia, como sabemos, para santo Tomás não
é necessário um conhecimento imediato, isto é, que a realidade por mim conhecida seja idêntica à própria ideia
que eu tenho dela, este é o próprio do ideal supremo e máximo da apreensão do ser. É o próprio dos anjos e de
Deus, não dos homens, que conhecem por etapas, de uma coisa a outra: “como nosso intelecto conhece várias
coisas por meio de espécies diversas, não pode conhecer simultaneamente muitas coisas. Assim sendo, não pode
conhecer infinitas coisas, a não ser enumerando-as sucessivamente” (TOMÁS DE AQUINO, Suma contra os
Gentios, L. I, LXIX). Ora, para o Doutor Angélico, nos seres humanos ele só se realiza em dois casos: o das
intuições do eu atual por ele mesmo e o da visão beatifica (ROUSSELOT, 1999).
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Teológica, I, q.75, a. 2, resp).109 Quanto mais preparada e exercitada o intelecto, mais será a

extensão e universidade de seu objeto. Dessa forma, o ato intelectual se debruça, por meio do

ser, sobre o que é Bom, Belo e Verdadeiro.

Pierre Rousselot chama a doutrina da inteligência de santo Tomás de intelectualismo,

e um intelectualismo forte, e a conceitua deste modo: “Por intelectualismo, entendo aqui uma

doutrina que põe todo o valor da vida, toda a intensidade da vida e a própria essência do bem

– idêntico ao ser – no ato da inteligência.” (ROUSSELOT, 1999, p. 19). Esta doutrina da

inteligência apresenta o ser como o motor e substância da vida do homem, podemos dizer que

encontramos uma concepção do ato do intelecto como ato da vida em seu sentido máximo,

motor de tudo que há de mais excelente e não um ato intelectual teórico ou estritamente

racional, limitador, mecânico e enunciativo, aos moldes do racionalismo, mas muito mais

cheio, profundo e intenso. Pois, é pelo intelecto que o homem realmente se move, vive e

adquire o objeto conhecido, fazendo-o, de certa maneira, como parte de si. Recebendo tudo

em si como um fim universal.

Como consequência disso o intelecto humano diante de tudo o que está ao seu alcance

descobre uma constante irredutível: a presença do ser.110 O homem é feito para pensar, mas,

sem o ser, que é anterior ao pensar, não há pensamento, pois não há pensamento de nada. Por

essa razão, nossa alma anseia pelo encontro com o ser das coisas. Como dito no início de

nosso texto, essa é a questão chave, a aquisição do ser e a transformação no ser adquirido: “O

fim último de cada coisa é intencionado pelo seu autor ou motor. O primeiro autor e motor do

universo é o intelecto. [...] Convém, pois, que o fim último do universo seja o bem do

intelecto, que é a verdade. Donde ser a verdade o fim último de todo universo.” (TOMÁS DE

AQUINO, Suma Contra os Gentios, L. I, C. I).111 Naturalmente, há uma inclinação do

intelecto ao ser, que é o seu fim. Logo, a verdade, que é o bem máximo do intelecto e de todas

as coisas, faz parte de tudo que existe, material ou imaterial, por ser a disposição do ser ao

intelecto.

Foi afirmado anteriormente que há uma ordem que o intelecto não produz, esta ordem

é a ordem do ser real. Ora, assim como os dentes existem para mastigar os alimentos, sejam

111 “Finis autem ultimus uniuscuiusque rei est qui intenditur a primo auctore vel motore ipsius. Primus autem
auctor et motor universi est intellectus, ut infra ostendetur. Oportet igitur ultimum finem universi esse bonum
intellectus. Hoc autem est veritas. Oportet igitur veritatem esse ultimum finem totius universi; et circa eius
considerationem principaliter sapientiam insistere. Et ideo ad veritatis manifestationem divina sapientia carne
induta se venisse in mundum testatur, dicens, Ioan. 18-37: ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut
testimonium perhibeam veritati.”

110 E citando Avicena, Tomás de Aquino afirma: “A inteligência resume no ser todos os seus pensamentos” (De
Veritate, q. 1, a. 1 resp.) O ser – que se pode definir: tudo quanto existe – encontra-se na origem. E a certeza
inicial imposta à nossa atividade intelectiva é esta: o Universo existe (STREFLING, 2020, p. 16).

109 “Manifestum est enim quod homo per intellectum cognoscere potest naturas omnium corporum.”
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eles duros ou moles, o intelecto tem sua causa final no conhecimento do ser, seja ele material

ou espiritual. Nesta simples analogia, podemos entender que os dentes existem para mastigar

os alimentos e o intelecto para conhecer os seres. Há uma relação de identidade entre o

homem que conhece e a realidade conhecida, da mesma maneira que entre os dentes e os

alimentos. O Aquinate quando escreve que todas as coisas que existem possuem

inteligibilidade, quer dizer que há nelas um princípio que as permite ser conhecidas, visto que,

essa inteligibilidade inerente a tudo que possui ser é idêntica a potência de conhecer o ser de

nosso intelecto, isto é, o ser é feito para o intelecto e o intelecto para o ser. Essa ideia nos

ensina que pelo intelecto as coisas são ordenadas a algum fim, e que esse fim, que está nas

coisas, ao ser conhecido e ordenado pelo intelecto, também se torna seu fim. Logo, as coisas

estão ordenadas ao intelecto e o intelecto ordena todas as coisas a si mesmo.112

A grande realidade é essa transformação, a mudança real, a presença do outro ser em

nós. Por causa disso, grande é também a função do intelecto, por sua virtude e operação

própria, entrega-nos, tudo que há de perfeito na vida e nos possibilita a posse do ser. Os seres

materiais, seja a pedra, a mesa, o rato, o cão, não tem a virtude nem a potência no seu ser de

se transformar e conceber em si outro ser diferente de si, mas ao homem sim: “Logo, deve-se

concluir que a alma, pelo intelecto, conhece os corpos por um conhecimento imaterial,

universal e necessário.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 84, a. 1, resp).113

Realmente, essa transformação no ser recebido só pode ser imaterial, universal pela essência

própria do homem e não pela virtude da coisa conhecida, quer dizer, pelos méritos da

materialidade da coisa material.

No próximo tópico vamos explicar como acontece esse conhecimento do ser pelo

intelecto humano.

2.5 A formação das formas inteligíveis: o intelecto agente e a abstração do ser

Continuando nosso estudo faz-se necessário considerar uma questão de teoria do

conhecimento ou psicologia racional que é anterior à apreensão do universal simples, ou seja,

abstração dos conceitos universais pelo intelecto.

As coisas como vemos na realidade, existem ao seu modo material e particular,

todavia no intelecto elas são feitas imateriais e universais. Como isso acontece?

113 “Dicendum est ergo quod anima per intellectum cognoscit corpora cognitione immateriali, universali et
necessaria.”

112 Aqui claramente se nota a relação entre psicologia e ontologia.
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O homem não conhece a pedra a maneira da pedra, mas a forma de pedra que a

específica e a determina, que contém sua essência. Compreendemos que há dois modos das

coisas existirem: um no espírito e outro na realidade. Escreve Gardeil: “por uma abstração,

inicialmente, a inteligência extrai dos singulares que estão na origem do nosso conhecimento,

a natureza que é comum a todos.” (GARDEIL, 2013, p. 104). O intelecto conhece as coisas

recebendo delas alguma forma, e as recebe ao seu modo: “É da natureza do conhecimento que

o cognoscente contenha a espécie do objeto conhecido segundo seu modo próprio.” (TOMÁS

DE AQUINO, Suma contra os Gentios, L. I, C. LXX).114 Esse modo intelectual de conhecer

as coisas é inerente ao próprio ser humano, não a sua alma sensível, mas a sua alma

intelectual.

A verdade, como vimos no capítulo supracitado, é a adequação do intelecto ao ser das

coisas. Nesta parte do capítulo, desejamos explicar de maneira mais detalhada o processo que

possibilita o ato do conhecimento humano, a abstração do imaterial universal da matéria

singular por meio do intelecto agente. Aprofundamo-nos assim naquilo que possibilita a

apreensão simples do universal, do ser particular e material:

Não se pode ter o conhecimento perfeito de uma coisa, quando ignoramos
sua operação. Com efeito, é do modo e da espécie da operação que se
depreende a unidade e a qualidade da virtude, e esta, por sua vez, manifesta a
natureza da coisa, porque qualquer coisa é destinada a operar de acordo com
a natureza em ato. (TOMÁS DE AQUINO, Suma contra os Gentios, L. II, C.
I).115

Uma coisa é inteligível porque não possui matéria, quanto mais espiritual seu ato, mais

humano ele é. Ao olharmos à nossa volta, podemos ver que as coisas possuem matéria, exceto

os seres espirituais. Contudo, uma pergunta instigante é: como nosso intelecto conhece uma

substância material sendo ele ao seu modo espiritual e imaterial? Já afirmamos que o intelecto

é a potência da alma que nos permite conhecer o ser, a realidade. Também dizemos que o ser é

duplo: material e imaterial. Porém, no ato do conhecimento humano, ao modo deste, todo ser

se torna espiritual. Por isso, “deve-se considerar que a coisa exterior que nos é conhecida não

existe no nosso intelecto segundo a sua própria natureza, mas a sua espécie deve estar em

nosso intelecto, pois por ela este faz-se em ato.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os

115 “Rei cuiuslibet perfecta cognitio haberi non potest nisi eius operatio cognoscatur. Ex modo enim operationis
et specie mensura et qualitas virtutis pensatur, virtus vero naturam rei monstrat: secundum hoc enim
unumquodque natum est operari quod actu talem naturam sortitur.”

114 “Vilitas cognitorum in cognoscentem non redundat per se: hoc est enim de ratione cognitionis, ut cognoscens
contineat species cogniti secundum modum suum.”
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Gentios, L.I, C. LIII).116 O ser não é conhecido pela maneira do ser exterior, isto é, ele não

existe no nosso intelecto segundo sua natureza material. Uma pedra não é infundida na

inteligência materialmente, todavia espiritualmente:117

Uma coisa é inteligível porque é sem matéria, e sinal disso é que as formas
fazem se inteligíveis em ato pela abstração da matéria. Também por isso o
intelecto conhece os universais, não os singulares, visto que a matéria é o
princípio de individuação. Ora, as formas apreendidas pelo intelecto
tornam-se, na intelecção uma só coisa com o intelecto que está em ato. Por
isso, se as formas são conhecidas em ato pelo intelecto por estarem despidas
da matéria, segue-se que uma coisa é inteligente porque não tem matéria
(TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L. I, C. XLIV).118

Pela abstração a inteligência humana consegue ver um ser que estava envolvido,

cercado, vestido pelas vestes da materialidade e limitado pelos sentidos. Contudo, é por meio

dos sentidos que ela receberá as imagens sensíveis ou fantasmas que são a essência da coisa,

ainda que envolvidas pela matéria sensível dada pelos cinco sentidos e pela própria

constituição individualizante da coisa. Santo Tomás escreve que “o agente produz o

semelhante a si mesmo segundo a forma.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma contra os Gentios,

L. II, C. XL).119 A forma que é o ser de determinada realidade é responsável por determinar o

fim específico daquela realidade. Com isso, dado que o ser em sua operação máxima deva

produzir e realizar operações que sejam conforme seu fim, determinadas por sua forma, todo

ser deve operar segundo sua forma.

As plantas devem operar nos limites da alma vegetal; os animais irracionais devem se

mover nos limites da alma sensitiva; a alma humana que tem uma potência intelectual com

fim espiritual, não pode reduzir sua ação a uma operação puramente material, pois é preciso

que de alguma maneira o material se torne espiritual. Ou seja, aquela pedra concretamente

extra anima permanece extra anima, ao seu modo, todavia, por meio da ação do intelecto ela

119 “Quod ex hoc patet: agens enim agit sibi simile secundum formam.”

118 “Ex hoc aliqua res est intelligens quod est sine materia: cuius signum est quod formae fiunt intellectae in actu
per abstractionem a materia. Unde et intellectus est universalium et non singularium: quia materia est
individuationis principium. Formae autem intellectae in actu fiunt unum cum intellectu actu intelligente. Unde, si
ex hoc sunt formae intellectae in actu quod sunt sine materia, oportet rem aliquam ex hoc esse intelligentem
quod est sine materia. Ostensum est autem supra Deum esse omnino immaterialem. Est igitur intelligens.”

117 A origem do pensamento pode variar, isto é, sua matéria, mas, sua forma e ato é sempre de natureza igual,
substância imaterial. Escreve Santo Tomás: “Resta concluir que as coisas materiais devem existir em quem
conhece não materialmente, mas antes imaterialmente. A razão disso é que o ato de conhecer se estende às coisas
que estão fora de quem conhece, pois conhecemos também as coisas que estão fora de nós.” (TOMÁS DE
AQUINO, Suma Teológica, I, q. 84, a. 2, resp). Isto é, posso pensar um tijolo, que é objeto material, conhecido
somente pelos sentidos, no entanto, a forma desse tijolo no intelecto será sempre imaterial, consumando assim
uma relação entre o intelecto e o objeto.

116 “Considerandum est quod res exterior intellecta a nobis in intellectu nostro non existit secundum propriam
naturam, sed oportet quod species eius sit in intellectu nostro, per quam fit intellectus in actu.”
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se torna, ao modo do intelecto, imaterial e semelhante a ele. É preciso entendermos aqui qual

a operação do intelecto humano que permite esse conhecimento específico do material e

singular pelo espiritual e universal.

No artigo 3, da questão 79 da prima pars, Santo Tomás de Aquino questiona se se

deve admitir um intelecto agente que abstraia dos seres singulares o universal inteligível. Ao

recusar o 1) inatismo das ideias no intelecto, seja em ato, seja virtualmente, doutrina que

defende que o intelecto não careceria de conhecer as ideias nas coisas, porém apenas

apanhá-las no seu próprio “baú” ou “tesouro”, e o 2) ontologismo das ideias, na qual se

defende que o intelecto não apreende suas ideias das coisas, mas na essência divina, Tomás

aceita e desenvolve a doutrina de Aristóteles da abstração.120

A partir desta doutrina, Santo Tomás ensina que há no intelecto uma operação que

possibilita o conhecimento das coisas à sua maneira, espiritualmente.

O que faz essa faculdade? Ela abstrai das coisas o ser universal inteligível.

Abstrair é nada mais que realizar a partir do intelecto uma operação similar a que é

realizada pelas abelhas ao “abstrair” o mel das flores, pois as flores contêm mel (seiva).

Borboletas, formigas, abelhas, mosquitos e outros insetos podem descer sobre a flor, mas

somente as abelhas podem “abstrair” o mel. De fato, somente as abelhas têm a capacidade de

o fazer. Ora, tanto quanto as abelhas “abstraem” o mel das flores, o intelecto abstrai a partir

dos fantasmas de objetos semelhantes a essência daquilo que é comum e necessário a eles e

ignora o restante, ou seja, as diferenças individuais.

Admitindo isso, Santo Tomás desenvolve a partir de Aristóteles a doutrina do intelecto

agente.121 Saber, afinal de contas, é ver, o homem não vê as coisas diretamente em ato, porém

121 Sobre o intelecto agente, escreve o professor Juan Fernando Sellés em seu livro Breve curso de teoria del
conhecimento: “Intelecto agente significa conocer como persona. Significa persona, conocer, luz, ver, etc. Yo,

120 “Como já se disse antes (q. 84, a. 7), o objeto cognoscível se proporciona à virtude cognoscitiva. Ora, há
tríplice grau nesta virtude. ― Há uma virtude cognoscitiva que é ato de órgão corpóreo, a saber, do sentido. Por
onde, o objeto de qualquer potência sensitiva é a forma, enquanto existente na matéria corpórea. E como tal
matéria é o princípio da individuação, forçosamente toda potência da parte sensitiva é cognoscitiva só do
particular. ― Há, porém, outra virtude cognoscitiva que nem é ato de órgão corpóreo, nem está, de qualquer
modo, conjunta com a matéria corpórea, como o intelecto dos anjos. Por onde, o objeto desta virtude é a forma
subsistente sem a matéria. Pois, embora conheçam os anjos as coisas materiais, só as veem no imaterial a saber,
em si mesmos ou em Deus. ― O intelecto humano, porém, ocupa uma posição média. Pois não é ato de nenhum
órgão; contudo, é uma virtude da alma, a qual é forma do corpo, como é claro pelo que já se demonstrou (q. 76,
a. 1). Por onde, é-lhe próprio conhecer a forma, existente, por certo, individualmente, na matéria corpórea, mas
não enquanto existente em tal matéria. Pois, conhecer aquilo que existe na matéria individual, mas não enquanto
está em tal matéria, é abstrair a forma, da matéria individual, representada pelos fantasmas. Donde é necessário
concluir-se que o nosso intelecto intelige as coisas materiais, abstraindo dos fantasmas; e por essas coisas assim
consideradas, chegamos a um certo conhecimento das imateriais; como, inversamente, os anjos conhecem as
coisas materiais pelos seres imateriais. ― Platão, porém, atendendo só à imaterialidade do intelecto humano e
não ao fato de estar unido, de certo modo, a um corpo, disse que o objeto do intelecto são as idéias separadas;
que inteligimos, não, por certo, abstraindo, mas, antes, participando dos seres abstratos, como se viu antes.”
(TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 85, a. 1, resp).
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o homem pode ver as coisas com o auxílio dessa luz ou virtude que realiza a abstração

chamada intelecto agente. Essa virtude faz com que as essências das coisas que estão

obscurecidas pela escuridão da matéria se tornem vistas pelo intelecto. É por meio da

abstração que o intelecto agente possibilita a atualização de sua potência, fazendo com que a

inteligência veja o que estava escondido sob os sentidos e a matéria. Santo Tomás admite a

existência do intelecto agente que está na alma e é individual em cada indivíduo, tendo em

vista que esse é condição radical para a formação das ideias, isto é, para a abstração do ser nas

coisas: “Por onde, para inteligir não basta à imaterialidade do intelecto possível, sem o

intelecto agente, que, por abstração, atualiza os inteligíveis.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma

Teológica, I, q. 79, a. 3, resp ad 3).122

Deste modo para que a alma possa iluminar os fantasmas ou imagens sensíveis, é

conditio sine qua non a existência de um intelecto agente in Anima. Afirma o Aquinate:

“Logo, é necessário admitir-se uma virtude, no intelecto, que atualize os inteligíveis,

abstraindo as espécies das condições materiais. E essa é a necessidade de se admitir um

intelecto agente.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 79, a. 3, resp).123 Se conclui,

então, que o intelecto agente é uma virtude, não no sentido de um hábito, no entanto, no

sentido de uma força. Ele é essa virtus que faz que o intelecto realize seu ato, em si espiritual,

imaterial e imutável, como ensinava Aristóteles,124 mas que depende também do corpo, dos

sentidos e da matéria, pois dos fantasmas é que abstrai a essência universal, entregando ao

intelecto possível o ser e aquilo que há de mais perfeito na natureza humana. Deste ato do

intelecto agente a alma passa do conhecimento sensível para o conhecimento intelectual

propriamente dito:

124 “E tal é o intelecto, de um lado, por tornar-se todas as coisas e, de outro, por produzir todas as coisas, como
uma certa disposição, por exemplo, como a luz. Pois de certo modo a luz faz de cores em potência cores em ato.
E este intelecto (Agente) é separado, impassível e sem mistura, sendo substância em ato.” (Aristóteles, De
Anima,  430 a 10).

123 “Oportebat igitur ponere aliquam virtutem ex parte intellectus, quae faceret intelligibilia in actu, per
abstractionem specierum a conditionibus materialibus. Et haec est necessitas ponendi intellectum agentem.”

122 “Et ideo ad intelligendum non sufficeret immaterialitas intellectus possibilis, nisi adesset intellectus agens, qui
faceret intelligibilia in actu per modum abstractionis.”

sujeto, significan lo conocido de ese quien que soy. Si el intelecto agente no se autoilumina y, sin embargo es luz,
no es luz ninguna que se autofunde, sino recibida. No cabe reflexividad en él (tampoco en ningún nivel
cognoscitivo), porque el hombre es dual y no idéntico, lo cual explica que el intelecto agente es recibido. La luz
de éste es natural, no constituida por el sujeto, sino don creatural divino, esto es, impreso en nosotros
inmediatamente por Dios. Si él se dedicara durante toda esta vida a iluminar y luego no fuera iluminado sería
sencillamente absurdo; un trabajo perfectamente inútil. El intelecto agente está siempre tácito hasta la visión,
hasta la contemplación de Dios. He aquí la sugerencia que la teoría del conocimiento aporta respecto de que esta
vida no es la definitiva, sugerencia, que lo es de nuestra inmortalidad y, también de que el fín del hombre es ser
iluminado por Dios.” (SELLÉS, 1997, p. 82).
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Duas coisas devem-se considerar no conhecimento do nosso intelecto. A
primeira é que o conhecimento intelectivo tem o seu princípio, de certo
modo, no sensitivo. E como o sentido conhece o singular e o intelecto, o
universal, forçoso é que o conhecimento do singular seja, quanto a nós,
anterior ao do universal. A segunda consideração é que o nosso intelecto
procede da potência para o ato. Ora, tudo o que assim procede chega ao ato
incompleto, meio termo entre a potência e o ato, antes de chegar ao ato
perfeito. Ora, esse ato perfeito, ao qual chega o intelecto, é a ciência
completa, pela qual as coisas são conhecidas distinta e determinadamente. O
ato incompleto, porém, é a ciência imperfeita, pela qual as coisas são
conhecidas indistintamente, com certa confusão; e o que é assim conhecido
sob certo aspecto o é em ato e, de certo modo, em potência. Por onde, diz o
Filósofo: o mais confuso é o que, primariamente, nos é manifesto e certo;
depois, é que conhecemos os princípios e os elementos distintos (TOMÁS
DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 85, a. 3, resp).125

Por fim, por meio deste ato de abstrair realizado pelo intelecto agente, o intelecto é

posto em ato. A potência intelectual se realiza. A alma humana, ainda que limitadamente,

conhece algo. Aqui se dá aquisição dos primeiros princípios, fonte de todos os atos e ações

intelectuais, ainda que confusamente. Para justificarmos a grandeza desta apreensão citamos

três passagens entre tantas nos escritos de Santo Tomás:

125 “Quod in cognitione nostri intellectus duo oportet considerare. Primo quidem, quod cognitio intellectiva
aliquo modo a sensitiva primordium sumit. Et quia sensus est singularium, intellectus autem universalium;
necesse est quod cognitio singularium, quoad nos, prior sit quam universalium cognitio. Secundo oportet
considerare quod intellectus noster de potentia in actum procedit. Omne autem quod procedit de potentia in
actum, prius pervenit ad actum incompletum, qui est medius inter potentiam et actum, quam ad actum perfectum.
Actus autem perfectus ad quem pervenit intellectus, est scientia completa, per quam distincte et determinate res
cognoscuntur. Actus autem incompletus est scientia imperfecta, per quam sciuntur res indistincte sub quadam
confusione, quod enim sic cognoscitur, secundum quid cognoscitur in actu, et quodammodo in potentia. Unde
philosophus dicit, in I Physic., quod sunt primo nobis manifesta et certa confusa magis; posterius autem
cognoscimus distinguendo distincte principia et elementa. Manifestum est autem quod cognoscere aliquid in quo
plura continentur, sine hoc quod habeatur propria notitia uniuscuiusque eorum quae continentur in illo, est
cognoscere aliquid sub confusione quadam. Sic autem potest cognosci tam totum universale, in quo partes
continentur in potentia, quam etiam totum integrale, utrumque enim totum potest cognosci in quadam
confusione, sine hoc quod partes distincte cognoscantur. Cognoscere autem distincte id quod continetur in toto
universali, est habere cognitionem de re minus communi. Sicut cognoscere animal indistincte, est cognoscere
animal inquantum est animal, cognoscere autem animal distincte, est cognoscere animal inquantum est animal
rationale vel irrationale, quod est cognoscere hominem vel leonem. Prius igitur occurrit intellectui nostro
cognoscere animal quam cognoscere hominem, et eadem ratio est si comparemus quodcumque magis universale
ad minus universale. Et quia sensus exit de potentia in actum sicut et intellectus, idem etiam ordo cognitionis
apparet in sensu. Nam prius secundum sensum diiudicamus magis commune quam minus commune, et
secundum locum et secundum tempus. Secundum locum quidem, sicut, cum aliquid videtur a remotis, prius
deprehenditur esse corpus, quam deprehendatur esse animal; et prius deprehenditur esse animal, quam
deprehendatur esse homo; et prius homo, quam Socrates vel Plato. Secundum tempus autem, quia puer a
principio prius distinguit hominem a non homine, quam distinguat hunc hominem ab alio homine; et ideo pueri a
principio appellant omnes viros patres, posterius autem determinant unumquemque, ut dicitur in I Physic. Et
huius ratio manifesta est. Quia qui scit aliquid indistincte, adhuc est in potentia ut sciat distinctionis principium;
sicut qui scit genus, est in potentia ut sciat differentiam. Et sic patet quod cognitio indistincta media est inter
potentiam et actum. Est ergo dicendum quod cognitio singularium est prior quoad nos quam cognitio
universalium, sicut cognitio sensitiva quam cognitio intellectiva. Sed tam secundum sensum quam secundum
intellectum, cognitio magis communis est prior quam cognitio minus communis.”
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A operação do intelecto conhece a essência; nesta operação,
porém, há algo que lhe é pressuposto, que é o ser: de fato, a
mente não pode conceber nada se não inteligir primeiro o ser (TOMÁS DE
AQUINO, Comentário à Metafísica, L. IV, l. 6 , 605).

Nossa inteligência conhece naturalmente o ser e tudo aquilo
que pertence ao ser enquanto tal; e neste conhecimento se
fundamenta o conhecimento dos primeiros princípios (TOMÁS DE
AQUINO, Suma contra os Gentios, L. II, C. LXXXII).

Objeto próprio do intelecto é aquilo que é (TOMÁS DE AQUINO, Suma
contra os Gentios, L. I, C. LVIII ).

Algo é, algo existe, algo foi conhecido para além do toque e da imersão sensível. Algo

foi conhecido na sua realidade máxima. E, de certo modo, o intelecto ao conhecer o ser, sem

deixar de ser aquilo que é, sem perder nada de suas qualidades e potências, recebe e se

transforma, intelectualmente, ao ente conhecido. Em todas as coisas há uma ordem, na

inteligência, não é diferente. Os seres contraídos e absortos no mundo da matéria estão

destinados a realizarem suas operações por meio da matéria, e assim, a serem sempre eles

mesmos. A inteligência humana até realizar a operação da abstração do seu objeto, em certa

medida, também está limitada pela matéria que constitui seu ser e pela matéria que constitui

as demais coisas a agir limitadamente. Todavia, ao abstrair o seu objeto, o universal, ela ganha

seu verdadeiro corpo, sendo robustecida pelo ser de si, e pela transformação no ser de outro.

Realizando assim o ato próprio da razão humana:

Nós estamos demasiados pré-dispostos a interpretar erradamente a palavra
de Santo Tomás de Aquino acerca de “razão”, essa razão “que se aperfeiçoa
no conhecimento da verdade”. Razão não significa para ele outra coisa que
“visão da realidade”, “recepção do real”. E verdade não é para ele mais do
que a descoberta e a revelação da realidade, tanto natural, como sobrenatural.
A razão que se “aperfeiçoa no conhecimento da verdade” é portanto a
capacidade de apreensão do espírito humano enquanto se orienta para a ação
por meio da descoberta da realidade natural e sobrenatural (PIEPER,
Virtudes fundamentais, p. 17).

Veremos mais à frente em nosso estudo que conhecemos algumas verdades

imediatamente, outras por meio da ciência e da sabedoria, que são virtudes que aperfeiçoam o

intelecto nesse caminho anunciado nos escritos acima. Por isso, a partir deste momento,

introduziremos a investigação acerca dos hábitos e virtudes da alma humana.
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3. Sobre a virtus em geral

Após ter concluído nosso estudo sobre a potência do intelecto em si, estudaremos

agora o que é um hábito e uma virtude em geral. As virtudes são hábitos operativos que fazem

o homem obrar bem no mundo segundo o seu ser, isto é, a partir daquilo que ele é. Neste

capítulo III entenderemos primeiro o que é um hábito, e segundo o que é uma virtude. Tendo

em vista o fim de nosso estudo, que é compreender a relação entre o intelecto e os

hábitos/virtudes intelectuais especulativos, estudaremos agora a noção geral de hábito e de

virtude como um hábito bom que faz o homem fazer bem uma atividade e obrar bem no

mundo.

3.1 Os Hábitos

Santo Tomás ensina que os hábitos são uma disposição dificilmente mutável,126 pois

algo que é profundamente enraizado em nossa alma não muda repentinamente. Os hábitos

possuem seu sujeito em uma potência que é em ordem ontológica127 anterior a eles, e que

pode ser aperfeiçoada por um hábito bom ou até desconcertada por um hábito mau. Esses

hábitos estão na parte inferior da alma e na parte superior da alma, que é espiritual: “todo

hábito que pertence a alguma potência, como sujeito, implica principalmente ordenação ao

ato.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 49, a. 1, resp). Logo, ter um certo

hábito é ter uma certa disposição para atualizar uma potência que radica em algum ser, aqui,

neste caso, estamos meditando sobre o ser próprio do homem, de suas potências e de seus

hábitos.

Por isso, é preciso entender que nossos hábitos sempre nos arrastam para alguma

direção conforme e segundo as potências da natureza. A potência da visão, se for disposta a

ver bem as cores, terá um hábito. Ora, os bons hábitos são chamados virtudes. Os maus

hábitos são os vícios. Encontramos na metafísica o princípio segundo o qual o “obrar segue o

ser”. Mas, de outra maneira, na moral não acontece a mesma coisa, pois a vontade livre

humana nem sempre segue a ordem do ser das coisas, podendo realizar atos desconformes a

esta natureza, e se habituar a isso. Ora, por isso dizemos que pelos hábitos podemos adquirir

127 A potência, que está radicada no ser, deve ser qualificada, habituada, aperfeiçoada e atualizada conforme o
ser. Logo, como veremos, os hábitos e costumes, de maneira geral, para Santo Tomás, e também para Aristóteles,
não podem se desenvolver relativamente ou de qualquer modo, sem relação com o que as coisas são. Não. Eles
devem seguir o ser, que é a origem e orientador da potência na qual o hábito tem seu sujeito. Por isso, os hábitos,
costumes e ações de um elefante são diferentes dos de um ser humano. Pois, o ser, a forma específica de cada um
condiciona a operação e o obrar. De certa forma, aqui está a grande importância de um estudo profundo de
ontologia e antropologia-psicologia anterior ou junto ao estudo da moral humana.

126 Mas que podem adquirir-se, perder-se e mudar-se. Isso acontecerá na medida em que nós formos realizando
os atos que aperfeiçoam as nossas disposições e potências ou deixando de realizá-los.
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uma segunda natureza acidental, poderíamos dizer, uma nova substância adquirida pela

disposição a participar da qualidade: “Pois, propriamente, a qualidade implica um certo modo

de substância.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 49, a. 2, resp).128 Disforme

com o fim último, se for natureza habituada aos vícios,129 adequada ao fim último, se for

virtuosa. Por isso, ainda que os hábitos possam ser perdidos, isso é muito difícil. Após

adquirido o hábito passamos a obrar conforme esta segunda natureza, e assim podemos

também dizer que este obrar segue este ser habitual.

A filosofia de santo Tomás é uma filosofia que esclarece a necessidade que carecemos

de dispormos a vida com hábitos: sejam os hábitos da vontade, que nos tornam bons130, o que

estudamos na moral; sejam os hábitos do intelecto, que aperfeiçoam e atualizam nossa

potência intelectual para o conhecimento dos primeiros princípios, das causas particulares e

das causas mais elevadas e últimas da realidade; pois há aqui uma relação mútua para a

realização do homem: “O bem essencial do homem, isto é, o seu verdadeiro ser humano,

reside no fato de “a razão que se aperfeiçoa no conhecimento da verdade” modelar e informar

interiormente o seu querer e sua ação.” (PIEPER, J, Virtudes Fundamentais, p. 17). Neste

130 “As virtudes morais levam o homem à perfeição conforme todo o seu ser, tanto o bem que é realizado (bonum
operis) quanto aquele que o realiza (bonum operantis). Pois, segundo o Aquinate, chamar alguém de bom não
pode se dar propriamente de modo apenas relativo, mas sob um aspecto absoluto. Aquele, porém, que têm
ciência não é chamado de bom absolutamente, mas apenas conforme o intelecto, uma potência da alma. Mas, a
vontade por dirigir todas as potências humanas, inclusive o intelecto, possui essa proeminência em relação ao
intelecto na classificação do homem como um todo.” (VEIGA, 2017, p. 86).

129 Escreve Santo Agostinho que “o vício não é um mal senão por sua oposição à natureza daquela mesma coisa à
qual ele atinge. [...] Logo, o que vês faltar à perfeição de uma natureza, eis o que chamas de vício.” (Santo
Agostinho, O livre-arbítrio, p. 197).

128 “Quod ista differentia, difficile mobile, non diversificat habitum ab aliis speciebus qualitatis, sed a
dispositione. Dispositio autem dupliciter accipitur, uno modo, secundum quod est genus habitus, nam in V
Metaphys. dispositio ponitur in definitione habitus; alio modo, secundum quod est aliquid contra habitum
divisum. Et potest intelligi dispositio proprie dicta condividi contra habitum, dupliciter. Uno modo, sicut
perfectum et imperfectum in eadem specie, ut scilicet dispositio dicatur, retinens nomen commune, quando
imperfecte inest, ita quod de facile amittitur; habitus autem, quando perfecte inest, ut non de facili amittatur. Et
sic dispositio fit habitus, sicut puer fit vir. Alio modo possunt distingui sicut diversae species unius generis
subalterni, ut dicantur dispositiones illae qualitates primae speciei, quibus convenit secundum propriam rationem
ut de facili amittantur, quia habent causas transmutabiles, ut aegritudo et sanitas; habitus vero dicuntur illae
qualitates quae secundum suam rationem habent quod non de facili transmutentur, quia habent causas immobiles,
sicut scientiae et virtutes. Et secundum hoc dispositio non fit habitus. Et hoc videtur magis consonum intentioni
Aristotelis. Unde ad huius distinctionis probationem inducit communem loquendi consuetudinem, secundum
quam qualitates quae secundum rationem suam sunt facile mobiles, si ex aliquo accidenti difficile mobiles
reddantur, habitus dicuntur, et e converso est de qualitatibus quae secundum suam rationem sunt difficile
mobiles; nam si aliquis imperfecte habeat scientiam, ut de facili possit ipsam amittere, magis dicitur disponi ad
scientiam quam scientiam habere. Ex quo patet quod nomen habitus diuturnitatem quandam importat; non autem
nomen dispositionis. Nec impeditur quin secundum hoc facile et difficile mobile sint specificae differentiae,
propter hoc quod ista pertinent ad passionem et motum, et non ad genus qualitatis. Nam istae differentiae,
quamvis per accidens videantur se habere ad qualitatem, designant tamen proprias et per se differentias
qualitatum. Sicut etiam in genere substantiae frequenter accipiuntur differentiae accidentales loco substantialium,
inquantum per eas designantur principia essentialia.”
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subcapítulo iremos estudar a essência do hábito em geral e sua causa, a partir do Tratado dos

Hábitos, na Prima Secundae das questões 49 a 54.

O Habitus “é uma qualidade” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 49, a.

1, resp)131 que dispõem o sujeito em seu efeito para um ato, o qual faz que o sujeito seja

possuidor de algum feitio específico, é aquilo pelo qual um sujeito se encontra bem ou mal

disposto em vista de sua forma ou de seu fim,132 o que é a primeira das qualidades de um ser:

O nome hábito é derivado do verbo latino habere, ter, e isso de duplo modo.
Ou no sentido em que dizemos tem o homem, ou qualquer outro ser, alguma
coisa; ou porque um ser tem, em si mesmo, ou em relação a outro, um certo
feitio. [...] Se porém tomarmos a palavra ter (habere), no sentido de dizermos
que uma coisa tem, em si mesma ou relativamente a outra, um certo feitio,
como este modo de ter-se a si mesmo se funda nalguma qualidade, então o
hábito é uma qualidade. E a esse respeito diz o Filósofo: chama-se hábito
uma disposição de virtude da qual um ser é bem ou mal disposto, em si ou
relativamente a outro; assim, nessa acepção, a saúde é um hábito. Ora, como
é neste sentido que agora tratamos do hábito, devemos dizer que ele é uma
qualidade” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 49, a. 1,
resp).133

Pode-se dizer que o Habitus é uma disposição que atribui, que dá e permite um certo

sujeito ter uma qualidade, boa ou má.

Na mesma questão 49, pergunta-se se o hábito é uma determinada qualidade

específica, distinta entre outras qualidades, ou uma mesma qualidade que outras qualidades.

Sabemos que o hábito é uma qualidade em que a potência fica bem ou mal disposta em

relação a um determinado feitio ou obrar. Há, então, uma relação com uma natureza onde

radica a potência, seja a própria natureza do sujeito ou a natureza de algo externo ao sujeito.

Santo Tomás irá responder, a partir de Aristóteles, que é justamente essa a especificidade do

hábito como qualidade: dispor algo, partindo da natureza dada na potência, para a bondade ou

a maldade do seu ato. Pois, a qualidade substancial da alma ou do corpo é dada perfeitamente

com a natureza da coisa. Por isso, o hábito que é uma certa qualidade, deverá tornar ótima

aquela natureza dada em potência na substância primeira ou forma perfeita. Aponta santo

Tomás:

133 “Quod hoc nomen habitus ab habendo est sumptum. A quo quidem nomen habitus dupliciter derivatur, uno
quidem modo, secundum quod homo, vel quaecumque alia res, dicitur aliquid habere; alio modo, secundum
quod aliqua res aliquo modo se habet in seipsa vel ad aliquid aliud. [...] Si autem sumatur habere prout res aliqua
dicitur quodam modo se habere in seipsa vel ad aliud; cum iste modus se habendi sit secundum aliquam
qualitatem, hoc modo habitus quaedam qualitas est, de quo philosophus, in V Metaphys., dicit quod habitus
dicitur dispositio secundum quam bene vel male disponitur dispositum, et aut secundum se aut ad aliud, ut
sanitas habitus quidam est. Et sic loquimur nunc de habitu. Unde dicendum est quod habitus est qualitas.”

132 Ver Gardeil, Iniciação à filosofia de São Tomás de Aquino: vocabulário técnico, 2013, p. 529.
131 “Habitus qualitas est.”
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O modo, finalmente, e a determinação do sujeito em relação à natureza da
causa pertence à primeira espécie de qualidade, que é o hábito e a
disposição. Pois, diz o Filósofo tratando dos hábitos da alma e do corpo, que
eles são certas disposições, do que é perfeito, para o que é ótimo; e
denomino o que é perfeito o que disposto de conformidade com a natureza. E
como a forma em si mesma e a natureza da coisa é o fim e a causa pela qual
alguma coisa é feita, como diz Aristóteles, por isso, na primeira espécie
incluímos o bem e o mal, e também, o que é fácil e dificilmente mutável, de
conformidade com o que numa determinada natureza é o fim da geração e do
movimento. Por isso, o Filósofo define o hábito como uma disposição que
nos torna bem ou mal dispostos; e diz mais, que pelos hábitos é que nos
havemos bem ou mal, relativamente às paixões. Assim, pois, o modo
conveniente à natureza de uma coisa é por essência boa; e é mau por
essência o que não lhe convém. E como a natureza é primariamente
considerada nas coisas, o hábito é tido como a primeira espécie das
qualidades (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 49, a. 2, resp).134

Vimos no segundo capítulo, que a forma determina a matéria e que a partir da forma

unida à matéria, formando um composto, o ser existe e passa a ser algo, tem o ato de ser. Pela

determinação do ser que é dado pela forma substancial nós somos, mas também temos

potência para ser algo ótimo, para recebermos uma perfeição maior que a da natureza.

Dizemos que cada coisa recebe em sua forma substancial a perfeição para operar e ser.

Contudo, será que isso basta para a realização plena da alma humana? Pelos hábitos

operativos aperfeiçoamos o ser, movemo-nos a um fim. No artigo 4, da questão 49, Santo

Tomás explica a necessidade que existe na nossa alma de certos hábitos que a tornem ótima:

A natureza de um ser se aperfeiçoa pela forma; mas é necessário que o
sujeito se disponha, por alguma disposição ordenada a essa forma. Essa
última, por sua vez, se ordena posteriormente à operação, que é o fim ou a
via para ele. Se, porém, a forma for susceptível de uma só operação
determinada, não é necessária, para tal operação, além dessa forma, nenhuma
outra disposição. Se, porém, a forma for tal que possa operar de diversos
modos, como é o caso da alma, é necessário que seja disposta para as suas

134 “Et ideo in utraque consideratur quod aliquid facile vel difficile fiat, vel quod sit cito transiens aut diuturnum.
Non autem consideratur in his aliquid pertinens ad rationem boni vel mali, quia motus et passiones non habent
rationem finis, bonum autem et malum dicitur per respectum ad finem. Sed modus et determinatio subiecti in
ordine ad naturam rei, pertinet ad primam speciem qualitatis, quae est habitus et dispositio, dicit enim
philosophus, in VII Physic., loquens de habitibus animae et corporis, quod sunt dispositiones quaedam perfecti
ad optimum; dico autem perfecti, quod est dispositum secundum naturam. Et quia ipsa forma et natura rei est
finis et cuius causa fit aliquid, ut dicitur in II Physic. ideo in prima specie consideratur et bonum et malum; et
etiam facile et difficile mobile, secundum quod aliqua natura est finis generationis et motus. Unde in V
Metaphys. philosophus definit habitum, quod est dispositio secundum quam aliquis disponitur bene vel male. Et
in II Ethic. dicit quod habitus sunt secundum quos ad passiones nos habemus bene vel male. Quando enim est
modus conveniens naturae rei, tunc habet rationem boni, quando autem non convenit, tunc habet rationem mali.
Et quia natura est id quod primum consideratur in re, ideo habitus ponitur prima species qualitatis.”
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operações por alguns hábitos (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II,
q. 49, a. 4, resp ad 1).135

Fica claro, a partir do texto do Santo Doutor, que o hábito é a disposição das potências

da alma para serem realmente boas por meio de suas operações, pois somente a sua existência

passiva não lhes permite essa perfeição tendo em vista o fato de podermos realizar vários atos

por meio de nossas potências, diferentemente da água, da terra, do ar ou do fogo, que em sua

forma substancial recebem toda a perfeição da sua natureza.

O hábito acontecerá sobre este sujeito que já é algo, sobre uma natureza que em si já é

perfeita e que possui a sua qualidade primeira para existir. Possuímos, não obstante, ao nascer,

certa perfeição na potência sensitiva, notamos isso pela operação do apetite irascível, que nos

impele a buscar bens sensíveis difíceis: a criança ao nascer, mesmo não tendo forças, se

inclina ao seio da mãe para se alimentar. Ora, é isso que percebemos na criança que ao

primeiro instante de vida se inclina ao seio materno em busca do seu alimento, ainda que não

tenha forças para tal, ela, naturalmente, atualiza a potência sensitiva por meio desta operação,

o apetite irascível. Todavia, neste momento começamos a vislumbrar que, para a natureza

humana, os hábitos são de suma importância, visto que é pelos hábitos que o homem pode

atualizar suas diversas potências e tornar ótima aquela sua primeira perfeição - inclusive a

potência sensitiva, por meio de uma operação irascível ordenada conforme a razão – fazendo

assim o bom uso destas potências. Pensemos e vemos a alma humana, não de maneira

determinada, mas, em meio a várias potências, as inferiores e as superiores, que se realizam e

atualizam mais otimamente por meio de diversas operações dispostas pelos hábitos:

135 “Ergo dicendum quod per formam perficitur natura rei, sed oportet quod in ordine ad ipsam formam
disponatur subiectum aliqua dispositione. Ipsa tamen forma ordinatur ulterius ad operationem, quae vel est finis,
vel via in finem. Et si quidem habeat forma determinate unam tantum operationem determinatam, nulla alia
dispositio requiritur ad operationem praeter ipsam formam. Si autem sit talis forma quae possit diversimode
operari, sicut est anima; oportet quod disponatur ad suas operationes per aliquos habitus.”
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As potências vegetativa, motora e sensitiva possuem de maneira mais geral certos

hábitos que são naturais, que procedem totalmente da sua natureza. Porém, à espécie humana,

de modo absoluto, não possui nenhum hábito natural, mas é preciso providenciar sua

aquisição.136 É sobre essa necessidade de tornar a alma humana ótima, na qual santo Tomás

ensina que se alicerça o desenvolvimento de uma substância no sujeito, de maneira acidental,

paralela a sua forma substancial, que faz com que o homem pelos hábitos torne ato uma

segunda natureza acidental. Essa natureza acidental, desenvolvida pelos hábitos, pode ser

chamada de virtude, se forem hábitos bem dispostos, ou vícios, se forem hábitos maus

dispostos em relação à forma final da coisa.137

Sobre a geração dos hábitos, Santo Tomás diz que certos hábitos possuem sua causa na

própria natureza, isto é, que é da própria constituição formal do homem se dispor a realizar

aquele feitio, como o hábito dos primeiros princípios.138 A apreensão simples do ser, que é o

primeiro princípio do edifício intelectual humano é anterior em disposição ao ato de conhecer

racionalmente, por meio de juízos e raciocínios: “pois, pela natureza mesma da alma

intelectual é próprio ao homem conhecer o todo como maior que uma das partes.” (TOMÁS

DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 51, a.1, resp).139 Todavia, de modo mais perfeito não

são aqueles da natureza, mas aqueles adquiridos pela constância do operar pela repetição de

atos. Pois, esses outros hábitos têm sua causa nos contínuos atos realizados pelas potências.

139 “Secundum quidem naturam speciei, ex parte ipsius animae, sicut intellectus principiorum dicitur esse habitus
naturalis. Ex ipsa enim natura animae intellectualis, convenit homini quod statim, cognito quid est totum et quid
est pars, cognoscat quod omne totum est maius sua parte, et simile est in ceteris.”

138 Que é a primeira operação intelectual do intelecto.

137 Seja apenas a potência, no ato primeiro substancial de união do composto, ou na simples apreensão do ser,
sem afirmar ou negar nada, ato primeiro da alma espiritual - a primeira e grande operação da alma intelectual - é
necessário, na linguagem de Aristóteles, seguida por santo Tomás, tornar aquilo que é perfeito em ótimo.

136 “Uma coisa pode ser natural de dois modos. Pela natureza da espécie; assim, é natural ao homem, por causa
da sua racionalidade o riso, e ao fogo ser levado para cima. Ou pela natureza do indivíduo; assim é natural a
Sócrates ou a Platão ser doentio ou sadio, segundo a própria compleição. Além disso, relativamente a uma e
outra natureza, uma coisa pode chamar-se natural de dois modos. Ou por proceder totalmente da natureza; ou por
dela proceder em parte e, em parte, de um princípio exterior. Assim, quando alguém sara por si, toda a saúde
procede da natureza; e quando sara com o auxílio de um remédio, a saúde provém, parte da natureza e, parte, de
um princípio exterior. Se considerarmos, pois, o hábito como disposição do sujeito em relação à forma ou à
natureza, ele é natural de qualquer dos dois modos supra-referidos. Assim, há uma disposição natural, própria à
espécie humana, que abrange todos os homens; e essa é natural pela natureza da espécie. Mas como essa
disposição implica uma certa amplitude, os seus diversos graus podem convir aos diversos homens segundo a
natureza do indivíduo; e tal disposição pode provir totalmente da natureza ou, em parte apenas, provindo então,
por outra parte, de um princípio exterior, como já dissemos referindo-nos aos que saram por meio da arte médica.
O hábito, porém, que é disposição para a operação cujo sujeito é alguma potência da alma, como já dissemos,
pode, certo, ser natural, tanto pela natureza da espécie, como pela do indivíduo. Pela natureza da espécie,
enquanto depende da alma que, sendo forma do corpo, é um princípio específico. Pela natureza do indivíduo,
enquanto depende do corpo, que é um princípio material. De nenhum desses dois modos, porém, pode o homem
ter hábitos naturais, de maneira que procedam totalmente da natureza. Podem eles existir, porém, nos anjos,
enquanto têm espécies inteligíveis naturalmente infusas, o que não convém à natureza humana, como já
dissemos na Primeira Parte.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 51, a. 1, resp).
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Considerando isso, é importante destacar que ao adquirir as virtudes, nossa alma se

modifica - da potência ao ato - rumo a perfeição de seu próprio ser. Ser que se move do

potencial ao ato habitual. Há uma relação entre potência e hábito, assim como há uma relação

entre ato e potência. Porém, o hábito não é uma terminação da potência, mas uma disposição

para o ato. Entretanto, o hábito só será adquirido na medida em que a potência realizar

inúmeros atos. Ao cessar os atos da potência, cessa a disposição, ou seja, cessam os hábitos,

pois “os hábitos são disposições do que é potencial em relação a alguma coisa, quer seja a

natureza, quer uma operação ou fim da natureza.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica,

I-II, q. 54, a. 1, resp).140 O homem ao adquirir hábitos pode se tornar melhor ou pior do que

deveria ser. A virtude, como veremos agora, é um hábito bom que torna a alma, otimamente

boa em sua operação: “E por isso é necessário que a virtude de um ser seja ordenada para o

bem. Logo, a virtude humana, que é um hábito operativo, é um hábito bom e operativo do

bem.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 55, a. 3, resp).141 Chegamos neste

ponto de nosso estudo onde iremos estudar o que seria um hábito bom, qual sua essência e

fundamento.

3.2 As Virtudes

O homem, que é sujeito, ao relacionar-se com determinada realidade, não a muda, mas

é mudado por ela. A alma que é parte do homem, se transforma no outro, sem o outro deixar

de ser outro, seja intelectualmente, seja voluntariamente. A realidade exterior continua a

mesma, não se modifica. No entanto, o homem é modificado, tanto pelo ato isolado, quanto

pelo hábito contínuo.142 A realidade ao ser conhecida o transforma. Eis um dos princípios da

filosofia de Santo Tomás: a realidade é a medida das coisas, não o homem. A realidade é que

transforma o homem, não o homem que transforma a realidade absolutamente.

Além disso, seguindo este mesmo raciocínio, penso que é importante destacarmos que,

ao adquirir as virtudes, nossa alma se modifica - da potência ao ato - rumo à perfeição de seu

próprio ser. Ser que se move do potencial ao ato habitual, bem como ensina Aristóteles em

sua Ética a Nicômaco.143 Há uma relação entre potência e hábito, assim como há uma relação

143 “Não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza que as virtudes se geram em nós. Diga-se, antes, que
somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos perfeitos pelo hábito Por outro lado, de todas as coisas
que nos vêm por natureza, primeiro adquirimos a potência e mais tarde exteriorizamos os atos. Isso é evidente no

142 “Es distinta de la acción física, que es transitiva y modifica a un paciente distinto del agente. Conocer un
objeto no lo modifica en nada, es el sujeto quien se enriquece.” (VERNEAUX, Filosofia del Hombre, p. 38).

141 “Et propter hoc oportet quod virtus cuiuslibet rei dicatur in ordine ad bonum. Unde virtus humana, quae est
habitus operativus, est bonus habitus, et boni operativus.”

140 “Habitus sunt dispositiones quaedam alicuius in potentia existentis ad aliquid, sive ad naturam, sive ad
operationem vel finem naturae.”
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entre ato e potência. Porém, o hábito não é uma terminação da potência, mas uma disposição

por meio da operação para o ato.144 Entretanto, o hábito só será adquirido na medida em que a

potência realizar inúmeros atos, ao cessar os atos da potência, cessa a disposição, ou seja,

cessam os hábitos. As potências estão aí, podemos dizer, para serem aperfeiçoadas por meio

dos hábitos e assim, por meio delas e conforme o ser, o homem é transformado, modificado e

tornado em algo melhor do que era quando nasceu por meio da sua própria operação. Em

verdade, sua forma substancial, sem deixar de ser o que é, se torna ótima e preparada para

fazer aquilo que deve ser feito. Então, em primeiro lugar, é importante afirmarmos com Santo

Tomás que a virtude antes de tudo é um hábito: “As virtudes humanas são hábitos.” (TOMÁS

DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 55, a. 1, resp).145 Mas, que tipo de hábito? “A virtude

humana, que é um hábito operativo, é um hábito bom e operativo do bem”. (TOMÁS DE

AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 55, a. 3, resp).146

Façamos agora o seguinte exercício: pensemos agora na nossa alma como uma casa já

com alicerces a ser construída para ser boa, ou seja, habitável.

Como construiremos essa casa boa, virtuosa? Ao construirmos uma casa, o faremos

primeiramente sobre um alicerce que servirá de guia para onde caminhará todo o edifício da

casa. Ou seja, o alicerce é a casa ontologicamente e naturalmente em potência. Ele já “diz” o

que a casa deve ser. Ora, sobre o alicerce serão postos cada tijolo separadamente, serão

levantadas as paredes, e em seguida, posto o telhado. 1) se os tijolos forem postos sob as

marcas e margens definidas pelo alicerce, as paredes serão boas e o resultado será bom, uma

casa boa; 2) se cada tijolo for posto de maneira equivocada, torta, desviada, afastada e

insuficiente, as paredes serão construídas dessa maneira errada, e o resultado final será

desastroso.

Lemos desastroso, pois os tijolos foram colocados em desarmonia com o alicerce, o

que produziu paredes tortas, o que impossibilitou o telhado ser posto. Ora, sem o telhado a

casa fica incompleta, não realizando seu fim próprio, que é ser uma habitação. Não

permitindo assim a bondade da casa. No entanto, se cada tijolo for posto conforme o alicerce,

as paredes serão construídas de modo correto e bem ordenado conforme a ordem da casa, o

146 “Unde virtus humana, quae est habitus operativus, est bonus habitus, et boni operativus.”
145 “Virtutes humanae habitus sunt”.

144 “Habitus autem non est terminatio potentiae, sed est dispositio ad actum sicut ad ultimum terminum.”
(TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 54, a. 1, resp ad 3).

caso dos sentidos, pois não foi por ver ou ouvir frequentemente que adquirimos a visão e a audição, mas, pelo
contrário, nós as possuíamos antes de usá-las, e não entramos na posse delas pelo uso. Com as virtudes dá-se
exatamente o oposto: adquirimo-las pelo exercício, como também sucede com as artes. Com efeito, as coisas que
temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemo-las fazendo; por exemplo, os homens tornam-se arquitetos
construindo e tocadores de lira tangendo esse instrumento. Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos
justos, e assim com a temperança, a bravura, etc.” (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1094a).
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que permitirá, no fim, a cobertura da casa com o telhado e a finalização ótima do trabalho e da

finalidade boa da casa.

O alicerce são as potências para o ser e para a ação da nossa alma em relação às

virtudes; as virtudes são a perfeição e o resultado favorável da casa em relação ao seu

alicerce. Cada tijolo posto, um por um, até o surgimento da parede, podem ser comparados a

cada ato bom ou mal que a alma realiza em relação ao aperfeiçoamento - construção - daquela

potência. As paredes tortas ou retas - que decorrem da boa ou má ordem dos tijolos - são os

hábitos adquiridos pela alma, decorrentes dos atos contínuos. Se não permitirem que a casa

seja boa para a habitação, serão vícios, e se permitirem, serão as virtudes. Todavia, assim

como a casa pode ser reconstruída se houver necessidade, caso uma das paredes esteja torta e

desconforme o alicerce, do mesmo modo, por meio de hábitos contrários, na alma podemos

reconstruir um edifício virtuoso se for preciso. O que custa um pouco, porém é possível ser

feito.

Desta forma, as virtudes, como ensina Santo Tomás, são um hábito operativo do bem,

ou seja, da ação, do obrar, seja pelo intelecto, seja pela vontade, pois a virtude faz a potência

(o alicerce) da alma ser boa e ótima naquilo que ela é. Tanto para as virtudes intelectuais,

aperfeiçoando os atos intelectuais e fazendo o homem bem conhecer; e as virtudes morais,

além de ser boa no que ela é, também garante o seu uso correto, aperfeiçoando os atos da

vontade para que sejam conforme o bem devido de cada coisa. Por isso, “a virtude é

considerada boa porque, por ela, algum ser é bom.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica,

I-II, q. 55, a. 4, resp ad 1).147 É importante notarmos, como ensina o professor Gustavo Corção

em seu livro “A descoberta do outro”, que a alma humana se realiza em relação e com a

participação do outro, ela depende dessa relação objetiva com o outro, seja ele qual for. Sua

perfeição carece do outro, tanto em um só ato, quanto em uma disposição que é a virtudes.148

Por isso dizemos que as virtudes aperfeiçoam a alma humana com o movimento de

forçar essa mesma alma “a sair de si” ao encontro do seu ato. Cabe aqui ressaltar que, devido

à união de alma e corpo, isto não é uma realidade fácil de alcançarmos. Pois, além do que é

dado pela natureza, é preciso modelar a alma por meio das suas operações. A mãe de família

encontra seu prazer no ato de cuidar de sua família, cuidar de seu marido, seus filhos, seu

genro, sua nora, etc. O jardineiro similarmente encontra seu gozo no desabrochar das rosas,

das tulipas, das margaridas. No entanto, o quanto foi árduo chegar a esse momento. É preciso,

em um primeiro momento, prestar atenção na palavra árduo. É preciso ir até o dicionário e

148 CORÇÃO, Gustavo. A descoberta do outro. Vide Editorial: 2017.
147 “Sic igitur et virtus dicitur bona, quia ea aliquid est bonum.”
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procurar entender o que isso significa. Claro que falo isso ironicamente. Mas há aqui um

fundo de verdade. 

De certa forma, o homo faber moderno e contemporâneo, embora existam exceções,

continua buscando o prazer e evitando a dor. Todavia, seu caminho é um pouco distinto em

relação ao homo sapiens de outros tempos. Enquanto o homem antigo sabia que em algum

momento do processo iria encontrar a dor e se habituar ao bem contrário a sua natureza

decaída, aceitava isso com naturalidade, pois visava o fim, visava à alegria do momento em

que veria suas rosas exultantes e encantadoras. Nós, que somos filhos deste mundo moderno,

por outro lado, queremos a todo custo apreciar a alegria e o gaudium sem passarmos pela dor

e pelo caminho árduo até um bem que vale a pena. 

Para nós aquela frase pronunciada por muitos santos e santas "muito custa aquilo que

muito vale" não faz muito sentido. Penso que a justificativa para isso é que não somos mais

filhos do Homo Sapiens, que alcançava seu objeto através do esforço e do trabalho árduo: eu

dou e recebo (ainda mais árduo pelo trabalho intelectual). Nós somos os homens da luz

(Iluminismo), somos o Homo Faber que faz tudo, produz tudo, mas nada lhe dá a verdadeira

alegria, pois nada é verdadeiramente seu, nada lhe pode, assim, custar nada.

As virtudes serão a recompensa deste homem que soube lutar contra suas dores e

dispor a sua alma, por meio do conhecimento e da operação, para a bondade de cada coisa, de

cada objeto, conforme o fim almejado deste objeto, desta coisa. A virtude ilumina a alma com

uma luz que é a luz da sua própria realização e satisfação. O encontro com suas próprias

possibilidades e atos. Pois, sendo o hábito operativo do bem [a virtude] conduz a alma

humana à felicitas – imperfeita nesta vida – e com o auxílio da graça a beatitudo, a felicidade

perfeita na vida eterna, dom de Deus. Escreve Santo Tomás:

A virtude, conforme a significação mesma da palavra, implica uma certa
perfeição da potência, como já se disse. Ora, como há dupla potência — uma
relativa ao ser e outra, ao agir — a perfeição de uma e outra se chama
virtude. A potência para o ser, porém, se funda na matéria, que é um ser
potencial; ao passo que a potência para agir se funda na forma, que é o
princípio da ação, porque um ser age na medida em que é atual. Ora, na
constituição do homem, o corpo se comporta como matéria e a alma, como
forma. Ora, o homem tem corpo como os brutos, como também tem as
potências comuns ao corpo e à alma. Só as faculdades próprias à alma, i. é,
as racionais, é que pertencem exclusivamente ao homem. Por onde, a virtude
humana, de que agora tratamos, não pode pertencer ao corpo, mas somente
ao que é próprio da alma. Logo, ela não implica em ordenar-se para o ser,
mas antes, para a ação. E, portanto, é da essência da virtude humana ser um
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hábito operativo. (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I - II, q. 55, a. 2,
resp).149

As virtudes são esse modo preciso de tornar, de aperfeiçoar o homem naquilo que é

essencial a ele mesmo. Aconselhar ao homem a ter virtudes: “Seja virtuoso, meu filho!”, é o

mesmo que dizer: “seja você mesmo, João!”. Exatamente isso, o homem virtuoso é protótipo

de homem, o exemplo, a alma humana em sua realização plena. A ordenação perfeita do seu

ser por meio do obrar, do conhecer, da ação.

Apesar de constantemente ouvirmos frases como “seja você mesmo”, “realize aquilo

que te faz bem...”, não observamos ninguém se perguntar: “mas o que faz bem ao homem,

qual o bem do homem?” Percebemos que essas afirmações não se tratam do que é aqui

discutido, isto é, não é um incentivo a virtude, que é o que faz o homem ser aquilo que ele

realmente é no seu obrar, tendo em vista seu modo perfeito e característico de ser. Mas muitas

vezes, um incentivo ao vício, a deformação de suas potências e capacidades, e na verdade, a

frustração e a infelicidade.

Se a virtude é a saúde e o bem da alma e suas potências, o vício, pelo contrário, é a

deformação, a destruição e o mal. Ora, ao aconselharmos alguém em seus vícios seria como

se disséssemos a alguém com câncer: “muito bem, seja você mesmo, tá vendo esse câncer?

Pois bem, é seu, continue com ele.", “tá vendo esse chaga e esse pus fedorento que saiu dela,

muito bem, deixe-a apodrecer, é você mesmo, seja você meu filho.” Com isso, queremos

demonstrar que o que se dá com a alma humana é o mesmo. Os vícios são o câncer, a chaga, a

deformação, a decomposição, o estado de podridão da alma humana, ou seja, simbolicamente,

a corrupção do ser pelo obrar.

Aristóteles já havia ensinado que é devido a natureza própria da alma humana, e suas

faculdades, principalmente, a faculdade racional, que faz-se necessário para o bem próprio do

homem, a aquisição das virtudes.150 A felicidade exige virtudes. As virtudes são como que o

150 “Mas a questão é saber com mais detalhes quais são as virtudes da alma. Para isso Aristóteles expõe a sua
natureza, de que modo nela se encontra a razão, para saber qual parte pode atuar de modo mais excelente. Ele diz
que há três faculdades na alma: a vegetativa, a desiderativa, a sensitiva e a racional, mas apenas as duas últimas
podem ser realizadas com a razão. A segunda participa do princípio racional “sendo obediente e submissa a ele”
e a terceira é a faculdade da razão propriamente. Assim, só pode existir virtude da alma naquelas partes onde há
possibilidade da atuação conforme a razão; portanto, há virtudes apenas para as faculdades desiderativa sensitiva
e a racional, chamadas de virtudes morais (ethica) e intelectuais (dianoética), respectivamente.” (VEIGA, 2017,
p. 50).

149 “Quod virtus nominat quandam potentiae perfectionem. Uniuscuiusque autem perfectio praecipue
consideratur in ordine ad suum finem. Finis autem potentiae actus est. Unde potentia dicitur esse perfecta,
secundum quod determinatur ad suum actum. Sunt autem quaedam potentiae quae secundum seipsas sunt
determinatae ad suos actus; sicut potentiae naturales activae. Et ideo huiusmodi potentiae naturales secundum
seipsas dicuntur virtutes. Potentiae autem rationales, quae sunt propriae hominis, non sunt determinatae ad
unum, sed se habent indeterminate ad multa, determinantur autem ad actus per habitus, sicut ex supradictis patet.
Et ideo virtutes humanae habitus sunt.”
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único modo correto de o homem ser aquilo que deve ser constantemente, não por acaso,

isoladamente, e sim, por um hábito constante e bom em seu operar, por isso, a virtude é um

hábito operativo. De modo geral, as virtudes são causadas por hábitos, que são causados pelos

atos151. Ora, cabe aqui respondermos no que a virtude humana precisamente aperfeiçoa o

homem. Santo Tomás escreve que a virtude humana ordena-se para o bem da especulação e

da ação: “a virtude é um hábito sempre referente ao bem.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma

Teológica, q. 55, a. 4, resp).152 Seja ela uma atividade contemplativa, que aperfeiçoa a

potência intelectual humana, seja a atividade apetitiva, que aperfeiçoa os atos apetitivos da

alma. Sendo aqui, na parte apetitiva da alma racional que se emprega com maior certeza a

ideia de virtude, pois a vontade é a faculdade da operação, do obrar, do agir por excelência, e,

como vimos, em sua essência a virtude é um hábito operativo. Deste modo, paralelamente ao

ser dado pela matéria - que é comum a todos os homens - seu corpo, nada haverá de muito

diverso, dentro das disposições naturais, entre os seres humanos. Todavia, naquilo que se

refere às potências do agir humano, seus costumes e hábitos, podemos encontrar diferenças

tão grandes que fazem com que, ao vermos um Hitler lado a lado com um São Luís, Rei da

França, perguntemos se ambos são da mesma espécie.

O intelecto que é a potência do conhecimento da verdade também tem suas virtudes

próprias. Vejamos agora se é possível conhecermos em Santo Tomás de Aquino qual a relação

do intelecto humano com as virtudes intelectuais especulativas da verdade.

152 Seja ela uma atividade contemplativa, que aperfeiçoa a potência intelectual humana, seja a atividade apetitiva,
que aperfeiçoa os atos apetitivos da alma. Sendo aqui, na parte apetitiva da alma racional que se emprega com
maior certeza a ideia de virtude, pois, a vontade é a faculdade da operação, do obrar, do agir por excelência, e,
como vimos, em sua essência a virtude é um hábito operativo. Deste modo, paralelamente ao ser dado pela
matéria - que é comum a todos os homens - seu corpo, nada haverá de muito diverso, dentro das disposições
naturais, entre os seres humanos. Todavia, naquilo que se refere às potências do agir humano, seus costumes e
hábitos, podemos encontrar diferenças tão grandes que fazem com que, ao vermos um Hitler ou um Stalin lado a
lado com um São Luís, Rei da França,  perguntemos se ambos são da mesma espécie.

151 Tomás de Aquino, Suma Teológica, q. 51, a. 2 - 3.
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4. A relação entre as virtudes intelectuais especulativas e o conhecer

Neste capítulo iremos investigar quais são as virtudes intelectuais especulativas da

verdade e de que modo elas se relacionam com a potência do intelecto. Deixaremos de lado a

investigação sobre as virtudes da prudência e da arte, que como ensina Santo Tomás, de certo

modo, também são virtudes intelectuais. Todavia, não são virtudes que dizem respeito

somente ao conhecimento especulativo da verdade, pois, dizem respeito em última instância a

ordem prática, moral e técnica da vida humana.153

4.1 A relação entre o intelecto e as virtudes intelectuais especulativas

A atividade de conhecer as coisas como descreve Santo Tomás no Tratado da

Beatitude não é uma atividade qualquer, mas a atividade que leva o homem até seu fim

último: 154

Se, pois, considerarmos o último fim do homem, relativamente à coisa
mesma que é o fim, então todos os outros seres têm o mesmo fim que o
homem, pois Deus é o fim último tanto dele como deles. — Se porém
considerarmos o último fim do homem quanto à consecução, então, as
criaturas irracionais não têm o mesmo fim que o homem. Pois, este e as
demais criaturas racionais obtêm o último fim conhecendo e amando a Deus;
o que não se dá com as outras criaturas que alcançam o fim último, enquanto
participam de alguma semelhança de Deus, na medida em que existem,
vivem, ou ainda, conhecem (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q.
1, a. 8, resp).155

Todos os seres criados por Deus, em sua medida, possuem um fim último conforme

sua natureza que é bom e salutar. Porém, de maneira perfeita - quanto possível nesta vida -,

155 “Si ergo loquamur de ultimo fine hominis quantum ad ipsam rem quae est finis, sic in ultimo fine hominis
omnia alia conveniunt, quia Deus est ultimus finis hominis et omnium aliarum rerum. Si autem loquamur de
ultimo fine hominis quantum ad consecutionem finis, sic in hoc fine hominis non communicant creaturae
irrationales. Nam homo et aliae rationales creaturae consequuntur ultimum finem cognoscendo et amando Deum,
quod non competit aliis creaturis, quae adipiscuntur ultimum finem inquantum participant aliquam similitudinem
Dei, secundum quod sunt, vel vivunt, vel etiam cognoscunt”.

154 Santo Tomás toma como fonte para suas reflexões sobre a relação entre o conhecer e a felicidade aquilo que
Aristóteles já havia dito: “Se a felicidade é atividade conforme à virtude, será razoável que ela esteja também
em concordância com a mais alta virtude; e essa será a do que existe de melhor em nós. Quer seja a razão, quer
alguma outra coisa esse elemento que julgamos ser o nosso dirigente e guia natural, tornando a seu cargo as
coisas nobres e divinas, e quer seja ele mesmo divino, quer apenas o elemento mais divino que existe em nós,
sua atividade conforme à virtude que lhe é própria será a perfeita felicidade. Que essa atividade é contemplativa,
já o dissemos anteriormente.” (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, X, 1177a 13-18).

153 “Dictum est enim prius, quod virtutes intellectuales sunt habitus, quibus anima dicit verum. Sunt autem
quinque numero quibus anima semper dicit verum vel affirmando vel negando: scilicet ars, scientia, prudentia,
sapientia et intellectus. Unde patet quod ista quinque sunt virtutes intellectuales. Ab horum autem numero
excludit suspicionem, quae per aliquas coniecturas habetur de aliquibus particularibus factis; et opinionem quae
per probabiles rationes habetur de aliquibus universalibus. Quamvis enim per ista duo quandoque verum dicatur
tamen contingit quod eis quandoque dicitur falsum, quod est malum intellectus, sicut verum est bonum ipsius;
est autem contra rationem virtutis ut sit principium mali actus. Et sic patet quod suspicio et opinio non possunt
dici intellectuales virtutes.” (TOMÁS DE AQUINO, Sententia libri Ethicorum, L. 6, L. III, n. 1 - 2).
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podem servir, louvar, e ter reverência por meio da vontade livre para com Deus, ações que são

realizadas somente pelas criaturas espirituais, entre elas o homem. Todavia - e aqui é o ponto

que gostaríamos de enfatizar - sem a possibilidade de conhecer e raciocinar, o homem não

teria esse fim superior. Ora, já que as virtudes humanas aperfeiçoam as potências da alma do

homem por meio da sua execução, de sua ação, do seu operar, é preciso mostrar de que modo

o homem pode aperfeiçoar sua potência especulativa. Não se pode negar que desta forma o

homem pode conhecer de maneira mais perfeita, obrar no mundo de modo mais santo, e se

encaminhar para realizar seu fim último na vida eterna, que em última instância, é conhecer

Deus:

A beatitude última e perfeita não pode estar senão na visão da divina
essência, para a evidência do que duas coisas se devem considerar. A
primeira é que o homem não é perfeitamente feliz, enquanto lhe resta algo a
desejar e a buscar. A segunda é que a perfeição de uma potência é relativa à
natureza do seu objeto. Ora, o objeto do intelecto é a quididade, i. é, a
essência da coisa, como diz Aristóteles. Por onde, a perfeição do intelecto
está na razão direta do seu conhecimento da essência de uma coisa. De um
intelecto, pois, que conhece a essência de um efeito sem poder conhecer, por
ele, o que a causa essencialmente é, não se diz que atinge a causa em si
mesma, embora possa, pelo efeito, saber se ela existe. Por onde, permanece
naturalmente no homem o desejo de também saber o que é a causa, depois de
conhecido o efeito e de sabido que tem causa. E tal desejo é o de admiração
e provoca a indagação, como diz Aristóteles. Por ex., quem contempla um
eclipse do sol, considerar-lhe a causa e, não sabendo qual seja, admira-se e,
admirando-se, perquire; esta perquirição não repousa até que chegue a
conhecer a essência da causa. — Se, pois, o intelecto humano, conhecendo a
essência de um efeito criado, somente souber que Deus existe, a sua
perfeição ainda não atingiu a causa primeira em si mesmo, restando-lhe
ainda o desejo natural de perquirir a causa, e por isso não é perfeitamente
feliz. Portanto, para a felicidade perfeita é necessário o intelecto atingir a
essência mesma da causa primeira. E assim, terá a sua perfeição pela união
com Deus como o objeto em que só consiste a beatitude do homem.
(TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 3, a.8, resp).156

156 “Respondeo dicendum quod ultima et perfecta beatitudo non potest esse nisi in visione divinae essentiae. Ad
cuius evidentiam, duo consideranda sunt. Primo quidem, quod homo non est perfecte beatus, quandiu restat sibi
aliquid desiderandum et quaerendum. Secundum est, quod uniuscuiusque potentiae perfectio attenditur
secundum rationem sui obiecti. Obiectum autem intellectus est quod quid est, idest essentia rei, ut dicitur in III
de anima. Unde intantum procedit perfectio intellectus, inquantum cognoscit essentiam alicuius rei. Si ergo
intellectus aliquis cognoscat essentiam alicuius effectus, per quam non possit cognosci essentia causae, ut scilicet
sciatur de causa quid est; non dicitur intellectus attingere ad causam simpliciter, quamvis per effectum
cognoscere possit de causa an sit. Et ideo remanet naturaliter homini desiderium, cum cognoscit effectum, et scit
eum habere causam, ut etiam sciat de causa quid est. Et illud desiderium est admirationis, et causat
inquisitionem, ut dicitur in principio Metaphys. Puta si aliquis cognoscens eclipsim solis, considerat quod ex
aliqua causa procedit, de qua, quia nescit quid sit, admiratur, et admirando inquirit. Nec ista inquisitio quiescit
quousque perveniat ad cognoscendum essentiam causae. Si igitur intellectus humanus, cognoscens essentiam
alicuius effectus creati, non cognoscat de Deo nisi an est; nondum perfectio eius attingit simpliciter ad causam
primam, sed remanet ei adhuc naturale desiderium inquirendi causam. Unde nondum est perfecte beatus. Ad
perfectam igitur beatitudinem requiritur quod intellectus pertingat ad ipsam essentiam primae causae. Et sic
perfectionem suam habebit per unionem ad Deum sicut ad obiectum, in quo solo beatitudo hominis consistit, ut
supra dictum est”.
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Nesta passagem do Tratado da Beatitude, Santo Tomás busca demonstrar que o fim

último da vida humana está intimamente ligado ao ato de conhecer. O nível de conhecimento

dos seres que começa e pode se aperfeiçoar nesta vida, por meio da investigação científica e

filosófica da verdade, se desenvolverá assim, num primeiro momento, de um modo natural,

conforme a natureza humana, e posteriormente, para o aperfeiçoamento desse modo natural,

na medida em que os homens forem desenvolvendo hábitos que os permitam alcançar a luz da

verdade.

Para chegar à perfeita compreensão disto, é preciso perceber que todos os homens por

natureza possuem em sua alma um apetite pelo conhecimento. Esse desejo de saber, por ser

um desejo, leva a alma humana a se inclinar a algo que ainda não têm, em busca de sua

perfeição. Ora, não ter algo sinaliza uma certa imperfeição do ser. Portanto, é preciso que a

alma humana busque uma perfeição em ato que ainda não possui em potência.157 Tal modo de

conhecer potencializa os seres humanos em condição de conhecer a verdade, e ela pode ser

conhecida, em sua plenitude, de dois modos no ato psicológico do intelecto humano. Por isso,

cabe-nos tomar as próprias palavras de Santo Tomás:

Pois, inteligir é apreender, pura e simplesmente, a verdade inteligível; ao
passo que raciocinar é proceder de uma para outra intelecção, para conhecer
a verdade inteligível. Por onde, os anjos que possuem perfeitamente, ao
modo da sua natureza, o conhecimento da verdade inteligível, não têm
necessidade de proceder de uma para a outra; mas, simplesmente e sem
discurso, apreendem a verdade das coisas, como diz Dionísio. Porém, os
homens, chegam a conhecer a verdade inteligível, procedendo de uma para
outra, como diz o mesmo autor, no mesmo passo; e, por isso, se chamam
racionais. Ora, é patente que o raciocinar está para o inteligir, como o ser
movido para o repousar, ou o adquirir para o possuir; dos quais termos um
pertence ao perfeito, o outro, porém, ao imperfeito. E como o movimento
sempre procede do imóvel e termina no repouso, daí vem que o raciocínio
humano, por via de inquisição ou de invenção, procede de certos princípios
absolutamente inteligidos, que são os primeiros princípios; e, de novo, por
via do juízo, volta, decompondo, aos primeiros princípios, à luz dos quais
examina o que descobriu. (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 79,
a. 8, resp).158

158 “Intelligere enim est simpliciter veritatem intelligibilem apprehendere. Ratiocinari autem est procedere de uno
intellecto ad aliud, ad veritatem intelligibilem cognoscendam. Et ideo Angeli, qui perfecte possident, secundum
modum suae naturae, cognitionem intelligibilis veritatis, non habent necesse procedere de uno ad aliud; sed
simpliciter et absque discursu veritatem rerum apprehendunt, ut Dionysius dicit, VII cap. de Div. Nom. Homines
autem ad intelligibilem veritatem cognoscendam perveniunt, procedendo de uno ad aliud, ut ibidem dicitur, et
ideo rationales dicuntur. Patet ergo quod ratiocinari comparatur ad intelligere sicut moveri ad quiescere, vel
acquirere ad habere, quorum unum est perfecti, aliud autem imperfecti. Et quia motus semper ab immobili
procedit, et ad aliquid quietum terminatur; inde est quod ratiocinatio humana, secundum viam inquisitionis vel

157 Vimos no II capítulo, que a alma humana, que é o princípio primeiro pelo qual realizamos nossas operações e
pela qual nosso corpo é informado e recebe suas potências, por meio da sua vida intelectiva, conhece as coisas,
apreende os seres e ao seu modo, se transforma no ser conhecido. Alcançando assim, seu próprio bem, que é a
verdade. Realizando assim, seu ato próprio, ainda que limitado.
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Ora, o intelecto padece, sofre159 e pode chegar à verdade por essas duas maneiras: “a

verdade pode ser conhecida: por si mesma, ou por um intermediário.” (TOMÁS DE

AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 2, resp).160 Pois, de modo direto, o intelecto intelige

a espécie inteligível, o universal, a essência da coisa diretamente pelos primeiros princípios

apreendidos pelo conhecimento do ser; ou discursando, de uma verdade inteligível a outra, até

o conhecimento de uma conclusão científica ou filosófica não evidente. Como dito antes,

ainda acrescenta Santo Tomás: “Inteligir é apreender, pura e simplesmente, a verdade

inteligível; ao passo que raciocinar é proceder de uma para outra intelecção, para conhecer a

verdade inteligível.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 79, a. 8, resp). Nesta

mesma questão sublinha Santo Tomás que a razão e o intelecto, não são potências distintas,

mas são modos distintos de proceder até o conhecimento da verdade. As virtudes intelectuais

especulativas consideram aquilo que é necessário e deve ser absolutamente, ora, isto é a

própria consideração da verdade que está nas coisas. Por isso, é preciso que existam na alma

humana hábitos especulativos que aperfeições essa consideração:

Só os hábitos especulativos consideram o necessário e que não pode existir
de outro modo. Ora, o Filósofo inclui certas virtudes intelectuais na parte da
alma que considera o necessário e que não pode ter outro modo de existir.
Logo, os hábitos intelectuais especulativos são virtudes. (TOMÁS DE
AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 1, sed contra).161

Poderíamos perguntar por qual razão podemos tomar essa atividade do intelecto por

uma virtude. A pergunta seria bastante oportuna, pois os hábitos intelectuais especulativos são

realmente virtudes, pelo fato de pôr eles a “alma dizer a verdade.” (TOMÁS DE AQUINO,

Sententia libri Ethicorum, L. 6, L. III, n.2).162 Logo, aqui tractemus de ipsis intellectualibus

virtutibus,163 pois tornam o intelecto bom, ótimo naquilo que é a sua finalidade, conhecer a

163 “Tratemos das próprias virtudes intelectuais.” (TOMÁS DE AQUINO, Sententia libri Ethicorum, L. 6, L. III,
n.1). Acima das virtudes éticas, as quais cuidam regular as nossas paixões e ações, importa ressaltar a existência
de duas outras virtudes ligadas à atividade mais elevada da alma racional. O Estagirita as chama de virtudes
dianoéticas, distinguindo-as, desta feita, a partir da diversidade que se encontra na própria atividade da razão,

162 “Dicit ergo primo, quod ex quo posita est ratio accipiendi virtutes intellectuales, debemus rursus incipere ab
eo quod superius determinatum est, ut sic tractemus de ipsis intellectualibus virtutibus. Dictum est enim prius,
quod virtutes intellectuales sunt habitus, quibus anima dicit verum.” (TOMÁS DE AQUINO, Sententia libri
Ethicorum, L. 6, L. III, n.1- 2).

161 “Soli habitus speculativi considerant necessaria quae impossibile est aliter se habere. Sed philosophus ponit,
quasdam virtutes intellectuales in parte animae quae considerat necessaria quae non possunt aliter se habere.
Ergo habitus intellectuales speculativi sunt virtutes.”

160 “Verum autem est dupliciter considerabile, uno modo, sicut per se notum; alio modo, sicut per aliud notum”.

159 "Se, portanto, o inteligir é como o sentir, será, de fato, ou sofrer algo a partir do inteligível”. (ARISTÓTELES,
De anima, 424 a 28-31).

inventionis, procedit a quibusdam simpliciter intellectis, quae sunt prima principia; et rursus, in via iudicii,
resolvendo redit ad prima principia, ad quae inventa examinat. “



76

verdade. Pois a virtude aperfeiçoa a potência para realizar sua obra segundo o bem da própria

potência.164

Ora, qual é o bem do intelecto? Afirmar a verdade. Por isso dizemos que as virtudes

intelectuais especulativas habituam a razão a realizar a sua obra boa, que é conhecer essa

verdade.165 A verdade que é a adequação do intelecto e a coisa, no ato de conhecer, atualiza de

maneira espiritual a potencialidade da alma humana.166 Todavia, nem sempre essa adequação

com o ser necessário é completa e perfeita em um único ato. Ou seja, na maioria das vezes o

intelecto humano não esgota e desvela todo o ser de uma realidade em um só olhar. Ao

contemplar o eclipse do sol apreendemos algo no intelecto: o ser de eclipse. Que é algo, é

alguma coisa: eclipsidade. E esse ato, que é o primeiro ato do intelecto, atualiza a potência

intelectual imediatamente, isto é, tendo apreendido o ser, o intelecto tem seu objeto próprio.

Todavia, não possui ainda um conhecimento pleno e total do eclipse. Não conhece, por

exemplo, sua causa material, eficiente, e final e todas as demais categorias que circundam a

substância de eclipse. Ora, essas causas serão conhecidas mediadas por intermédio do

princípio, mas o ser do eclipse é conhecido imediatamente pelo intelecto. Por isso, conhecer

algumas coisas imediatamente é conhecer o necessário e absoluto no próprio efeito, é

conhecer a sua essência, isto é, que a coisa é, ainda que não perfeitamente em um só olhar.

Sobre o caráter imediato dos primeiros princípios escreve H. D. Gardeil:

166 (TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L. I, C. LIX). No livro O livre-arbítrio, Santo Agostinho se
pergunta se o intelecto é superior à verdade ou, ao contrário, se a verdade seria superior ao intelecto. De maneira
simples argumenta o Bispo de Hipona: “Se fosse inferior aos nossos julgamentos, longe de se regulamentarem
sobre ela, julgariam a ela mesma, tal como nós julgamos os corpos. E acontece isso porque estes são inferiores a
mente humana. Dizemos dos corpos muitas vezes o que são e não são assim, mas também que deviam ser ou não
de tal modo. [...] Com efeito, quando alguém afirma: “as coisas eternas são superiores às temporais”, ou então:
“sete e três são dez”, ninguém diz: “isso deveria ser assim”. Pelo contrário, cada um apenas constata ser assim.
Ninguém corrige como se fosse algum censor, mas registra com alegria como uma descoberta.” (Santo
Agostinho, O livre-arbítrio, p. 118). Ora, por ser perfeita em si mesma, a verdade dos primeiros princípios
evidentes, que é como o agente, aperfeiçoa o intelecto e o torna perfeito, pois, ela mesma em toda a sua
imutabilidade é perfeita. Sendo assim, por sua própria perfeição ela é a causa da superioridade e nobreza do
intelecto humano, como escreve o próprio Santo Tomás: "A partir deste fato, ou seja, que a alma humana intelige
as coisas necessárias e perpétuas, como a própria verdade, também os universais e os princípios e conclusões da
ciência, parece manifesto que é incorruptível. A intelecção é, pois, a perfeição de quem intelige. Ora, é
necessário que a perfeição e o perfectível estejam contidos sob um mesmo gênero. Portanto, se essas coisas que
foram inteligidas pela alma humana, enquanto tais, forem incorruptíveis, será necessário que a alma humana
esteja no gênero dos incorruptíveis".

165 “Dicit ergo primo quod bene et male mentis, idest intellectus vel rationis, quae est speculativa, et non practica,
consistit simpliciter in vero et falso; ita scilicet quod verum absolutum est bonum eius, et falsum absolutum est
malum ipsius. Dicere enim verum et falsum est opus pertinens ad quemlibet intellectum.” (TOMÁS DE
AQUINO, Sententia libri Ethicorum, L. 6, L. II, n. 7”.

164 “Dicit ergo primo, quod ex quo positae sunt duae partes rationem habentis, cui attribuuntur virtutes
intellectuales, sumendum est, quis est optimus habitus utriusque praedictarum partium, quia talis habitus necesse
est quod sit virtus utriusque partis. Dictum est autem supra, quod virtus uniuscuiusque rei determinatur ad
proprium opus, quod scilicet bene perficitur secundum virtutem. Hic autem dicitur optimus habitus, quo optime
perficitur aliquod opus.” (TOMÁS DE AQUINO, Sententia libri Ethicorum, L. 6, L. II, n. 1”.

segundo ela esteja ligada à consideração das coisas variáveis e contingentes – as ações humanas – ou segundo
esteja ligada à consideração das coisas necessárias e imutáveis.
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A nota de imediatidade, aplicada a um princípio, significa que se nos
apercebemos de sua verdade sem intermediários ou termos médios; é
suficiente que se tenham aprendido os termos que compõem tal princípio
para que o valor da proposição apareça com plena evidência; neste sentido
diz-se que são conhecidos por si mesmos. Deve-se acrescentar que, no
momento em que se trata de um princípio absolutamente primeiro, os
próprios termos de que ele é composto devem ser absolutamente simples,
isto é, não podem ser reportados a nenhuma noção anterior. Por si, estas
proposições primeiras, como o seu nome de início já o indica, se referem, ou
mais exatamente, são princípios de referência de toda uma ordem de
conhecimentos que repousa sobre tais proposições ou que as implicam e as
supõem de maneira necessária. Aos princípios metafísicos relativos ao ser se
subordinam universalmente todos os conhecimentos: o que é afirmar a
importância capital dessas verdades primeiras. (GARDEIL, 2013, p. 351,
volume II).

De outro modo, conhecer mediatamente é raciocinar para conhecer as coisas que não

estão perfeitamente claras no efeito percebido, que suscitam um questionamento da causa pela

alma até que ela compreenda tudo o que a coisa é. Esse raciocínio para conhecer as causas das

coisas é o próprio do conhecimento científico e filosófico, como veremos mais adiante,

quando estudarmos os hábitos da ciência e da sabedoria.

Segue um esquema ilustrativo do modo que o intelecto chega a verdade:

Imediata: A conclusão imediata
do ser em um só ato do intelecto.

Conhecimento da verdade de duas
maneiras:

Mediata: A conclusão da razão
por meio de raciocínios e
discursos de uma conclusão
evidente a outra não evidente.

O fundamento da razão não é ela mesma, isto é, não encontramos na razão a

substância para seu ato. O contrário a isso é propriamente a tese do racionalismo, que é o

maior empreendimento da filosofia moderna. Escreve Sellés: “A razão não pode ser fundada

em si mesma, e isso já foi observado por Aristóteles quando ele apontou o óbvio, que os

primeiros princípios, que são o fundamento razão, eles não podem ser demonstrados

racionalmente.” (Sellés, 1997, p. 70). Demonstrar é um ato da razão, todavia, a razão humana

se baseia naquilo que é indemonstrável. Santo Tomás diz que a partir disso não se pode dizer
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que sua base é irracional, mas o contrário, que é o óbvio, que sua base é aquilo que é

inteiramente evidente por si mesmo.167 Contemplando as coisas necessárias o intelecto

repousa ou perquire, e pode conhecer a verdade. Repousa quando não deseja conhecer mais

nada do ser conhecido, esgotou seu efeito e suas causas; perquire quando não abarcou tudo da

essência e das causas daquele efeito conhecido.

Ora, toda virtude é uma disposição que aperfeiçoa e habitua uma potência para obrar

bem em sua operação ou fazer o bom uso dela. Todavia, se o intelecto carece de perfeição

para conhecer a verdade - e de fato carece, pois é uma potência - ele carece de virtude, pois

conhecer a verdade é o que o faz obrar bem. Por isso, as virtudes intelectuais especulativas

“podem-se chamar virtudes, enquanto tornam capaz a faculdade da sua ação reta, que é a

consideração da verdade, atividade reta do intelecto.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma

Teológica, I-II, q. 57, a. 1, resp).168

Identificamos que a relação entre o intelecto e as virtudes se encontra justamente no

ato especulativo da alma humana, uma vez que, o intelecto que é potência para os inteligíveis,

necessita ser aperfeiçoado e habituado a realizar com facilidade e qualidade sua operação reta,

a consideração da verdade dos seres, que é o fundamento da ciência e da sabedoria. Santo

Tomás enfatiza isso no Comentário à metafísica de Aristóteles:

A ciência e o intelecto pertencem à parte especulativa da alma, à qual neste
contexto ele denominou parte científica da alma. Contudo, eles diferem
porque o intelecto é o hábito dos primeiros princípios da demonstração, a
ciência é o hábito da conclusão tirada dos princípios inferiores e a sabedoria
é o hábito que versa sobre as primeiras causas. Eis, porque, aí mesmo nesse
contexto foi dito que a sabedoria é a cabeça das ciências.” (TOMÁS DE
AQUINO, Comentário à metafísica de Aristóteles, L. I, L. I, 34).

A alma humana se divide em duas partes, uma inferior e outra superior. Uma parte tem

por essência a razão, a outra a irracionalidade. Santo Tomás diz que as virtudes intelectuais

168 “ ...Possunt quidem dici virtutes inquantum faciunt facultatem bonae operationis, quae est consideratio veri
(hoc enim est bonum opus intellectus)... ”.

167 A alma do homem “em si considerada, é existente em potência; assim, de ciente, em potência, passa a ciente
em ato; de virtuosa em potência, para virtuosa em ato.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 2, a. 7,
resp). Ora, isso quer dizer que a potência intelectual que existe na alma do homem se encontra passível de
perfeição e desenvolvimento. Pois, a virtude, como ensina Santo Tomás, é a perfeição da potência# e seu modo
corretíssimo de operar. Ora, será que com a potência intelectual é diferente? Parece que não, pois, por ser uma
potência, ela precisa e se inclina para realizar seu ato, como vimos nos primeiros capítulos. Além do mais, será
que existem virtudes que aperfeiçoam seu operar e seu ato próprio para que ele seja ótimo? O Doutor Angélico
afirma que nosso intelecto, devido ao fato de ser uma potência, se inclina ao seu ato, que é conhecer os
universais necessários que não podem ser de outro modo sem deixarem de ser o que são, o que se fundamenta no
princípio de identidade. Pois, o ato do intelecto humano, de certo modo, se assemelha ao ato divino de conhecer
ao contemplar. Deus contempla a si mesmo, o homem contempla as coisas, não em si mesmo, mas, nelas
mesmas enquanto coisas necessárias e absolutas no ser.
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aperfeiçoam a parte racional da alma. Todavia, essa parte racional também se divide em duas.

Aquela parte que especula sobre as coisas necessárias e aquela que especula sobre as coisas

contingentes. Na alma que conhece, são distintos os gêneros de coisas conhecidas, umas são

necessárias, outras contingentes. Por isso, é preciso que ao especular sobre as coisas o

intelecto desenvolva hábitos distintos no mesmo ato da razão, isto é, adequados ao gênero da

verdade a ser conhecida:

É assumido que a parte racional da alma é dividida em duas: uma pela qual
estamos a especular aqueles seres, a saber, necessários, de quem não
podemos ter outros princípios, e, outra parte, pela qual estamos a especular
os contingentes. [...] A verdade necessária e a verdade contingente são vistos
assim como o que tem o perfeito e o imperfeito no gênero da verdade. Ora,
pela mesma potência conhecemos o perfeito e o imperfeito no mesmo
gênero, assim como a visão vê o claro e o escuro: por isso, muito mais a
potência intelectiva conhece o necessário e o contingente. (TOMÁS DE
AQUINO, Sententia libri Ethicorum, L. 6, L. I, n . 7 - 12).169

Se faz necessário então, a partir disso, estudarmos as virtudes intelectuais

especulativas, em razão de serem essas mesmas virtudes que vão aperfeiçoar o ato próprio do

intelecto em uma relação quase que matrimonial com as coisas, sejam elas necessárias ou

contingentes, substanciais ou acidentais. Por elas iremos conhecer e desvelar a verdade íntima

de cada uma delas e, em último grau, conduzir a alma pela sapiência a verdade primeira e

soberana. Portanto, pelo fato de termos visto que a verdade pode ser conhecida de duas

maneiras, devemos ver agora, entre as três virtudes intelectuais especulativas, quais são as que

aperfeiçoam o intelecto em ambos os modos de conhecer a verdade.

É desta forma que Santo Tomás apresenta a questão: um hábito especulativo

aperfeiçoa o ato imediato de conhecer a verdade, e outros dois hábitos especulativos

aperfeiçoam o raciocínio e o discurso ao nutrir a alma com os nutrientes da verdade e do ser.

Vejamos quais são eles.

169 “Supponatur ergo quod pars rationalis dividatur in duas: una quidem est per quam speculamur illa entia,
scilicet necessaria, quorum principia non possunt aliter se habere, alia autem pars (est) per quam speculamur
contingentia. [...] verum necessarium et verum contingens videntur se habere sicut perfectum et imperfectum in
genere veri. Eadem autem potentia animae cognoscimus perfecta et imperfecta in eodem genere, sicut visus
lucida et tenebrosa: multo igitur magis eadem potentia intellectiva cognoscit necessaria et contingentia.”
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4.2  Virtutes intellectuales: intellectus, scientia e sapientia

Como dito antes, a alma humana é dividida em duas partes: uma racional e outra

irracional.170 As virtudes morais aperfeiçoam a parte irracional da alma humana, as virtudes

intelectuais a parte racional. O conhecimento é uma operação da alma racional humana, é um

ato, uma realização, mas alguém poderia levantar uma objeção deste tipo: se estamos

estudando os hábitos intelectuais especulativos, porque, pelo contrário, estamos a falar em

operação e atividade intelectual? Poderíamos pensar que o ato do intelecto, que é seu, o

obrar, o agir, o operar diferem do contemplar, do especular, do conhecer, assim como o branco

difere do preto, do ser do não ser, pelos contrários. Santo Tomás põe essa objeção no início da

questão 57, no artigo primeiro e responde da seguinte maneira:

Há uma dupla atividade: a exterior e a interior. Ora, o que é prático ou
operativo, e se opõe ao especulativo, se funda na atividade exterior, ao que
não se ordena o hábito especulativo. Mas este se ordena à atividade interna
do intelecto, consistente em especular a verdade; e por este lado é um hábito
operativo. (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica. I-II, q. 57, a. 1, resp ad
1).171

O intelecto é potência e atividade ao mesmo tempo. Nesta atividade da alma que busca

conhecer as coisas, o ato final não se dá na realidade exterior, isto é, extra anima, mas no

interior da alma, no intelecto, que é parte e forma superior da alma. Este ato de receber um

objeto exterior é um ato contemplativo, isto é, o intelecto é posto de joelhos frente a realidade,

frente ao ser. Há a atividade da abstração, porém, há a passividade do deixar moldar-se pelo

ser abstraído. Aqui reside a felicidade. Na contemplação do ser pelo intelecto. A recompensa

está na alma que conhece. Esta atividade própria da alma humana consiste em operar para

conhecer a verdade. Começa no exterior, mas tem seu cabo no interior da alma. Por essa

razão, difere da operação prática ou artística, que tem seu fim no exterior. Especular

corretamente sobre o Quid do intelecto é a obra mais importante que um filósofo pode

realizar, pois como escreve Santo Tomás no início de sua importante obra De Unitate

Intellectus contra Averroistas, é por meio do intelecto que o homem se aperfeiçoa a dizer a

verdade:

171 “Duplex est opus, scilicet exterius, et interius. Practicum ergo, vel operativum, quod dividitur contra
speculativum, sumitur ab opere exteriori, ad quod non habet ordinem habitus speculativus. Sed tamen habet
ordinem ad interius opus intellectus, quod est speculari verum. Et secundum hoc est habitus operativus”.

170 “Dicit ergo primo, quod prius dictum est quod duae sunt partes animae: una quae est habens rationem et alia
quae est irrationalis. Dictum est autem supra quod id quod est rationem habens per essentiam, perficitur per
virtutes intellectuales; id autem quod est irrationale, participans tamen ratione, perficitur per virtutes morales.”
(TOMÁS DE AQUINO, Sententia libri Ethicorum, L. 6, L. I, n . 6). Todas as citações deste comentário de Santo
Tomás a Ética a Nicômaco de Aristóteles estão no site Corpus Thomisticum.
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Como todos os homens, por natureza, desejam saber a verdade , também
neles é natural o desejo de fugir dos erros e de os refutar quando têm essa
faculdade. Ora, entre todos os erros, o mais inconveniente parece ser aquele
em que se erra sobre o intelecto que naturalmente nos habilita a conhecer a
verdade evitando os erros. (TOMÁS DE AQUINO, A unidade do intelecto
contra os Averroístas, C. I, 1).172

O início do respondeo da questão 57 da Prima Secundae, diz que “é pela virtude

intelectual especulativa que o intelecto especulativo se aperfeiçoa para considerar a verdade,

pois nisto consiste a retidão da sua atividade.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II,

q. 57, a. 2. resp).173 Neste sentido, ela é uma atividade para dispor o intelecto a seu ato bom,

a consideração da verdade. Os hábitos intelectuais especulativos tem esta função nobre de

aperfeiçoar o intelecto no conhecimento não do que é acidental ou secundário, mas daquilo

que é necessário e essencial das coisas. Seja diretamente ou pelo raciocínio científico.

O homem conhece a verdade apreendendo o ser das coisas e se adequando a ele por

meio do seu intelecto. Todavia, existe certa dificuldade da alma em apreender de maneira

direta e imediata alguns seres, como por exemplo, a alma imortal e Deus. Por isso, de certa

forma, existe também maior dificuldade da alma em chegar à verdade sobre esses seres.174

Além do mais, existem verdades que são conhecidas imediatamente e por si mesmo pelo

174 Na questão 12 da Prima Pars, Santo Tomás se pergunta sobre o modo que Deus pode ser conhecido por nós e
afirma que ainda que possamos conhecer essas verdades imperfeitamente nesta vida: “Um homem puramente
homem não pode ver a Deus, em essência, senão separado desta vida mortal. E a razão é que, como já dissemos,
o modo de conhecer depende da natureza do sujeito que conhece. Ora, nesta vida, a nossa alma tem o ser na
matéria corpórea. Logo, não conhece naturalmente senão o que tem a forma na matéria, ou que, por meio desta,
pode ser conhecido. Ora, é manifesto, que a divina essência não pode ser conhecida pelas naturezas das coisas
materiais. Pois, como já demonstramos, o conhecimento de Deus, por meio de qualquer semelhança criada, não
é a visão da sua essência. Por onde, é impossível à alma do homem, nesta vida, ver a essência de Deus. E a
prova está em que a nossa alma, quanto mais abstrata das coisas corpóreas, tanto mais capaz se torna dos
inteligíveis abstratos; e, por isso, no sonho e no alheamento dos sentidos do corpo, são melhor percebidas as
revelações divinas e as previsões dos futuros. Logo, ser a alma elevada até ao supremo inteligível, que é a
essência divina, não lhe é possível enquanto viver esta vida mortal.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I,
q. 12, a. 11, resp). Isto é, por mais que possamos conhecer a Deus por certa semelhança nas coisas criadas, por
meio dos primeiros princípios que conduzem as ciências e a filosofia, não é possível ver a Deus em essência
nessa vida, apesar de este ser o anseio absoluto da alma humana. Todavia, se não é possível conhecer a essência
de Deus nesta vida, é possível conhecer a sua existência, bem como escreve o Doutor Angélico: “O nosso
conhecimento natural tem o seu princípio nos sentidos. Por onde, podemos entender até onde pudermos chegar
mediante os sensíveis. Ora, mediante eles, o nosso intelecto não pode chegar a ver a divina essência. Pois, as
criaturas sensíveis, sendo efeitos de Deus, não adequadas à virtude da causa, partindo do conhecimento sensível,
não podem chegar a conhecer a virtude total de Deus; e por consequência, não lhe podem ver a essência. Mas,
como os efeitos são dependentes da causa, podemos por eles chegar ao conhecimento da existência de Deus e
dos atributos que lhe convém necessariamente, como causa primeira de todos os seres, que sobrepassa todos os
seus efeitos. E assim conhecemos a sua relação com as criaturas de todas as quais é causa; e como estas diferem
dele por que não é nenhuma das que criou; e enfim, sabemos que o que dele removemos não é por deficiência
sua, mas, por sobre-excelência.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 12, a. 12, resp).

173 “Respondeo dicendum quod, sicut iam dictum est, virtus intellectualis speculativa est per quam intellectus
speculativus perficitur ad considerandum verum, hoc enim est bonum opus eius.”

172 “Sicut omnes homines naturaliter scire desiderant veritatem, ita naturale desiderium inest hominibus fugiendi
errores, et eos cum facultas adfuerit confutandi. Inter alios autem errores indecentior videtur esse error quo circa
intellectum erratur, per quem nati sumus devitatis erroribus cognoscere veritatem.”
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intelecto, outras que são conhecidas mediatamente, por intermédio de uma verdade a outra,

por meio do raciocínio, como escrevemos acima. No primeiro modo a alma conhece os

primeiros princípios evidentes. No segundo modo ela conhece, como no exemplo dado, seres

não evidentes em sua essência e sua causa, como a alma e Deus, por isso é preciso raciocinar,

e esse raciocínio em que a alma conhece a sua imortalidade ou a existência de Deus é

chamado de quia, onde do efeito se chega a causa.175

Na configuração dessas obras da razão o homem tende a sua perfeição. Por meio da

virtude os homens se tornam felizes ou beatos.176 Ora, dito isso, resta agora considerarmos

cada uma das virtudes intelectuais especulativas que tornam o homem feliz na sua atividade

própria, que é o conhecimento e a contemplação da verdade. Diz Santo Tomás no seu

comentário à Ética de Aristóteles: “Aquilo que a razão tem por essência é aperfeiçoado pelas

virtudes intelectuais.” (TOMÁS DE AQUINO, Sententia libri Ethicorum, L. 6, L. I, n . 6). 177

Por isso, como escrito anteriormente, para se apurar nesta atividade interior, observaremos

que o intelecto possui três virtudes especulativas178 que aperfeiçoam a alma no conhecimento

da verdade, seja pelo modo imediato, seja pelo mediato: a) a virtude do intelecto; b) a virtude

da ciência; e, c) a virtude da sabedoria.

4. 3 A virtude do Intellectus

Quanto ao primeiro hábito especulativo da alma, Santo Tomás chama de intellectus.179

Tradicionalmente se ensina que o intellectus, além de uma potência da alma humana, é um

hábito pelo qual a própria inteligência realiza o conhecimento dos primeiros princípios do

179 Sua descoberta se deve a Aristóteles. Foi desenvolvido por grandes nomes medievais, especialmente Santo
Tomás. Além dos comentaristas aristotélicos e tomistas, o hábito dos primeiros princípios é geralmente
esquecido e abandonado por parte dos filósofos modernos e contemporâneos.

178 Santo Tomás toma como sua a distinção de Aristóteles. que classifica as atividades do intelecto especulativo
em três categorias: o intelecto que habilita o sujeito a conhecer os primeiros princípios evidentes; depois, a
ciência, que aperfeiçoa os múltiplos processos da inteligência no conhecimento daquilo que é necessário: ela se
diversifica então em diversos habitus, devido à diversidade de seus objetos; enfim, a sabedoria, na qual se
completa o desenvolvimento do intelecto que se tornou capaz de emitir "um julgamento definitivo e universal"
sobre todas as coisas pelo conhecimento da causa primeira. Os dois primeiros hábitos desse tipo são partes
"potenciais" da sabedoria. Esse é o percurso a ser traçado aqui, demonstrar que esses três hábitos nada mais são
do que disposições que aperfeiçoam e qualificam o intelecto humano para ser ótimo naquilo que ele é.

177 “Quod id quod est rationem habens per essentiam, perficitur per virtutes intellectuales.”

176 “Virtus est eorum per quae fit homo felix sive beatus, eo quod felicitas est virtutis praemium.” TOMÁS DE
AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 1).

175 Tomás na Suma Teológica e na Suma contra os Gentios aborda, dentre outros assuntos, argumentos pelos
quais é provada a existência do ser de Deus. Esses argumentos são geralmente conhecidos pelo título de ‘Cinco
vias’ mediante os quais a verdade da proposição de que Deus existe é afirmada. Faz-se necessário deixar exposto
que as vias para a existência de Deus são do tipo quia, ou seja, partem de constatações acerca das criaturas
visíveis para inferir a existência de sua causa transcendente. Cada argumento proposto por Tomás parte daquilo
que é melhor conhecido por nós, em direção àquilo que é melhor conhecido em si mesmo, ou seja, parte das
coisas sensíveis para a causa inteligível.
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conhecimento natural, que é superior a razão, porque é anterior a ela, e dá a esta o seu

fundamento. Todos os homens nascem com essa potência natural para conhecer as coisas.180

Todavia, essa capacidade natural de conhecer os seres pode ser aperfeiçoada e o é

naturalmente, pela virtude dos primeiros princípios. Diferentemente dos outros hábitos

intelectuais especulativos, o hábito dos primeiros princípios, em condições normais da vida

humana, será desenvolvido naturalmente. Santo Tomás ensina que esse hábito, diferente dos

outros hábitos do intelecto, é natural, pois não é adquirido.181 Até o mais ferrenho filósofo

idealista realiza esse hábito natural das verdades primeiras das coisas, por mais que sua

filosofia tente negá-lo, pois para pensar ele precisa ser algo e se adequar, se abrir e se

relacionar com algo. Para receber seu salário de professor universitário, banqueiro ou

agricultor, ele deve saber que o dinheiro é algo. Para receber um beijo de sua esposa amada,

ele deve saber e acreditar que ela e o beijo são algo. E realmente o sabe, pois essas verdades

nunca são postas em cheque por seu agnosticismo ou idealismo. Aqui os primeiros princípios

não são questionados. Se tornam evidentes.182

Por essa razão, Santo Tomás diz que essa virtude é a virtude do conhecimento

imediato da verdade:

Ora, a verdade pode ser conhecida sob duplo aspecto: por si mesma, ou por
um intermediário. — Enquanto conhecida por si mesma, desempenha o
papel de princípio e é percebida imediatamente pelo intelecto. E por isso o
hábito, que aperfeiçoa a inteligência para tal conhecimento da verdade,
chama-se intelecto, que é o hábito dos princípios. (TOMÁS DE AQUINO,
Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 2, resp).183

183 “Quod, sicut iam dictum est, virtus intellectualis speculativa est per quam intellectus speculativus perficitur ad
considerandum verum, hoc enim est bonum opus eius. Verum autem est dupliciter considerabile, uno modo, sicut
per se notum; alio modo, sicut per aliud notum. Quod autem est per se notum, se habet ut principium; et
percipitur statim ab intellectu. Et ideo habitus perficiens intellectum ad huiusmodi veri considerationem, vocatur
intellectus, qui est habitus principiorum.”

182 Os defensores dessas doutrinas, em geral, evitam saltar de uma ponte de 30 metros, por leite no refrigerador
para aquecê-lo, ou agir como se nós, estudantes das universidades, não existíssemos. E, sobretudo, como se seus
respectivos salários mensais não existissem ou fossem apenas ideias ou nomes.

181 Sobre o modo de dizer que o hábito dos primeiros princípios ser natural escreve o professor espanhol Juan
Fernando Sellés: “Otra observación pertinente es atender al significado del término "natural" referido a este
hábito, pues en muchas ocasiones leemos en Tomás de Aquino que el intelecto de los principios es hábito
natural, y ello referido tanto a los principios especulativos como a los prácticos. Los primeros principios están
para el intelecto "determinados por naturaleza" y "hacia los cuales no puede menos que referirse", o lo que es lo
mismo, que no tiene libertad para referirse a otra cosa con ese hábito. El hábito de los principios, a diferencia de
los hábitos de la razón, es natural, en el sentido de no adquirido, es decir, que se trata de una dotación creatural
de entrada. Una luz ínsita. Si preguntamos de qué luz se trata se nos responde: por la virtud de la luz del intelecto
agente el hombre conoce "naturaliter" los principios indemostrables. Natural también se distingue de
sobrenatural, porque de este disponen todos los hombres, de los sobrenaturales (fe, esperanza, caridad), en
cambio, no.” (SELLÉS, 1997, p. 74).

180 No desejo de atualizá-la se fundamenta o desejo humano de conhecer as coisas. Desejo que é natural a todos
os homens. Seja ele de conhecer as coisas pelo ato do intelecto, seja pelos sentidos, ainda que não se limitando a
esse.
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Os primeiros princípios que alimentam e iluminam o intelecto são chamados de

primeiros porque antes deles não há nada no intelecto. São princípios pelo fato de serem o

alicerce que impulsiona a alma para as demais operações da razão, como o juízo e o

raciocínio, a ciência, a sabedoria, a cultura, a arte, a vida moral, a religião e o conhecimento

natural de Deus e dos fins da vida. De fato, a ciência humana não é nunca a passagem de um

não saber absoluto a um saber, mas de alguns conhecimentos precedentes (totalmente ou em

parte) a outros subsequentes, pois como ensina Aristóteles, “toda doutrina e toda disciplina

que de fato está depositada na razão, foi conhecida de um antecedente.” (ARISTÓTELES,

Ética a Nicômaco, 1139 b 26).184 Por exemplo, quando nos dispomos a aprender música,

podemos não saber nada sobre a arte musical, mas devemos saber outras coisas, sem as quais

não poderíamos aprender música; devemos saber, por exemplo, o que significa som, ruído,

barulho, áudio etc.

O hábito dos primeiros princípios não se confunde com o próprio intelecto, que é a

potência, e nem está em ato nele desde que nascemos: é apenas uma disposição natural da

potência intelectual que o aperfeiçoa naturalmente na qualidade de conhecer os seres. Pois,

se assim o fosse, o intelecto não seria uma potência, mas de cara, um ato dos primeiros

princípios e não uma “tábula rasa”, como dizia Aristóteles ao explicar que o intelecto humano

não nasce com conhecimento e ideias prévias e inatas. Bem como escreve o Teólogo Francês

Gardeil:

Os primeiros princípios não são verdades inatas ou possuídas pela
inteligência anteriormente a todo conhecimento. Mais precisamente, só nossa
inteligência, que está em pura potência com respeito aos inteligíveis, é inata.
É apenas no momento em que nossas faculdades de conhecer são
determinadas pelos objetos sensíveis que tomamos consciência dos primeiros
princípios. E ainda faz-se mister precisar que inicialmente só os
apreendemos em casos particulares, em relação a tal ser; só podemos nos
elevar a fórmulas universais relativas a todo ser após haver elaborado a ideia
comum de ser. Se não são inatos, estes princípios são todavia ditos naturais à
nossa inteligência, pois se seguem naturalmente ao seu exercício: toda
inteligência que se exerceu os possui necessariamente. Em relação a essa
inteligência, constituem o que se chama um habitus, isto é, uma disposição
estável que assegura à faculdade a facilidade e a segurança em seu exercício.
Esse habitus também se diversifica na medida em que se trata dos primeiros
princípios na ordem especulativa ou dos primeiros princípios na ordem da
ação prática. Fixemos, pois, que o habitus dos primeiros princípios
especulativos da inteligência, sem ser inato, aperfeiçoa contudo de modo
natural esta faculdade. (GARDEIL, 2013, p. 357, volume II.)

184 “Omnis doctrina et omnis disciplina, quae quidem in ratione est posita, ex antecendenti fit cognitione”.
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O primeiro hábito que aperfeiçoa o intelecto é uma disposição natural ao homem na

medida em que todos os seres humanos, devido a sua constituição ontológica, são dotados de

livre uso da inteligência, podem desenvolvê-lo e certamente o vão no ato de conhecer os

primeiros princípios evidentes. Todos os seres humanos, em condições normais de natureza

física e intelectual, irão desenvolver esse hábito. Por isso, para desenvolvê-la minimamente

eles necessitam do conhecimento dos primeiros princípios. Escreve Santo Tomás:

É que não se adquire tal princípio por demonstração, ou que seja adquirido
de algum outro modo semelhante, mas advenha como por natureza daquele
que o possui, como se conhecesse naturalmente e não por aquisição. Com
efeito, pela própria luz do intelecto agente, os primeiros princípios são
conhecidos, não são adquiridos por raciocínios, mas só por isso que seus
termos são conhecidos. (TOMÁS DE AQUINO, Comentário à metafísica de
Aristóteles, L. IV, L. 6).

Como veremos, na maioria dos casos, as pessoas têm naturalmente o hábito dos

primeiros princípios, mas não têm o da ciência e muito menos o da sabedoria. Isso acontece

pelo fato de todos os homens conhecerem o ser naturalmente, pois este é o ato primeiro e

próprio do intelecto. Por isso, seu hábito será desenvolvido de maneira natural, tendo em vista

que ninguém pode obrar racionalmente sem conhecer esses primeiros princípios. Contudo,

chegar a conclusão das ciências e da sabedoria, não é algo tão natural e fácil como o

conhecimento dos primeiros princípios. Mas, o que são os primeiros princípios e quais são

eles? Colocaremos abaixo alguns dos primeiros princípios evidentes apreendidos pelo

intelecto humano, frisando que, para Aristóteles e Santo Tomás, estes são princípios em

sentido literal, isto é, são o começo ou início de alguma coisa, a saber da ciência humana, e

além disso, eles estão nas coisas mesmas. Sobre esses primeiros princípios se fundamenta

todo o edifício do saber, da ciência,185 da cultura e da moral humana:

1) o princípio de identidade, “ser é ser”;186 2) o princípio de não - contradição, "nada pode ser

e não ser ao mesmo tempo”,187 3) o princípio de terceiro excluído, "não há intermediário entre

o ser e o não ser", 4) o princípio de razão suficiente, “há uma razão, um logos no universo”, 5)

o princípio de causalidade," é a aplicação do princípio de razão suficiente para uma coisa

187 Na formulação clássica do comentário à metafísica: “É impossível que o mesmo simultaneamente seja e não
seja o mesmo, mas se deve acrescentar também segundo o mesmo.” (TOMÁS DE AQUINO, Comentário à
metafísica de Aristóteles, L. IV, L. 6). Segundo Santo Tomás, de certa forma, esse é o princípio principal e ao
qual todos os outros se resumem.  (TOMÁS DE AQUINO, Comentário à metafísica de Aristóteles, L. IV, L. 6).

186 Eu sou, além e antes de pensar, por exemplo.

185 “Por onde, assim como a ciência especulativa não pode ser alcançada sem o intelecto dos princípios, assim
também a prudência não o pode sem as virtudes morais. Donde manifestamente resulta que elas são conexas.”
(TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 65, a. 1, resp.)
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existente contingente", 6) o princípio de uniformidade e finalidade, "tudo no universo segue a

lei do seu rei e seu fim." 188

Santo Tomás afirma que esses primeiros princípios, que são o fundamento do pensar,

são evidentes e indemonstráveis pelo raciocínio, pelo fato de serem eles bases dos próprios

raciocínios:

Com efeito, alguns trataram desses princípios querendo demonstrá-los. E em
tudo que esses disseram sobre a verdade dos referidos princípios, de algum
modo seria necessário recebê-los por via de demonstração, ou de algum
modo seria necessário determinar a verdade em todas essas coisas que se
comportam assim, ou fizeram por ignorância, ou por inexperiência dos
Analíticos, isto é, desta parte da lógica, na qual se trata a arte da
demonstração, porque é necessário que se conheça essas coisas que se
adquirem, isto é, toda ciência por demonstração causada por esses princípios.
Mas não é necessário que os que aprendem, isto é, os discípulos instruídos
em alguma ciência, busquem essas coisas como algumas coisas para
demonstrar. Ou em outras palavras é preciso, pois, chegar à investigação,
isto é, é necessário que os que adquirem a ciência por demonstração atinjam
princípios comuns para tal conhecimento, e não que busquem demonstrá-los.
(TOMÁS DE AQUINO, Comentário à metafísica de Aristóteles, L. IV, L.
5).189

De certo modo, quando negamos a evidência de que o ser é ser, por exemplo, negamos

a capacidade humana de fazer ciência, seja ela o conhecimento pelas causas, seja ela um

observação metódica pelo experimento. Ora, se o ser não é ser, buscamos as causas do que?

Por outro lado, se o ser não é ser, observamos o que? Os costumes, hábitos e ações são

costumes, hábitos e ações do que? Por estas razões, Aristóteles afirma que o conhecimento do

ser é o ato primeiro e fundamento de todos os demais atos e hábitos do intelecto e da vontade

humana:

A origem da ação — sua causa eficiente, não final — é a escolha, e a da
escolha é o desejo e o raciocínio com um fim em vista. Eis aí por que a
escolha não pode existir nem sem razão e intelecto, nem sem uma disposição

189 Lendo e meditando sobre esse trecho específico e outras passagens tanto dos textos de lógica como da própria
metafísica de Aristóteles, me vem de súbito a mente perguntas do tipo: “será que Descartes teve acesso a esses
textos?”, “Será que o filósofo da dúvida metódica conheceu essas verdades?”. Ora, porque isso? Não foi
justamente o contrário do que está neste comentário de Santo Tomás o que Descartes fez? Nada mais era
evidente, é preciso pôr em dúvida até esses primeiros princípios que são evidentes, para mudar, criar e dizer
“cheguei a um princípio para a minha filosofia...”. Como se o pensar fosse anterior ao ser. A pergunta que me
faço é a seguinte: “Eu poderia pensar se eu não fosse?”. Parece que a única certeza que tenho é: “eu existo, por
isso penso”. Para Santo Tomás, todo conhecimento depende da certeza, clareza e evidência dos princípios
evidentes. Algo é, algo existe. Ah, então, agora vamos conhecer o que não sabemos sobre o que é, sobre o que
existe. Vamos fazer ciência!

188 Seguimos aqui a ordem dos primeiros princípios esquematizada no livro do Bernardo Veiga “A ética das
virtudes segundo Tomás de Aquino”, p. 199 - 200.
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moral; pois a boa ação e o seu contrário não podem existir sem uma
combinação de intelecto e de caráter. O intelecto em si mesmo, porém, não
move coisa alguma; só pode fazê-lo o intelecto prático que visa a um fim
qualquer. (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1139 a 31).

Ao negar o conhecimento dos primeiros princípios especulativos, o homem nega até a

possibilidade dos primeiros princípios práticos da moral, que nada mais são do que esses

primeiros princípios teóricos convertidos e vistos pela vontade sob a luz de um bem.190 Para

entendermos isso, basta lembrarmos a célebre doutrina metafísica sobre os transcendentais do

ser. Essa doutrina afirma que o bem é uma das expressões daquilo que é, do ser. Ora, a moral

humana tem como princípio justamente esse bem do ser, que faz com que ajamos e que está e

se confunde com o ser. Todos os homens agem em vista de um bem,191 e este bem está no ser.

Contudo, ninguém agiria para ter e fazer esse bem sem o conhecimento do ser, sem ter

apreendido pelo intelecto algo que em seguida fosse querer. Por isso, de certa maneira, os

primeiros princípios da vida moral e prática, tem o seu fundamento também nesse ato próprio

do intelecto, que deve se aperfeiçoar por meio deste hábito chamado intellectus.

A vida real, em seu início, não chega a nós por meio da razão, mas chega por meio

deste hábito que aqui agora descrevemos, o hábito dos primeiros princípios. Este sim, em sua

disposição natural, coloca a alma disposta a conhecer os seres reais. A razão humana não

chegaria ao conhecimento da realidade sem o auxilium desta força do intelecto. Além do

mais, como explicamos na primeira parte,192 o intelecto abstrai do Phantasma dos sensíveis

particulares reais os inteligíveis em ato por meio do intelecto agente. Escreve Santo Tomás:

“Entendemos aqui por intelecto, não a própria potência intelectiva, mas um certo hábito pelo

192 Ver capítulo II, topico 2.5. Ademais, escreve o professor Sellés: “No se reduce el entendimiento agente, sin
embargo, al hábito, porque éste se compara al intelecto agente como cierto instrumento suyo, ya que por él, hace
a los primeros principios reales inteligibles en acto. La mediación de este hábito de los primeros principios es la
que nos hace inteligibles en acto las demás especies, lo cual implica que el hábito de los primeros principios
debe actuar como instrumento directo del entendimiento agente. En rigor, la luz no "causa" los objetos, y el
entendimiento agente actúa como luz. Esa luz es innata, y para conocer los primeros principios no se requiere
una nueva luz inteligible, sino que basta con la luz naturalmente ínsita.” (SELLÉS, 1997, p. 73).

191 “Porque todos os homens sempre agem tendo em vista algo que lhes parece ser um bem.” (ARISTÓTELES,
Política, 1252a).

190 “Los teóricos son el fundamento del pensar, los prácticos son "principios universales del derecho natural". La
diferencia entre ambos estriba en que unos son los primeros principios de la simple intelección y los otros de la
intelección en orden a la operación, por tanto, también dicen relación a la voluntad. ¿Pertenecen a hábitos
distintos? Al parecer, no. Los primeros principios prácticos parecen ser los teóricos en cuanto que esos temas son
considerados como bienes, e impelen a la voluntad a actuar, a pronunciarse ante la realidad fundante, a no
quedarse pasiva.Los teóricos se basan sobre la razón de ente y los prácticos sobre la de bien. Tomás de Aquino
los describe judicativamente así: el primer principio indemostrable es que no cabe a la vez afirmar y negar, que
se funda sobre la razón de ente, y sobre este principio se fundan todos los demás. Como el ente es lo primero que
cae en una simple aprehensión, así el bien es lo primero que cae en la aprehensión de la razón práctica, que se
ordena a la obra. Y así el primer principio de la razón práctica es el que se funda sobre la razón de bien, que es:
el bien es lo que todos apetecen. ” (SELLÉS, 1997, p. 75).
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qual o homem, em virtude da luz do intelecto agente, conhece naturalmente os princípios

indemonstráveis.” (TOMÁS DE AQUINO, Sententia libri Ethicorum, L. 6, L. VI, n . 2). Ora,

cabe afirmar aqui que o hábito dos primeiros princípios nada mais é do que um instrumento

do intelecto agente. O intelecto agente é a luz que usa como instrumento da perfeição da

pessoa humana o hábito dos primeiros princípios, dispondo a alma para abstrair

imediatamente e com virtude os inteligíveis das coisas, tornando esse ato natural mais

perfeito. Assim elabora Bernardo Veiga: “A virtude do intelecto é um hábito que se dirige ao

conhecimento dos primeiros princípios, não é, porém, o próprio conhecimento deles, que se

faz por abstração, iniciada na experiência." (VEIGA, 2017, p. 200).

Por certo, Santo Tomás demonstra que ainda que o hábito dos primeiros princípios seja

o botão de arranque para o conhecimento racional, ele não o encerra em si. É apenas o

princípio. O começo. O ponta pé inicial de onde se inicia o jogo da ciência e da sabedoria.

Todavia, a sabedoria deverá se voltar a esses primeiros princípios ou axiomas que se

encontram na realidade mesma, o que será o objeto da metafísica. Vejamos agora como se dá

o aperfeiçoamento da potência intelectual humana pela virtude da Scientia.

4.4 A virtude da Scientia

Se por um lado, o hábito dos primeiros princípios, o qual chamamos de intellectus, tem

seu objeto indemonstrável e evidente, por outro, ao hábito da scientia, o qual estudaremos

agora, não tem seu objeto imediatamente evidente, mas ele é concluído mediante e a partir dos

primeiros princípios evidentes e indemonstráveis. Damos um exemplo: quando o cientista

político pretende demonstrar que o homem é um animal racional e social por natureza, que,

portanto, ele naturalmente se inclina a viver em sociedade, sua conclusão parte desses

princípios evidentes, ou seja, homem, sociedade, racional, natureza etc. Sem esses princípios

apreendidos pelo intelecto, este estudioso da ciência política não conseguiria concluir que o

homem é um animal social e político. Nada mais lógico, pois algo só pode ser concluído de

princípios anteriores. Para investigar as conclusões e as causas, a razão deve partir de algo

que é, que existe, e que a fundamenta. E esta é a lógica para qualquer ciência, seja moral, ou

especulativa. Até mesmo teológica, pois o teólogo parte de primeiros princípios, que são os

dados da Fé, para chegar às suas conclusões e compreensões teológicas:

A verdade, enquanto conhecida por um intermediário, não é apreendida
imediatamente pelo intelecto, mas pela perquirição da razão e desempenha o
papel de termo. E isto pode ser de dois modos: como o que, num
determinado gênero, é último, e como o que é último relativamente ao
conhecimento humano total. [...] — A ciência, por fim, aperfeiçoa o
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intelecto para o que é último num determinado gênero de cognoscíveis. Por
onde, tantos são os diversos hábitos das ciências quanto os diversos gêneros
de cognoscíveis; ao passo que a sapiência é uma só. (TOMÁS DE AQUINO,
Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 2, resp).193

No próximo tópico falaremos sobre aquilo que é “último relativamente ao

conhecimento humano total”, que é a sapientia, basta aqui analisarmos o que diz respeito à

ciência.

A ciência como hábito da alma humana almeja aperfeiçoar a potência do intelecto no

conhecimento pelas causas universais, imateriais e necessárias de um determinado gênero de

ser.194 Por exemplo, a citologia investiga tudo que diz respeito à célula. A psicologia estuda e

conclui sobre o ser da alma. A antropologia é aquilo que tem relação com o ser do homem. A

medicina, enquanto ciência, se dedica à investigação de inúmeros gêneros de objetos e partes

do corpo humano. A gramática estuda a própria linguagem escrita, suas causas e conclusões.

Por isso, se diz que o hábito da ciência versa sobre a disposição do intelecto humano para

conhecer de maneira fácil e sem erro as causas necessárias de um determinado gênero de ser.

Não as causas primeiras desses e de todos os seres, mas as causas segundas ou próprias e

próximas desse gênero específico de ser. Escreve Gardeil sobre a noção de causa:

Que é que se deve entender aqui exatamente pelo termo causa? Exatamente
aquilo que, comumente, a gente pensa quando fala de causa! A causa é o que
faz uma coisa existir, quod dat esse rei alterium, e isto acontece dentro das
quatro linhas clássicas de causalidade. Se analisarmos o fato mais
detidamente, observaremos que a causa designa, em primeiro lugar, um
elemento ontológico objetivo: a causa é aquilo que faz ser. Considerada
porém em sua relação com a inteligência, a causa passa a ter, igualmente,
valor de razão explicativa. Por isso que a causa intervém na demonstração:
considera-se uma coisa demonstrada quando se percebe a razão de seu ser. O
caráter próprio desse conhecimento pela causa é o de poder-se chegar ao
necessário. (GARDEIL, 2013, p. 180, Volume II).

194 “Com efeito, aperfeiçoa-se a alma humana pela ciência e pela virtude, pois, pela ciência, tanto mais
aperfeiçoada quanto mais considera as coisas imateriais...” (TOMÁS DE AQUINO, Suma contra os Gentios, L.
II, C. LXXIX).

193 “Quod, sicut iam dictum est, virtus intellectualis speculativa est per quam intellectus speculativus perficitur ad
considerandum verum, hoc enim est bonum opus eius. Verum autem est dupliciter considerabile, uno modo, sicut
per se notum; alio modo, sicut per aliud notum. Quod autem est per se notum, se habet ut principium; et
percipitur statim ab intellectu. Et ideo habitus perficiens intellectum ad huiusmodi veri considerationem, vocatur
intellectus, qui est habitus principiorum. Verum autem quod est per aliud notum, non statim percipitur ab
intellectu, sed per inquisitionem rationis, et se habet in ratione termini. Quod quidem potest esse dupliciter, uno
modo, ut sit ultimum in aliquo genere; alio modo, ut sit ultimum respectu totius cognitionis humanae. Et quia ea
quae sunt posterius nota quoad nos, sunt priora et magis nota secundum naturam, ut dicitur in I Physic.; ideo id
quod est ultimum respectu totius cognitionis humanae, est id quod est primum et maxime cognoscibile secundum
naturam. Et circa huiusmodi est sapientia, quae considerat altissimas causas, ut dicitur in I Metaphys. Unde
convenienter iudicat et ordinat de omnibus, quia iudicium perfectum et universale haberi non potest nisi per
resolutionem ad primas causas. Ad id vero quod est ultimum in hoc vel in illo genere cognoscibilium, perficit
intellectum scientia.”
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Tanto para Aristóteles, como para Santo Tomás, a ciência é um conhecimento das

causas segundas como termo ou conclusão, e isso se dá ao conhecermos o necessário.195 Ora,

a razão encontra essa verdade quando pela demonstração de uma determinada causa pode

explicar o que é e porque algo é assim. A demonstração das causas parte de alguma premissa

evidente, que, como vimos, chamamos de primeiros princípios, que auxiliam e fundamentam

o raciocínio, e, por meio do raciocínio, o intelecto pode conhecer a causa, que é, em si, um

princípio não evidente e imediato, no entanto, que agora foi conhecido. O sábio ou cientista,

seria aquele que conhece as causas e sabe no ato de ensinar levar os discípulos até o

conhecimento dessas conclusões e princípios.196

O primeiro no conhecimento do intelecto é o ser, se o hábito da ciência fosse sua

própria base, não poderíamos saber a verdade ou a falsidade de uma ciência, porque esse

conhecimento só é dado por redução aos primeiros princípios não demonstráveis e imediatos.

As conclusões das ciências são princípios com os quais demonstramos a veracidade do

demonstrável e provável, recorrendo ao improvável. Cabe salientarmos que quando falamos

do indemonstrável dos primeiros princípios não se opõe ao evidente, mas sim coincide com

ele, uma vez que a evidência é a razão de sua indemonstrabilidade. Princípio básico para a

ciência. Esses primeiros princípios improváveis   são intuitivamente conhecidos pelo hábito do

intelecto, enquanto que as conclusões tiradas deles pertencem ao hábito da ciência. Tudo que

é demonstrável é o objeto da ciência, por isso, se esses primeiros princípios fossem

demonstráveis, pertenceriam ao hábito da ciência, mas a ciência ficaria sem fundamento,197

sem justificativa, sem princípio. Além do mais, se fossem demonstráveis, seriam uma

conclusão, mas são o fundamento de que a conclusão é. (SELLÉS, 1997).

197 Sobre o hábito da ciência e sua relação com os primeiros princípios, escreve Fernando Sellés: “En suma, si el
hábito de los primeros principios es previo y fundamento de la ciencia y más noble que ella, y teniendo en cuenta
que la ciencia se elabora con discurso, se puede concluir que los primeros principios son el principio y fin de
todo razonamiento discursivo. En el mismo conocimiento intelectivo, es manifiesto que la inquisición racional
procede de los principios patentes por sí, de los cuales es el intelecto; de ahí que la razón siga al intelecto. En el
orden cognoscitivo es primero el intelecto, y así conviene que todas las cosas inteligibles, esto es, cognoscitivas,
tengan ciencia, esto es, conocimiento, y lo tengan por la primera inteligencia; de donde también se dice que toda
cognición cognoscitiva participa del primer intelecto. Por otra parte, es el fin del razonamiento. En el
conocimiento de la verdad la razón llega investigando a lo que el intelecto se ve con simple intuición; de ahí que
la razón termine en el intelecto; y de ahí también que en las cosas demostrativas la evidencia se da por resolución
a los primeros principios, de los cuales es el intelecto.” (SELLÉS, 1997, p. 74).

196 Santo Tomás citando o livro um da metafísica de Aristóteles diz: “Unde in I metaphysicae dicitur quod
signum scientis est posse docere.”

195 Vemos aqui uma certa diferença com a ciência moderna e a ciência de Aristóteles, pois esta tem como uma de
suas características a instabilidade e mutabilidade, o desenvolvimento em conceitos e conclusões diferentes em
determinados momento da análise e investigação sobre um mesmo objeto.
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Continuamos nossa especulação sobre as virtudes que aperfeiçoam nosso intelecto,

pois como contemplaremos, esse hábito da ciência não esgota o conhecimento de todas as

causas dos seres, nem chega per si ao conhecimento da primeira causa, apenas secundum

quid.198 Ele permite que o intelecto se aperfeiçoe no conhecimento das causas deste ou

daquele objeto, mas não a causa suprema, primeira e mais elevada de todos os seres em

unidade. Para se aperfeiçoar no conhecimento desta verdade, a da causa primeira, é preciso

que o intelecto seja atualizado pelo hábito da sabedoria. Chegamos aqui ao ponto alto de

nossa reflexão sobre as virtudes que aperfeiçoam o intelecto humano.

4. 5 O hábito da Sapientia

Todos os homens, sejam simples ou astutos, em maior ou menor medida, procuram o

que todos os povos chamam de sabedoria. Sabem o grande tesouro que ela é. Sabem que ela

vale por si mesmo, isto é, simpliciter. Assim como uma casa com um bom telhado e paredes

sólidas pode proteger a família da chuva, assim a sabedoria desenvolvida sobre os princípios

da verdade pode conduzir o homem ao conhecimento daquilo que é a finalidade e o Bem

Supremo da sua vida. Pois ela conduz o homem à saúde, à felicidade e à alegria de sua vida.

Para os homens que tem intelecto, a sabedoria é o mais desejável, o mais procurado e amado.

Mesmo que nenhum dos homens, em sua natureza intelectual limitada, possa contemplar toda

a realidade, ser amigo da sabedoria é desejar conhecer o máximo possível dessa realidade.

Somente assim é possível ser amigo da Causa sapientiae. Santo Tomás de Aquino, já no

início de sua obra Summa Contra Gentiles escreve essa bela passagem para descrever qual o

valor da sabedoria entre os estudos humanos:

Entre os estudos humanos, o da sabedoria é o mais perfeito, o mais sublime,
o mais útil e o mais alegre. O mais perfeito porque enquanto o homem
entrega-se ao estudo da sabedoria já vai participando, de algum modo, da
verdadeira beatitude. Por isso, diz o sábio: feliz o homem que permanece na
sabedoria. O mais sublime, porque por ele o homem aproxima-se o mais
possível da semelhança de Deus, o qual fez todas as coisas sabiamente [...].
O mais útil, porque pela própria sabedoria chega-se ao reino da imortalidade,

198 Dizer algo secundum quid é dizer algo sobre algo ou sobre algo. Os escolásticos usavam essa expressão (que
na verdade é a contração de "secundum aliquid") quando diziam algo que para entender tinha que se referir a
outra coisa e em certo aspecto, quando é por outra coisa, quando está sob condição . O oposto de secundum quid
é a expressão simpliciter . Um exemplo de expressão a ser entendida secundum quid é, sem ir mais longe, uma
comparação. Quando digo, digamos, "maior que ..." , devo definir a variável a que me refiro. As comparações
são sempre sobre alguma coisa. Se digo "mais velho" devo dizer ou supor que em relação a ( secundum quid ) é
mais velho ou não: maior em estatura, idade, dignidade, etc. Não podemos dizer de algo que é "mais velho" em
absoluto termos, simpliciter , sim nós não definimos com respeito ao que é maior, e com respeito a quem ou
com o que o estamos comparando. É o caso do argumento ontológico de S. Anselmo ao referir-se a Deus diz que
é “aquele maior do que nada pode ser pensado ”. Assim poderíamos sempre perguntar (secundum quid): maior
em quê ou em relação a quê? Porque dizer que é maior, simplificador, não faz sentido.
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conforme se lê no mesmo livro: o desejo da sabedoria conduz ao reino
eterno. O mais alegre, finalmente, porque está também escrito neste livro: a
sua companhia não é amarga, nem enfadonha é sua convivência, mas alegre
e cheia de gáudio. (TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L. I, C.
III).199

Em outra passagem diz Santo Tomás, que o sábio é aquele que ordena todas as

coisas.200 É preciso entender que este sábio não ordena as coisas criando uma nova realidade,

como pode parecer, e como um idealista pode pensar, mas ao conhecer a ordem e as causas

primeiras da realidade, nas coisas, ele pode ordenar a si, sua vida, suas paixões, vontades e

tudo o mais conforme a causa primeira. Por essa razão, essa ordem é também uma certa

adequação. Essa ordem está intimamente ligada à nobreza desse objeto que é o objeto da

sabedoria: a causa primeira. Enquanto ciência, a sabedoria é o conhecimento pelas causas

primeiras, mais elevadas e mais sublimes da realidade. Mas, para ser sábio, não basta

conhecer a causa primeira e julgar as coisas por ela. Pois, é preciso que pela luz da causa

primeira, o homem possa ordenar todas as coisas. Por isso, sem dúvida é o mais perfeito, pois

aqui o homem caminha à sua perfeição no entendimento da essência da causa primeira, a

perfeição do seu intelecto. Ensina Santo Tomás: “A perfeição de uma potência é relativa à

natureza do seu objeto. Ora, o objeto do intelecto é a quididade, i. é, a essência da coisa, como

200 (TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra os Gentios, L.I, C.I).

199 “Inter omnia vero hominum studia sapientiae studium est perfectius, sublimius, utilius et iucundius. Perfectius
quidem, quia inquantum homo sapientiae studium dat, intantum verae beatitudinis iam aliquam partem habet
unde sapiens dicit, beatus vir qui in sapientia morabitur, Eccli. 14-22. Sublimius autem est quia per ipsum homo
praecipue ad divinam similitudinem accedit, quae omnia in sapientia fecit: unde, quia similitudo causa est
dilectionis, sapientiae studium praecipue Deo per amicitiam coniungit; propter quod Sap. 7-14 dicitur quod
sapientia infinitus thesaurus est hominibus, quo qui usi sunt, facti sunt participes amicitiae Dei. Utilius autem est
quia per ipsam sapientiam ad immortalitatis regnum pervenitur: concupiscentia enim sapientiae deducet ad
regnum perpetuum, Sap. 6-21. Iucundius autem est quia non habet amaritudinem conversatio illius nec taedium
convictus illius, sed laetitiam et gaudium, Sap. 8-16.” Para reforçar esse belo comentário de Santo Tomás sobre
o valor da sapiência, citamos agora outra belíssima passagem do livro da Sabedoria: “É a vós, pois, ó príncipes,
que me dirijo, para que aprendais a sabedoria e não resvaleis, porque aqueles que santamente observarem as
santas leis serão santificados, e os que as tiverem estudado poderão justificar-se. Ansiai, pois, pelas minhas
palavras, reclamai-as ardentemente e sereis instruídos. Resplandecente é a sabedoria, e sua beleza é inalterável:
os que a amam, descobrem-na facilmente. Os que a procuram encontram-na. Ela antecipa-se aos que a desejam.
Quem, para possuí-la, levanta-se de madrugada não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta.
Fazê-la objeto de seus pensamentos é a prudência perfeita, e quem por ela vigia, em breve não terá mais cuidado.
Ela mesma vai à procura dos que são dignos dela; ela lhes aparece nos caminhos cheia de benevolência, e vai ao
encontro deles em todos os seus pensamentos, porque, verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é instruir, e
desejar instruir-se é amá-la. Mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às suas leis é a garantia da
imortalidade. Ora, a imortalidade faz habitar junto de Deus; assim o desejo da sabedoria conduz ao Reino! Se,
pois, cetros e tronos vos agradam, ó vós que governais os povos, honrai a sabedoria, e reinareis eternamente.
Mas eu vou dizer o que é a sabedoria e como ela nasceu. Não vos esconderei os seus mistérios; mas a
investigarei até sua mais remota origem; porei à luz o que dela pode ser conhecido, e não me afastarei da
verdade. Não imitarei aquele a quem a inveja consome, porque esse tal não tem nada a ver com a sabedoria: é no
grande número de sábios que se encontra a salvação do mundo, e um rei sensato faz a prosperidade de seu povo.
Deixai-vos, pois, instruir por minhas palavras, e nelas encontrareis grande proveito." (Sabedoria, 6: 9-25).
Leia mais em: https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sabedoria/6/
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diz Aristóteles. Por onde, a perfeição do intelecto está na razão direta do seu conhecimento da

essência de uma coisa.” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 3, a. 8, resp).201

Toda ciência é ciência sobre as coisas. Por essa razão, o homem, ao buscar este objeto

sublime, pode ordenar a sua existência e suas ações, aceitando e agindo conforme essa ordem,

criando novas coisas, também em conformidade a essa ordem, que parte da causa primeira das

coisas. É no exercício da virtude da sabedoria que reside a felicidade do homem. No entanto,

embora esta atividade seja realizável pelo homem, ela, de algum modo, vai além de sua

natureza. Com efeito, enquanto as coisas concernentes à vida dos homens são variáveis e

contingentes, o objeto da contemplação – e da virtude das virtudes intelectuais, especialmente

da sabedoria – é o imutável e o necessário, atributos que estão além do homem, pois

pertencem à esfera do divino. Portanto, na contemplação o homem excede a si próprio, e

alcança a sua felicidade última, ainda que imperfeitamente, que é uma espécie de especulação

que o “diviniza”, melhor: faz com que ele viva de acordo com o intelecto, que é algo de

divino nele. Citamos o parágrafo da Ética a Nicômaco de Aristóteles, livro X:

Se (...) a atividade do intelecto, sendo contemplativa, parece exceder em
dignidade, não visando a nenhum outro fim fora de si mesma e tendo o
próprio prazer perfeito (que engrandece a atividade), sendo auto-suficiente,
ágil, ininterrupta quanto possível ao homem, parece que em tal atividade
encontram-se todas as qualidades atribuídas ao homem feliz. Então, esta será
a felicidade perfeita do homem, se durar por toda a vida. De fato, no que diz
respeito à felicidade, não pode haver nada de incompleto. Mas tal vida será
superior à natureza; com efeito, não enquanto homem ele viverá de tal modo,
mas enquanto nele há algo de divino; e na mesma medida em que este
excede a estrutura composta do homem, excede também a sua atividade
sobre aquela segundo as outras virtudes. Se, pois, relativamente à natureza
do homem, o intelecto é algo divino, também a vida conforme com ele será
divina relativamente à vida humana. Portanto, não se deve seguir os que
aconselham a, sendo homens, ater-se às coisas e, sendo mortais, às coisas
mortais; antes, enquanto é possível, é preciso fazer se imortal e fazer tudo
para viver segundo a parte mais elevada dentre as que estão em nós; se, de
fato, esta é pequena em extensão, todavia excede de muito todas as outras
em poder e valor. (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1177 b 19).

Desta maneira, o homem não age e faz cegamente, mas com o auxílio da virtude da

sabedoria, que é o conhecimento das causas primeiras e universais, ele caminha rumo a uma

vida realmente humana, voltada para as coisas do espírito que são as coisas que podem

garantir a sua felicidade, ainda que imperfeitamente nesta vida.

201 “Secundum est, quod uniuscuiusque potentiae perfectio attenditur secundum rationem sui obiecti. Obiectum
autem intellectus est quod quid est, idest essentia rei, ut dicitur in III de anima. Unde intantum procedit perfectio
intellectus, inquantum cognoscit essentiam alicuius rei.”
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A contemplação, que é a atividade própria da espécie humana, pela imaterialidade do

conhecimento humano, em seu ato, pode ser aperfeiçoada por meio de três hábitos distintos,

todavia, que de certa forma estão interligados, como uns dependentes dos outros: intelecto,

ciência e sabedoria. Todos esses hábitos estão na parte racional da alma humana que está em

potência para ser aperfeiçoada. Nos tópicos anteriores realizamos a reflexão sobre os dois

primeiros hábitos do intelecto especulativo. Aqui estamos a investigar este terceiro hábito, o

hábito da sabedoria.

Para refletirmos sobre esse nobre hábito da sabedoria, é preciso relembrar que a alma

racional humana tem sede de verdade. Quando a procura, demonstra que não a tem, mas a

quer. A quer porque foi feito para isso. Pesquisa, investiga, perquire. Desde muito cedo vemos

as crianças pronunciarem seus “porquês e comos?”. Isso realmente não é por mero acaso. Há

uma ordem sendo desenvolvida aí, nesse momento, para o seu ato. Perceber um efeito e

alcançar a causa desse efeito quando essa causa não é conhecida no próprio efeito, é uma

ambição, é uma ânsia, é um caminho para a sabedoria. Não só das crianças, mas até do mais

velho e ancião. Na criança essa ânsia conduz ao desenvolvimento da linguagem, do corpo,

dos afetos, das relações, do contato mais profundo e superior com a realidade. Uma criança é

simples e profunda. É objetiva e contemplativa. Tem o senso comum da realidade. Sabe que

algo existe e quer saber o que e porquê existe. Nos homens esse anseio conduz a ciência, a

filosofia, a cultura. Quanto mais racionais forem os homens, mais o desejo pelas causas

inunda seus corações e inteligências, pois é feliz aquele que pode se perguntar pela Causa

causarum.202

202 “Com efeito, até o século XVIII os acontecimentos com que costumamos demarcar a história humana:
guerras, invenções técnicas, descobertas geográficas, migrações, fundações de Estados, reinos, impérios, o
advento de gênios, de santos e de heróis, as transformações sofridas pelas idéias religiosas etc., os
acontecimentos que serviram para assinalar as etapas da História, repito, afetaram sem exceção o ser humano na
sua própria vida. Nenhum deles foi originalmente um evento puramente intelectual, nem mesmo a invenção da
lógica por Aristóteles (da qual o menos que podemos dizer é que conferiu ao espírito humano o seu definitivo
estatuto), pois a arte do raciocínio é obra menos da razão do que do próprio homem, do homem de carne e osso
que utiliza a sua razão. Conforme o dito profundo do Estagirita, não é o pensamento que pensa, é o homem que
pensa por meio do pensamento. Nenhum desses eventos jamais afetou a inteligência em si mesma. Sejam quais
forem os efeitos e defeitos que provocaram, nunca a inteligência deixou por causa deles de ser a faculdade que
conhece o real, a ele se conformando. Em nenhum caso foi contestada a primazia da atividade própria da
inteligência, que é contemplar a verdade. A função primordial do espírito humano jamais deixou de ser a função
de conhecer, a `'theoria". O mais elevado tipo de vida, a vida contemplativa, de que Virgílio nos transmitiu o
segredo: Felix qui Potuiu Rerum Cognoscere Causa. Essa foi sempre considerada o cume da sabedoria e da
felicidade. Por mais que se diga, essa absoluta prioridade da inteligência submetida ao seu objeto não foi
contestada pelo Cristianismo. O amor não suplantou a inteligência, pois, se Deus é Amor, foi necessário que ele
se fizesse conhecer como tal aos homens e lhes ensinasse a Boa Nova.” (MARCEL DE CORTE, L'Intelligence
en peril de mort, 1969).
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Para entendermos como se distingue em um ponto mais avançado nas investigações

humanas a ordem das causas, vejamos o que marca a distinção entre a sabedoria e a ciência,

escreve H.D. Gardeil:

A diferença procede de que a sabedoria não explica pelas mesmas causas que
as ciências particulares. As causas formam, com efeito, uma ordem, uma
hierarquia; existem causas inferiores e causas de grau mais elevado. Uma
vez que eu descobri uma causa, posso procurar a causa dessa causa, e assim
sucessivamente... É desta maneira que eu explicaria sucessivamente o eclipse
pela interposição da lua, a interposição pelas leis mecânicas do sistema solar,
estas leis pela gravitação, a gravitação, talvez, pela estrutura da matéria, e a
matéria por Deus. A sabedoria é, nessa linha de procura, a explicação pelas
causas mais elevadas, pelas causas primeiras, quer dizer, por causas que se
bastam a si mesmas e além das quais nada mais há a procurar. Tal é a razão
formal pela qual a filosofia se distingue das ciências particulares.
Rigorosamente falando, esta definição só convém, de maneira adequada, à
metafísica. Entretanto, ela pode ser estendida a todos os domínios do saber,
lógica, cosmologia, psicologia etc., por onde, independentemente do
caminho trilhado, se tem acesso também ao nível superior de explicação.
Pode-se observar, aliás, que as causas mais elevadas são ao mesmo tempo as
mais universais: a gravitação, por exemplo, explica mais fatos do que tal lei
particular de mecânica celeste e Deus, que está no ápice, explica tudo.
Portanto, absolutamente nada há que não esteja compreendido no objeto da
filosofia, a qual tem, desta forma, o máximo de extensão. Assim é que
podemos dizer, em conclusão, que "a sabedoria é o conhecimento pelas
causas primeiras e universais." (GARDEIL, 2013, p. 55, Volume I).

Ao se deparar com a realidade a alma mesmo que indiretamente procura por esse nível

superior de explicação das coisas, por esse hábito superior, por essa perfeição da sua

inteligência, que, como diz Aristóteles, é desejada por todos, mas nem todos o alcançam.

Estamos aqui tratando do objeto do hábito da sabedoria. Para falar dele é preciso observar

justamente esse movimento da alma humana para conhecer as causas das coisas. Já vimos isso

de certa forma ao estudarmos no tópico anterior o hábito da ciência. Porém, diferente dela, a

sabedoria se debruça sobre aquilo que é último na ordem das coisas e das causas do

conhecimento humano.

Por isso, dizemos que o hábito da sabedoria tem por objeto “ocupar-se das causas

primeiras e dos primeiros princípios” (TOMÁS DE AQUINO, Comentário à metafísica de

Aristóteles, L.I, L.I, 35), mais elevados das coisas. É interessante percebermos com clareza

que o hábito da sabedoria investiga as "altíssimas causas” (TOMÁS DE AQUINO, Suma

Teológica, I-II, q. 57, a. 2, resp), pois a alma humana, que se desenvolve raciocinando sobre

as coisas que conhece, busca encontrar essa causa primeira e altíssima, onde terá o objeto

perfeito para sua contemplação. Por isso, mesmo que tenhamos desenvolvido a ciência e o
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hábito da ciência, nosso intelecto ainda estará buscando um objeto superior, que é a causa

primeira.

Ela é a virtude que considera as causas mais elevadas, analisa e organiza todas as

coisas, remontando às causas primeiras, dentro de um juízo mais perfeito e universal.203 Ela

possui uma relação análoga com a prudência, enquanto esta dirige as virtudes morais, a

sabedoria dirige as intelectuais. Podemos dizer, a partir de Santo Tomás, por isso, que esta é

considerada a maior das virtudes intelectuais, e entre todas as virtudes humanas, por ter o

objeto mais elevado, que é Deus. (VEIGA, 2017).

Ora, vimos mais acima que há um hábito que se ocupa diretamente dos primeiros

princípios, que é o hábito do intelecto. Todavia, pelo conhecimento da sabedoria, que é um

conhecimento pelas causas primeiras, a inteligência conhece na conclusão aqueles primeiros

princípios, que são princípios certamente, mas que não são evidentes e imediatos para a

própria inteligência, no entanto, que dependem do raciocínio para serem conhecidos. Na

Metafísica Aristóteles escreveu que: “De fato, é preciso que esta ciência seja especulativa dos

primeiros princípios e das causas.” (ARISTÓTELES, 928b 10). Ela, a sabedoria, dispõe o

intelecto humano a conhecer aquelas verdades que não são evidentes, nem pelo intelecto, nem

pelo hábito da ciência. Contudo, é interessante notarmos que pelo hábito do intelecto

conhecemos e aperfeiçoamos o intelecto no conhecimento de todo e qualquer primeiro

princípio evidente particular, mas não refletimos sobre eles. Seja aqueles que estão na matéria,

seja aqueles que estão nos números.

Nesta ocasião, quando a sabedoria chega pelas causas primeiras ao conhecimento dos

primeiros princípios, não se trata do primeiro princípio deste ou daquele gênero de coisas,

mas do ser enquanto ser, que é o objeto supremo e próprio da metafísica. Esta mesma

sabedoria tem a responsabilidade de julgar e conhecer refletidamente quais são e o que são os

primeiros princípios conhecidos por ela e por qualquer hábito. O geógrafo ou psicólogo não

se pergunta: “o que é o ser enquanto ser?” Apenas conhece o ser que é o seu objeto de estudo,

203 “Quando o objeto, por natureza se refere por um só ato, a uma potência ou a um hábito, não se distinguem
então os hábitos ou as potências pela razão do objeto e pelo objeto material; assim, à mesma potência visiva
pertence ver a cor e a luz, que é a razão de vermos a cor, e é vista simultaneamente com esta. Ora, os princípios
da demonstração podem ser considerados separadamente, sem considerarmos as conclusões. Também podem
considerar-se simultaneamente com estas, enquanto são conducentes a elas. Ora, considerar os princípios, deste
segundo modo, é próprio da ciência, que considera também as conclusões. Considerar porém os princípios, em si
mesmos, é próprio do intelecto. Por onde, quem refletir retamente verá que essas três virtudes não se distinguem,
por igual, entre si, mas numa certa ordem. Pois, assim como num todo potencial, uma parte é mais perfeita que
outra, como, p. ex., a alma racional o é mais que a sensível e esta, que a vegetativa; assim também a ciência
depende do intelecto como do principal; e ambos, da sapiência, como do principalissímo, e compreende em si o
intelecto e a ciência, pois julga das conclusões das ciências e dos princípios das mesmas.” (TOMÁS DE
AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 2, resp ad 2).
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seja a alma, seja a terra. Fica a cargo desta ciência das causas e princípios primeiros investigar

sobre o ser enquanto ser e suas causas. Escreve Santo Tomás:

Por outro lado, a verdade, enquanto conhecida por um intermediário, não é
apreendida imediatamente pelo intelecto, mas pela perquirição da razão e
desempenha o papel de termo. E isto pode ser de dois modos: como o que,
num determinado gênero, é último, e como o que é último relativamente ao
conhecimento humano total. — E como aquilo que é conhecido por nós
posteriormente é por natureza primário e mais conhecido, como já se disse,
o que é último relativamente ao conhecimento humano total é o que por
natureza é primário e cognoscível por excelência. Ora, sobre isso versa a
sapiência, que considera as causas altíssimas, segundo já se disse. Por onde,
ela julga e ordena convenientemente todas as coisas; pois, o juízo perfeito e
universal não é possível senão pela resolução às causas primeiras. — A
ciência, por fim, aperfeiçoa o intelecto para o que é último num determinado
gênero de cognoscíveis. Por onde, tantos são os diversos hábitos das ciências
quanto os diversos gêneros de cognoscíveis; ao passo que a sapiência é uma
só. (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 2, resp).204

A partir disso, pode-se dizer que quando o intelecto se aperfeiçoa por conhecer pelas

causas um determinado gênero de objeto, como o osso, a planta, a alma, a música, o número,

o movimento, e todos os seres físicos, ele está desenvolvendo o hábito da ciência, que

investiga ao seu modo um determinado gênero formalmente específico de causas da realidade.

O intelecto conhece esses seres, mas, esses seres ainda não são o ser mais perfeito. No

entanto, quando o intelecto humano realiza o conhecimento das causas e coisas que estão

acima deste ou daquele objeto específico, mas são a causa primeira e sustentáculo de toda a

realidade, como quando se debruça sobre o estudo do ser enquanto ser, que é o objeto próprio

da inteligência e da metafísica, neste momento, ele está conhecendo ou buscando conhecer a

causa primeira e última de toda a realidade.

É de fundamental importância entendermos que esta causa não está submetida a este

ou aquele gênero ou espécie de ser, porém que é transcendente ontologicamente ao gênero e a

espécie. É um transcendente. No ato constante e repetido de conhecer essas causas e seres, a

alma adquire aquilo que chamamos de sapientia: o hábito da sabedoria. De certa forma, todos

os homens nascem com esse anseio natural para conhecer a causa primeira. Pois todos

204 “Verum autem quod est per aliud notum, non statim percipitur ab intellectu, sed per inquisitionem rationis, et
se habet in ratione termini. Quod quidem potest esse dupliciter, uno modo, ut sit ultimum in aliquo genere; alio
modo, ut sit ultimum respectu totius cognitionis humanae. Et quia ea quae sunt posterius nota quoad nos, sunt
priora et magis nota secundum naturam, ut dicitur in I Physic.; ideo id quod est ultimum respectu totius
cognitionis humanae, est id quod est primum et maxime cognoscibile secundum naturam. Et circa huiusmodi est
sapientia, quae considerat altissimas causas, ut dicitur in I Metaphys. Unde convenienter iudicat et ordinat de
omnibus, quia iudicium perfectum et universale haberi non potest nisi per resolutionem ad primas causas. Ad id
vero quod est ultimum in hoc vel in illo genere cognoscibilium, perficit intellectum scientia. Et ideo secundum
diversa genera scibilium, sunt diversi habitus scientiarum, cum tamen sapientia non sit nisi una.”
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buscam a sua perfeição, o seu ato, e seu princípio. Ao alcançá-la, encontramos a razão pela

qual Santo Tomás afirma ser a sabedoria a maior das virtudes intelectuais, pois ao

conhecermos a causa primeira, damos ao intelecto o objeto máximo e mais perfeito que ele

pode conhecer, como dito antes, que é Deus:

A grandeza específica de uma virtude depende do seu objeto. Ora, o objeto
da sabedoria tem precedência sobre os objetos de todas as virtudes
intelectuais, pois, é Deus, causa altíssima, como já dissemos. E como pela
causa julgamos do efeito, e pela causa superior, das inferiores, à sabedoria
cabe julgar de todas as outras virtudes intelectuais e ordená-las a todas, e é
quase arquitetônica em relação a todas. (TOMÁS DE AQUINO, Suma
Teológica, I-II, q. 66, a. 5, resp).205

Por isso, o intelecto bem ordenado que investiga, alcança! Ao estar de posse do

conhecimento da causa primeira, repousou e se habituou neste ato. Diz Santo Tomás, então,

que ele pode ordenar e julgar todas as coisas inferiores. Sua luz não vem da particularidade de

uma ciência, ou diretamente de um princípio, mas daquela causa que dá o ser às coisas e que é

o fim e a bondade última de todas as coisas. O homem nasce inclinado para conhecer como

que para seu fim, no entanto, esse conhecer nem sempre se desenvolve em sabedoria. E

mesmo aqueles que tem sabedoria, ainda não podem ver a essência da causa primeira, que é o

próprio Deus, apenas podemos saber que Ele existe e é a causa primeira. Apesar desse limite

da razão em entender a essência da causa primeira, o conhecimento de sua existência é

sumamente superior a qualquer outro conhecimento. Escreve o Doutor Angélico:

Como diz o Filósofo, um conhecimento é superior a outro, ou porque tem um
objeto mais nobre, ou pela sua certeza. Se porém os objetos fossem iguais
em bondade e nobreza, a virtude mais certa seria a maior. Mas a menos certa
porém, com objetos mais altos e mais importantes, é superior a mais certa,
mas que tem por objeto coisas inferiores. Por isso o Filósofo diz que é
grande coisa poder conhecer algo sobre as coisas celestes, mesmo por uma
razão débil e local. E, noutro lugar, Aristóteles diz que é preferível conhecer
um pouco dos seres mais nobres, que conhecer muito de seres inferiores. Por
onde, a sabedoria, cujo objeto é o conhecimento de Deus, o homem, no
estado da vida presente, não pode alcançá-la perfeitamente, de modo a
ter-lhe a posse, o que só é próprio de Deus, como se disse. Porém, mesmo
esse pequeno conhecimento, que, pela sabedoria, podemos ter de Deus, é
preferível a qualquer outro. (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q.
3, a. 8, resp).

205 “Magnitudo virtutis secundum suam speciem, consideratur ex obiecto. Obiectum autem sapientiae praecellit
inter obiecta omnium virtutum intellectualium, considerat enim causam altissimam, quae Deus est, ut dicitur in
principio Metaphys. Et quia per causam iudicatur de effectu, et per causam superiorem de causis inferioribus;
inde est quod sapientia habet iudicium de omnibus aliis virtutibus intellectualibus; et eius est ordinare omnes; et
ipsa est quasi architectonica respectu omnium.”
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Apesar de nem todos concordarem, todos os homens vivem, sentem e conhecem com

o desejo de conhecer essa causa primeira, este princípio de todas as coisas, que é Deus, já que

até mesmo filosoficamente só Ele pode saciar esse desejo, mesmo que alguns neguem ou

sejam indiferentes. Alguns conhecem pouco, outros muito. Aqueles que não sabem o porquê,

não são mais que conhecedores por acaso ou descuido da sorte, mas são sábios no sentido

forte do termo aqueles que conhecem pela causa primeira. Esses sabem para si, e sabem

ensinar para os outros. Não tratamos aqui da Fé que inunda a alma com um conhecimento

certo sobre Deus, mas falamos daquela virtude que faz o homem especular por meio de sua

razão acerca da existência de Deus e de sua natureza, pois como diz Santo Tomás, Deus é

sinônimo de causa primeira. Ele é a causa primeira que a razão conhece pelos seus raciocínios

que buscam compreender os efeitos.206

Portanto, concluímos este capítulo enfatizando que a verdade pode ser conhecida de

maneira parcial, seja pelo intelecto, seja pela ciência, isto é, de maneira inferior. Todavia, para

além desta verdade parcial, os homens buscam uma verdade que seja a última referente a todo

o conhecimento humano. Ao conhecer esse princípio, que é a causa de todas as coisas, o

intelecto humano pode encontrar essa verdade, a causa primeira. Ao encontrar essa verdade, a

alma repousa e contempla. Ainda não vê a causa primeira em essência, mas o intelecto já

possui, de certa forma, aquilo que o inquieta, aquilo que lhe falta e aquilo que procura, mesmo

que inconscientemente desde sempre. Neste momento, o intelecto, ao ser aperfeiçoado pelo

hábito da sabedoria, contempla e realiza aquela atividade própria sua descrita por Aristóteles

no livro X de sua Ética a Nicômaco, a única atividade que pode, nesta vida, de certo modo,

fazer o homem sentir o suave gaudium da felicidade.207 Por essas razões, a sabedoria é para a

207 “Se (...) a atividade do intelecto, sendo contemplativa, parece exceder em dignidade, não visando a nenhum
outro fim fora de si mesma e tendo o próprio prazer perfeito (que engrandece a atividade), sendo auto-suficiente,
ágil, ininterrupta quanto possível ao homem, parece que em tal atividade encontram-se todas as qualidades
atribuídas ao homem feliz. Então, esta será a felicidade perfeita do homem, se durar por toda a vida. De fato, no
que diz respeito à felicidade, não pode haver nada de incompleto. Mas tal vida será superior à natureza; com
efeito, não enquanto homem ele viverá de tal modo, mas enquanto nele há algo de divino; e na mesma medida
em que este excede a estrutura composta do homem, excede também a sua atividade sobre aquela segundo as
outras virtudes. Se, pois, relativamente à natureza do homem, o intelecto é algo divino, também a vida conforme
com ele será divina relativamente à vida humana. Portanto, não se deve seguir os que aconselham a, sendo
homens, ater-se às coisas e, sendo mortais, às coisas mortais; antes, enquanto é possível, é preciso fazerse imortal
e fazer tudo para viver segundo a parte mais elevada dentre as que estão em nós; se, de fato, esta é pequena em
extensão, todavia excede de muito toas as outras em poder e valor. [...] Se, portanto, a razão é divina em
comparação com o homem, a vida conforme à razão é divina em comparação com a vida humana. Mas não

206 “Há duas espécies de demonstração. Uma, pela causa, pelo porquê das coisas, a qual se apóia simplesmente
nas causas primeiras. Outra, pelo efeito, que é chamada a posteriori, embora se baseie no que é primeiro para
nós; quando um efeito nos é mais manifesto que a sua causa, por ele chegamos ao conhecimento desta. Ora,
podemos demonstrar a existência da causa própria de um efeito, sempre que este nos é mais conhecido que
aquela; porque, dependendo os efeitos da causa, a existência deles supõe, necessariamente, a preexistência desta.
Por onde, não nos sendo evidente, a existência de Deus é demonstrável pelos efeitos que conhecemos.” (TOMÁS
DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 2, a. 2, resp).
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razão humana, em grau supremo, a ciência da verdade, bem como escreve Santo Tomás no

início da Summa contra Gentiles:

Esclarece também o Filósofo que a Filosofia Primeira é a ciência da verdade.
Não porém de qualquer verdade, mas daquela verdade que é a origem de
qualquer verdade, isto é, a que pertence ao primeiro princípio do ser e de
todas as coisas. Donde também ser a verdade o princípio de toda verdade, já
que as coisas estão dispostas na verdade como no ser. (TOMÁS DE
AQUINO, Suma contra os Gentios, L. 1, C. I).208

208 “Sed et primam philosophiam philosophus determinat esse scientiam veritatis; non cuiuslibet, sed eius
veritatis quae est origo omnis veritatis, scilicet quae pertinet ad primum principium essendi omnibus; unde et sua
veritas est omnis veritatis principium; sic enim est dispositio rerum in veritate sicut in esse.”

devemos seguir os que nos aconselham a ocupar-nos com coisas humanas, visto que somos homens, e com
coisas mortais, visto que somos mortais; mas, na medida em que isso for possível, procuremos tornar-nos
imortais e envidar todos os esforços para viver de acordo com o que há de melhor em nós; porque, ainda que seja
pequeno quanto ao lugar que ocupa, supera a tudo o mais pelo poder e pelo valor. ”(ARISTÓTELES, Ética a
Nicômaco, 1177 b).
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5. Conclusão

Inicialmente tínhamos em vista dissertar sobre a necessidade de conhecermos as

coisas. Não só para sermos mais inteligentes e sábios, mas para ensinar o homem a agir bem,

para aliviar o mal que flutua sobre o mundo. O homem precisa conhecer. Sócrates nos ensina

justamente isso: o mal é fruto da ignorância.209 Pensávamos: “como o homem poderá agir bem

se não conhecer?” Tínhamos essa intuição natural. Dizíamos: “é impossível!”. Sabemos, após

a ascensão da fé e da filosofia cristã, que não basta ao homem conhecer, além disso, é preciso

querer agir conforme o bem conhecido. Todavia, para querer algo, e esse é o ponto principal

que nosso trabalho humildemente tentou demonstrar a partir da filosofia de Santo Tomás, o

homem precisa conhecer algo. E quanto mais perfeitamente conhecer as coisas, terá melhores

possibilidades de agir, ainda que do conhecer bem não se siga necessariamente o agir bem. A

vontade que é a potência sujeito da ação precisa ser iluminada pelo intelecto. O homem é

homem especialmente por causa da sua vontade guiada pelo intelecto.

Com efeito, como demonstramos no capítulo II, o intelecto, que é uma potência da

alma humana que conhece e apreende o ser, não está em ato. Precisa ser atualizado, se

atualizando, atualiza também a alma humana no ato próprio do homem racional: conhecer as

coisas espiritualmente.

Por outro lado, nosso intuito não foi apenas descrever o ato do intelecto humano, mas

como ele se aperfeiçoa neste ato. Por isso, no capítulo IV estudamos as virtudes intelectuais

especulativas e entendemos o que nos ensina Santo Tomás: as virtudes intelectuais

especulativas, só realizam seu sentido pleno, quando cooperam para a ação reta do intelecto,

que é o entendimento da verdade.

Pelo que podemos estudar, o intelecto humano é a capacidade mais nobre e “violenta”

da alma do homem. Nobre pelo fato de fazer que o homem, por meio da abstração do

universal, realize um ato superior ao seu corpo material, portanto, imaterial e incorruptível.

Violento, pois torna o homem apto a dominar seus movimentos passionais e agir por meio da

vontade espiritual, que apetece este bem conhecido pelo ser espiritual.

Ora, todos os seres formam o mistério da realidade e, de certo modo, se relacionam

com a realidade, cada um ao seu modo específico. O ser humano, devido a sua natureza

racional irá se relacionar com a realidade por meio de seu intelecto, que é aquilo que o

especifica dos demais seres, que tem por fim e bem conhecer a verdade, dizendo que o que é,

209 É universalmente aceito que Platão herdou de Sócrates, e manteve consistentemente até o fim, a doutrina de
que nenhum homem faz o mal porque quer – οὐδεὶς ἑκὼν ἁμαρτάνει – mas porque toma erroneamente o mal
pelo bem. Portanto, para Platão e para Sócrates, todo mal moral envolve ignorância.
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é, e que o que não é, não é. Todavia, lembramos que para Santo Tomás a perfeição do ser

humano dá-se na união de suas potências intelectivas com o corpo. Afirma ele: “A alma mais

se assemelha a Deus quando está unida ao corpo do que quando está separada, porque possui

sua natureza de modo mais perfeito. Ora, cada um é mais semelhante a Deus na medida em

que é mais perfeito, embora a perfeição de Deus e a perfeição da criatura não sejam

semelhantes” (TOMÁS DE AQUINO, De potentia, V, q.10, resp et ad 5).

Por fim, concluímos afirmando que a relação íntima entre o intelecto e as virtudes

intelectuais especulativas é esta: as virtudes intelectuais especulativas são aquelas que

aperfeiçoam e tornam ótimo, a obra, o fazer, o ato próprio do intelecto, que é o conhecimento

do ser verdadeiro.
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