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A EXISTÊNCIA DE DEUS SEGUNDO AS VIAS DE SANTO 

TOMAS: uma análise segundo as ciências naturais 

Alisson Henrique Domingos1 

 

 

Santo Tomás de Aquino (1225 – 1274), maior expoente da filosofia escolástica, 

verdadeiro gênio da metafísica e um dos maiores pensadores de todos os tempos postulou 

que o homem e o mundo possuem relativa autonomia em relação a Deus e, portanto, 

devem ser estes objetos alvos da luz da razão pura.2 Entretanto, diferentemente do que 

muitos pensam, a fé e a razão não são duas vias contraditórias; antes, “constituem como 

que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade”3, 

como expressou o Papa São João Paulo II em sua Carta Encíclica Fides et Ratio. 

Dessa forma, como discorre o Apóstolo em sua carta ao Romanos, desde a criação 

do mundo, Deus pode ser conhecido através de suas obras.4 Em consonância, expressa 

São João Damasceno que o conhecimento da existência de Deus é naturalmente impresso 

em todos os homens (omnibus cognitio existendi Deum naturaliter est inserta5). 

Corroborando, Santo Tomás desenvolve em sua Summa Theologiae um argumento com 

o uso de reductio ad absurdum, na qual pretende demonstrar que o conhecimento de Deus 

pode ser obtido de forma natural pelos homens, pois: o que naturalmente se busca, 

naturalmente se conhece, uma vez que seria absurdo haver na natureza a busca natural 

por algo que não se conhece naturalmente; ora, o homem busca naturalmente a sua 

felicidade que é Deus; logo, o homem pode conhecer naturalmente a existência de Deus.6 

Assim, partindo do anteriormente elucidado, o dominicano Tomás de Aquino 

elaborou as quinque viae (cinco vias) para o conhecimento da existência de Deus, que 

tem sua gênese no conhecimento a posteriori, método proposto por Aristóteles e que fora 

                                                           
1 Engenheiro Agrônomo pela Universidade de São Paulo (USP | ESALQ). Bacharelando em Filosofia pela 
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amplamente utilizado na Escolástica, sendo definido como aquele “que é anterior e mais 

conhecido a nós”7, isto é, mais perto das sensações. Dessa forma, são a posteriori aqueles 

métodos que partem dos efeitos às causas, da obra criada ao Criador.  

Destarte, tomando como princípio que fé e ciência não podem ser contraditórias, 

pois ambas concatenam para o conhecimento da verdade, este artigo tem como objetivo 

apresentar as vias propostas pelo Aquinate de maneira transversal aos postulados 

científicos, isto é, pretende-se unir aqui a filosofia tomasiana a elementos das ciências 

biológicas e matemáticas. A princípio parece se tratar de dois caminhos diferentes, 

entretanto, como afirma a frase tradicionalmente atribuída a Pasteur: “Um pouco de 

ciência nos afasta de Deus, muita ciência, nos aproxima”. 

  

1. Via do movimento 

Segundo o Doutor Angélico, esta é a via mais evidente. Parte do movimento, em 

seu sentido aristotélico, isto é, da passagem de algo que está em potência ao ato. Como 

se é evidente pela observação, existem coisas que se movem no mundo e, tudo que se 

move deve ser movido por outro (omne autem quod movetur, ab alio movetur).8 

Para fins de exemplificação, pode-se tomar a existência da vida no planeta. Dessa 

forma, a existência de um organismo vivo é fruto da reprodução de seus genitores que, 

por sua vez, foram frutos de outros e assim por diante. Considerando a visão da Teoria da 

Evolução das Espécies proposta por Darwin9, chegar-se-á a um modelo de ser vivo que 

fora o ponto a partir da qual todos os organismos vivos se desenvolveram, ao qual a 

ciência chama de LUCA (sigla em inglês para Last Universal Common Ancestor).  

Entretanto, também este deve ter sido movido por outro fator que estava em ato; 

regredindo-se os motores, chegar-se-á um ponto da qual o kosmos originou-se. De acordo 

com a teoria mais aceita, este deu-se a partir de uma grande expansão, como postula a 

Teoria do Big-Bang, que fora proposta pela primeira vez pelo padre belga Georges 

Lemaître, utilizando-se da Teoria da Relatividade Geral de Einstein10.  

                                                           
7 An. Post., 1, 2, 72 a 1 e segs. 
8 S. th. I, q. 2, a. 3. 
9 DARWIN, C. A origem das espécies. 1872. Tradução de Joaquim da Mesquita Paul. Porto: Lello & 

Irmão, 2003. p.173. 
10 FARRELL, J. The Day Without Yesterday: Lemaître, Einstein and the Birth of Modern Cosmology. 

2012. 
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É provável que com o passar dos anos a ciência venha a propor uma causa que 

originou o big-bang, no entanto, ainda assim deve existir um primeiro motor necessário, 

imóvel, que tenha sido causa do movimento consequente e do qual todo o universo se 

move (ergo necesse est devenire ad aliquod primum movens, quod a nullo movetur)11. 

Isto é, deve se admitir que existe algo que seja ato puro e ser subsistente que agiu sobre 

um corpo e fez com que este tivesse o movimento de sair de um estado potencial e chegar 

ao estado atual, uma vez que a contínua regressão dos motores não resolve o problema, 

apenas o anula. Este primeiro motor, desde Aristóteles12, chama-se Deus. 

 

2. Via da causalidade eficiente 

A segunda via proposta por Tomás de Aquino tem como fundamento a causa 

eficiente13, isto é, a causa que faz com que algo atinja sua causa final (finalidade), 

colocando o que está em potência em ato. Como exemplo, pode-se citar uma semente, 

que tem em si todas as potencialidades para se tornar uma árvore, que é sua causa final. 

O que faz com que esta semente deixe de ser árvore em potência e a seja em ato é a causa 

eficiente, que neste caso é a temperatura, teor de água disponível no substrato, qualidade 

e quantidade de luz, dentre outros.  

Igualmente como discutido na via anterior, deve haver uma causa eficiente que 

seja primeira e que tenha causado as demais causas eficientes. Assim, tomando-se o 

exemplo do big-bang, deve haver uma força, uma energia, que tenha sido causa eficiente 

para que pudesse haver a grande expansão que fez com que o universo saísse de seu estado 

potencial (contido naquele primeiro núcleo) e chegasse ao seu estado de ato, tal qual ele 

hoje o é. Como não se é possível regredir nas causalidades eficientes até o infinito, pois 

seria falso, uma vez que assim não haveria causa eficiente primeira, médias e nem efeito 

último, é necessário se admitir a existência de uma causa eficiente primeira não causada 

e a partir da qual tudo foi causado, a qual todos dão o nome de Deus.14 

  

 

 

                                                           
11 S. th.  I, q.2, a.3 
12 Met., XII, 7, 1072b 28-30. 
13 Fis., II, 3, 194b 29-32 
14 S. th. I, q. 2, a. 3 



 
Lógica, Ciência e Existência Humana - Revista Pandora Brasil 

Nº 103 – Outubro de 2019 - ISSN 2175-3318 

3. Via da contingência 

Esta via se fundamenta em razão de haver no mundo coisas que são necessárias (é 

e não pode deixar de ser) e outras que são contingentes (não são necessárias; não eram, 

passaram a ser e podem deixar de ser). Aquilo que não é necessário ser, em algum 

momento não existia, como por exemplo uma melancia sem sementes, que fora 

desenvolvida por poliploidia genética15 e chegam ao mercado brasileiro. Em um 

determinado momento ela não existia, noutro passou a existir e no futuro pode deixar de 

existir. Assim, todas as coisas existentes no mundo enquanto matéria são contingentes, 

uma vez que, de acordo com a Teoria do Big-Bang, são frutos de uma grande expansão 

físico-química.  

Ora, aquilo que é contingente não existia no passado, poderia não existir até o 

hodierno, bem como nunca existir – já que não é necessário – no entanto, estes passaram 

a existência. Entretanto se absolutamente tudo fosse contingente ainda hoje nada existiria, 

o que é absurdo. Portanto, é necessário haver algum ser que seja sumamente necessário 

em si e do qual tudo fora criado; “e tal ser, todos chamam Deus”.16 

 

4. Via da gradação nas coisas 

No mundo, diz Santo Tomás, é perceptível a existência de uma gradação, 

encontrando-se proporções maiores e menores em relação a um referencial, dessa forma 

à medida em que algo se aproxima ou se distancia deste referencial haverá maior ou 

menor proporção.17  

Ora, é evidente que na natureza existe uma certa perfeição (que às vezes não é tão 

perceptível, em virtude de algumas interferências humanas desordenadas que 

desequilibram os sistemas naturais). Com a finalidade de se exemplificar tal perfeição 

existente no mundo, tomar-se-á aqui uma simples planta de feijoeiro (Phaseolus vulgaris 

L.). Dessa forma, segue explicitado, de maneira genérica, alguns dos processos de 

desenvolvimento desta planta, na qual pode-se observar certa perfeição na possibilidade 

de sua existência. 

                                                           
15 KIHARA, H. Triploid watermelon. Journal American Society Horticultural Science, Alexandria, v.58, 

p. 217-230. 1951. 
16 S. th. I, q. 2, a. 3 
17 Ibid. 
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1) O fruto do feijoeiro-mãe possui deiscência, mecanismo que permite com 

que as sementes – que contem em si todas as potencialidades necessárias para que se 

tornem plantas em ato – caiam no solo e germinem. Este processo germinativo, por sua 

vez, dar-se-á de acordo com características ambientais que devem ser favoráveis, tais 

como teor de água disponível do solo, temperatura, qualidade e quantidade de radiação 

solar, dormência etc. Dessa forma, fica depreendido a interligação entre os fatores 

presentes na natureza, aqui representados pelos fatores físico, químicos e biológicos que 

se constituem parâmetros para a germinação de uma simples semente; 

2)  A partir do início da germinação, inicia-se o processo de desenvolvimento 

vegetativo, momento em são consumidas as reservas energéticas disponíveis na semente, 

que foram anteriormente depositadas, tornando possível se perceber a ordenação presente 

na espécie a fim de garantir a sobrevivência da prole. Assim, consumindo esta energia a 

planta crescerá suas raízes e emergirá na superfície, momento a partir da qual ele poderá 

iniciar seus processos fotossintéticos e com isto produzir seu próprio alimento a partir da 

energia luminosa; 

3) Inicia-se então a fotossíntese, processo metabólico complexo na qual a 

planta transforma a radiação fotossintéticamente ativa (correspondente ao comprimento 

de onda entre 400 e 700nm) em energia química na forma de ATP (trifosfato de 

adenosina). A imagem 01 resume de modo global as etapas. 
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Figura 01 – Processo Fotossintético. Fonte: LUCIANO, M. Fotossíntese. 19 diapositivos: color. 

Disponível em: https://slideplayer.com.br/slide/1754504/. Acesso em 07 nov. 2019. 

Não convém aqui explicitar cada uma das etapas componentes da fotossíntese, 

entretanto, deve-se salientar que em cada etapa existem diversos mecanismos 

bioquímicos retamente interligados que garantem a existência de uma perfeição. Além 

disso, os substratos e produtos deste processo também são frutos de cadeias de processos 

que demonstram perfeição, como a radiação emitida pelo sol na forma de fóton, a clorofila 

– pigmento responsável pela absorção de elétrons do fóton – que é fruto de um processo 

de endossimbiose de uma bactéria fotossintetizante, que por sua vez é fruto de uma outra 

cadeia de perfeições.  

Na produção do próprio alimento há ainda o ciclo de Krebs, na qual a molécula 

de ATP produzida na fotossíntese será convertida em esqueletos de carbono, o próprio 

termo “ciclo” já denota a existência de um sistema ordenado que tende à perfeição. 

4) Após o crescimento vegetativo a planta entre em florescimento, fase que 

necessita de diversos parâmetros físicos, químicos e biológicos para que seja realizado 

com êxito, como por exemplo, a necessidade de meio de polinização.  

5) Frutificando, o feijoeiro cumpre sua causa final, deixando suas sementes-

filhas, iniciando outro ciclo que tende à perfeição: aquele inerente à cadeia alimentar.  

Dessa forma, pode-se perceber em uma simples planta a existência de uma certa 

ordem que se desenvolve sempre de mesma maneira (desde que não haja acidentes 

limitantes). Ora, havendo a ordem e a perfeição no cosmos, deve haver “um ser, causa do 

ser e da bondade, e de qualquer perfeição em tudo que existe”18 que encerra em si a 

totalidade da ordem e perfeição e este, chama-se Deus.  

  

5. Via do Finalismo 

A quinta via da demonstração da existência de Deus procede pelo governo das 

coisas. É evidente que existem seres na natureza que não possuem inteligência e, no 

entanto, tais coisas convergem para uma causa final que se realiza, exceto em alguns 

acidentes, da mesma maneira, não podendo ser, portanto, o fruto de um mero acaso.19  

                                                           
18 S. th. I, q. 2, a. 3 
19 Ibid. 
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Tomando como base o exemplo anteriormente citado – processo de 

desenvolvimento fenológico do feijoeiro – e, partindo da visão proposta pela Teoria da 

Evolução das Espécies, tem-se nesse simples processo biológico um conjunto de diversas 

características que foram selecionadas ao longo do tempo. Expressando-se alguns desses 

em termos probabilísticos, tem-se:  

1) Probabilidade de ter acontecido o big-bang, expressa por Prob(a); 

2) Probabilidade de ter surgido vida na Terra a partir da ação de raios e da 

radiação ultravioleta sobre compostos minerais20, expressa por Prob(b); 

3) Probabilidade de existir um organismo procarionte fotossintetizante, 

originadora dos cloroplastos, expressa por Prob(c); 

4) Probabilidade de existir um organismo procarionte aeróbio, originadora 

das mitocôndrias, expressa por Prob(d); 

5) Probabilidade de um organismo ter englobado por processo de endocitose 

e estes procariotos entrarem em harmonia com o metabolismo do organismo englobante 

(Teoria Endossimbiótica21), gerando as plantas fotossintetizantes, expressa por Prob (e); 

6) Probabilidade de a partir de um ancestral ter se originado as plantas da 

família Fabaceae (=Leguminosae) e, posteriormente, ter-se originado o ancestral do 

feijoeiro e ter sido selecionado natural e geneticamente até o feijoeiro modelo aqui 

apresentado, expresso por Prob(f);  

7) Probabilidade ocorrência do enésimo evento que fez com que as coisas 

fossem tais como as são atualmente, expresso por Prob(n). 

Assim, pode-se expressar matematicamente a probabilidade da existência da 

planta de feijoeiro, expressa por Prob(feijão) como sendo: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑓𝑒𝑖𝑗ã𝑜) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎). 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑏). 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑐). 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑑). 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑒). 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑓) … 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑛) 

 

Sabendo-se de que a probabilidade de ocorrência de um evento é um número 

racional entre 0 e 1 e, sabendo-se que a probabilidade de ocorrência de cada um desses i-

                                                           
20 ZAIA, D. A. M. Da geração espontânea à química prebiótica. Química Nova, São Paulo, v.26, n.2, p. 

260-264, 2003. 
21 TAYLOR, F. J. R. Implications and extensions of the serial endosymbiosis theory of the origin of 

eukaryotes. Taxon, v. 23, p. 229-258. 1974 



 
Lógica, Ciência e Existência Humana - Revista Pandora Brasil 

Nº 103 – Outubro de 2019 - ISSN 2175-3318 

ésimos eventos anteriormente listados é um número positivo muito próximo de zero, 

pode-se expressar a Prob(feijão) como sendo: 

Prob(feijão) = lim
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑖)→0

(𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎). 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑏). 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑐). 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑑). 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑒). 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑓) … 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑛)) = 0 

Onde Prob(i) é qualquer probabilidade possível dentro dos enésimos eventos para a existência do feijoeiro. 

  

Dessa forma, como anteriormente demonstrado, a probabilidade de ocorrência da 

leguminosa que faz parte da hodierna mesa dos brasileiros é muito próxima a zero. 

Somando-se a este evento todos os outros eventos existentes no planeta, tem-se uma 

probabilidade ainda mais próxima de zero (uma vez que, por definição, não se pode 

afirmar ser zero). No entanto, uma possibilidade quase que inexistente, existe na 

realidade. Soma-se a isto ainda o fato de estarem essas existências todas interligadas e 

tenderem a sua causa final de maneira ordenada e tendendo à perfeição. 

 Ora, como diz Santo Tomás, “os seres sem conhecimento não tendem ao seu fim 

sem serem dirigidos por um ente conhecedor e inteligente, como a seta, pelo arqueiro. 

Logo, há um ser inteligente, pela qual todas as coisas naturais se ordenam ao fim, e a que 

chamamos Deus”.22 

Dessa forma, percebe-se que a doutrina de um Criador não se contradiz aos 

postulados científicos, antes, são complementares. Há de se admitir a necessidade de um 

Ser motor primeiro, causa eficiente primeira, necessário em si, origem de toda a perfeição, 

intelecto ordenador do cosmos que por ele foi criado. Ele o criou, como o criou, por quais 

vias e modos se configurou o universo tal e qual o é agora, deixemos com as ciências.  

 

 

 

                                                           
22   S. th. I, q. 2, a. 3 


