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Resumo 

O processo de cognição da verdade pode ser entendido a partir de duas operações intelectuais: a 

simples apreensão e a composição e divisão. Na primeira, a coisa se manifesta ao intelecto e 

este, por sua vez, apreende sua quididade. Tomás analisa como o conceito de medida se conecta 

à primeira operação. 
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The constitution of the first operation of simple apprehension in the light of the concept of 

measure in Thomas Aquinas 

Abstract 

The process of cognition of truth can be understood from two intellectual operations: simple 

apprehension and composition and division. In the first, the thing manifests itself to the intellect 

and the latter, in turn, apprehends its quality. Thomas analyzes how the concept of measurement 

is connected to the first operation. 
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No presente artigo, percorreremos especificamente a primeira operação do 

intelecto humano, a simples apreensão, no processo de apreensão da verdade. Esse 

ponto aparece em vários textos ao longo da obra de Tomás de Aquino. Ele examina a 

questão da verdade sob três pontos de vista fundamentais, a saber, segundo o intelecto 

divino, segundo o intelecto angélico e segundo o intelecto humano. Examinaremos em 

nosso trabalho apenas o último. 

 
1 Mestre em Filosofia na Universidade São Judas (2013). Pós-graduação Lato sensu em Metodologias 

Ativas para o ensino superior nas Faculdades Integradas Campos Salles (2021). Graduado bacharel em 

Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu (2009), bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro 

Universitário Íbero - Americano - UNIBERO (2006) e bacharelando em Teologia pela Faculdade 

Claretiano. Docente do curso de Direito das Faculdades Integradas Campos Salles (FICS). 
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Escrito no primeiro ensino de Tomás em Paris (1252 - 1259) o Comentário ao 

Tratado da Trindade de Boécio, Tomás de Aquino comenta trechos do pensamento 

boeciano, mais precisamente, o aspecto teológico da Trindade2. Tomás diz aí que, na 

primeira operação do intelecto humano, a espécie apreendida ocupa certo grau entre os 

entes. Ele também analisa sobre um aspecto especial da primeira operação intelectual, a 

abstração. A separação de forma e matéria sensível, realizada pelo intelecto humano. 

 Ainda nessa época, Tomás iniciou a Suma contra os Gentios continuada  no 

período que Tomás passou em Nápoles (1259 – 1261) e concluída em 1264 em Orvieto. 

Esse texto catequético, visando os gentios, explora a dicotomia entre verdade divina e 

verdade humana. Essa relação especificamente à primeira operação do intelecto humano 

Tomás de Aquino aponta sobre a imperfeição do intelecto, o que, juntamente com a 

limitação das coisas naturais e dos sentidos, faz com que ele opere por etapas. 

Pouco tempo depois, nas Questões Disputadas sobre a Alma, escritas em Roma 

entre 1265 e 1268, Tomás retoma algumas dessas questões e aborda outras correlatas. 

Comentando aquela obra aristotélica, ele identifica a potência cognitiva como 

responsável pelo conhecimento (não propriamente a espécie cognoscível apreendida 

pelo intelecto a partir das coisas naturais), e a intelecção como a operação própria do 

intelecto humano, independente de um órgão corporal. Ao contrário dos sentidos o 

intelecto humano pode ser considerado a “espécie das espécies”3, pois recepciona as 

espécies inteligíveis imateriais. Ele próprio é imaterial e, nesse sentido, divino e 

incorruptível, isento dos condicionamentos da matéria. Por outro lado, por conta de 

limitações naturais do intelecto humano e das coisas, o intelecto opera por etapas e não 

imediatamente. Ele é, assim, superior aos sentidos, inclusive porque esses não 

apreendem noções como útil e nocivo, mas evidentemente inferior ao intelecto divino. 

Este se encontra no topo dos seres, tendo criado tudo e tudo conhecendo num único ato. 

Dois outros comentários, escritos durante a segunda estada de Tomás em Paris, 

entre 1268 e 1272, abordam questões discutidas em textos anteriores e explicitam 

alguns conceitos importantes para a discussão sobre a verdade. Dada a própria natureza 

dessas obras, Tomás segue aí, mais de perto, a letra do texto aristotélico. No 

Comentário à Metafísica, Tomás fala sobre o caráter receptivo da matéria e a concepção 

 
2 Para essa cronologia das obras de Tomás, consultamos NASCIMENTO, Carlos Arthur R. do. Santo 

Tomás de Aquino, o Boi Mudo da Sicília, P.105-108 
3 TOMÁS DE AQUINO. Questões Disputadas sobre a Alma, q. 8, ad. 20. 
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de uma variedade de coisas numa mesma espécie, ambas teses originalmente platônicas. 

No Peri Hermeneias, Tomás de Aquino refere-se à da primeira operação intelectual, a 

simples apreensão ou a inteligência dos indivisíveis como ordenada à segunda operação 

de compor e dividir. Também aponta o intelecto divino como a medida de todas as 

coisas, além de mostrar o caráter verdadeiro dos sentidos em relação à sua medida, a 

coisa natural.           

 Em que pese a importância desses textos, o tema da verdade encontra-se 

analisado de maneira mais sistemática em dois outros textos, a saber, as Questões 

Disputadas sobre a Verdade e a Suma de Teologia, que seguiremos em nossa análise. O 

primeiro foi escrito durante o primeiro ensino de Tomás em Paris, entre 1252 e 1259. 

Nunca terminada, a escrita da Suma de Teologia entende-se por um período mais 

amplo, começando no período em Roma (1265 – 1268) retomado no segundo ensino em 

Roma (1268 – 1272) e no segundo ensino em Nápoles (1272 – 1274).    

 As Questões Disputadas sobre a Verdade concentram a maior parte dessa 

exposição sobre a primeira operação do intelecto humano. Tomás de Aquino segue aí o 

método da disputatio, como se sabe, comum na escolástica. Este método baseia-se na 

apresentação de um problema, com argumentos a favor e contra, a conclusão e a 

resposta aos argumentos contrários. Nessa discussão, Tomás toma concepções da 

verdade de autores como Agostinho e Avicena. Em menor proporção, recorremos à 

Suma de Teologia para destacar algumas questões específicas, que merecem um maior 

esclarecimento na análise da operação de simples apreensão, como teremos a 

oportunidade de mostrar.                  

 Nossa abordagem será pautada pela exposição da convertibilidade entre ser e 

verdade, a explicação da primeira concepção de verdade, a primeira operação da 

simples apreensão, e o papel da imaterialidade e universalidade na apreensão da 

verdade.                 

 Uma das consequências de Tomás analisar a verdade seguindo o método da 

disputatio seja o fato de ele trazer para sua análise uma série de pontos de vista sobre a 

verdade, originalmente não conectados. Ele se refere, por exemplo, à verdade nas 

coisas, no intelecto humano e no intelecto divino. As duas primeiras, e a necessidade de 

relacioná-las, aparecem claramente nas partes iniciais das Questões Disputadas sobre a 
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Verdade. Esse assunto decorre de outro: a evidência do ente para o intelecto humano. 

Seguindo o comentário de Avicena à Metafísica 1,6, Tomás examina a primazia4 do 

ente para o intelecto humano, que o concebe como o mais evidente nas coisas: “aquilo, 

que o intelecto (intellectus) por primeiro concebe como a coisa mais evidente de todas 

(quase notissimum) e à qual se reduzem todos os seus conceitos (conceptiones)”5 Essa 

passagem evidencia a abertura do ser para outros seres e também que “todo o ser é 

pensável” 6, como afirma Gardeil.       

 Mas isso não significa que a verdade se encontre prioritariamente aí. De fato, “o 

complemento de qualquer de qualquer movimento ou operação está em seu término”, e 

no caso da verdade, esse movimento “termina na alma”:  

(...) a coisa (res) fora da alma (extra animam) move o intelecto, a coisa 

entendida (res intellecta) move o apetite (appetitum), o apetite tende à coisa 

da qual o movimento principiou. E como o bem (...) indica o ajustar-se do 

ente ao apetite, o verdadeiro, do ente ao intelecto. 7       

Em outro trecho das Questões Disputadas sobre a Verdade, Tomás de Aquino 

afirma que as formas existem no intelecto humano precisamente por uma ação das 

coisas naturais sobre ele: 

Na mente que recebe a ciência das coisas, com efeito, as formas existem por 

uma ação das coisas sobre a alma; toda ação, com efeito, é pela forma; donde 

 
4 Ainda que Tomás de Aquino trate sobre essa primazia do ente, ele também considera a primazia do 

intelecto em textos como as Questões Disputadas sobre a Alma: “(...) o homem recebe o nome de 

intelecto (homo dicitur intellectus), porque o intelecto é o que há de supremo no homem (intellectus 

dicitur id quod est potius in homine) (...)” TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a alma, q. 

11, ad. 13. 
5  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. 
6 “A primeira idéia que se pode fazer do conhecimento é a da abertura de um ser em relação aos outros. 

Abro os olhos e é todo um conjunto de objetos externos que se põe em comunhão comigo. Eu penso e um 

mundo de realidades diversas invade o campo de minha consciência. E esta extensão, esta projeção de 

meu ser para aquilo que não é ele, parece-me ter algo de indefinidamente renovável e de ilimitado. Vinte 

vezes posso contemplar o mesmo quadro e ao infinito posso olhar tantos outros. Tratando-se do 

conhecimento intelectual, nada do que existe parece escapar às presas de minha percepção: sim, todo o 

ser é pensável, isto é, inteligível.” GARDEIL, H.D. Iniciação à filosofia de S. Tomás de Aquino. 

Psicologia, P.81-82 
7  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 2, r. “(...) deve-se dizer que ainda 

que a verdade de nosso intelecto seja causada pela coisa (veritas intellectus nostri a re causetur), não se 

segue que a razão da verdade se encontre primeiro na coisa (non tamen oportet quod in re per prius 

inveniatur ratio veritatis), assim como a razão da saúde não se encontra primeiro no remédio e sim no 

animal. É a virtude ativa do remédio, não sua saúde, que causa a saúde; pois trata-se de um agente não 

unívoco. Assim também é o ser da coisa, e não sua verdade, que causa a verdade no intelecto (et similiter 

esse rei, non veritas eius, causat veritatem intellectus). Por isso, diz o Filósofo: ‘Uma opinião ou uma 

palavra é verdadeira porque a coisa é, e não porque a coisa é verdadeira.’ (ex eo quod res est, non ex eo 

quod res vera est).”  TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 1, ad. 3. 
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as formas que existem na nossa mente, primeira e principalmente, dizem 

respeito às coisas existentes fora da alma, quanto às formas delas. 8 

 

Não se trata da coisa exterior invadir o pensamento, mas de um reconhecimento 

intelectual da presença da espécie, que tem o seu ápice na segunda operação de 

composição e divisão que será tratada no próximo capítulo.9 A coisa exterior, portanto, 

inicia o movimento de apreensão da verdade.        

 Buscando a especificidade da verdade, Tomás falará de uma distinção conceitual 

entre o verdadeiro e o ente: “O verdadeiro e o ente (verum et ens) diferem 

conceitualmente (differunt ratione) porque há na noção de verdadeiro (ratione veri) algo 

que não se encontra na noção de ente (rationis entis) (...).”10 Pois o conceito de 

verdadeiro, continua, abarca algo não encontrado no conceito de ente: Trata-se agora de 

saber em que sentido e o que a verdade acrescenta ao ente. Citando Aristóteles, ele 

assevera que “nada de estranho” pode ser adicionado ao ente, como acontece com “a 

diferença ser acrescentada ao gênero ou o acidente ao sujeito”11, como toda natureza e 

também essencialmente ente, “não pode ser um gênero.”12 Assim sendo, é preciso 

examinar, então, como se acrescenta algo ao ente, que não seja da mesma maneira como 

a diferença acrescenta algo ao gênero, ou o acidente ao sujeito.     

Tomás admite que algumas coisas acrescentam algo ao ente, no sentido de 

expressar em “um modo do próprio ente não expresso pelo nome ‘ente’”13 Isso pode ser 

dito de duas maneiras: “quando o modo expresso” representa “um modo especial do 

ente” ou “um modo geral” aplicável a qualquer ente.14 Tomás ilustra o primeiro modo 

com o gênero: 

 
8  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 10, 4, r. 
9 “ A coisa conhecida não invadiria o pensamento, como realmente não o invade, e que seria, no entanto, 

conhecida nela mesma, através da presença de sua espécie no pensamento que a conhece. ” GILSON, 

Etienne. El Tomismo: Introducción a La Filosofía de Santo Tomás de Aquino. Trad. Alberto Oteiza 

Quirno, P.321 
10  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, ad. 3. 
11  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. 
12 “Mas ao ente não se pode acrescentar nada de estranho (sed enti non possunt addi aliqua quase 

extranea), como no caso da diferença ser acrescentada ao gênero ou o acidente ao sujeito (per modum quo 

differentia additur generi, vel accidens subiecto), daí que também o Filósofo (Metafísica 3, 8) demonstra 

que o ente não pode ser um gênero (ens non potest esse genus). TOMÁS DE AQUINO. Questões 

disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. 
13 Mas ao ente não se pode acrescentar nada de estranho (sed enti non possunt addi aliqua quase 

extranea), como no caso da diferença ser acrescentada ao gênero ou o acidente ao sujeito (per modum quo 

differentia additur generi, vel accidens subiecto), daí que também o Filósofo (Metafísica 3, 8) demonstra 

que o ente não pode ser um gênero (ens non potest esse genus). TOMÁS DE AQUINO. Questões 

disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. 
14  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. 
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a substância não acrescenta ao ente nenhuma diferença (substantia enim non 

addit super ens aliquam differentiam) que designe alguma natureza a ele 

justaposta (naturam superadditam enti), mas com o nome substância (nomine 

substantiae) exprime-se um certo modo especial de ser (specialis quidam 

modus essendi), a saber, o ente por si, e assim para os outros gêneros (aliis 

generibus).15 

O segundo modo é subdividido em outros dois: “enquanto se aplica a todo ente 

em si ou enquanto se aplica a um ente referido a outro.”16 Em relação ao primeiro caso, 

pode-se dizer do ente, afirmativamente, apenas “que ele é” e, negativamente, que é 

indiviso, ou seja, uno. O último modo – “do ente referido a outro” – também se 

subdvide em “segundo a alteridade” e “segundo o ajustar (convenire) de um ente a 

outro.”17 Interessa-nos em particular esse ajustamento o qual exige “(...) alguma coisa 

que por sua natureza seja apta a ir ao encontro (convenire) de todo o ente”; tal “é 

precisamente a alma , a qual ‘de certo modo é todas as coisas,’ como se diz no III De 

Anima.” 18 Estamos aqui diante da conveniência do ente ao intelecto expressa pelo 

nome “verdadeiro.” 19          

 Essa longa classificação sobre como a verdade acrescenta algo ao ente leva a três 

definições da verdade, apresentadas por Tomás na solução da questão 1. A primeira está 

calcada “no que precede a noção de verdade e na qual se fundamenta o verdadeiro”, ou 

seja, no ente. A segunda definição assenta-se “naquilo em que formalmente se realiza a 

noção de verdadeiro”, isto é, na adequação entre coisa e o intelecto. Por último, a 

terceira definição se alicerça no efeito da verdade. Analisaremos a segunda e a terceira 

definições no próximo capítulo. Interessa-nos agora apenas a primeira. Nessa, Tomás 

menciona Agostinho, Avicena e de um autor anônimo. Todos enfatizam a relação entre 

ser e verdadeiro. Para Agostinho20, por exemplo, o “verdadeiro é o que é.” Avicena 

chama a atenção para o fato de a verdade se constituir num atributo que todo ser possui: 

“A verdade de qualquer coisa é a propriedade do ser que lhe foi assinalada.”21, e a 

 
15  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. 
16  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. 
17  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. 
18 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. “Adequação é possível pela 

originária abertura do nosso intelecto, que em virtude de sua imaterialidade, pode ser quodammodo 

omnia, posto que possui as formas inteligíveis de todas as coisas. (...). Se é possível a verdade é por essa 

identidade atual que se dá entre o inteligível e o intelectual. Identidade que é possível em virtude do 

caráter estritamente imanente do conhecimento.” Segura, Carmen, La dimensión reflexiva de la verdad. 

Una interpretación de Tomás de Aquino, P.186 
19  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. 
20  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. 
21  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, r. 
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definição anônima afirma que: “O verdadeiro é a indivisão do ser e daquilo que é.”  Em 

outras palavras, o verdadeiro expressa algo sobre as coisas, é uma qualidade do ente, 

algo trazido pelo ente. Mas como mostraremos no capítulo 2, ele também o ultrapassa, 

sendo certo ajustamento entre ente e intelecto.       

 No artigo das Questões Disputadas sobre a Verdade, Tomás avança na 

discussão sobre o movimento de cognição da verdade. Daí conclui que “todos os 

conceitos do intelecto”, inclusive o conceito da verdade, “sejam obtidos por acréscimo 

ao ente.” O problema está posto de maneira clara no início do artigo: dada a 

conversibilidade entre verdadeiro e ente, e o fato de o ente encontra-se “antes nas coisas 

do que na alma”, pareceria que o verdadeiro também se encontraria antes nas coisas. 

Mas Tomás explica na solução, a maneira diferente como o verdadeiro se encontra num 

e noutro: “o verdadeiro encontra-se nas coisas posteriormente (per posterius invenitur 

verum in rebus), primariamente pois no intelecto (per prius autem in intellectu).”22 Vale 

destacar aí a maneira como Tomás concebe a convertibilidade entre verdadeiro e ente 

num e noutro caso. Ele afirma que essa pode ser aplicada tanto para o intelecto quanto à 

coisa, mas de maneira diferenciada.23 No que versa as coisas, o verdadeiro é convertível 

com o ente por predicação, pois “(...) todo o ente é adequado ao intelecto divino (omne 

enim ens est adaequatum intellectui divino) e pode adequar a si o intelecto divino e 

reciprocamente (et potens adaequare sibi intellectum humanum, et e converso).”24 No 

que versa o intelecto humano, o verdadeiro é convertível com o ente exterior à alma, o 

que não se caracteriza como predicação, mas conseqüência pois é “(...) necessário que a 

cada intelecto verdadeiro corresponda algum ente e reciprocamente (eo quod cuilibet 

intellectui vero oportet quod respondeat aliquod ens, et e converso).”25   

 A primeira operação tem a participação ativa do intelecto, “que forma a 

quididade das coisas (formans quidditatem rerum).”26 Mas esse tem então “somente a 

 
22  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 2, r. 
23  “(...) o verdadeiro diz-se primeiramente do intelecto (verum per prius dicitur de intellectu vero) e 

posteriormente da coisa com que se dá adequação (et per posterius de re sibi adaequata). Em ambos os 

casos é convertível com o ente (etv utroque modo convertitur cum ente), mas de modo diverso (sed 

diversimode).” TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 2, ad. 1. 
24  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 2, ad. 1. 
25  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 2, ad. 1. 
26 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 3, r. A discussão da primeira 

operação também aparece no Comentário sobre o Tratado da Trindade de Boécio: é “(...) denominada 

inteligência dos indivisíveis pela qual conhece de tudo, o que é.” e “(…) natureza da coisa, de acordo 

com a qual a coisa inteligida ocupa um certo grau entre os entes, quer seja uma coisa completa com um 

certo todo, quer uma coisa incompleta como uma parte ou um acidente.” TOMÁS DE AQUINO. 
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semelhança das coisas (similitudinem rei) existentes fora da alma (extra 

animam)”27 Essa quididade nada mais é do que a essência  da coisa, “a  natureza 

abstrata da coisa”, a essência prescindida de qualquer singularização, como nos ensina 

Gardeil.28          

 Tomás apresenta29 dois sentidos de como o ente “só pode se apreendido sob a 

razão de verdadeiro.” O primeiro modo expressa a relação entre ente e verdadeiro, o 

ente não pode ser apreendido se a razão de verdadeiro não se seguir à apreensão do ente. 

O segundo modo expressa a relação entre ente e inteligibilidade, o ente não pode ser 

conhecido se não for inteligível.        

 Na Suma de Teologia, primeira parte, questões 84 e 85, ao discutir como a alma 

compreende coisas corporais, Tomás aponta algumas outras características importantes 

da primeira operação do espírito, a saber: a imaterialidade, universalidade e 

necessidade, através das quais o intelecto recebe “as espécies dos corpos.”30 A 

 
Comentário ao Tratado da Trindade de Boécio, q. 5, 2, r. Essa discussão também aparece relacionada 

com a abstração e a matemática: “(…) que é a abstração da forma da matéria sensível; esta compete à 

matemática.” TOMÁS DE AQUINO. Comentário ao Tratado da Trindade de Boécio, q. 5, 3, r.  
27  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 3, r. 
28“Essa ‘quididade’ que constitui o objeto próprio da inteligência humana, designa a natureza abstrata da 

coisa, isto é a natureza considerada independentemente de tudo o que a singulariza ou a individualiza. É 

próprio da inteligência humana, com efeito, conhecer a forma existente, em verdade, na matéria corporal, 

mas não enquanto está em tal matéria. Ora, conhecer o que está na matéria individual, mas não enquanto 

está em tal matéria, é abstrair a forma da matéria individual que as imagens representam.” GARDEIL, 

H.D. Iniciação à filosofia de S. Tomás de Aquino. Psicologia, P.94 
29 “(...) deve-se dizer que quando se diz que o ente só pode ser apreendido sob a razão de verdadeiro (ens 

non potest apprehendi sine veri), isto se pode compreender de duas maneiras. Primeira,o ente não é 

apreendido (non apprehendatur) se a razão de verdadeiro não se segue à apreensão do ente (nisi ratio veri 

assequatur apprehensionem entis) (...) Mas poder-se-ia também compreender que o ente não pode ser 

apreendido sem que seja apreendida a razão de verdadeiro,e isto é falso (ens non posset apprehendi, nisi 

apprehendatur ratio veri. Et hoc falsum est). Ao contrário, o verdadeiro não pode ser apreendido se não 

se apreende a razão do ente (verum non potest apprehendi, nisi apprehendatur ratio entis), pois o ente 

está incluído na razão de verdadeiro (ens cadit in ratione veri). O mesmo acontece se relacionamos o 

inteligível ao ente (intelligibile ad ens). Não se pode conhecer o ente, sem que ele seja inteligível (non 

enim potest intelligi ens, quin ens sit intelligibile); e no entanto pode-se conhecer o ente sem que seja 

conhecida sua inteligibilidade (sed tamen potest intelligi ens, ita quod non intelligatur eius 

intelligibilitas).E igualmente o ente que o intelecto conhece é verdadeiro (ens intellectum est verum); 

mas, conhecendo o ente, não se conhece o verdadeiro (intelligendo ens, intelligitur verum).” TOMÁS DE 

AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 3, ad. 3. 
30 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 84, 1, r. Vemos também esta questão da imaterialidade 

mais claramente em outro trecho das Questões disputadas sobre alma, pela qual Tomás afirma 

categoricamente que o princípio intelectivo não é constituído por forma e matéria, contudo, possui um 

ser, daí seria incorruptível, divino e perpétuo, tese esta que Tomás de Aquino recebe de Aristóteles no De 

Anima III, 5 (430a 23): “(...) tal princípio intelectivo não é algo composto de matéria e forma 

(intellectivum principium non est aliquid ex materia et forma), pois as espécies são nele recebidas de 

modo totalmente imaterial (species omnio recipiuntur in ipso immaterialiter). Isto se afirma pelo fato de 

que o intelecto é [receptivo] dos universais (intellectus est universalium), que são considerados em 

abstração da matéria e das condições materiais (in abstractione a materia et a materialibus). Resta, 

portanto, que o princípio intelectivo pelo qual o homem intelige seria uma forma possuidora de ser 
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conversibilidade entre ente e verdadeiro reaparece com outros detalhes na primeira parte 

da Suma de Teologia, questão 16, artigo 3.       

 Tomás explica nessa passagem que “na medida em que uma coisa participa do 

ser (unumquodque autem inquantum habet de esse), nessa mesma medida ela é 

cognoscível (intantum est cognoscibile)”31 ou seja, sua verdade pode ser apreendida, 

pois conhecer é conhecer a verdade; e verdadeiro acrescenta “ao ser uma relação com o 

intelecto (verum comparationem ad intellectum).”32  Primeiro, no tocante às coisas, o 

verdadeiro é convertível com o ente segundo a substância. Interessa-nos, porém, 

sobretudo, a maneira como o verdadeiro presente no intelecto é convertível com o ente, 

a saber, de acordo com a relação entre o que manifesta e o manifestado: 

Mas o verdadeiro que está no intelecto é convertível com o ente (verum quod 

est in intellectu, convertitur cum ente), como o que manifesta é convertível 

com o que é manifestado (ut manifestativum cum manifestato). (...) Poder-se-

ia dizer ainda que o ente, como o verdadeiro, está nas coisas e no intelecto 

(ens est in rebus et in intellectu, sicut et verum); ainda que o verdadeiro se 

encontre principalmente no intelecto (verum principaliter in intellectu) e o 

ente principalmente nas coisas (ens vero principaliter in rebus). 33   

 

Ele critica as opiniões tanto dos primeiros filósofos quanto de Platão sobre a 

maneira como conhecemos a natureza das coisas:     

(…) o intelecto recebe a seu modo, imaterial e imutavelmente as espécies dos 

corpos que são materiais e mutáveis (et similiter intellectus species 

corporum, quae sunt materiales et mobiles, recipit immaterialiter et 

immobiliter, secundum modum suum) 34 

Aí entra em cena um conceito utilizado por Tomás de Aquino: a espécie.35 Ele o 

utiliza como intermediário entre as coisas naturais e o intelecto humano.36 Exatamente 

 
(principium intellectivum quo homo intelligit, sit forma habens esse); donde é necessário que seja 

incorruptível (quod sit incorruptibilis). E é isto que também diz o Filósofo: o intelecto é algo divino e 

perpétuo (intellectus est quoddam divinum et perpetuum).” TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas 

sobre a alma, q.14, r. 
31 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 3, r. 
32  TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 3, r. 
33  TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 3, ad.1. 
34  TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 84, 1, r. 
35 Não é nosso objetivo tratar sobre a espécie, que se distingue da quididade. Enquanto a primeira é o 

resultado da abstração do universal a partir do universal, a quididade é algo apreendido pelo intelecto, 

confuso. Sobre a espécie: “Conhecemos primeiro o indivisível que é o contínuo e o indivisível que é a 

espécie porque conhecemos primeiro de maneira confusa o que depois conhecemos de maneira distinta. O 

indivisível que é totalmente indivisível e que não é divisível nem em ato, nem em potência é conhecido 

pelo nosso intelecto posteriormente, por privação da divisibilidade.” NASCIMENTO, Carlos Arthur R. 

do. “As questões da primeira parte da Suma de Teologia de Tomás de Aquino sobre o conhecimento 

intelectual humano”. In: TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia. [Primeira parte, Questões 84-89]. 
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por não reconhecerem a distinção entre o modo de ser da coisa, e o modo de o intelecto 

humano inteligi-la, primeiros filósofos (com exceção de Anaxágoras) e Platão 

erraram.37 A posição dos primeiros filósofos: “julgavam também que a forma do 

conhecido está no cognoscente do modo como está na coisa conhecida.”38 Platão, por 

sua vez, sustentava que “todo conhecimento se dá a modo de alguma semelhança, [e] 

acreditou que a forma do conhecido está por necessidade no cognoscente do modo 

como está no conhecido.”39     

Como bem nota Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, há aí dois princípios em 

operação.40 Primeiro, o da semelhança, tirado de Aristóteles, no livro Sobre a alma: “o 

semelhante se conhece pelo semelhante”; o segundo, o princípio da recepção, segundo o 

qual “o recebido está no recipiente ao modo do recipiente”.41 Gardeil demarca o sentido 

dessa recepção. Ele fala de dois tipos de recepção, a recepção subjetiva ou entitativa, e a 

recepção objetiva ou intencional. A primeira se refere à união de forma e matéria42. A 

 
Ed. Bilíngüe. Trad. C. A. R. do Nascimento, P.18 Tomás de Aquino trata sobre a espécie na Suma de 

Teologia: “(…) o intelecto que abstrai a espécie não só da matéria (et intellectus, qui abstrahit speciem 

non solum a materia), mas também das condições materiais individuantes (a materialibus conditionibus 

individuantibus), conhecer mais perfeitamente que o sentido que recebe, de fato (perfectius cognoscit 

quam sensus), a forma da coisa conhecida sem matéria, mas com as condições materiais (qui accipit 

formam rei cognitae sine materia quidem, sed cum materialibus conditionibus).” TOMÁS DE AQUINO. 

Suma de Teologia Iª, 84, 2, r “Isto é abstrair o universal do particular (abstrahere universale a 

particulari), ou a espécie inteligível das fantasias (speciem intelligibilem a phantasmatibus), quer dizer, 

considerar a natureza da espécie sem consideração dos princípios individuais que são representados pelas 

fantasias (considerare scilicet naturam speciei absque consideratione individualium principiorum, quae 

per phantasmata repraesentantur).” TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 85, 1, ad.1.   
36 “(...) Santo Tomás introduziu a ideia de espécie. Qualquer que seja a ordem de conhecimento que se 

considera, há um sujeito, um objeto e um intermediário entre objeto e sujeito. Isto, que é a verdade das 

formas mais imediatas da sensação, como toque e sabor, que se torna mais evidente à medida que 

subimos na escala do conhecimento.” GILSON, Etienne. El Tomismo: Introducción a La Filosofía de 

Santo Tomás de Aquino. Trad. Alberto Oteiza Quirno, P.321. 
37 Sobre a inteligibilidade da espécie, Tomás afirma nas Questões Disputadas sobre a alma: “(…) a coisa 

imaterial faz-se inteligível porque é separada da matéria e das condições materiais. (res materialis 

intelligibilis efficitur per hoc quod a materia et materialibus conditionibus separatur)” TOMÁS DE 

AQUINO. Suma contra os gentios, I, XLVII, 2 (397).  
38 NASCIMENTO, Carlos Arthur R. do. “As questões da primeira parte da Suma de Teologia de Tomás 

de Aquino sobre o conhecimento intelectual humano”. In: TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia. 

[Primeira parte, Questões 84-89]. Ed. Bilíngüe. Trad. C. A. R. do Nascimento, P.25. 
39 Idem, ibidem,, P.25. 
40 Idem, ibidem, P.21. 
41 “pois o recebido está no recipiente ao modo do recipiente (nam receptum est in recipiente per modum 

recipientis).” TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 84, 1, r. 
42 “O ser natural é essencialmente constituído por uma forma substancial que u’a matéria recebe, a título 

de sujeito, como que lhe pertencendo ‘ut suam’. Nesta unificação, cada um dos termos, matéria e forma, 

permanece aquilo que é e com o outro compõe-se para constituir um terceiro termo, a matéria informada, 

que é o ‘ens naturae.’’GARDEIL, H.D. Iniciação à filosofia de S. Tomás de Aquino. Psicologia, P.85. 
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recepção objetiva ou intencional, por sua vez, caracteriza-se pelo próprio processo 

cognitvo, caracterizado pela alteridade entre as coisas naturais e o intelecto humano.43  

Quanto a característica da universalidade, essa é o aspecto mais comum de ser.44 

Ao mesmo tempo em que esse conhecimento é universal, ele também é confuso.45 Não 

se trata do ser entendido formalmente, mas a noção comum.46     

 Atentemo-nos para a característica da imaterialidade. A princípio, a forma é 

demarcada pela matéria. Todavia, o intelecto humano recebe essa quididade de maneira 

imaterial, pois o próprio intelecto humano é imaterial.47 Imaterialmente48, pois a 

 
43 “A forma conhecida não é recebida pelo sujeito cognoscente como sua, ‘ut suam’, mas como 

pertencendo a um outro, ‘ut forma rei alterius’; assim é antes o sujeito que se torna o objeto, a ele 

identificando-se sem que haja constituição de um terceiro termo.” ’GARDEIL, H.D. Iniciação à filosofia 

de S. Tomás de Aquino. Psicologia, P.85. e “salvaguardar a semelhança entre o conhecimento intelectual 

e a coisa conhecida sem postular nem a materialidade do conhecimento intelectual nem substituir as 

coisas materiais por inteligíveis reificados.” NASCIMENTO, Carlos Arthur R. do. “As questões da 

primeira parte da Suma de Teologia de Tomás de Aquino sobre o conhecimento intelectual humano”. In: 

TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia. [Primeira parte, Questões 84-89]. Ed. Bilíngüe. Trad. C. A. R. 

do Nascimento, P.25. Tomás de Aquino também trata sobre esse tema da recepção nas Questões 

Disputadas sobre a Alma: “(...) a condição do recipiente (conditio recipientis) não pode transferir de um 

gênero para outro a espécie recebida (non potest transferre speciem receptam de uno genere in aliud); 

pode, no entanto, mantendo-se o mesmo gênero (eodem genere manente), variar a espécie recebida 

segundo algum modo de ser (variare speciem receptam secundum aliquem modum essendi).” TOMÁS 

DE AQUINO. Questões disputadas sobre a alma, q. 4, r. 
44 Tomás de Aquino também trata sobre esse aspecto de universalidade nas Questões Disputadas sobre a 

Alma: “(...) o conhecido mediante tal espécie é algo uno (intelligitur per huiusmodi species est unum), se 

considerarmos o obtido com respeito à coisa inteligida (si consideremus habito respectu ad rem 

intellectam); pois o universal conhecido por este ou aquele homem é o mesmo em todos (quia universale 

quod intelligitur ab utroque, est idem in omnibus). E deve-se à imaterialidade das espécies 

(immaterialitate specierum) o fato de que, mediante muitas delas, multiplicadas em diversos sujeitos 

(species multiplicatas in diversis), pode-se conhecer aquilo que é uno em todos (quod est unum in 

omnibus possit intelligi); elas representam a coisa sem as condições materiais individuantes (quae 

repraesentant rem absque materialibus conditionibus individuantibus), pelas quais uma mesma natureza 

segundo a espécie multiplica-se numericamente em vários sujeitos (ex quibus uma natura secundum 

speciem multiplicatur numero in diversis).”  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a alma, 

q. 3, ad. 7. Entre imaterialidade e universalidade, Tomás opta pela imaterialidade: “(...) deve-se dizer que 

o intelecto dá universalidade às formas inteligidas (intellectus dat formis intellectis universalitatem) 

conforme as abstrai dos princípios materiais individuantes (in quantum abstrahit eas a principiis 

materialibus individuantibus); logo não é necessário que o intelecto seja um universal (non oportet quod 

intellectus sit universalis), mas que seja algo imaterial (sed quod sit immaterialis).”  TOMÁS DE 

AQUINO. Questões disputadas sobre a alma, q. 2, ad. 5. “(...) o que é captado, em primeiríssimo lugar 

nas coisas pela inteligência, é a essência sob seu aspecto mais comum de ser, ou a idéia de alguma coisa 

que existe.” GARDEIL, H.D. Iniciação à filosofia de S. Tomás de Aquino. Psicologia, P.127. 
45 “S. Tomás precisa, por outro lado, que este conhecimento mais geral é também mais confuso.” Idem, 

ibidem, P.127.  
46 “Subentende-se que o ser, do qual se trata aqui, não é precisamente o ser enquanto ser, apreendido 

formalmente pelo metafísico, mas a noção mais comum e mais determinada de ser. O primeiro olhar do 

espírito humano atinge as coisas confusamente como seres.” Idem, ibidem, P.127. 
47 “Ora, é um princípio geral em hilemorfismo que a forma é encerrada ou determinada pela matéria: 

‘coarctatio formae est per materiam’. Segue-se que, para um sujeito estar em condições de receber uma 

forma sem a encerrar em seus limites ou sem a determinar, é necessário que seja imaterial. Donde se 

conclui que a imaterialidade é para uma coisa aquilo que a situa no nível do conhecimento.” GARDEIL, 

H.D. Iniciação à filosofia de S. Tomás de Aquino. Psicologia, P.86 
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quididade deve ser imaterial49, conforme vimos, pois essa é a maneira de ser do 

intelecto humano. Imutável, pois uma vez que a quididade é extraída a partir das coisas 

naturais, já não podem sofrer mudanças, alterações assim como as coisas naturais na 

realidade. É preciso marcar o sentido que deve ser tomado o termo imaterialidade. 

Gardeil frisa que imaterialidade se aproxima da não-potência, do ato, distante de uma 

imperfeição no ser.50Em outras palavras, a imaterialidade está próxima de uma 

perfeição de ser ainda que não seja absoluta.51   

Dito isso, resulta que não há espaço para o erro na primeira operação 

intelectual.52 Em outras palavras, ainda que na primeira operação nos deparemos com 

uma apreensão confusa, há aí uma característica de infabilidade, que é precisamente a 

característica de imutabilidade, tratada por Tomás, pela qual aquilo que se capta 

corresponde ao que se recebe. 53 Torna-se agora clara a maneira como o intelecto pode 

se tornar todas as coisas, ou seja, na medida em que a coisa se torna intelectual “pois o 

recebido está no recipiente ao modo do recipiente (nam receptum est in recipiente per 

modum recipientis).” 54         

 Mas o intelecto humano não tem um conhecimento perfeito, completo da coisa 

na primeira apreensão: “o intelecto humano não adquire imediatamente na primeira 

apreensão um conhecimento perfeito da coisa (intellectus humanus non statim in prima 

 
48 “A primeira condição para a possibilidade deste conhecimento é que as coisas também têm um certo 

grau de imaterialidade. Se se considerar um universo puramente material e desprovido de qualquer 

elemento inteligível, é, por definição, impenetrável para o espírito. E, uma vez que não é, é a de que, para 

além de um intelecto que pode, em um certo sentido, tornando-se uma coisa, deve haver a mesma coisa 

em um certo aspecto sob o qual é provável que venha a tornar-se, em certa medida, o espírito.” GILSON, 

Etienne. El Tomismo: Introducción a La Filosofía de Santo Tomás de Aquino. Trad. Alberto Oteiza 

Quirno, P.319 
49 Nas Questões Disputadas sobre a Alma: “(...) na medida em que sua operação transcende às coisas 

materiais (operationem materialia trancendentem), seu ser se encontra acima do corpo (suum est supra 

corpus elevatum) e é independente dele; mas, na medida em que por natureza tem de adquirir um 

conhecimento imaterial a partir do material (vero immaterialem cognitionem ex materiali), é evidente que 

não pode estar completa sua natureza específica sem sua união ao corpo (complementum suae speciei esse 

non potest absque corporis unione).” TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a alma, q. 1, r. 
50 “Imaterialidade é aqui co-extensiva a não-potêncialidade: assim, por esta expressão afasta-se tudo o 

que é imperfeição no ser.” GARDEIL, H.D. Iniciação à filosofia de S. Tomás de Aquino. Psicologia, 

P.86 
51 “(...) o termo imaterialidade não tem aqui uma significação puramente negativa, designa também uma 

perfeição de ser.” Idem, ibidem, P.86 
52 “No peripatismo não se erra em proclamar que face a seu objeto próprio, ou em seu ato simples, uma 

potência de conhecer não se pode enganar. Assim, em sua primeira apreensão da essência das coisas, o 

intelecto humano não pode errar.” Idem, ibidem, P.128. 
53 “A primeira operação do espírito, a ‘indivisibilium intelligentia’, é com efeito infalível: o que captamos 

imediatamente é tal como captamos, mas só se trata aqui de uma apreensão confusa.” Idem, ibidem, 

P.128. 
54 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 84, 1, r. 
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apprehensione capit perfectam rei cognitionem)”55 Esse conhecimento envolve 

raciocínio. Vale notar que o fato de o intelecto humano tem conhecimento por meio de 

raciocínio por conta de sua própria imperfeição e ao contrário do que acontece com o 

intelecto divino e angélico56. Noutros textos, não examinados aqui, Tomás insistirá que 

nosso intelecto procede por etapas também por conta da natureza do próprio objeto de 

conhecimento.57 

 

Considerações finais 

 

 

A primeira operação do espírito, a simples apreensão, para Tomás de Aquino, 

antes de mais nada, não se constitui em uma atividade intelectual, pois tem a sua gênese 

no exterior do intelecto humano, mas especificamente nas coisas naturais que se 

manifestam ao intelecto. Em outros termos, a coisa natural não assenhora-se do intelecto 

humano: é este que discerne a presença e a existência do que se manifesta ao intelecto 

humano.            

 Na primeira operação do intelecto humano, a coisa natural se manifesta58 ao 

intelecto humano, mensurando-o. Aí o intelecto é passivo, pois sofre ação da coisa 

natural. Além disso, o intelecto retém a espécie captada dessa coisa natural. Em outros 

 
55 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 85, 5, r. 
56 O tema aparece em vários outros textos: “No primeiro dos inteligentes (ou seja, Deus) [in primo 

intelligente, scilicet Deo], a natureza intelectual é tão poderosa [natura intellectualis est adeo potens] 

que, por uma só forma inteligível – a saber, por sua essência – intelige tudo [per unam formam 

intelligibilem, scilicet essentiam suam omnia intelligit].” TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas 

sobre a alma q. 15,  r “(…) se Deus tivesse intelecção como o intelecto que compõe e divide (Si igitur 

Deus intelligeret per modum intellectum componentis et dividentis), seguir-se-ia que não considera todas 

as coisas numa só intuição (uno intuitu), mas cada uma de per si (sed seorsum unumquodque).” TOMÁS 

DE AQUINO. Suma contra os gentios, I, LVIII, 2 (487). Entre os próprios intelectos (et inter ipsos 

intellectus), qualquer deles que seja é tanto mais perfeito quanto mais imaterial (tanto quilibet est 

perfectior, quanto immaterialior).”  TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 84, 2, r.  
57 Isso pode ver visto com mais vagar nas Questões disputadas sobre a verdade, artigo 9: “A necessidade 

de proceder paulatinamente – ainda, em rigor, não processualmente – no conhecimento das verdades, 

consequência tanto das limitações de nosso entendimento, quanto da natureza do seu objeto próprio.” 

Segura, Carmen, La dimensión reflexiva de la verdad. Una interpretación de Tomás de Aquino, P. 

193. Essa discussão da imperfeição da natureza intelectual e do raciocínio pode ser encontrada na Suma 

contra os gentios: “(…) o conhecimento por meio de raciocínio provém da imperfeição da natureza 

intelectual (sed ex imperfectione intellectualis naturae provenit ratiocinativa cognitio), porque aquilo que 

é conhecido por meio de outra coisa é menos conhecido do que aquilo que é conhecido por si mesmo 

(nam quod per aliud cognoscitur minus est norum eo quod per se cognoscitur; nec ad id quod per aliud 

est notum natura cognoscentis sufficit sine eo per quod fit norum).” TOMÁS DE AQUINO. Suma 

contra os gentios, I, LVIII, 8 (481). 
58 Questões Disputadas Sobre a Verdade. In: LAUAND, Luiz Jean; SPROVIERO, Mario Bruno. 

Verdade e Conhecimento. Trad. Luiz Jean Lauand e Mario Bruno Sproviero. São Paulo: Martins Fontes, 

1999, P. 149. 
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termos, o intelecto abstrai o universal a partir do particular, a espécie, que será 

instrumental para o intelecto humano na segunda operação. Apesar de a espécie captada 

ser sempre verdadeira na captação, a verdade não está propriamente na primeira 

operação, pelo fato do Aquinate considerar que a verdade esteja propriamente no 

intelecto humano, e a primeira operação não se tratar de uma operação intelectual, mas 

uma ação da coisa natural a partir de sua inteligibilidade.   

A questão da medida pode ser entendida a partir de duas vias: a primeira, pelo 

intelecto divino, que é a verdadeira medida de todas as coisas, no sentido delas terem 

sido criadas por Deus, e a segunda, que em um primeiro momento do processo do 

conhecimento, as coisas naturais podem ser entendidas como medidas para o intelecto 

humano, no sentido de manifestarem suas presenças e existências.  
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