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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende apresentar brevemente o pensamento de Santo Tomás de 

Aquino, tendo em vista a sua metafísica e os conceitos de ato e potência, assim como em 

sua antropologia, como o autor compreende a relação da alma e do corpo na constituição 

integral do homem. Abordados esses conceitos, o trabalho segue em direção a uma 

apologia do pensamento de Tomás de Aquino reconhecido como filosofia, visto que 

apesar de sua orientação cristã, faz de fato filosofia. O pensamento tomasiano submete-

se às exigências da filosofia e consegue de modo inovador definir o campo da Filosofia e 

o da Teologia.   
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ABSTRACT 

 

The present work intends to present briefly the thought of Saint Thomas Aquinas, in view 

of his metaphysics and the concepts of act and power, as well as in his anthropology, as 

the author understands the relation of soul and body in the integral constitution of man. 

When these concepts are approached, the work follows towards an apologia of the thought 

of Thomas Aquinas recognized as philosophy, since in spite of its Christian orientation, 

does indeed make philosophy. Tomasian thought submits itself to the demands of 

philosophy and succeeds in defining the field of Philosophy and theology. 
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INTRODUÇÃO  

 

No trabalho que aqui apresentamos, temos a intenção de fazer uma breve 

abordagem a respeito do pensamento de Tomás de Aquino pelo viés de sua metafísica e 

de sua interpretação filosófica da realidade. É incontestável que o pensador produziu uma 

vasta bibliografia em teologia, no entanto, o que se tem em mente no presente projeto é 

sua filosofia, seu modo puramente racional de descrição do mundo. A influência do 

pensamento cristão em sua obra filosófica é inegável, mas o seu rigor lógico e racional 

são marcas de um filósofo profundo e intelectualmente honesto. A leitura que se faz de 

Aristóteles e sua adaptação a um novo modo de compreender o mundo, além de original 

demonstra uma capacidade filosófica ímpar.  

Desse modo, na parte inicial do texto, a relação entre corpo e alma, matéria e 

forma, assumem o protagonismo da análise. A relação e a comunicação que há entre corpo 

e alma no pensamento de Tomás destoa de tudo aquilo que se compreendia até então por 

essas duas instâncias na filosofia cristã, assumindo uma postura antiespiritualista em 

oposição à compreensão platônica. Tomás de Aquino dá ênfase nova ao corpo, não o 

compreendendo apenas como um receptáculo da alma, mas sim como uma realidade 

fundamental do homem como ser material, sendo um animal com uma característica que 

o diferencia dos outros animais, que é ser dotado de uma alma espiritual. A antropologia 

tomasiana não distancia a realidade humana dos outros seres vivos, é certo que o qualifica, 

no entanto, o compreende como um ser que apesar de dotado de uma faculdade da razão 

não encontrada em nenhum outro ser vivo, possui em si duas outras realidades que 

compõe todos os outros organismos, a saber, a alma vegetativa e a alma sensitiva.  

Assim sendo, o pensador medieval afirma haver uma estrutura constituinte em 

todo o ser vivo, não obstante, essa estrutura é dividida em três degraus de evolução. A 

alma, que é essa estrutura componente de todo e qualquer ser vivo, aparece no mundo 

como alma vegetativa, alma sensitiva e alma espiritual. A alma espiritual, que é a que 

caracteriza o ser do homem, tem a capacidade de abstrair e universalizar os dados da 

sensibilidade e a partir daí possibilita ao homem estar na lida com objetos que não se 

encontram imediatamente diante de si. Os animais irracionais, que se encontram no 

estágio da alma sensitiva, através da qual podem produzir uma imagem a partir dos dados 

exteriores, já se encontram num estágio superior ao das plantas, por poder assimilar um 
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objeto de um modo não físico. Já é possível nos animais irracionais a produção da imagem 

de objetos o que é de todo impossível no reino vegetal. No homem que é animal racional, 

além da produção de imagens, surge a capacidade de abstração e da relação, combinação 

e rearranjo de tais objetos não materiais. 

Na segunda parte do primeiro capítulo faremos uma rápida abordagem do que 

Tomás compreende por ato e potência e como esses dois conceitos fundamentais 

explicam toda a sua cosmologia e teologia. Compreende que todo ente finito e concreto, 

mas também os espirituais, são compostos pela relação de ato e potência. Há objetos que 

existem e outros que não existem ainda, mas ambos possuem essência; de modo que um 

embrião humano tem a potencialidade de tornar-se homem, mas ainda não o é em ato, ou 

seja, as potencialidades de determinado ente ainda não foram atualizadas. Todos os entes 

criados se encontram submetidos a essa clivagem da existência, apenas Deus que é ato 

puro, encontra-se inteiramente em si mesmo, é infinito. O ato criador é o que dá existência 

a uma determinada essência e desse modo Deus é o único ente em que a sua essência 

envolve a sua existência.   

No segundo capítulo elucidaremos o caráter cristão do pensamento de Tomás de 

Aquino, porém demonstrando o seu rigor filosófico em relação às questões da razão. O 

rigor lógico do discurso filosófico não é abandonado no medievo como podem querer 

alguns historiadores, sendo Tomás de Aquino, dentre outros pensadores, fiel à tradição 

filosófica ao respeitar tal método de investigação.  

Em Tomás de Aquino fica evidente a separação entre teologia e filosofia, onde a 

teologia engloba e estuda as verdades reveladas e a filosofia as verdades da razão. Essas 

duas grandes divisões do conhecimento humano, para o pensador aqui tratado, tem a 

obrigação de homologação se tiverem de fato descoberto verdades perenes, ou seja, uma 

verdade da teologia que não respeitar a razão e seu discurso lógico, não pode ser 

considerada uma verdade, e do mesmo modo uma verdade da razão que não estiver de 

acordo com a revelação e seu critério, também não pode ser dita verdade. A revelação 

assume aqui o status de critério, de modo que uma proposição filosófica que for contrária 

ao espírito da revelação não pode ser considerada uma verdade.  

À vista disso, alguns pensadores medievais, com eles Tomás de Aquino, 

reconhecem as verdades descobertas por filósofos que não conheceram a revelação.  

Reconhecem que a razão natural oferecida por Deus ao homem é capaz de alcançar 
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verdades, mas que, embora tenham alcançado, sem a revelação não há critério para avaliar 

a veracidade da descoberta. 

Observa-se que a filosofia não está submissa à teologia. Tem-se, na realidade, 

cada uma no seu respectivo lugar de direito. Sócrates se salvou através da razão natural 

sem ter tido conhecimento da revelação. O pensamento cristão ao reconhecer as verdades 

da filosofia que ignorava a revelação, assume a história da humanidade e afirma que todo 

o conhecimento humano que estiver ancorado numa verdade perene não contradiz a 

verdade da fé.                      
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1 - BREVE CONSIDERAÇÃO DA METAFÍSICA TOMASIANA 

 

Santo Tomás de Aquino é um pensador que persegue os caminhos abertos por 

Aristóteles, e a partir daí traça um novo rumo para o pensamento cristão na idade média, 

abandona uma posição puramente espiritualista e assume assim um lugar de destaque na 

história da filosofia ocidental. Neste sentido, a antropologia tomasiana, desenvolvida em 

contrapartida a de Platão fundamentalmente espiritualista, ao compreender o homem 

como um ser espiritual aprisionado num corpo, entendia existir, na realidade, uma relação 

intrínseca entre a realidade espiritual e a corporal, não uma relação extrínseca entre essas 

duas instâncias. A afirmação aristotélica de que o homem é um animal racional, põe termo 

ao pensamento do Aquinate, pois evidencia a intrínseca relação entre alma e corpo. No 

entanto, há algo que ultrapassa uma possível definição meramente biológica do que possa 

a vir ser o homem, a saber; as duas faculdades da alma espiritual que são a vontade e a 

inteligência.  

Há uma unidade fundamental na antropologia tomasiana, que compreende que a 

filosofia do homem é uma filosofia do ser vivo em geral, pois, de acordo com a sua teoria, 

todo ser vivente possui alma, ou melhor, a alma é a estrutura de todo ser vivo. Neste 

sentido faz-se necessário entender o que a tradição aristotélica e tomasiana dizem a 

respeito da alma enquanto estrutura, enquanto forma dinâmica que atualiza a matéria.  

A matéria é a pura potencialidade de ser, ou seja, uma potência, tem a 

possibilidade de vir a ser ato, atual, atualidade.  O outro modo de ser, que é distinto da 

matéria mas também fundamental, é a forma, ou como dissemos anteriormente a respeito 

da alma, estrutura constitutiva (AMATUZZI, 2008, p. 21). O ser em ato é o ser enquanto 

tal, enquanto existente na realidade. Para analisar a realidade o pensador aquinense faz 

uso dessa articulação, potência-ato, onde a potência liga-se conceitualmente com a 

matéria ou a matéria-prima que é a pura possibilidade de ser ente físico, já o que determina 

a atualização dessa potência é forma substancial, o ato primitivo. O tradutor Luiz Jean 

Lauand assim nos descreve: 

Essa potencialidade da matéria-prima é realizada, atualizada, recebe seu ato, 

sua realidade, pela forma substancial: aquele componente que faz com que o 

diamante seja diamante e não, digamos, um gato ou uma orquídea. O diamante, 

a orquídea, o gato e o homem têm algo em comum: todos são seres físicos que 

se constituem, portanto, da pura potencialidade indeterminada que é a matéria-

prima. Mas são distintos pela forma que cada um tem e que faz com que cada 
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um seja o que é: o diamante é diamante porque tem forma substancial de 

diamante; Mimi é gato porque tem forma substancial de gato; João é homem 

porque tem a forma substancial de homem (AQUINO, 2000, p. 11).  

Assim, a matéria-prima é a pura possibilidade indeterminada, destarte todo ente 

físico tem algo em si que muda e algo que permanece, o que permanece é a matéria-prima, 

a pura possibilidade de ser, e a forma substancial é o que faz com que algo seja uma 

determinada coisa e não outra. Pode-se compreender agora que a alma é para Tomás de 

Aquino a forma substancial de todo o ser vivente, onde a vida é compreendida como um 

modo de interagir com o fora a partir de um dentro, é também e por extensão conceitual 

o ato primitivo de um corpo vivo e organizado, é um princípio ativo que constitui a 

unidade de todo ser vivo. Nesta acepção nos afirma o Pe. Édouard Hugon: 

O próprio da vida é mover-se por si, por um movimento ativo, do qual o vivente 

é ao mesmo tempo o princípio e o termo, porque a operação sai do vivente e 

nele permanece. Nos corpos inorgânicos o movimento é apenas passivo. 

Embora a molécula material desenvolva uma certa atividade interna, não é ela, 

contudo, que é beneficiada por esta atividade, porque na medida que age, ela 

sofre um desperdício de forças, e suas energias somem com a sua operação [...] 

A planta, ao contrário, beneficia-se ela mesma do seu trabalho. Agindo, ela se 

completa, e o último termo dessa evolução é seu enfeite e sua coroa, sua flor 

seu fruto [...] No animal o movimento é ainda mais intrínseco: é a mesma 

potência ou a mesma faculdade que é o princípio e o termo da sensação, da 

visão, da emoção [...] Na vida intelectual, mais unidade ainda, visto que um só 

ato do espírito envolve de uma só vez tudo que havíamos recolhido pelo longo 

processo e o múltiplo trabalho dos sentidos externos e internos (HUGON, 

1922, p. 121) 

No mesmo texto afirma: “Eis como a filosofia aristotélica e tomista concebe a 

vida: viver é mover-se por si mesmo, por uma operação que parte do sujeito e nele 

permanece, o desenvolve, o aperfeiçoa, o completa, ou pelo menos o mantém na 

perfeição” (HUGON, 1922, p. 121). 

1.1  A ALMA 

A alma compreendida como forma substancial de todo ente vivo aparece em três 

estágios de unificação: a alma vegetal, a alma sensitiva e a alma intelectual ou espiritual. 

A alma vegetal efetiva as operações de nutrição, crescimento e reprodução; a alma 

sensitiva além das operações da alma vegetal, efetiva as operações do sentir, através do 

conhecimento sensível e pelo conhecimento da realidade que o circunda; a alma espiritual 

ultrapassa o conhecimento sensitivo e opera no âmbito da intelecção, ainda que efetue as 

operações das duas outras modalidades, transcende a elas e pode conhecer realidades não 

concretas e não circundantes.  
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Desta forma, a alma, que é a estrutura constitutiva de todo ser vivo, possui três 

estágios de evolução, onde a alma sensitiva que é superior à alma vegetal, mas a engloba 

em si, ou seja, o animal também possui a instância vegetativa da alma, e no homem que 

é caracterizado pela alma espiritual estão presentes os dois estágios anteriores. Dadas tais 

explicações, a alma humana opera a partir de duas faculdades: a inteligência e a vontade. 

Contudo, o que a diferencia no terreno do conhecimento é a capacidade de universalizar, 

de produzir conhecimentos universais e que não versam simplesmente sobre um dado 

atual e presente aos seus sentidos, mas que alcança o conhecimento do não sensível. 

Assim nos diz Luiz Jean Lauand: 

Se o conhecimento sensível versa sobre a realidade particular e concreta (este 

vermelho, este sabor salgado, esta forma triangular etc.), a inteligência humana 

transcende, supera esse âmbito do particular, do material e do concreto e pode 

versar sobre o universal. A geometria, por exemplo, como conhecimento 

intelectual humano, não se ocupa desta forma triangular do recorte de papel 

que tenho diante dos olhos; ela trata, sim, do triângulo abstrato. E diz: a soma 

dos ângulos internos do triângulo vale dois retos. Destaquemos, nessa 

afirmação, seu caráter abstrato e universal: pouco importa se o triângulo é azul 

ou amarelo, se é acutângulo, retângulo ou obtusângulo; a inteligência versa 

sobre o triângulo. E para o triângulo: A soma dos ângulos internos são dois 

retos. Já a medicina estuda hepatologia, independentemente deste ou daquele 

fígado concreto (AQUINO, 2000, p. 16)         

Nota-se que a alma humana assume um lugar superior e transcendente com relação 

aos dois estágios anteriores, ainda que os abarque. É necessário o conhecimento sensitivo 

para que se produza o abstrato e o universal, não sendo possível universalizar algo que 

não fosse primeiramente recebido pelos órgãos dos sentidos. Alma e corpo são ligados 

intrinsecamente e não como queria Platão, onde o homem estava preso ao corpo. Na 

concepção realista de Aristóteles e Tomás, a alma é um aspecto do homem e não a sua 

realidade verdadeira; não há homem sem corpo.  

A alma é a forma ou estrutura constituinte do ser do homem, mas não teria o que 

organizar caso não fosse uma realidade material; a matéria-prima, a pura possibilidade do 

ente físico é organizada por um princípio estruturante que no ser vivo chama-se alma e 

no homem essa estrutura organizadora engloba os três estágios da alma, mas o seu caráter 

mais fundamental e diferenciador é a intelecção, o espírito. Lauand nos esclarece: “Contra 

todo dualismo que tende a separar exageradamente no homem a alma espiritual e a 

matéria, Tomás afirma a intrínseca união, a substancial união de ambos os princípios: a 
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alma espiritual requer- em tudo e por tudo- a integração com a matéria” (AQUINO, 2000, 

p. 17). 

Assim o conhecimento humano inicia-se na sensibilidade, visto a intrínseca 

relação entre alma e corpo na constituição do ser do homem. O homem é caracterizado 

por uma unidade substancial que é composta, como dito anteriormente, pela relação 

fundante entre um corpo sensível e uma alma racional. O conhecimento inicia-se na 

sensibilidade, mas aí não se mantêm aprisionado e aponta para algo que não mais é 

sensível, isto é, para uma atividade ativa do intelecto que conhece o universal, e não mais 

apenas o objeto físico diante de si.    

O ser humano conhece a realidade através dos sentidos externos e da faculdade 

da alma chamada inteligência, que exerce um papel ativo no processo do 

conhecimento. Há uma interação entre atividade inteligível e atividade 

sensorial na abstração de conceitos universais a partir da realidade concreta, 

retornando depois aos singulares (SILVA, 2017, p. 21). 

  Nessa perspectiva, o Aquinate compreende o conhecimento como “capacidade do 

cognoscente de, além da própria forma, possuir imaterialmente as formas dos seres que 

conhece” (COSTA, 1993, p. 21). Dessa forma, o ser constituído de alma vegetal e 

matéria-prima, quer dizer, uma planta, não pode possuir em si outra forma que não seja a 

sua, diferentemente de um animal que pode, dada a entrada em cena da sensibilidade, ter 

em si uma imagem de outro ser. Um cavalo pode ter em si a imagem de um outro animal 

sem que deixe a sua forma original, o que Tomás denominará de imaterial, pois tal 

imagem formada a partir de um dado exterior pode residir no animal sem que este perca 

a sua forma.  

No ente vegetal, por sua vez, não é possível a produção de uma imagem que não 

seja a sua, sem que ele deixe de ser o que é, ou seja, abandone a sua forma. Os animais 

destituídos de razão possuem um conhecimento sensível e assim não estão mais 

confinados a sua própria e atual forma, podem reter em si outras formas e deste modo já 

alcançam um determinado grau de independência da matéria. É certo que nos animais 

sem razão a espiritualidade não está em cena, mas já há um grau de independência da 

matéria. 

Assim, os seres dotados de conhecimento, ainda que apenas sensível, não estão 

confinados a sua própria forma. Esta perfeição é entendida por Santo Tomás 

como imaterialidade, que significa apenas determinado grau de independência 

em relação à matéria, não sendo, portanto, sinônimo de espiritualidade. Quanto 
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maior o grau de independência da matéria, maior a perfeição do ser e maior 

também a sua capacidade de conhecimento (COSTA, 1993, p. 49). 

Fica claro a partir dessa explanação a existência de dois modos ou tipos de 

conhecimento: um sensível, acessado fundamentalmente pelos sentidos e um intelectivo 

alcançado pela razão. No sensível os objetos concretos são o alvo, esta árvore, aquele 

gato; o conhecimento racional envolve os objetos abstratos e universais, tais como o belo, 

a ideia de cavalo, de casa. No entanto, mesmo que esses dois modos de conhecer sejam 

diferentes, comportam uma relação com a imaterialidade e uma relação entre si pois 

“Conhecer é receber em nós a forma de um outro objeto, conservando-se inteiramente a 

nossa própria forma” (HUGON, 1922, p. 158). Assim, os seres que não são capazes de 

assimilar outros imaterialmente não podem ter conhecimento, e desse modo todo 

conhecimento, até o dos animais irracionais, possuem um grau maior ou menor de 

imaterialidade. No homem o nível deste grau assume uma instância nova que é a 

espiritualidade, que carrega em si a abstração e a universalidade. O Pe. Èdouard Hugon 

nos esclarece: 

Esta assimilação requer que a árvore se una a mim, não de um modo corporal 

e pelo seu ser concreto, mas com uma certa independência das condições da 

matéria. Por isso é que os seres, que não podem assimilar os outros, senão 

materialmente e por uma presença, são incapazes de conhecimento. A planta 

vive, ela assimila os elementos por um movimento vital maravilhoso, mas esta 

assimilação se faz por um contato físico, com dependência completa da 

matéria. E assim não há conhecimento possível para a planta (HUGON, 1922, 

p. 158). 

A especificidade humana está na sua capacidade de acessar as entidades 

imateriais, na inteligibilidade de sua alma racional, no entanto, todo o seu conhecimento 

tem início nos sentidos, até mesmo o conhecimento intelectual. Faz-se necessário, antes 

de tudo, que a experiência sensível lá se faça presente, para que as imagens sejam 

formadas e posteriormente abstraídas.  Para Tomás de Aquino e para Aristóteles a 

essência dos entes existe na realidade sensível, onde a atividade intelectual se dá para que 

seja possível a abstração que produz o conhecimento intelectual.  A essência de qualquer 

ente está ligada necessariamente a capacidade intelectual, por conseguinte, a inteligência 

está relacionada às essências assim como um órgão dos sentidos (ex: a visão) está 

relacionado ao ente físico devidamente iluminado diante de si. Portanto, o ato de entender, 

a intelecção, ocorre quando uma determinada essência é colocada diante da inteligência.  
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A essência, isto posto, deve ser compreendida em Tomás de Aquino como o 

conteúdo da ideia de determinado ente, e não como ocorre na atividade sensível que mira 

sempre o ente concreto e presente. Dessa maneira a inteligibilidade das essências 

encontra-se em potência (a inteligência é uma potência) até que sejam abstraídas do ente 

físico e particular, para o conteúdo universal que é de fato o campo da inteligência. O 

autor José Silveira da Costa descreve-nos nestes termos: 

Entretanto as essências, existentes nas coisas, são inteligíveis apenas em 

potência. Para que se tornem inteligíveis em ato necessitam ser abstraídas de 

suas condições concretas, particulares e sensíveis. A essência da árvore, por 

exemplo, só é inteligível em ato, podendo ser apreendida pelo entendimento 

somente após ser abstraída dos indivíduos nos quais existe concretamente. 

Entende-se a árvore, não esta árvore concreta. Este limoeiro, esta mangueira 

que vemos no quintal são objetos do sentido da vista, não do entendimento. O 

objeto deste é árvore, o conteúdo da ideia de árvore, a essência de árvore 

(COSTA, 2017, p. 51). 

A passagem da imagem para a essência inicia-se através dos sentidos externos, 

passa pelos sentidos internos denominados imaginação ou fantasia, prosseguindo em 

direção as ideias. É um processo que parte das imagens que são concretas e particulares 

em direção a algo que é abstrato e universal. O processo de conhecimento humano é 

ascendente, parte da experiência sensível que conhece o ente em sua materialidade e em 

sua particularidade, mas prossegue tendo em vista um conhecimento que não se interessa 

pela concretude do ente em questão, mas pelo conteúdo universal que é o conhecimento 

adequado da alma racional humana. Essa passagem da imagem para essência é efetuada 

pelo entendimento agente ou entendimento em ato, que põe o termo e a qualidade deste 

tipo de conhecimento. “O entendimento enquanto potência para entender, denominado 

entendimento paciente, ao se confrontar com a essência que lhe é apresentada pelo 

entendimento agente realiza o ato de entender da mesma forma que a vista, tendo diante 

de si um objeto adequadamente iluminado, vê” (COSTA, 2017, p. 52). 

Assim compreendido, o conhecimento humano está sempre em direção ao 

imaterial, ao universal, no entanto não pode ter outro fundamento que não a experiência 

sensível; a constituição humana, a sua forma substancial é composta por uma relação 

intrínseca entre matéria e forma, ou melhor, alma e corpo, onde a alma é a estrutura do 

corpo, a alma informa a matéria. A alma humana diferentemente da alma vegetal e 

sensitiva, apesar de conter esses dois graus inferiores, possui uma qualidade que as 

ultrapassa e lança o homem para uma instância de existência, que se caracteriza por uma 
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independência com a relação à matéria. É certo que o conhecimento se inicia com a 

sensibilidade e a ciência dos objetos concretos e particulares, porém ainda que assim seja, 

o conhecimento humano ascende em direção ao universal; parte do físico e presente em 

direção do conteúdo universal e imaterial. Consequentemente, a intrínseca relação da 

alma com o corpo ou organismo, assume uma unidade inaugural na história do 

pensamento ocidental com Tomás de Aquino. Pe. Hugon assim nos descreve: 

A nossa psicologia responde que a alma é realmente a raiz de todas as 

faculdades, porque estas derivam dela como um resultado espontâneo e por via 

de emanação natural, mas que ela não poderia ser exclusivamente só o sujeito 

imediato das potências orgânicas. O que recebe diretamente a impressão dos 

objetos materiais extensos não pode ser a substância espiritual; a sensação 

provocada no exterior requer um sujeito da mesma ordem que os objetos dos 

quais recebe a influência. Por outro lado, somente a matéria nervosa não é 

suficiente. Ora, a sensação é um fenômeno de uma maravilhosa unidade: 

representativa, ela atinge por uma espécie de síntese o que fora é múltiplo como 

é uma percepção minha do triângulo na minha vista ou na minha imaginação; 

afetiva, ela concentra sentimentos muito vivos e muito intensos, pois nossos 

deleites e nossas dores não são frações ou parcelas, mas um estado indivisível. 

Será necessário, para explicá-la, um elemento extenso, que possa receber a 

impressão de fora, como também um elemento simples, que seja o princípio 

desta unidade. O elemento extenso é o organismo, o elemento simples é a alma 

(HUGON, 1922, p. 154). 

 

1.2    ATO E POTÊNCIA NA DOUTRINA DO AQUINATE 

 

O pensamento metafísico de Tomás de Aquino é de natureza fundamentalmente 

realista, dado que o conhecimento humano parte do objeto, da realidade que é anterior ao 

sujeito individual que conhece. Neste sentido o ser que é conhecido é sempre realizado 

na matéria (no caso das entidades finitas). Portanto, seguindo a trilha de Aristóteles, 

afirma que todos as entidades concretas e finitas, mas também as espirituais, assumem 

dois modos de ser:  uma existência em ato e uma existência potencial.  Assim nos aparece 

descrito na primeira tese tomasiana: “A potência e o ato dividem o ente de tal modo que 

o que é, ou será ato puro ou composto necessariamente de potência e ato, como princípios 

primeiros e intrínsecos” (HUGON, 1922, p. 41).  

Seguindo o fio desta argumentação, existem objetos que são e os que ainda não 

são; assim, um projeto arquitetônico é um edifício em potência, o prédio construído o é 

em ato. Do mesmo modo que a lenha não queimada é combustível em potência e o é 
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enquanto arde. Conclui-se que um ente enquanto não realizado encontra-se em potência 

em relação a sua atualização. O Pe. Hugon nos esclarece nestes termos: “ Assim a 

potência e o ato se explicam e se definem pelas suas relações mútuas: a potência é como 

uma capacidade, um esboço, um começo, o ato é o complemento; a potência é tudo que 

pode ser aperfeiçoado; o ato é a perfeição ou aquilo que a realiza”(HUGON, 1922, p. 41). 

O único ente que existe por si mesmo, ou seja, ato puro, como já falado, é Deus. 

Todos os seres finitos são compostos invariavelmente de potência e ato, e esse é seu 

movimento natural.  Deus é a única entidade perfeitíssima, e por isso é sem movimento, 

sempre está em si mesmo, sua essência é existir, não pode não ser, é o único ser que, é 

absolutamente. Os outros seres são compostos de ato e potência, estão em movimento em 

sentido a um aperfeiçoamento. A essência de Deus é existir, todos os outros entes sofrem 

a clivagem essência e existência, pois aos seres submetidos ao movimento, ao vir a ser, 

não é garantida a existência a não ser pelo ato criador de Deus (retomaremos esse tema 

mais adiante). Nas palavras de Pe. Hugon: 

O oxigênio e hidrogênio, antes de serem reunidos, não são água, e a água não 

é tirada do nada: por conseguinte, eles eram água em potência real; a semente 

não é a planta, e, no entanto, a planta realmente sai da semente; o embrião não 

é a criança, a criança não é o herói que acabou de ganhar a batalha, e, não 

obstante, há passagem real de um estado ao outro. Há consequentemente 

capacidade ou poder real de evoluir assim; foi necessário igualmente energia, 

uma atividade, em uma palavra um ato, para realizar a passagem. Por isso, 

negar a realidade da potência e do ato é negar a realidade da vida, do progresso 

da humanidade, negar a experiência, negar-se a si mesmo, negar o universo e 

o senso comum (HUGON, 1922, p. 43). 

Desse modo, pode-se compreender que todo ente finito, composto da relação ato-

potência submetido a perda e a aquisição, encontra-se em constante vir a ser, o movimento 

é sua realidade fundamental. Os anjos por mais que não tenham a matéria como suporte, 

são compostos de ato e potência, tendo em vista que recebem o seu ser diretamente de 

Deus. Deus é ato puro, e por isso diz-se que é sem mescla e, porque é ato sem potência, 

é absoluta perfeição, não conhece movimento. Nas palavras de S. da Costa encontra-se 

tal explicação nestes termos: 

Sendo ato puro, em Deus não há movimento, pois o movimento, em sentido 

metafísico, consiste na passagem da potência para o ato. Mas Deus não é o 

único ser, pois existe também o ser finito, criado, composto de ato e potência, 

de essência e existência. […] Temos, em primeiro lugar, seguindo sempre 

Santo Tomás, a substância simples, espiritual, mas finita, na qual existe 

composição metafísica de ato e potência e de essência e existência, como é o 

caso dos anjos e da alma humana. Mais abaixo encontramos as substâncias 
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sensíveis e materiais que, além da composição metafísica, apresentam uma 

composição física de matéria e forma, sendo a matéria o elemento potencial, 

indeterminado, e a forma o elemento atual, determinante. Da matéria-prima, 

determinada pela forma substancial, resulta o ser sensível concreto (COSTA, 

1993, p. 57). 

Na segunda tese promulgada pela Santa Sé a questão ato-potência surge tendo em 

vista a limitação imposta pela potência ao ato, visto que a potência é uma capacidade de 

perfeição. Assim aparece na letra do texto: “O ato, porque é perfeição, não é limitado 

senão pela potência, que é uma capacidade de perfeição. Por isso, na ordem onde o ato é 

puro, ele não pode ser senão ilimitado e único, onde ele é finito e múltiplo, ele entra em 

verdadeira composição com a potência” (HUGON, 1922, p. 46). 

O ato em si mesmo é pura perfeição e fora da multiplicidade, a potência por sua 

vez é limite, falta. Isto posto o ente que é Deus, ato puro, não conhece limite, nem falta. 

A composição ato-potência engendra os entes da multiplicidade, que são finitos, vêm a 

ser; no caso de Deus que está todo inteiro em si mesmo, não é possível o movimento, 

nada pode receber de fora, e assim não é limitado pela potência, a sua existência não é 

condicionada por nada que não seja Ele próprio. Ao contrário os entes finitos que estão 

multiplicados em uma quantidade sem número de indivíduos, dependem dessa 

composição para existir (ato-potência).  

Onde quer que encontremos o finito e o múltiplo encontraremos um ato que é 

recebido, encontraremos uma capacidade que o restringe, o divide 

comunicando-o; em uma palavra, encontramos a composição real da potência 

e do ato. […] Onde o ato é finito e múltiplo entra em verdadeira composição 

com a potência. […] Mostra-nos a experiência cotidiana, em toda a parte em 

torno de nós, a multiplicidade e o infinito; e dessas realidades tangíveis nós 

subimos como efeitos à causa, do movimento ao Motor imóvel; do finito ao 

infinito, do múltiplo ao uno, que nós chamamos de Deus (HUGON, 1922, p. 

47). 

Na terceira tese a questão da essência e da existência surge como consequência 

natural da argumentação a respeito do ato e da potência. Assim está descrito: “É porque 

na razão absoluta do ser mesmo, só Deus subsiste, único, inteiramente simples; todas as 

outras coisas que participam do ser possuem uma natureza que restringe o ser e são 

constituídas de essência e existência, como princípios realmente distintos” (HUGON, 

1922, p. 49). 

Neste momento da articulação filosófica de Tomás de Aquino, surge a mudança 

fundamental com relação a teoria aristotélica, modificação esta que torna possível 
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inserção do ato criativo de Deus. O conceito tomasiano de ser contingente, torna possível 

para os entes finitos a distinção fundamental entre essência e existência, em razão de a 

existência de um determinado ente não poder ser deduzida de sua essência.  Em 

Aristóteles ato e potência são noções ligadas invariavelmente a matéria e forma, tendo 

em vista a potência ser sempre material e a forma ser sempre ato. Aqui o Aquinate vincula 

ato e potência também a essência e a existência, pondo em evidência que a essência se 

encontra em potência com relação a existência; de modo que a ideia, a significação de um 

determinado ente não implica necessariamente em sua existência, existência essa que 

depende do ato criativo de Deus.  

A essência já designa uma perfeição, e por isso é um ato; mas, relacionada com 

a existência, ela permanece uma potência que necessita de seu coroamento. A 

humanidade considerada em si mesma significa uma determinada espécie e 

esta determinação é uma perfeição, e esta perfeição é um ato; mas este ato 

requer um outro e nós não temos a realidade definitiva senão quando podemos 

dizer: a humanidade existe. Por isso é que a existência é chamada a última 

atualidade de toda forma, de toda a realidade; nenhuma coisa poderá vir após 

a existência, impossível de a perfazer, de nela acrescentar uma perfeição que 

já não seja uma existência (HUGON, 1922, p. 50). 

De acordo com esse modo de pensar, todos os entes que não são ato puro, isto é, 

não são Deus, estão submetidos à essa clivagem que identifica a essência com a potência 

real e a existência com o ato último. Em Deus a essência e a existência não são clivados, 

há entre eles uma identidade completa, em todos os outros seres essa distinção é real e 

fundamental. Visto que a definição de Deus já pressupõe sua existência, ou melhor, a 

engloba, Deus não é limitado pela categoria potencial, pois não pode haver nenhuma 

perfeição fora Dele, Deus é perfeito e por isso simples, não composto por essa lei 

metafísica que envolve todos entes fora do ser Absoluto. Nas palavras de S. da Costa: 

A distinção real entre essência e existência se torna, para Santo Tomás, o 

constitutivo da natureza do ser criado que, por isso mesmo, é contingente, pois 

nele a união entre essência e existência não é necessária, mas depende do 

arbítrio divino. Mesmo nos anjos, que são formas puras sem matéria, há 

composição metafísica de ato e potência. Só em Deus, que é ato puro, a 

essência não se distingue da existência, pois Deus não existe segundo modo 

limitado, ele simplesmente existe. Propriamente falando, Deus não possui 

essência, pois existe no sentido pleno e absoluto do termo “é” (COSTA, 1993, 

p. 59). 

Em conformidade com essa pequena abordagem de alguns pontos fundamentais 

do pensamento do Aquinate, propõe-se o trabalho, a partir do segundo capítulo, perseguir 

algumas considerações a respeito da possibilidade de uma filosofia que possa ser chamada 
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de cristã que possa ter sido de fato uma filosofia, mas que a despeito disso possa ser de 

influência cristã. Neste capítulo primeiro foi esboçado o que o filósofo compreende em 

sua antropologia e em sua metafísica, para que seja possível no segundo capítulo uma 

abordagem que possa inserir o Aquinate nas polêmicas filosóficas da contemporaneidade 

e para além de tudo, o alocarmos num ponto fundamental da história do pensamento 

ocidental.  

Consideramos de rara importância um pensamento que ainda que influenciado 

pelo cristianismo, tenha podido partir do mundo concreto em direção ao mundo imaterial, 

num movimento ascendente que demonstra a sua filiação aristotélica, mas que acima de 

tudo demonstra sua total submissão à razão. Um pensamento que descola o cristianismo 

da influência platônica e que com isso apreende a realidade humana a partir da relação 

intrínseca entre alma e corpo, e que a partir daí pode inserir o homem cristão numa lida 

com o mundo real e concreto, e assim fazer o exercício filosófico por excelência de 

elucidar o ser do mundo e o ser do homem.  

 

2   A FILOSOFIA CRISTÃ  

 

Somente o tomismo se oferece como um sistema cujas conclusões filosóficas 

são deduzidas de premissas puramente racionais. Nele, a teologia está em casa 

e em seu lugar, isto é, no topo da escala das ciências; fundada na revelação 

divina, que lhe fornece seus princípios, ela é uma ciência distinta, que parte da 

fé e só usa a razão para expor o conteúdo da fé ou protegê-la contra o erro. 

Quanto à filosofia, se é verdade que ela se subalterna à teologia, ela só depende 

entretanto, como tal, do método que lhe é próprio. Fundada na razão humana, 

devendo sua verdade unicamente à evidência dos seus princípios e à exatidão 

das suas deduções, ela realiza espontaneamente sua concordância com a fé, 

sem ter de se falsear: se ela se acha em concordância com a fé é simplesmente 

porque é verdadeira e a verdade não poderia contradizer a verdade (GILSON, 

2006, p. 10). 

O pensamento oriundo do período medieval é tido por muitos teóricos e estudiosos 

como algo sem originalidade, onde o máximo que se teria feito foi a cópia dos gregos e 

suas respectivas teorias. Alguns vão até o limite de dizer que há um hiato entre a 

Antiguidade e a Modernidade, como se o medievo tivesse existido mergulhado nas trevas, 

incapaz de produzir algo relevante para o desenvolvimento humano. Desse modo Costa 

e Silva em seu texto intitulado Uma Releitura das “Vinte e Quatro Teses Tomistas” 

(1914/1916) discorda completamente desta premissa que chama de preconceituosa: “O 
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preconceito se desfaz quando nos deparamos com o colossal esforço de estudiosos como 

Tomás na busca de justificar racionalmente seus posicionamentos teóricos e práticos, 

tanto os de cunho puramente filosófico-racional quanto os de cunho teológico-religioso” 

(COSTA, 1993, p. 19). 

Desse modo o autor acima citado, enveredará pelo caminho de uma defesa do 

pensamento do Aquinate, tendo por escopo demonstrar que sua filosofia possui 

abordagens inovadoras pra história do pensamento, ao mesmo tempo que tecerá uma 

crítica que tem o foco no argumento de que a Idade Média não produziu a despeito de 

Tomás nada de relevante. 

Argumenta o comentador que o pensamento de Tomás possui duas grandes 

vertentes e que se articulam de um modo inovador, a saber, “verdades reveladas e 

verdades racionais” (COSTA, 1993, p. 19).  Fica evidente que as que considera reveladas 

são objeto da teologia e as racionais são do campo da filosofia. Isto quer dizer que existem 

verdades que não podem ser alcançadas pelo intelecto humano a não ser que haja uma 

intervenção divina; e que esse modo de conhecer não dispensa a atividade intelectual, 

mas que as suas ideias não podem ser descobertas em sua raiz originária pela razão. De 

outro modo, existem conhecimentos que são oriundos da realidade e, que ainda que possa 

ser de um esforço errante, constituem sim um saber verdadeiro e exclusivamente racional 

e de caráter a posteriori. O autor nos exemplifica alguns desses conhecimentos que se 

encontram no âmbito da razão: “a possibilidade de se conhecer a verdade, a existência de 

um Ser Absoluto, o ser humano como pessoa dotada de uma alma espiritual imortal, a 

universalidade de categorias metafísicas e valores éticos, a linguagem da beleza e assim 

por diante” (COSTA, 1993, p. 20).   

Na abordagem proposta em tal argumentação, a asserção filosófica que 

contradizer uma verdade de fé não pode estar correta e, por consequência, um saber 

oriundo da experiência religiosa que não respeitar o desenvolvimento lógico do discurso 

racional, também não pode estar ancorado na verdade. Apesar de atestar a 

descontinuidade do discurso filosófico e teológico, assume peremptoriamente que essa 

descontinuidade não desobriga a teologia de produzir argumentos coerentes, nem a 

filosofia, enquanto cristã, poderá ignorar as verdades reveladas, pois, tanto a fé como a 

razão possuem a mesma origem, que é Deus. Ou seja, uma contradição intrínseca da fé 

na razão, ou da razão na fé, apesar de serem de ordens distintas, iriam contestar a própria 
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origem do conhecimento.  O comentador cita um texto de Bréhier de 1942 em que diz: “a 

verdade não pode contradizer a verdade, ou seja, nenhuma verdade da fé pode invalidar 

uma verdade da razão, nem o contrário” (COSTA, 1993, p. 20).    

O Aquinate, pensador reconhecidamente rigoroso em seus métodos e na sua 

organização conceitual, influenciado por seus mestres da Antiguidade e pelos rigores da 

universidade de seu tempo, não pode ser acusado de desorganizado e muito menos de 

leviano. Assume um rigor e uma reverência aos textos antigos e sabe que ali se encontram 

verdades perenes, que ainda que não fossem (os filósofos antigos) iluminados pela 

revelação, alcançaram determinadas verdades pelo exercício da razão no processo de 

conhecer o mundo e suas leis.  

O intelecto humano é capaz de conhecer as leis do mundo, mas não de criá-las 

como podem querer alguns pensadores idealistas, pois o mundo existe ainda que este 

homem não. O mundo e seus entes não dependem da visão humana para existir. A 

existência concreta do mundo e suas especificidades são independentes do sujeito que as 

pode conhecer: 

O seu ponto de partida é a realidade concreta que nos revela: ente (aquilo que 

existe) e ser (isto “é”) são conceitos fundamentais para a razão natural, porque 

a evidência primeira é que as coisas são, por mais que se pretenda 

desqualificar isto. Com isso, o mérito de Tomás “consiste precisamente em 

evitar a redução da estrutura do real à estrutura dos conceitos. As leis da 

linguagem não são as do concreto”. É a inteligência humana, com sua 

capacidade de raciocínio e linguagem, que deve procurar se coadunar com o 

aquilo que é, com os entes concretos, e suas propriedades (COSTA, 1993, p. 

28). 

Em Tomás de Aquino a filosofia assume uma determinada independência com 

relação à teologia. Sua filosofia é cristã, pois respeita algumas noções fundamentais que 

são essenciais para que se possa chamar uma filosofia de cristã. Seus argumentos são 

deduzidos racionalmente, no entanto não podem contradizer a revelação, e compreende o 

pensador medieval que uma verdade descoberta pela razão, se for de fato uma verdade 

não pode estar em discordância com a revelação divina.  

Primeiro, uma filosofia cristã deve salvaguardar a separação ontológica que há 

entre Deus e o mundo, a transcendência divina implicada na própria noção de 

criação. De outra parte, ela deverá levar em conta o que constitui um dos 

aspectos mais essenciais da religião judaico-cristã, isto é, a ideia de um diálogo 

entre Deus e o homem, de uma relação entre as pessoas. Uma filosofia que 

deixasse volatizar a categoria de pessoa, que absorvesse o homem num “divino 
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panteístico” ou ainda na espécie humana, não seria cristã (VANCOURT, 1960, 

p. 63). 

As principais categorias tomasiana são orientadas de acordo com tais princípios 

inegociáveis, pois provenientes da revelação divina através da Tradição Cristã e da 

Sagrada Escritura. Apesar disso, o ambiente da filosofia não se mistura com o da 

revelação no que tange as suas demonstrações e as suas conclusões lógicas e racionais. 

Porém, mesmo que assim seja, o filósofo cristão não poderá, se filósofo for no rigor do 

termo, diante de uma contenda com um outro que não seja cristão, apelar para as verdades 

da revelação tendo em vista justificar as suas teses, pois a verdade de sua filosofia pode 

e deve convergir com a sua fé, mas de modo algum pode ser deduzida dela, mas apenas 

dos métodos racionais, sob a pena de não mais estar fazendo filosofia. No texto O 

Problema da Filosofia Cristã tal argumentação aparece nos seguintes termos: “Não será 

ele quem cometerá o erro imperdoável de um santo Agostinho ou de um santo Anselmo 

e, quando lhe pedirem para provar Deus, ele nos convidará antes de tudo a crer em Deus” 

(GILSON, 2006, p. 11).  

A concordância entre a filosofia e a religião não pode assumir um caráter de 

submissão da filosofia pela teologia. É certo que para o Aquinate e para a instituição que 

fez de seu pensamento o orientador na formação de seus sacerdotes, a teologia é o saber 

mais nobre, no entanto estão em campos de saber distintos e podem sim, de acordo com 

tal ponto de vista, homologar suas descobertas espontaneamente.  

Os seguidores de santo Agostinho acusam o Aquinate de engendrar uma falsa 

filosofia por não reconhecer nela os elementos da Tradição Cristã, de inserir em tal 

Tradição elementos do paganismo. Para um tomista o fato de sua filosofia conter alguma 

verdade não se deve ao fato de ela ser cristã ou não, mas sim à correção de suas premissas 

e conclusões, não obstante ainda que assim seja, um tomista nunca poderá admitir “que 

existe na doutrina de santo Tomás o que quer que seja de contrário ao espírito ou à letra 

da fé, porque ele professa expressamente a concordância da revelação e da razão como 

sendo a concordância da razão consigo mesma” (GILSON, 2006, p. 12). 

Acompanhando a argumentação do texto citado, chega-se à conclusão de que a 

filosofia tomasiana, de influência aristotélica, tem por método e critério a razão, tendo-se 

em vista que as verdades surgidas através do esforço humano da racionalidade (que 

podem e, neste caso, convergiram com a verdade revelada) somente nos faz crer que a 
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filosofia oferece um sentido racional a uma verdade surgida e revelada fora do escopo da 

razão. Apesar disso, quando o autor aprofunda a discussão sobre a influência dos textos 

sagrados na metafísica, descobre que tais textos e tradições impregnaram determinadas 

correntes filosóficas que não são conhecidas por serem de matriz cristã. Inclusive 

reportando ao pensamento de filósofos modernos como Descartes que sustentam “que sua 

filosofia não depende em nada da teologia nem da revelação, que todas as ideias de que 

ele parte são ideias claras e distintas, as quais a razão natural descobre em si mesma, 

bastando que analise um pouco seu conteúdo” (GILSON, 2006, p. 19). 

Mesmo num filósofo em que se atribui como sendo o marco de uma virada de era 

na história do ocidente, exatamente por ter desvinculado a filosofia da religião, os 

problemas metafísicos aos quais se reporta continuam sendo “um Deus onipotente que, 

de certo modo, cria a si mesmo, cria com maior razão as verdades eternas, inclusive as da 

matemática, cria um universo ex nihilo e o conserva não ser por uma criação contínua de 

todos os instantes, sem a qual todas as coisas cairiam de volta no nada de onde a sua 

vontade as tirou” (GILSON, 2006, p. 18).     

De acordo com tal argumentação é possível reconhecer a influência do 

pensamento cristão em filósofos que se dizem livres de tal impregnação. Faz-se possível, 

também, afirmar a existência de uma filosofia em Tomás de Aquino, haja vista que por 

não estar diretamente submetida à teologia em seu exercício, em sua atividade, pode 

descobrir verdades que são alcançadas fundamentalmente pela razão. O fato de uma 

filosofia ser reconhecidamente cristã, ou que as suas descobertas não desautorizem a fé, 

mas que, ao contrário, se encontrem, não pode ser entendido como um pensamento que 

não tenha suas bases fundamentais nos métodos e na especulação filosófica.  

O exemplo de Justino pode nos esclarecer o efeito da relação do conhecimento e 

especulação filosóficas com a religião no que tange a aceitação de determinada verdade. 

“Um homem busca a verdade apenas pela razão, e fracassa; a verdade que lhe é oferecida 

pela fé, ele a aceita e tendo-a aceitado, acha-a satisfatória para a razão” (GILSON, 2006, 

p. 33). Aqui, essas duas instâncias a princípio tão distantes se encontram em harmonia. 

Os filósofos não cristãos em seu heroísmo se lançaram sobre as especulações a respeito 

do ser e produziram um corpo de grandeza inimaginável, onde algumas verdades foram 

trazidas à tona ao esforço da razão natural, mas que diante dos olhos alguns homens 

sedentos por um sentido transcendente só causavam confusão, pois o critério para a 
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seleção e o reconhecimento das verdades “perenes” não estava lá. A revelação divina do 

cristianismo vai funcionar como este critério, haja vista “que as relações existem entre o 

conhecimento racional do verdadeiro ou do bem concedido por Deus ao homem e o 

conhecimento revelado que o Evangelho veio acrescentar ao primeiro” (GILSON, 2006, 

p. 31). A essa questão o exemplo de Justino nos demonstra que: 

O que ele encontra no cristianismo é, com muitas outras coisas, a chegada de 

verdades filosóficas por caminhos não filosóficos. Onde reina a desordem da 

razão, a revelação faz a ordem reinar; mas, precisamente porque 

experimentaram tudo sem temer contradizer-se, os filósofos tinham dito, junto 

com muitas coisas falsas, um grande número de coisas verdadeiras (GILSON, 

2006, p. 31). 

Prosseguindo pelo caminho aberto até aqui, alguns cristãos, como Justino, 

reconhecem  a existência de uma razão natural que pode salvar o homem, mesmo o que 

não tenha conhecido a revelação, de modo que para Justino e outros “Sócrates torna-se 

um cristão tão fiel que não de espantar que o demônio tenha feito dele um mártir da 

verdade, e Justino não está longe de dizer com Erasmo: são Sócrates, orai por nós!” 

(GILSON, 2006, p. 33). Neste sentido, o cristianismo a partir deste momento assume a 

responsabilidade por toda a humanidade e reconhece que tudo o que possa ter sido feito 

em benefício da verdade agora revelada, é efeito da razão natural concedida por Deus aos 

homens e desse modo tudo que não é contra a mensagem revelada faz parte do corpo 

teórico cristão.       

Heráclito é dos nossos; Sócrates nos pertence, pois conheceu Cristo por um 

conhecimento parcial, graças ao esforço de uma razão de que o Verbo é a 

origem; nossos também os estóicos e, com eles, todos os verdadeiros filósofos 

em que já brilhavam as sementes dessa verdade que a revelação hoje nos 

descobre em sua plenitude (GILSON, 2006, p. 34). 

Pode parecer à primeira vista que a filosofia abandona a sua especificidade e 

transforma-se em religião, entretanto, o autor do texto citado segue argumentando que 

caso olhemos atentamente para a Antiguidade e seus filósofos ver-se-á uma preocupação 

inerente à teoria puramente racional, com a salvação do homem. Tendo em vista que na 

atualidade o termo filosofia é algumas vezes confundido com a ciência, mas que para 

Platão, Aristóteles e outros filósofos do Helenismo “a filosofia não era apenas isso 

(ciência), ela era ainda uma vida, e assim tinha se tornado a tal ponto com os estóicos e 

seus sucessores, que esses filósofos se distinguiam dos outros homens por sua roupa, tal 

como, hoje, um padre se distingue pela sua dos homens que o rodeiam” (GILSON, 2006, 

p. 35). 
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Afirma-se que determinadas práticas que eram características dos filósofos foram 

incorporadas pelos cristãos, mas que ainda que assim seja, a filosofia encontrava-se 

encarcerada nos vícios da razão, ou seja, ainda que estivessem preocupadas com a verdade 

e tenham produzido textos e doutrinas que não se pode contar, não poderiam desvendar 

um critério verdadeiro para obtenção da certeza de suas descobertas, pois ainda que 

houvessem verdades misturadas com falsidades em meio a essas doutrinas, não poderiam 

descobrir quais de fato eram verdades. O pensador cristão será capaz de selecioná-las, 

pois conheceu a verdade total através da revelação, e portanto é possuidor do critério que 

pode distinguir as verdades das falsidades, é inclusive possível que um determinado 

filósofo tenha em sua doutrina um número grande dessas verdades, mas sem o critério da 

verdade da revelação, não é possível reconhecê-las.  

O que o filósofo cristão se pergunta é simplesmente se, entre as proposições 

que ele crê verdadeiras, não há um certo número que sua razão poderia saber 

verdadeiras. Enquanto funda suas asserções na convicção íntima que sua fé lhe 

confere, o crente continua sendo um simples crente e ainda não ingressou no 

domínio da filosofia; mas, assim que encontra entre as suas crenças verdades 

que podem se tornar objetos de ciência, ele se torna filósofo, e, se é à fé cristã 

que ele deve essas novas luzes filosóficas, ele se torna um filósofo cristão 

(GILSON, 2006, p. 44).  

Para o pensador cristão preocupado em manter a autonomia da disciplina 

filosófica, considera-se verdadeira toda a filosofia que na sua argumentação mantêm 

aberta a possibilidade da entrada em cena do sobrenatural, ou seja, que nas especulações 

a respeito da natureza e da racionalidade, mantenham aberta porta à transcendentalidade.  

Mas para que seja de fato reconhecida como cristã, uma filosofia tem de reconhecer no 

sobrenatural em sua constituição. “Chamo pois de filosofia cristã toda a filosofia que, 

embora distinga formalmente as duas ordens, considere a revelação cristã uma auxiliar 

indispensável da razão” (GILSON, 2006, p. 45). Conhecer a verdade da revelação cristã 

é então fundamental para que uma filosofia possa de fato produzir um sistema completo 

e livre das confusões da atividade limitada da razão. 

No filósofo de orientação cristã a fé age sempre como uma “simplificadora e sua 

originalidade se manifesta sobretudo na zona diretamente submetida à influência da fé: 

doutrina de Deus, do homem e das suas relações com Deus” (GILSON, 2006, p. 47). 

Dessa maneira, a referência que o pensador cristão encontra em seu modo de filosofar 

está na relação do homem-Deus, podendo esse foco unificar o seu sistema, criando assim 

um critério fixo para as suas avaliações. Esse pensador defende desse modo a realidade 
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da capacidade racional humana para descobrir verdades, ainda que reconheça que essa 

capacidade doada aos homens por Deus, só tenha a função de pôr o homem no caminho 

da salvação. A capacidade racional humana, para o pensador cristão, está à serviço de sua 

salvação, Deus a concedeu para esta finalidade. A fé guia o pensador pelo caminho da 

verdade afastando a possibilidade quase certa dos erros da razão, ela apoia e simplifica a 

atividade filosófica para o filósofo de orientação cristã.  

Que tomada em si e em absoluto, uma filosofia verdadeira deva a sua verdade 

unicamente à sua racionalidade, é indiscutível; santo Anselmo e até santo 

Agostinho foram os primeiros a dizê-lo. Mas que a constituição dessa filosofia 

verdadeira só tenha podido completar-se com ajuda da revelação, agindo como 

um socorro moral indispensável à razão, é igualmente certo do ponto de vista 

dos filósofos cristãos, e acabamos de ver que o próprio são Tomás de Aquino 

afirma isso (GILSON, 2006, p. 51). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tomás de Aquino é um pensador que com rara maestria definiu o campo das 

experiências religiosas e o campo da experiência racional, compreendendo que um 

discurso teológico não pode se abster de manter uma relação com o rigor lógico-racional 

próprio à filosofia. Entretanto, compreende, em contrapartida, que a revelação cristã serve 

de critério moral e epistemológico para os discursos filosóficos. Visto a sua aberta filiação 

a Aristóteles, pode-se inferir a característica realista de seu pensamento e junto com isso 

a tese abordada no segundo capítulo, de que a razão natural tem a potência de atingir 

verdades perenes apesar de sua limitação.  

Uma antropologia cristã que não precise da clivagem entre corpo e alma, que faça 

do corpo um mero receptáculo da alma, que não despreza o corpo, mas que ao contrário 

afirma a sua fundamental importância na constituição do ente humano, evidencia o grau 

de originalidade de seu pensamento. O conhecimento humano que é totalmente radicado 

na experiência, pois todo e qualquer objeto ainda que tenha sido abstraído, tem na 

natureza a sua origem, demonstra incontestavelmente o seu rigor de análise enquanto 

filósofo.  

O pensamento de orientação cristã não pode por essa fundamental característica 

ser excluído do corpus do conhecimento filosófico, precisa, é certo, responder por 

diversas exigências desse modo específico de investigação, mas não pode, por puro 

preconceito intelectual, firmar-se como tendo algum grau de inveracidade. Descartes, por 

exemplo, pensador reconhecidamente de fundamental importância para a filosofia 

ocidental, era cristão, embora não se possa afirmar que o mesmo não estava 

constantemente preocupado com o rigor de suas análises e conclusões. 

O período medieval produziu a despeito de sua orientação cristã, diversos sistemas 

filosóficos originais. Aqui, brevemente abordamos Tomás de Aquino, comumente 

designado pelos historiadores da filosofia como o único grande pensador da sua época, 

visto a influência cristã católica que imperava na Europa. Entretanto, o objetivo do 

trabalho foi o de apresentar que o simples fato de um determinado pensamento sofrer a 

influência de uma religião não pode ser tomada como insignificante, não atribuindo, 

portanto, a devida honestidade que a filosofia exige. É certo que a filosofia em Tomás de 
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Aquino precisa produzir um conhecimento que não desautorize a fé, mas isso é tão 

verdade quanto o fato de que uma verdade teológica que não possua um discurso lógico 

racionalmente depurado, também não pode ser considerada uma verdade perene.     
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