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"O uso comum chama sábios àqueles que ordenam corretamente as coisas e as governam 

bem; por isso Aristóteles afirmou: ordenar é o ofício do sábio." 

Esse pensamento encontra-se expresso no primeiro capítulo da Súmula Contra os Gentios, e 

seu autor parece ter seguido rigorosamente a máxima aristotélica, tanto ao construir o maior 

sistema teológico-filosófico da Idade Média, quanto em sua vida pessoal. 

A biografia de Tomás de Aquino não apresenta momentos dramáticos, podendo ser 

sintetizada nas etapas principais de uma vida inteiramente dedicada à meditação e ao estudo. 

Nascido no castelo de Roccasecca, perto de Aquino (Reino das Duas Sicílias), em 1225, Tomás 

de Aquino estudou inicialmente sob orientação dos monges beneditinos da Abadia de 

Montecassino e, em 1244, ingressou na Ordem dos Dominicanos. Um ano depois encontra-se 

em Paris, onde continua a formação teológica com Alberto Magno. De 1248 a 1252, permanece 

em Colônia, ainda dedicado aos mesmos estudos, até que volta a Paris e prossegue as atividades 



universitárias, culminando pela obtenção do título de doutor em teologia, em 1259. Nesse ano 

retorna à Itália e leciona em Agnani, Orvieto, Roma e Viterbo. De 1269 a 1272, exerceu em Paris 

as funções de professor. Retornando à Itália, veio a morrer no convento dos cistercienses de 

Fossanova, não muito longe da cidade natal, no dia 7 de março de 1274, com apenas 49 anos de 

idade. 

Tomás de Aquino foi um trabalhador incansável e um espírito metódico, que se 

empenhou em ordenar o saber teológico e moral acumulado na Idade Média, sobretudo o que 

recebeu através de seu mestre Alberto Magno. Como resultado, produziu extensa obra, que 

apresenta mais de sessenta títulos. As mais importantes são os Comentários Sobre as Sentenças, 

provavelmente redigidos entre 1253 e 1256, em Paris; Os Princípios e O Ente e a Essência, da mesma 

época; a Súmula Contra os Gentios e as Questões Sobre a Alma, compostas, ao que tudo indica, entre 

1259 e 1264; as Questões Diversas, começadas em 1263; e finalmente a Suma Teológica, sua obra mais 

célebre, apesar de não concluída. 

Em todas elas está sempre presente uma vasta erudição, não haurida diretamente nas 

fontes, pois Tomás de Aquino não conhecia nem o hebraico, nem o grego, nem o árabe. 

Limitado ao latim, conheceu e utilizou, porém, inúmeros autores profanos (Eudóxio, Euclides, 

Hipócrates, Galeno, Ptolomeu), os filósofos gregos, sobretudo Platão e Aristóteles, os árabes e 

judeus (Al Farabi, Avempace, Al Ghazali, Avicebrom, Avicena, Averróis, Israeli), e escolásticos, 

como Anselmo de Aosta, Bernardo de Clairvaux, Pedro Lombardo. Mas foi principalmente 

influenciado por Santo Agostinho e, mais ainda, por Alberto Magno, seu mestre em Paris. 

Uma velha questão 
Foi sobretudo em Paris que Tomás de Aquino viveu intensamente os conflitos 

intelectuais, típicos de sua época, que opunha o conhecimento pela fé ao conhecimento pela 

razão, a teologia à filosofia, a crença na revelação bíblica às investigações dos filósofos gregos. 

Em Paris esses conflitos ganhavam dramaticidade mais intensa do que em qualquer outra parte da 

Europa, pois a cidade era a capital do mais poderoso reino da Europa e pólo de atração de 

estrangeiros de todas as procedências. O papado não abria mão de seus direitos de organização 

da universidade e procurava fazê-lo no sentido de combater a predominância dos dialéticos (como 

eram então chamados os professores de filosofia) sobre os teólogos, isto é, os expositores e 

comenta-dores das Sagradas Escrituras. A dialética não deveria ser mais do que instrumento 

auxiliar e os mestres de teologia não deveriam fazer "ostentação de filosofia", determinava uma 

disposição papal de 1231. 

Os conflitos já vinham de algum tempo, mas acentuaram-se depois da divulgação da 

filosofia aristotélica, graças a traduções feitas pela escola de Toledo na segunda metade do século 



XII. O efeito causado pelas obras de Aristóteles foi extremamente perturbador. O mais 

importante fator de conflitos entre os admiradores do estagirita e dos defensores da fé residia no 

fato de a doutrina aristotélica apresentar, à primeira vista, um conteúdo muito distinto da 

concepção cristã do mundo. Na física aristotélica o mundo é eterno e incriado. Deus é o motor 

imóvel do universo, o "pensamento que se pensa a si mesmo" e nada cria, movendo o mundo 

como causa final, sem conhecê-lo, "como o amado atrai o amante". Por sua vez, a alma não é 

mais do que forma do corpo organizado, devendo nascer e morrer com ele sem ter nenhuma 

destinação sobrenatural. Assim, a filosofia aristotélica ignorava totalmente as noções de Deus 

criador e providente, bem como as de alma imortal, queda e redenção do homem, todas funda-

mentais à doutrina cristã. 

Apesar de tão distante dos dogmas cristãos, a filosofia aristotélica ganhou adeptos cada 

vez mais entusiasmados entre os dialéticos, que nela viam um alimento intelectual superior e se 

esforçavam para adaptá-la à revelação bíblica. Os esforços, contudo, não eram eficientes e os 

conflitos persistiam. O aristotelismo não servia, assim, à política dos papas e medidas rigorosas 

foram tomadas contra ele. Desde 1211, o concilio de Paris proíbe o ensino da física do filósofo 

grego e, em 1215, o legado papal, ao formular os estatutos da Universidade de Paris, proíbe a 

leitura da Metafísica e da Filosofia Natural, de Aristóteles. As proibições, contudo, caíam no vazio, 

diante do entusiasmo do público. O papa Gregório IX limitou-se então a ordenar a propagação 

das obras de Aristóteles, desde que expurgadas de afirmações contrárias aos dogmas da Igreja. 

Inicia-se assim a cristianização da filosofia aristotélica, o que só veio a se tornar possível graças ao 

espírito analítico, à capacidade de ordenação metódica e à habilidade dialética de Tomás de 

Aquino, que ele aliava a um profundo sentimento de fé cristã.  

A perfeição divina 
O ponto de partida para a construção do tomismo — e a conseqüente cristianização de 

Aristóteles — parece residir na hábil transformação que Santo Tomás operou na distinção 

aristotélica entre essência e existência. Aristóteles, nos Segundos Analíticos, distingue entre as 

questões "o que é um ser?" e "esse ser existe? A resposta à primeira pergunta constitui a definição 

de uma essência; mas, para Aristóteles, uma definição não implica jamais a existência, lógica ou 

empírica, do definido. Assim, em Aristóteles, a distinção entre essência e existência é puramente 

conceituai, lógica. Tomás de Aquino, ao contrário, interpreta aquela distinção como ontológica, 

real. Com isso, altera num ponto básico o conteúdo da filosofia aristotélica, embora mantenha 

seu arcabouço racional. Mas é o bastante para torná-la capaz de servir de fundamentação racional 

para os dogmas da revelação cristã, defender a ortodoxia da Igreja e dar combate às correntes 

consideradas heréticas. Fazendo apelo ao princípio do realismo ontológico (segundo o qual "tudo 



o que está contido na definição de uma coisa não pertence a essa coisa essencialmente, mas 

acidentalmente por outra"), Tomás de Aquino conclui que a definição da essência das criaturas 

não implica sua existência e, portanto, elas não existem por si mesmas, e sim devido a uma outra 

realidade (ab alio). A distinção real entre essência e existência torna-se, assim, o fundamento me-

tafísico da contingência das criaturas humanas e permite introduzir no peripatetismo a idéia de 

criação. 

Apenas em Deus haveria identidade entre essência e existência. Deus existe por si e Ele 

mesmo teria se revelado a Moisés, afirmando: "Eu sou aquele que sou". Deus seria, assim, criador 

de todas as coisas e fundamento de suas existências contingentes. Deus seria o puro ato de existir, 

não sendo uma essência qualquer — como o uno, o bem ou o pensamento — à qual se atribuiria 

a existência. Ele não seria um modo eminente de existir — como a eternidade, a imutabilidade ou 

a necessidade, que Lhe podem ser atribuídas — mas o próprio existir, tomado em si mesmo e ao 

qual nada pode ser acrescentado, pois isso seria pressupor uma limitação que não Lhe cabe. 

Desse modo, Deus não se identifica a seus atributos; estes é que, ao contrário, devem ser 

referidos a Ele, pois se é o existir puro, Ele é o ser pleno, nada podendo ser-Lhe atribuído e nada 

Lhe faltando. Deus é imóvel e eterno, pois não é possível conceber Nele nenhuma 

transformação. Deus é a perfeição pura. 

As vias que levam a Deus 
Segundo Santo Tomás a razão pode provar a existência de Deus através de cinco vias, 

todas de índole realista: considera-se algum aspecto da realidade dada pelos sentidos como o 

efeito do qual se procura a causa. 

A primeira fundamenta-se na constatação de que no universo existe movimento. Baseado 

em Aristóteles, Santo Tomás considera que todo movimento tem uma causa, que deve ser 

exterior ao próprio ser que está em movimento, pois não se pode admitir que uma mesma coisa 

possa ser ela mesma a coisa movida e o princípio motor que a faz movimentar-se. Por outro lado, 

o próprio motor deve ser movido por um outro, este por um terceiro, e assim por diante. Nessas 

condições, é necessário admitir ou que a série de motores é infinita e não existe um primeiro 

termo (não se conseguindo, assim, explicar o movimento), ou que a série é finita e seu primeiro 

termo é Deus. 

A segunda via diz respeito à idéia de causa em geral. Todas as coisas ou são causas ou são 

efeitos, não se podendo conceber que alguma coisa seja causa de si mesma. Nesse caso, ela seria 

causa e efeito ao mesmo tempo, sendo, assim, anterior e posterior, o que seria absurdo. Por outro 

lado, toda causa, por sua vez, deve ter sido causada por outra e esta por uma terceira, e assim 



sucessivamente. Impõe-se, portanto, admitir uma primeira causa não causada, Deus, ou aceitar 

uma série infinita e não explicar a causalidade. 

A terceira via refere-se aos conceitos de necessidade e possibilidade. Todos os seres estão 

em permanente transformação, alguns sendo gerados, outros se corrompendo e deixando de 

existir. Mas poder ou não existir não é possuir uma existência necessária e sim contingente, já que 

aquilo que é necessário não precisa de causa para existir. Assim, o possível não teria em si razão 

suficiente de existência e, se nas coisas houvesse apenas o possível, não haveria nada. Para que o 

possível exista é necessário, portanto, que algo o faça existir. Ou seja: se alguma coisa existe é 

porque participa do necessário. Este, por sua vez, exige uma cadeia de causas, que culmina no 

necessário absoluto, ou seja, Deus. 

A quarta via tomista para provar a existência de Deus é de índole platônica e baseia-se 

nos graus hierárquicos de perfeição observados nas coisas. Há graus na bondade, na verdade, na 

nobreza e nas outras perfeições desse gênero. O mais e o menos, implicados na noção de grau, 

pressupõem um termo de comparação que seja absoluto. Deverá existir, portanto, uma verdade e 

um bem em si: Deus. 

A quinta via fundamenta-se na ordem das coisas. De acordo com o finalismo aristotélico 

adotado por Tomás de Aquino, todas as operações dos corpos materiais tenderiam a um fim, 

mesmo quando desprovidos da consciência disso. A regularidade com que alcançam seu fim 

mostraria que eles não estão movidos pelo acaso; a regularidade seria intencional e desejada. Uma 

vez que aqueles corpos estão privados de conhecimento, pode-se concluir que há uma 

inteligência primeira, ordenadora da finalidade das coisas. Essa inteligência soberana seria Deus. 

A hierarquia das criaturas: anjos e homens 
Todas as provas da existência de Deus contêm já, implicitamente, o quadro tomista 

explicativo da realidade como um todo e esse quadro concilia as verdades da razão aristotélica e o 

conteúdo da revelação bíblica. Torna-se perfeitamente concebível pela razão que o mundo seja 

um conjunto de criaturas contingentes, cuja existência é dada por Deus, criadas a partir do nada e 

escalonadas segundo graus diversos de perfeição e participação na essência e existência divinas. 

No ápice da hierarquia das criaturas encontram-se os anjos e, para explicá-los, a distinção 

tomista entre essência e existência revela-se particularmente eficiente. Conforme os textos 

bíblicos, os anjos seriam puros espíritos, o que — interpretado aristotelicamente, sem o princípio 

tomista da distinção ontológica entre essência e existência — levaria à conclusão de que são puras 

formas e, portanto, incriados, eternos. Isso seria o mesmo que afirmar serem os anjos iguais a 

Deus, ou seja, cair-se-ia numa visão politeísta. 



A distinção ontológica entre essência e existência permite reinterpretar o princípio 

aristotélico segundo o qual a forma dá a existência: Santo Tomás pode então afirmar que é por 

intermédio da forma que Deus proporciona existência aos anjos, que seriam, assim, seres con-

tingentes. Os anjos seriam, pois, criaturas como as demais, embora incorpóreas e possuidoras da 

mais alta perfeição dentre as criaturas. Na hierarquia dos anjos cada um receberia do 

imediatamente superior as espécies inteligíveis, primeira fragmentação da luz divina, 

transmitindo-as à ordem angélica imediatamente inferior. 

Na hierarquia descendente das criaturas, o homem aparece como um ser dotado de duplo 

compromisso. Por sua alma, pertence à série dos seres imateriais, mas não é uma inteligência 

pura, como a dos anjos, pois encontra-se essencialmente ligada a um corpo. Liame substancial do 

universo, o homem é menos um elemento do mundo do que um novo mundo onde se resume a 

totalidade. A alma humana é, assim, um horizonte onde se tocam o mundo dos corpos e o dos 

espíritos. 

Por essa dupla natureza é que o homem pode conhecer (já que é alma), mas não pode ter 

contato direto com o inteligível (pois é também corpo). O conhecimento humano parte sempre 

dos sentidos, que revelam objetos concretos e singulares; mas, através da abstração, é capaz de 

finalmente forjar conceitos universais. Adotando e desenvolvendo a teoria aristotélica do 

conhecimento — sustentada pela doutrina metafísica do ato-potência —, Santo Tomás afirma 

que o intelecto pode gerar conceitos abstratos e universais porque não é um mero intelecto 

passivo, a receber e registrar os dados dos sentidos. Ao contrário, o processo intelectual seria 

movido, em última instância, pelo "intelecto agente", responsável pela atividade abstrativa. Assim, 

as noções de finalidade e de hierarquia, herdadas de Aristóteles, reaparecem também na teoria 

tomista do conhecimento: embora psicologicamente o conhecimento tenha início no plano 

corpóreo (os sentidos que apreendem objetos materiais), na verdade o processo é comandado 

pelo fim, situado no plano incorpóreo, espiritual (o "intelecto agente" que, já em ato, move a 

atualização da inteligibilidade e da universalidade potenciais dos dados fornecidos pelos sentidos. 

O combate às heresias 
A distinção real ou ontológica entre essência e existência — além de transformar a 

concepção aristotélica de um mundo eterno e incriado na concepção cristã de um ser criador 

(Deus), responsável pela existência dos demais seres, as criaturas — possibilitou a Tomás de 

Aquino refutar racionalmente e rejeitar como heréticas certas concepções correntes, na época, 

sobre dogmas da encarnação de Cristo e da Trindade.  

Com efeito, aplicadas a seres racionais, as noções de essência e existência reduzem-se às 

de natureza e pessoa. Afirmando-se a identidade entre essência e existência (portanto entre 



natureza e pessoa), é forçoso concluir pela presença em Cristo de duas pessoas, em virtude de sua 

dupla natureza ou essência (divina e humana). Tal conclusão é a que estava expressa na heresia 

nestoriana. Da mesma forma (identificando essência e existência, natureza e pessoa) poder-se-ia 

concluir pela presença em Cristo de uma só natureza (ou a divina ou a humana), como pretendia 

a heresia de Eutiques (c.378-c.454). 

A distinção tomista entre essência e existência, ao contrário, permitia defender 

racionalmente a versão ortodoxa do dogma, justificando a crença de que Jesus existiu como uma 

pessoa (existência) a encarnar duas naturezas (essências), a divina e a humana. 

De forma análoga, o tomismo resolveria o problema da Trindade, evitando os perigos das 

heresias triteísta e modalista. A primeira afirmava a tríplice natureza de Deus a fim de manter a 

crença de Seu desdobramento em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Inversamente, a 

heresia modalista ou sabeliana, acentuando a unidade da natureza de Deus, era levada a sustentar 

a existência de uma só pessoa. O princípio tomista, distinguindo ontologicamente essência e 

existência, sustenta, com argumentos filosóficos, a versão ortodoxa da revelação: Deus seria uma 

só natureza existindo como três pessoas. 

O Estado 
O fim do homem, para Santo Tomás, é o aperfeiçoamento de sua natureza, o que 

somente pode cumprir-se em Deus. A finalidade última das ações humanas transcenderia, 

portanto, ao próprio homem, cuja vontade, mesmo que ele não o saiba, leva-o a dirigir-se ao ser 

supremo. 

Para que possa ser considerada boa, a vontade deve conformar-se à norma moral que se 

encontra nos homens como reflexo da lei eterna da vontade divina. Esta, no entanto, não pode 

ser conhecida pelo homem, de tal forma que ele deve limitar-se a obedecer aos ditames da lei 

natural, entendida como lei da consciência humana. 

Em política, Santo Tomás distingue três tipos de lei, que dirigem a comunidade ao bem 

comum. O primeiro é constituído pela lei natural (conservação da vida, geração e educação dos 

filhos, desejo da verdade); o segundo inclui as leis humanas ou positivas, estabelecidas pelo 

homem com base na lei natural e dirigida à utilidade comum; finalmente, a lei divina guiaria o 

homem à consecução de seu fim sobrenatural, enquanto alma imortal. 

Quanto ao problema das relações entre o poder temporal e o poder espiritual, as idéias de 

Santo Tomás revelam a procura de equilíbrio entre as tendências conflitantes da época. O Estado 

(poder temporal) é concebido como instituição natural, cuja finalidade consistiria em promover e 

assegurar o bem comum. 



Por outro lado, a Igreja seria uma instituição dotada fundamentalmente de fins 

sobrenaturais. Assim, o Estado não precisaria se subordinar à Igreja, como se ela fosse um 

Estado superior. A subordinação do Estado à Igreja deveria limitar-se aos vínculos de 

subordinação existentes entre a ordem natural e a ordem sobrenatural, na medida em que esta 

aperfeiçoaria a primeira. 

A harmonização, no plano social e político, entre poder temporal e poder espiritual seria, 

portanto, análoga à que Santo Tomás procura estabelecer entre filosofia e teologia, entre razão e 

fé. 

 

Cronologia 
1225 — Tomás de Aquino nasce no castelo de Roccasecca. 

1226 — Morte de São Francisco de Assis. 

1230 — Tomás inicia seus estudos na Abadia de Montecassino. 

1240 — Alberto Magno começa a ensinar em Paris e a comentar Aristóteles. 

1241 — Morte do papa Gregório IX. 

1244 — Fundação da Universidade de Roma. Tomás entra para a Ordem dos Dominicanos. 

1245 — Estuda em Paris até 1248, sob a orientação de Alberto Magno. 

1248 — Alberto Magno funda, em Colônia, uma faculdade de teologia. Tomás continua seus estudos 

em Colônia até 1259. 

1252 — Leciona em Paris até 1259. 

1257— Robert de Sorbon funda um colégio na Universidade de Paris. 

1259 — Tomás escreve o Comentário Sobre as Sentenças e a Suma Contra os Gentios. Leciona na 

Itália até 1268: Agnani, Orvieto, Roma e Viterbo. 

1261 — Início do pontificado de Urbano IV. 

1265 — Clemente IV ascende ao trono papal. Nasce Dante. Tomás redige a Suma Teológica, até 

1273. 

1266(?) — Nasce Duns Scot. 

1268 — Morte de Clemente IV. Interregno pontifical. 

1269 — Tomás ensina em Paris até 1272. 1271 — Eleição de Gregório X. 

1274 — Tomás falece a 7 de março, em Fossanova. 1323 — É canonizado pelo papa João XXII. 
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