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RESUMO 

Segundo Tomás de Aquino, o bem é responsável por tudo que existe. Ele 

serve para compor o ser. Esse processo de criação compreende uma 

apresentação que demonstra uma ligação e um processo experimental entre o 

bem, o ser e as coisas que existem. O bem no que diz respeito ao ser possui 

duas partes: Uma que abrange uma ligação com o ser supremo, e a outra a 

que está de acordo com a verdade em um aperfeiçoamento do que é correto, 

segundo a regra da reta razão. Essas duas posições são classificadas como 

partes que integram o ser que tem como princípio o bem. Esse procedimento 

considera uma relação transcendental, uma atividade interna do ser com algo 

externo a ele, um bem superior que impulsiona o ser a compreender as coisas 

que existem ordenando-a de forma a executar com um ato. Esse procedimento 

será desenvolvido em dois momentos importantes. No primeiro momento, será 

apresentada a constituição da essência dos seres através de uma condição 

interna do ser com um bem supremo que se encontra externamente. Essa 

condição se passa de uma forma abstrata entre o ser e o bem original, 

considerado como um vínculo transcendental entre eles. No segundo momento, 

será demonstrado um modo racional que abrange o ser e que o leva e o 

conduz a um ato bom, pois é através desse procedimento verdadeiro que se 

desenvolve a harmonia das propriedades que abrange o ente em sua essência, 

através de uma capacidade de adquirir ou absorver o conhecimento das coisas 

que existem. O bem, a princípio, é responsável por favorecer todos os seres e 

todas as coisas, ele anima e estimula os seres por ser gerador de tudo que 

existe. As propriedades que abrangem o ente dos seres ajudam no seguimento 

da reta razão do agir, a saber, os gêneros e as espécies associam-se ao modo 

da razão, que ajuda no discernimento, nas escolhas de bens (coisas) 

auxiliando de como melhor realizá-lo. Essa segunda denominação processa 

toda uma retidão que se ajusta os atos, e é considerada como processo 

verdadeiro por Tomás. Desta forma, podemos observar que o bem inicial 

estabelece uma harmonia no ente do ser que promove uma interação entre as 

propriedades com o processo de conhecimento das coisas que existem na 

realidade. 

 
Palavras chaves: Tomás de Aquino, Bem, ente, verdade.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

According to Thomas Aquinas, Good is responsible for everything that exists. It 

composes the being. This process of creation comprises a presentation that 

demonstrates a connection and an experimental process between the Good, 

the Being and the things that exist. Good in regard to being has two parts: one 

that encompasses a connection with the supreme being, and the second one 

which is in accord with truth in an improvement of the Right, according to the 

rule of right reason. These two positions are classified as integrated parts of the 

Being that has as principle the Good. This procedure considers a 

transcendental relationship, an inner activity of Being with something external to 

it, a superior Good that impels the Being to understand the things. This 

procedure considers a transcendental relationship, an inner activity of Being 

with something external to it, a superior good that impels the Being to 

understand the things that exist by ordering it in order to perform with an act. It 

will be developed in two important moments. Firstly, the constitution of the 

essence of beings will be presented through an inner condition of being with the 

supreme Good which is externally. This condition occurs in an abstract way 

between the original being and the Good, considered as a transcendental bond 

between them. Secondly, a rational mode will be demonstrated encompassing 

and leading the being to a good act so through this true procedure the harmony 

of the properties where the being in its essence is developed, so through this 

true procedure the harmony of the properties where the being in its essence is 

developed, through a capacity to acquire or absorb knowledge of the things that 

exist. Good, in principle, is responsible for favoring all beings and all things, it 

animates and stimulates all beings because it generates everything that exists. 

The properties that encompass the entity of beings. The properties that 

encompass the entity of beings help in a search for  the right reason of acting 

namely, genera and species are associated with the mode of reason which 

helps in discernment, in the choices of goods (things) assisting with the best 

way to achieve it. This second denomination processes all righteousness that 

fits the acts, and it is considered as true process by Thomas. Thus, we can 

observe that the initial Good establishes a harmony in the entity of the being 

promoting an interaction between the properties with the process of knowledge 

of things that that exist in the reality. 

Key words: Thomas Aquinas, Good, being, truth. 
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INTRODUÇÃO 

           Este TCC propõe principalmente apresentar o conceito de ‘bem’ em 

Tomás de Aquino e, secundariamente, a relação do bem com o ‘ente’ e com a 

‘verdade, como o que motiva o pensamento racional do ser humano e que o 

conduz a uma ação boa. Para Tomás de Aquino, portanto, o bem possui uma 

intrínseca relação e coerência com o ente, o pensamento e a ação, em sua 

relação filosófica e teológica, como na relação entre fé e razão.  

Considerando o sumo Bem e o seu desígnio, Tomás propõe uma 

interação entre o conhecimento filosófico e os preceitos teológicos. O Aquinate 

acredita que as verdades eternas (Ser supremo) não são absolutamente 

diferentes das verdades consideradas pela razão. Assim, ele busca através da 

contribuição da metafísica aristotélica e do conhecimento de Agostinho de 

Hipona, relacionar a ideia de bem com o Bem supremo presente no dogma 

cristão. A partir deste entendimento, acredita-se que a questão não é saber o 

que o homem pensa, e sim, qual o processo e a relação do Bem supremo 

criador com os entes criados, como entes que existem na realidade e podem 

ser considerados através da interioridade do pensamento humano. 

De acordo com o pensamento de Tomás, o bem motiva o ser humano a 

uma ação e isso requer uma causa que influencia tal efeito motivador. A 

princípio, é fundamental considerar que se o ente motiva-se ao bem, e se o 

ente o abrange em sua essência, então o bem e o ente interagem através de 

uma relação, embora o ente não fique restrito somente a essa ligação, pois 

também abrange sua relação com a verdade das coisas que existem, enquanto 

pelo conhecimento entende-se no ente a verdade. E é isso que inclusive 

apresenta como o exemplo de um homem rude no uso coerente e racional de 

princípios e regras lógicas. Essa transformação acrescenta algo da realidade 

ao homem.  

No primeiro capitulo, apresento o contexto da vida e da obra de Tomás 

de Aquino, como uma exposição do autor da obra que tomo para esta pesquisa. 

No segundo capitulo, distingue-se o conceito de ‘bem’ e sua relação com o 

‘ente’ e a ‘verdade’. Inicialmente, descrevo o bem como causa suprema e, 
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depois, o bem criado, como o que compõe a essência dos entes, acessível 

pelo agir e pelo pensar e com certo vínculo com o bem supremo, que opera 

como causa do bem no ente. 

Em um primeiro momento, apresento o bem em sua relação com o ente, 

na medida em que o bem é algo criado com o ente, não restrito ao corpo, e sim 

criado e contraído por uma inclinação que o ser tem com o bem original, pois é 

por isso que se acredita que o homem tem uma tendência a ser bom e correto.  

Em um segundo momento, exponho a relação do bem com o 

conhecimento, especificamente com a verdade, em que o ente, bem e verdade 

se convertem entre si, a verdade como a cognoscibilidade do que o ente é, e o 

bem como a apetibilidade do que o ente se inclina. 

Este é o propósito deste TCC, que tem por conclusão o fato de que o 

‘bem’ se converte com todo ente, razão pela qual se faz presente no ser, na 

verdade do conhecimento e no bem de uma ação humana. Portanto, a 

consideração final irá expor que o bem primordial está em tudo que existe e 

antecede o processo verdadeiro do pensamento, pois a verdade pertencendo 

uma ordem formal, ela estará na relação do conhecimento intelectual que o ser 

abrange através de um modo racional, um processo que compreende as coisas 

existentes. Deste modo, o bem é apetecido por ser harmonioso e por ser 

agradável ao ser realizado, pois essas coisas que tendem os seres humanos 

como uma inclinação espontânea para o que é bom, é como a matéria que 

apetece a forma.        

A ciência através de seus estudos mostra como o conhecimento se 

transformou ao longo do tempo. A importância do princípio de tudo, e de como 

o conhecimento surgiu, é um assunto alvo de análise e questionamento. A 

forma pela qual ele era compreendido desperta o interesse de uma 

investigação, a saber, qual o princípio de tudo que existe? E como foi 

desenvolvido com o passar do tempo o conhecimento das coisas?  

O homem, em toda a história do saber, sempre se interessou em buscar 

o entendimento através da relação com o mundo que o cerca. A princípio, ele 
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tende por natureza a preservar-se, mas com a evolução do seu pensamento de 

acordo com as coisas que pode observar, procurou ir além das coisas que 

existem e são tangíveis. A possibilidade de criar e expandir o seu 

conhecimento fez com que ele se organizasse de um modo cognitivo para 

demonstrar a sua ciência na realidade. 

 A teoria de Tomás de Aquino continua sendo importante como exemplo 

que explica a questão da relação do conhecimento. Ainda hoje, ela é 

considerada como parte fundamental das pesquisas científicas. O 

desenvolvimento em relação à questão da interioridade (subjetividade) no que 

se trata o conhecimento humano pode ser constituído para um melhor 

aperfeiçoamento da mente humana e, por isso, é relevante abordar a questão 

do bem enquanto constitutivo de tudo o que existe, inclusive a forma pela qual 

se da o processo do conhecimento que contribui para a realização de um ato. 

As pesquisas relativas à questão da origem de tudo que existe, até 

agora, continuam sendo alvo de análise dos cientistas de nossa época. Por 

isso, é importante propor, ainda que muito brevemente, um levantamento dos 

primeiros princípios das causas do conhecimento, pois eles nos dão uma visão 

mais ampla de como é importante estudar o processo cognitivo da verdade de 

Tomás de Aquino. 

O objetivo do TCC é pontualmente apresentar o conceito de ‘bem’ que 

foi desenvolvido por Tomás de Aquino na obra Sobre a verdade, na questão O 

bem, na qual apresenta o Bem como o princípio de tudo o que existe e, 

também, expor a importância da relação do ‘bem’ com a ‘verdade’ por meio do 

processo cognitivo, pois nisto se encontra o devido valor dado ao 

conhecimento como meio pelo qual o ser humano chega à verdade através do 

conhecimento intelectual. Contudo, antes disto, apresento como o homem, ao 

participar deste modo racional cognitivo, é levado a uma boa ação, enquanto 

uma inclinação ao bem. E, por isso, o bem deve ser estudado não apenas 

como aquilo que leva o homem a conhecer a verdade, mas também de como 

fazer o bem. 
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CAPÍTULO 1 

A VIDA E A OBRA DE TOMÁS DE AQUINO 

1.1. A VIDA DE TOMÁS DE AQUINO1 

Tomás nasceu em 1225, no Castelo de Roccasecca, Condado de 

Aquino, no Reino da Sicília, filho de Landolfo e Teodora, de família nobre da 

Lombardia. Em 1230, com 5 anos de idade, os pais enviaram-no ao ilustre 

Mosteiro beneditino de Montecassino, onde recebeu as primeiras instruções 

para ler, escrever e ser iniciado na vida monástica. Repentina conturbação 

política e religiosa no referido mosteiro fez com que o Abade recomendasse ao 

seu pai que o enviasse, aos 14 anos de idade, na primavera de 1239, para 

estudar de artes e filosofia no Studium Generale de Nápoles. Provavelmente 

viveu no Mosteiro de São Demetrio. 

Calcula-se aproximadamente o nascimento de Tomás a 
partir da data da sua morte. Seu primeiro biógrafo nos 
informa que ele teria morrido na manhã de 7 de março de 
1274, antes de completar 49 anos de idade. O mesmo 
autor acrescenta em seguida: “Terminando o 49° ano de 
sua vida, ele começou no 50° o jubileu da glória eterna”. 
Situar-se-ia, pois, seu nascimento em 1225. (TORRELL, 
1999, p. 1). 

Foi em Nápoles que conheceu a Ordem dos Pregadores, fundada por 

São Domingos de Gusmão. Este contato foi aos poucos amadurecendo sua 

vocação e aproximando-o da vida dominicana. Tanto foi que em abril de 1244, 

recebeu o hábito dominicano. Conscientes de que os pais de Tomás não 

aceitariam dominicano, porque desejavam que ele algum dia fosse Abade de 

Montecassino, os frades levaram-no de Nápoles a Roma e de Roma a Bolonha. 

Teodora, sua mãe, quando soube do fato, empreendeu com seus outros filhos 

a captura do jovem frei Tomás, o que ocorreu na primeira quinzena de maio de 

1244.    

                                                           
1
 Para o presente capítulo foram utilizadas as seguintes referências bibliográficas: TORRELL, J-P. 

Iniciação a Santo Tomás de Aquino. Sua pessoa e obra. Tradução Luiz Paulo Rouanet. São 
Paulo: Edições Loyola, 1999, pp. 1-15; FAITANIN, P. Introdução ao Tomismo: Tomás, o 
Tomismo & os Tomistas, uma breve apresentação. Cadernos da Aquinate 11. Niterói: Instituto 
Aquinate, 2011, pp. 11-17.  
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De nada adiantou a queixa dos dominicanos ante as autoridades 

religiosas e civis. Então, o jovem dominicano, foi levado por seus irmãos e 

detido na Torre do Castelo de Rocassecca. Lá ficou de maio a junho de 1244 

até julho de 1245. Tomás tinha 19 anos de idade e, enquanto esteve detido, 

dedicou todo o seu tempo a orar, ler a bíblia, estudar o Livro das Sentenças e, 

muito provavelmente, o que se conhecia da lógica de Aristóteles.  

Sem dúvida, deve-se a este período o estabelecimento de seu plano de 

vida espiritual e de estudos, que lhe valeu por toda vida. Com a oração 

fortaleceu a fé, semeando uma profunda vida interior de afinidade com a graça. 

Com o estudo fortaleceu a razão, cultivando uma ordenada e natural via de 

investigação sobre a verdade. A oração culminava no estudo e o estudo na 

oração. A investigação do racional não dispensava da afinidade conseguida na 

oração que, de certo modo, ela continuava na leitura da sagrada escritura e no 

aprendizado da filosofia.  

Sua família, diante de convicção de Tomás, não sem antes o ter posto à 

prova, permitiu que os frades dominicanos o reconduzissem a Nápoles, 

provavelmente, na segunda quinzena de julho de 1245. De Nápoles, Tomás foi 

enviado para Roma, pois os frades temiam que novamente fosse capturado e 

detido. Em Roma, o Mestre da Ordem, João, o Teutônico, naquele mesmo ano 

foi a Paris para completar a formação filosófica e iniciar a teológica. Sobre isso 

escreveu o Papa João XXII:  

Assim, este Beato Tomás de Aquino, da Ordem dos 
Irmãos Pregadores, Doutor em Sagrada Teologia, homem 
de nobre família, mas de uma nobreza da alma ainda 
maior, de ilustre fama, de vida digníssima, depois de uma 
cuidadosa meditação e de uma atenta deliberação 
recebeu o hábito da Ordem dos Pregadores. (PAPA JOÃO 
XXII, 2010, pp. 12-13). 

Permaneceu em Paris, do outono de 1245 até a primavera de 1248, 

completando os seus estudos filosóficos na faculdade de artes de Paris e 

iniciando os seus estudos teológicos no convento de Saint-Jacques, sob a 

autoria de Alberto Magno. Em 29 de Junho de 1248, em razão da criação do 

Studium General e em colônia, Alberto Magno partiu para lá e permaneceu até 

1252. Foi deste período o apelido ‘boi mudo da Sicília’, não só em razão do seu 
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caráter taciturno, mas também por causa da sua corpulência. Foi ordenado 

sacerdote neste período em que esteve em Colônia. 

 

1.2. A OBRA DE TOMÁS DE AQUINO 

João, o Teutônico, no início de 1252, pediu a Alberto Magno para 

indicar-lhe um teólogo que pudesse ser nomeado bacharel para ensinar em 

Paris. Alberto indicou Tomás que, com apenas 27 anos, não poderia exercer o 

cargo, pois a idade canônica para assumir este ofício era a de 29 anos. 

Concedida esta permissão, Tomás começou a ensinar, como bacharel, as 

Sentenças de Pedro Lombardo em setembro 1252. De 1252 a 1256, Tomás 

não só lecionou, mas também se preparou para se tornar Mestre em Sagrada 

Escritura, comentando os referidos livros das Sentenças.  

São também deste período os dois opúsculos: De ente et essentia e De 

principiis naturae. Em 3 de março de 1256, o papa Alexandre IV louva Aimerico, 

chanceler da Universidade de Paris, por conceder a Tomás licença para 

ensinar como mestre. Em abril ou maio de 1256, ele obteve o grau de ‘Mestre 

em Teologia’. Este título culminava com a apresentação de uma aula inaugural 

que ocorreu entre 3 de março e 17 de junho de 1256.  

Durante os três anos seguintes, ele compôs suas Quaestiones 

disputatae de veritate e comentou o De Trinitate de Boécio. Durante este 

período, teria produzido muitos outros opúsculos. Contudo, a tensão causada 

nesta época por uma polêmica relacionada à sua ordem antecipou, talvez, seu 

retorno para a Itália, no final de 1259, indo para Nápoles e lá permanecendo 

até setembro de 1261. 

Neste período, defendeu a vida religiosa e escreveu o opúsculo Contra 

impugnantes Dei e a importante obra Summa Contra Gentiles. Em 1260, 

Tomás foi nomeado Pregador Geral da Província Romana de sua ordem. Em 

1261, Urbano IV, foi eleito Papa e reuniu no seu pontificado, em Orvieto, um 
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seleto grupo de homens da ciência. Como Tomás encontrava-se em Orvieto, a 

partir de 1261, provavelmente permaneceu ali, por esta razão até 1265.  

Dentre as diversas contribuições desta época, Tomás colaborou para 

assentar as bases intelectuais de uma reintegração das comunidades orientais 

à Igreja de Roma, conseguida parcialmente alguns anos mais tarde. Sua 

Catena aurea foi composta por expresso desejo do Papa em Orvieto e 

estabeleceu um marco na progressiva assimilação da Patrística grega pela 

teologia latina. Também, por encargo de Urbano IV, que instituiu a solenidade 

do Corpus Christi, o Aquinate redigiu o seu ofício litúrgico. 

 Sua notória fama de sábio fez com que começasse a receber inúmeras 

consultas de toda Europa sobre diversos assuntos. Depois da morte de Urbano 

IV, no final de 1264, Tomás foi encarregado de, no ano seguinte, fundar um 

studium dominicano em Roma. Deste período, o testemunho que diz que 

Tomás era assíduo no estudo, na oração, celebrava e assistia diariamente 

duas missas e, não raro, encontravam-no em lágrimas, após intenso ato de 

contemplação. Crescia igualmente a sua fama de santidade. Sobre sua 

santidade escreveu o Papa São Pio V: 

Desde que Santo Tomás, Doutor Angélico, da Ordem dos 
Frades Pregadores, há muito levado da face da terra para 
o céu, foi com louvor contado entre o número dos santos, 
fortaleceu-se a verdade católica no coração, na ação e na 
palavra, comprovada por admiráveis e sólidos 
testemunhos. E porque a inexaurível bondade de Deus 
quis enaltecer o seu servo Tomás com sinais de milagres, 
obras de verdadeira piedade perpétua, e com a certíssima 
regra da doutrina Cristã, com a qual o Santo Doutor 
iluminou a Igreja Apostólica e refutou inúmeras heresias, 
como evoca a feliz recordação de João XXII, Nosso 
predecessor, que o inscreveu no número dos santos, e 
cuja festa é no dia 7 de Março, acolhe-se também agora, e 
ordena-se que se celebre com honra o aniversário. (PAPA 
SÃO PIO V, 2010, pp. 12-13). 

De 1265 a 1268 esteve em Roma como Mestre Regente no convento de 

Santa Sabina. Neste período, iniciou a sua grande obra Summa Theologiae. 

Além desta importante obra, ainda escreveu neste período as seguintes: De 

potentia Dei, Compendium Theologiae, De regno e o Sententia libri De anima. 

De 1267 a 1268, permanece em Viterbo. Retornou à Paris no outono de 1268 e 
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lá permaneceu até 1272, onde lecionou e se defendeu de confrontos doutrinais 

e das agitações de alguns professores, com a publicação dos opúsculos De 

aeternitate mundi e o De unitate intellectus.   

São deste período as obras Lectura super Ioannem, De malo e os 

Quodlibetales. Tomás também respondeu a uma série de consultas e produziu 

algumas pequenas obras: De mixtione elementorum, De motu cordis, De 

operationibus occultis naturae, De iudiciis astrorum, De sortibus, De secreto, 

De substantiis separatis e o Super de Causis. São deste período os 

comentários sobre as principais obras de Aristóteles traduzidas do grego para o 

latim por Guilherme de Moerbeke. De 1272 a 1273 esteve em Nápoles, onde 

lecionou sobre as epístolas paulinas, promoveu cursos sobre os salmos e deu 

continuidade à III parte da Summa Theologiae, escrevendo sobre a vida de 

Jesus, não tendo finalizado esta obra. Também redigiu outros textos não 

menos importantes. 
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CAPÍTULO 2 

O BEM EM TOMÁS DE AQUINO 

Neste capítulo, apresento, principalmente, o conceito de ‘bem’ e sua 

relação com o ‘ente’ e com a ‘verdade’. Contudo, para esclarecer a relação do 

‘bem’ com o ‘ente’ e com a ‘verdade’, também apresento, primeiro e 

brevemente, a definição de ‘ente’, pois a primeira relação do bem a ser tratada 

é com o ‘ente’ e, depois, a definição de ‘bem’ e, por fim, a de ‘verdade’.  

O ‘ente’ para Tomás é o que tem ser e se identifica com a substância. 

Tomás assim esclarece: 

Mas porque é em sentido absoluto e primeiro que ‘ente’ se 
afirma das substâncias, e secundária e como que 
relativamente, dos acidentes, segue-se que a essência, 
própria e verdadeiramente, se encontra nas substâncias, e 
apenas de certo modo e relativamente, nos acidentes. 
(AQUINO, Tomás, O ente e a essência, cap. 1, §4, p. 7). 

Segue-se, então, que o ‘ente’ é o ser que se diz primeiro da substância, 

da qual se diz as demais categorias, como os acidentes.  

O ‘bem’ para Tomás de Aquino apresenta tais categorias (preceitos e 

ordem): O bem comum, ou seja, o bem de uma comunidade de pessoas 

(natural); O bem individual ou pessoal, que é o bem moral (processo), que 

resulta de uma vontade livre, e o bem transcendental ou bem ontológico, 

enquanto o bem é uma propriedade transcendental do ente, de tal modo que 

onde há ente há bem, porque se convertem entre si. Neste aspecto, para 

Tomás de Aquino, o bem, em qualquer, é uma perfeição idêntica ao ente como 

aquilo a que todos os entes tendem: 

O bem e o ente são idênticos na realidade; eles só diferem 
quanto à razão. Eis a prova: a razão do bem consiste em 
que alguma coisa seja atrativa. Por isso mesmo, o Filósofo 
no livro I da Ética, assim define o bem: “Aquilo para o qual 
todas as coisas tendem”. Ora, uma coisa atrai na medida 
em que é perfeita, pois todos os seres tendem para a 
própria perfeição. Além do mais, todo ser é perfeito na 
medida em que se encontra em ato. É certo, portanto, que 
algo é bom na medida em que é ente, pois o ser é a 
atualidade de todas as coisas, como já se viu. É evidente 
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que o bem e o ente são idênticos na realidade. (AQUINO, 
Tomás, Suma teológica, I, q. 5, artigo 1, respondo, p. 193-

194). 

Segue-se, então, que o ‘bem’ é uma perfeição que atrai e que se 

converte com o ente na realidade. Cabe saber, em seguida, qual é a causa do 

‘bem’ no ‘ente’, para melhor entender a relação entre o bem e o ente e, logo 

depois, igualmente, saber qual é a relação entre o bem e a verdade. 

A ‘verdade’ para Tomás é principalmente o que existe na mente como 

uma ‘adequação da coisa com o intelecto’ e tal como o ‘bem’, a ‘verdade’ se 

converte com o ‘ente’, de tal modo que onde há ‘verdade’ há ‘ente’. Assim 

Tomás define:  

Em sentido contrário, o Filósofo declara no livro VI da 
Metafísica: “O verdadeiro e o falso não estão nas coisas, 
mas no intelecto”. (AQUINO, Tomás, Suma teológica, I, q. 

16, artigo 1, p. 358). 

E diz que é uma adequação ou conformidade do intelecto e da coisa. 

Assim expressa Tomás: 

 
A verdade, como foi dito, segundo sua razão primeira está 
no intelecto... E eis por que se define a verdade pela 
conformidade do intelecto e da coisa. Daí que conhecer tal 
conformidade é conhecer a verdade. (AQUINO, Tomás, 
Suma teológica, I, q. 16, artigo 2, p. 361). 

E apresenta que é pelo fato do ‘ente’ ser inteligível que a ‘verdade’ se 

converte com o ente. Deste modo expõem Tomás: 

 
Esta coisa conhecida, todavia, pode se referir ao intelecto 
por si ou por acidente. Ela se refere por si ao intelecto 
quando dele depende segundo seu ser; ela se refere por 
acidente ao intelecto pelo qual ela é cognoscível. 
(AQUINO, Tomás, Suma teológica, I, q. 16, artigo 1, p. 
358-359). 

 
 
         Porque o que se passa em uma ideia abstrata e verdadeira abrange uma 

compreensão intelectual, uma atividade cognitiva com uma capacidade racional 

de adquirir conhecimento. Assim, o ser compreende essa aptidão de entender 

segundo um modo racional em seu pensamento através do ente em uma 
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relação com o bem supremo, pois só desta forma pode ser conhecida as coisas 

que existem no mundo. 

 

 

2.1. O BEM E O ENTE 

O bem inferior tem por causa o Bem superior, que é o supremo. E o Bem 

supremo insere algo benéfico no bem criado que é o ente. O Bem acrescenta 

algo positivo no ente que está adequado com os aspectos da própria natureza 

do ente. Esse bem é uma perfeição que se expressa na natureza do ente, pois 

se não tivesse essa relação com esse propósito de um bem, seria 

desagradável, e ficaria determinado a um tipo de ente e ruim. Considerado o 

bem como algo correto, agradável e prazeroso. O contrário seria um modo ou 

gênero incorreto e negativo de ente.  

O bem está determinado a um predicamento afirmativo que se opõe a 

um modo negativo. Ele é definido por uma categoria ou condição que se inclui 

em todos os seres. O Bem em si é extenso ao ser. Inicialmente, é fundamental 

considerar que cada coisa ou tudo que existe abrange o ente por sua essência. 

O homem em questão, não é bom por sua essência, mas por um vínculo 

participativo que tem com a bondade divina. 

O principio superior (Deus) acrescenta algo positivo ao ente do homem, 

que está relacionado com a realidade em uma existência verdadeira. Portanto, 

o bem é extenso ao ser, e isso requer uma ação, uma influência ou efeito que 

procede da essência, através de uma conformidade daquilo que é bom. Então, 

acredita-se que a essência é boa em virtude do bem superior que acrescenta 

algo real ao ente. O Bem de Deus em relação ao ente deve ser distinto na 

realidade através da razão, pois Deus é a causa que dá início à existência. 

Nesta passagem Tomás explicita esta questão: 

Porém a ideia de bem se estende a todas as coisas – 
inclusive às ideias... E, por isso, seria necessário dizer que 
o próprio bem por si seria princípio universal de todas as 
coisas, que é Deus. Por isso, segue-se dessa opinião, que 



20 
 

 
  

todas as coisas são denominadas boas pela mesma 
bondade primeira que é Deus. (AQUINO, O bem, 2015, p. 

59). 

O bem é estabelecido no ente de acordo com uma aptidão que o ente 

contrai de agir e operar bem, enquanto se inclina a fazer algo. É assim que 

bem e ente se convertem e o bem acrescenta algo de positivo ao ente2. E 

Tomás diz que de três modos algo pode ser acrescido a outro. Primeiro modo é 

acidental e na essência, como algo verdadeiro, mas que vem de fora da 

essência, como brancura acrescida ao corpo, mas não é da essência do corpo. 

Segundo modo é real e na essência, quando algo é acrescido e contraído por 

uma inclinação que tem com o externo (o bem superior), pois se diz que o 

homem tem uma tendência a ser bom:  

Assim como homem acrescenta algo a animal, não, de 
fato, de modo que exista no homem algo real, que seja, 
completamente externo à essência de animal, de outra 
maneira seria necessário dizer que nem tudo que é 
homem seria animal, mas animal seria parte do homem, 
animal se contrai pelo homem porque isso que determina 
e atualmente se contém na definição de homem está 
contido implicitamente e como potencialmente na definição 
de animal. (AQUINO, Tomás, O Bem, p. 30). 

Terceiro modo é segundo a razão, como quando algo é da definição de 

um e não de outro e só é considerado na razão, como na definição ‘toupeira 

cega’, pois cegueira não entra na definição de toupeira, já que ela não tem a 

visão como algo acrescida a sua essência.  

Neste modo, a descrição do homem através da alma racional tem uma 

relação com que traduz ou significa animal em sua classificação, e não é 

porque esta na alma que se define racional, pois essa explicação que 

acrescenta homem a animal faz parte da constituição que tem uma função de 

tendência comum a todos os seres ou espécies que identifica uma condição 

animal, uma condição natural a todos os seres, comum a todos da mesma 

espécie, mas é como na terceira posição explica, onde algo é inserido no outro 

                                                           
2
 Tomás refuta duas possíveis objeções tomadas de interpretações equivocadas: uma de 

Agostinho e outra de Boécio, segundo as quais o bem não acrescentaria nada de positivo ao 
ente (AQUINO, Tomás, O bem. p. 29-30). 
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somente por um processo intelectual, ou modo de razão, algo que se define em 

um, pode não ser descrito no outro.  

Então, entende-se que não acrescenta nada na natureza segundo as 

coisas da realidade, e sim através de um modo racional. Pode-se dizer que 

nem todo homem é cego por natureza, mas por algum infortúnio ele ficou cego. 

Assim, para ser de natureza deveriam todos ser cegos, mas como só existem 

alguns, não se pode generalizar, isto é, dizer que todos são cegos. Um homem 

pode ser generalizado por sua espécie humana, pois todo homem é humano 

por natureza, a saber, todo homem é humano. Segundo a razão, podem 

ocorrer descrições diferentes de uma coisa para a outra. Tudo dependerá do 

que ele contrai ou for adquirido através da realidade existente.    

No primeiro modo, apesar da inclusão de algo ao ente em particular, não 

há nenhuma realidade existente na natureza da essência que abrange o ente 

de todos, mesmo que exista uma realidade além da essência desse ente. Já no 

segundo modo acrescenta-se uma realidade no ente, porque, segundo o ente 

de razão, existe uma apropriação através dos dez gêneros. Neste caso, 

acrescenta-se uma realidade ao ente, porque a razão toma posse através das 

dez categorias ou gêneros, abrangendo algo ao ente como acidente ou 

distinção da essência do ente, um modo que se estabelece na existência da 

coisa. Para Tomás, o bem não é acrescido ao ente como um acidente, como os 

das categorias ou como algo que exista só na razão, mas como algo real 

segundo o ser que tem na natureza das coisas: 

O ente é perfectivo de outro não só segundo a noção de 
espécie, mas também segundo o ser que tem na natureza 
das coisas. E por esse modo é perfectivo o bem... Assim, 
portanto, primeira e principalmente se diz bom o ente 
perfectivo de outro, por modo de fim, mas 
secundariamente se diz algo bom, o que conduz ao fim, 
enquanto se chama bom o útil, ou o que tem por natureza 
atingir o fim, assim como se diz são [saudável] não só de 
quem tem saúde, mas também do que a produz, conserva 
e a significa. (AQUINO, Tomás. O bem, p. 33-34). 

Desta forma, o ente é dado como perfeição através da noção de espécie 

e segundo a natureza das coisas. Isso indica que essa precisão está de acordo 

com o bem. Ele existe nas coisas, na medida em que é ente no ser, e é dado 
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como perfeição na medida em que é ente, e é perfeito e completo através de 

um modo racional, pois tem a finalidade de acordo com que se aperfeiçoa com 

a origem, (o bem superior, o perfeito) como algo que tem como finalidade, ou 

objetividade de uma perfeição (o bem).  

Assim, no que diz respeito a essa compreensão, o que é perfeito (o 

bem) compartilha a sua perfeição ao ente, que se aperfeiçoa através de um 

apetite e desejo das coisas existente, pois esse é o objetivo de todo fim, é o 

bem (o que é perfeito). Sendo o bem o que reserva uma atividade proveitosa, e 

que atinge um resultado esperado, com uma finalidade do bem. Podemos dizer 

que ‘saudável’ não é somente quem tem ‘saúde’, mas também o que a produz, 

conserva e transmite ou repassa, através da ação. 

Portanto, podemos dizer que de uma forma completa que o bem insere 

uma condição que motiva à causa final. O bem apresenta ao ente o que é bom, 

como também os gêneros fundamentam a razão do ser. Tanto a distribuição, 

quanto a estruturação, depende uma da outra para sua completude, isto é, 

considerado a primeira condição do ente e a causa primeira (o bem), e a 

segunda, o que se serve de acordo com o modo racional. Podemos entender 

que a causa segunda para existir depende da disposição da causa primeira.  

Contudo, a causa primeira (o bem primordial) não precisa de outra coisa para 

existir. 

Tomás, assim, expõe que a relação real está no gênero e também nas 

relações que envolvem o ente. Assim, é comum dizer que a condição 

organizada através da causa é influenciada e constitui as coisas de uma forma 

parecida. No entanto, o bem abrange e se desenvolve no ser de acordo com 

que envolve a estruturação que conclui a causa final. Essa extensão não é 

dada segundo uma capacidade inserida, mas pelo bem original que se estende 

e leva à conclusão, e a princípio a conclusão participa da origem, segundo a 

semelhança ao aspecto do modo, entretanto, o fim ou a conclusão acompanha 

a realidade existencial, de acordo com o ser. É isso que é considerado como a 

definição de bem em sua relação com o ente. 
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Assim, podemos tirar algumas conclusões do visto até aqui: 1) Existe um 

Bem primordial que é anterior e causa de todo bem no ente; 2)  Que o bem 

existe e se converte e contrai com o ente; 3) O ente enquanto bem, não pode 

ser compreendido sem o bem; 4) Também o bem é perfeição da natureza do 

ente. E seu oposto é qualquer imperfeição que não se converte e nem se 

contrai com o ente, e que é chamado de mal; 5)  Que o ente tende para o bem, 

enquanto sua perfeição e fim. 

 

 

2.2. O BEM E A VERDADE 

Agora cabe relacionar o ‘bem’ com a ‘verdade’. Esta relação busca 

principalmente saber se o ‘bem’, segundo a noção, é anterior à ‘verdade’. O 

argumento oposto é de que a verdade precede o bem, mas de acordo com a 

realidade é sustentado que tudo que tem existência real se apresenta na coisa 

e o bem sendo existente na coisa seria anterior a verdade. Porém, sobre a 

anterioridade da noção de verdade à de bem, ela estaria apenas na mente, 

assim expressa Tomás: 

Além do mais, quanto mais algo é imaterial tanto mais 
será anterior. Ora, a verdade é mais imaterial do que o 
bem, porque o bem se encontra nas coisas naturais, a 
verdade, porém, está só na mente imaterial. Logo, a 
verdade é naturalmente anterior ao bem. (AQUINO, O 
bem, p. 48). 

O bem que existe nas coisas é anterior à noção compreendida pelo 

pensamento. Então, apenas enquanto noção na mente a verdade é anterior, 

pois enquanto realidade o bem é anterior, pois existe primeiro nas coisas. Isso 

mostra que o que abrange a mente segue um processo intelectual, a saber, o 

que é verdadeiro existe no pensamento.  

Deste modo, o bem está em tudo que existe (coisa), e antecede ao 

conhecimento da verdade particular pela mente. Isso mostra que o bem é 

determinado na conclusão do ato, e a verdade pertence a uma ordem formal do 

pensamento, em que reside e localiza as limitações das propriedades 
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(qualidades) atribuídas pelo entendimento racional. Eis como Tomás refere-se 

à questão: 

Considerando o bem e a verdade em si mesmos, assim a 
verdade é anterior ao bem segundo a noção, pois a 
verdade é perfectiva de algo segundo a noção da espécie; 
mas o bem não é só segundo a noção da espécie, mas 
também segundo o ser que tem na coisa. E, assim, inclui 
mais em si a noção de bem do que a de verdade, e se tem 
em certo modo por adição a ela. (AQUINO, Tomás. O bem, 
p. 49). 

 Segundo essa acepção, na conclusão está à ordem, isto é, a perfeição 

primeira se manifesta na realidade através de um ato perfeito, porque a 

perfeição original é o fim de todo ser que se mostra na existência. Então, o que 

se refere ao movimento ordenado está na mente e vem depois do bem. O bem 

universal designa os termos gerais que estão em todos os seres, e isso o 

classifica como o ser (humano). O ser particular está de acordo com certas 

pessoas ou coisas, é algo concluído individualmente.  Conclui-se, então, que o 

bem universal vem antes do bem particular. Em outras palavras, considerada a 

relação entre o bem e a verdade por parte das realidades perfectíveis, ocorre 

que o bem passa a ser naturalmente anterior à verdade. Tomás assim o 

explica: 

Primeiro, porque a perfeição de bem se estende a mais 
realidades do que a perfeição da verdade. De fato, pela 
verdade não são senão aperfeiçoadas aquelas realidades 
que podem perceber algum ente em si mesmo ou tê-lo em 
si mesmo segundo a sua noção, e não segundo o ser que 
o ente tem em si mesmo. São assim somente as coisas 
que recebem algo imaterialmente e são cognoscitivas, 
pois a espécie de pedra está na alma, mas não segundo o 
ser que tem na pedra. Mas pelo bem são por natureza 
levadas a aperfeiçoarem-se também aquelas coisas que 
recebem algo segundo o ser material, pois a noção de 
bem consiste nisto, que algo seja perfectivo tanto segundo 
a noção de espécie quanto também segundo o ser, como 
foi dito antes. E, por isso, todas as coisas apetecem o bem, 
mas nem todas as coisas conhecem a verdade. (AQUINO, 
Tomás. O bem, p. 49-50). 

   

O argumento contrário (de Agostinho) defende que a verdade está em 

uma condição anterior, mas o bem antecede a verdade não apenas na noção 

da mente, mas também na realidade. Como visto acima, há uma relação em 
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que o bem é anterior, e isso não é apenas quanto à uma noção. A questão da 

relação em que a verdade é anterior ao bem ocorre quando considerado em si.  

Tomás, em sua consideração, apresenta que tanto o verdadeiro quanto 

o bem compreendem uma importância. Ele acredita que as posições 

apresentadas possuem relações com o que se trata a perfeição e o que é 

perfeito. A verdade entendida como oposta é anterior ao bem, e isso pode se 

dizer com respeito à interioridade do pensamento. Ela, nesse sentido, pode 

anteceder o bem, pois a verdade será considerada como um modo de 

perfeição de uma ideia de espécie, mas o bem não está de acordo somente 

com essa condição que classifica o ser (como espécie humana). Ele também 

tem uma relação com que se diz a coisa no ser e no ato. Isso abrange a 

interioridade do pensamento uma grande parte da compreensão de bem, mais 

do que a verdade, por ter uma correlação que comporta todo o ser do começo 

ao fim.  

Desta forma, percebe-se que o bem pode ser entendido através da 

verdade, porém o que é verdadeiro é sustentado de acordo com o bem do 

inicio ao fim, mas o que se passa em uma representação mental verdadeira 

abrange uma compreensão intelectual, uma atividade cognitiva, com uma 

capacidade racional de adquirir conhecimento. Contudo, o ser compreende 

essa capacidade de entender segundo a razão em seu pensamento, através do 

ente em relação ao Bem supremo, pois só assim se pode conhecer qualquer 

coisa. Entretanto, se for considerado o modo como a verdade anterior ao bem 

será representado por uma forma de perfeição, e será oposto, mas se o bem 

vir antes da verdade será demonstrado de duas formas: 

A princípio o bem perfeito abrange o ente, e se torna mais amplo de 

acordo com a existência, comportando mais do que o aperfeiçoamento que fica 

restrito à verdade, pois através da verdade é considerado o modo de 

aprimoramento de uma realidade. Esse modo compreende o ente e as 

propriedades que estão na interioridade do pensamento, particularidade da 

mente de acordo com a ideia, não de algo como o ente que o ser tem. São 

coisas conhecidas como na alma (composição imaterial do ser), que são 
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levadas à coisa material. Mas a ideia de bem está de acordo com a 

representação mental de algo, como também com aperfeiçoamento, e com a 

realidade existente conforme se apresenta o ser. Assim, entende-se que toda 

coisa tende ao bem, mas nem todas as verdades são iguais na coisa, podendo 

ela variar. 

É certo que todas as coisas têm uma relação primeira com o que é 

perfeito no bem, de acordo com uma perfeição da verdade, mas cada coisa se 

estrutura de acordo com a verdade desejada, segundo o que se percebe algo 

existente. O ser comporta o bem que por natureza é essencial em seu 

pensamento. Ele também compreende através de um entendimento verdadeiro, 

um processo intelectual racional do que percebe na realidade. 

A exposição sobre as questões acerca da correspondência do bem e a 

verdade, apresenta características e particularidades que as distinguem. A 

verdade em uma relação anterior e posterior ao bem de acordo com o ser em 

uma compreensão segue uma sequência. O bem inicia, passa por um 

movimento intelectual de verdade e depois é concluído através do bem em um 

ato. Essa exposição mostra que a verdade não pode ser anterior ao bem. 

Porque o que diz respeito à verdade se dá através da apreensão que a mente 

tem das coisas que existem antes da conclusão final do bem (ou ato). O bem 

por fazer parte de um todo (do começo ao fim), abrange o ser em maior parte, 

mais que a verdade. Assim, se for analisar a verdade segundo essa 

interioridade que ocorre no pensamento poderemos entender que ela fica 

restrita somente a um processo mental.  

Isso decorre que quando desejamos ou queremos realizar alguma coisa, 

concluímos uma vontade através da intenção que se passa na mente humana, 

como uma tendência da realização de um ato.  Quando unimos a vontade do 

bem no processo mental de verdade, o que se deseja terá uma correlação com 

uma ideia de fim, como concluir um objetivo que temos do bem inicial. Por isso, 

o objetivo faz a diferença, pois algo por natureza é seguido a se aprimorar 

através do bem, não só pelo sentimento afetuoso do bem, mais pela totalidade 

do ser de acordo com que é bom do inicio ao fim, como a conclusão da 
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realidade existente. O argumento considerado como verdadeiro anterior ao 

bem é somente compreendido no interior da mente, e é só desta forma que ele 

é entendido, sobre o aspecto da interioridade do pensamento vindo antes da 

conclusão.  

Segundo o argumento, podemos entender que toda colocação absoluta 

perfeita quer dizer algo que se encontra na natureza das coisas (essências dos 

seres) em uma condição própria dos seres humanos, acrescentar algo real é a 

definição de bem, o ente abrange um gênero especial, entretanto, é 

indispensável que se entenda que o bem não se contrai ao ente somente pela 

razão. O que se diz da razão se divide de duas maneiras. Uma é a negação e a 

outra certa relação. Por certo, a colocação absoluta (perfeita) quer dizer algo 

que se encontra na natureza das coisas, então, o ente pertence à construção 

do intelecto. 

O Bem supremo (uno) só insere no ente o que se entende sobre aptidão 

para inteligência, pois só se compreende o uno por completo, deste modo, 

como inteiro. Assim, entende-se que o verdadeiro e o ser, seja como o que 

denota uma afirmação, algo positivo, isso mostra que só se pode inserir uma 

ligação de razão ou inteligência. Essa condição só se confere através do ser 

que é racional. Já a relação compartilhada é dada através de uma 

subordinação como fica compreendido internamente no pensamento. Essa 

ideia se dá através de uma aptidão que recebe impressões externas através 

dos sentidos, ou de uma sensibilidade de ligação do ser com o Bem supremo 

através do ente. Na prática, a percepção das coisas que estão na realidade 

concreta é entendida a partir do conhecimento racional. 

Isso ocorrerá de um modo que se tenha no ente um conhecimento 

pressuposto. Como o branco que insere a brancura no ente para que se possa 

ser entendido, conhecido através dos sentidos, a realidade existe (do branco). 

A relação de conhecimento deve ser por uma forma lógica e coerente, isto é, o 

conhecimento racional deve ter uma conexão compreensível, para ser 

entendido, pois seus princípios devem partir de uma ideia ou modo de pensar 
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que seja proporcional à realidade existente, por uma regra classificada por 

características como gênero e espécie na realidade existente. 

Deste modo, é assim que ocorre com as coisas que tem uma relação de 

perfeição com o perfeito. É significativo que o bem seja verdadeiro para que 

seja acrescentado à inteligência e para que ocorra uma relação de perfeição. 

Contudo, é preciso conceituar as coisas, como a devida caracterização de 

espécie, e a do próprio ser, como o que é comum, e o que separa os seres, isto 

é, algo que existe e permanece na categoria de condição de espécie 

(qualidade). Desta forma, o ‘ente’ comporta a perfeição de duas formas. Uma 

forma de acordo com a definição caracterizada e classificada como variedades 

ou qualidades de espécie, onde aprimora e o intelecto percebe a noção de ente. 

É importante que seja esclarecido que o ente não está de uma forma natural, e 

sim como um modo de aperfeiçoar e acrescentar a verdade no ente, a saber, a 

verdade está no pensamento, e o ente é verdadeiro segundo está de acordo 

com o entendimento da percepção inteligível, através de um modo racional. 

Assim, os que se dizem ser convertíveis ente e verdade estão corretos por 

apresentarem uma totalidade, uma qualidade ordenada por uma retidão 

definida pela verdade, colocando o intelecto de uma forma explicativa e perfeita.  
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CONCLUSÃO 

As considerações finais mostram que o bem, ao ser avaliado por Tomás, 

é considerado como a causa e o princípio de tudo que existe, como o ser e as 

coisas. Ele expõe que o bem antecede o processo de conhecimento da 

verdade, pois a verdade pertencendo uma ordem formal estará na relação do 

conhecimento intelectual que é compreendido através de um modo racional de 

ver as coisas existentes. Mas o bem, segundo o ser, abrange um ente que tem 

um vínculo, a principio, com a origem e isso quer dizer que essa relação do 

‘ente’ com o ‘bem primordial’, antecede o processo cognitivo da razão. O bem 

sendo o que dá início a tudo tem um vínculo inicial com o ente do ser, depois 

que ele percebe as coisas que existem, desenvolvendo assim um 

conhecimento a partir desse processo de que compreende tudo que existe 

dentro da realidade.         

De acordo com o ser, o ente que se encontra em seu interior tem 

inicialmente uma relação transcendente com o bem primordial, isto é, o ente 

tem um vínculo com algo externo a ele, tem uma ligação com um Bem supremo 

(Deus) que insere um bem que apetece e deseja as coisas que existem. Esse 

vínculo e processo decorrem em um sentido harmonioso, de acordo com que 

se é agradável a partir de um modo de condução que compreende o mundo e 

tudo que existe. 

Essa constância da alma que assegura o bem do início ao fim, e é essa 

moderação harmônica que procura o equilíbrio das espécies com 

aprimoramento dos bens adquiridos através de um procedimento verdadeiro 

cognitivo. Essas duas questões que foram consideradas no desenvolvimento 

deste trabalho.  

Por natureza somos sensíveis e é por esse intermédio que temos 

ligação com o bem supremo. O bem que nos traz harmonia através dos 

sentidos e nos conduz a entendermos as coisas que existem no mundo que 

nos cerca. O Ser supremo insere algo favorável que harmoniza e que 

movimenta um desejo de conhecer, isso favorece a vontade própria de 
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conhecer que pode ser demonstrada por sua exatidão, é como o imperfeito que 

deseja a perfeição. Isso conclui que existe uma tendência do ser para o 

conhecimento, a saber, uma disposição que leva o homem a mover-se na 

direção do conhecimento.  

Contudo, considera-se também alguma coisa desejável quando está 

ligada ao seu princípio, ou seja, o bem, como a perfeição ocorre quando o 

desejo pela coisa é realizado, ou quando a forma produz um efeito. Esse foi o 

propósito deste trabalho, a saber, demonstrar de modo breve e o quanto 

possível o ‘bem’ e sua relação com o ‘ente’ e com ‘ a verdade’, considerando 

que ocorre a prioridade de um sobre outro quando considerado absolutamente 

e quando considerados relativamente o verdadeiro pode ser anterior ao bem, 

na noção, no pensamento. De qualquer modo, quanto ao Bem supremo, todo 

ente, bem particular e verdade se relacionam a ele. 
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