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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta a recepção do neoplatonismo no pensamento de Tomás 

de Aquino, tanto de pensadores da patrística cristã quanto do influxo das traduções 

filosóficas provenientes de árabes e judeus que foram difundidas copiosamente no 

século XIII no Ocidente latino. Dentre essas obras destacaremos o Liber de Causis, 

os Elementos de Teologia de Proclo e o corpus dionisiano, obras essas que São 

Tomás de Aquino acolhe e as aproxima em sua síntese pessoal e, é a partir deste 

contributo neoplatônico que São Tomás constrói sua própria concepção de ser, de 

causalidade e de um conhecimento negativo do Ser divino. Para Tomás o ser das 

coisas se encontra velado e não se abarca em conceitos, desde o ente material ao 

próprio Ser por si subsistente. A causalidade não é reciprocidade, pois a causa 

primeira permanece separada, portanto, há um abismo ontológico entre tudo o que é 

criatural e a causa primeira incriada, portanto, o caminho que São Tomás constrói 

frente à absoluta transcendentalidade da causa que rege todas as coisas sem sair de 

sua unidade separada é a via da negatividade. 
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SUMMARY 

 

This dissertation presents the reception of Neoplatonism in the thought of Thomas 

Aquinas, both thinkers of Christian patristics and the influx of philosophical translations 

from Arabs and Jews that were widely diffused in the thirteenth century in the Latin 

West. Among these works we will highlight the Liber de Causis, the Elements of 

Theology of Proclus and the Dionysian corpus, works that St. Thomas Aquinas 

welcomes and approaches in his personal synthesis and it is from this Neoplatonic 

contribution that St. Thomas constructs his own conception of being, of causality and 

of a negative knowledge of the Divine Being. For Thomas the being of things is veiled 

and is not encompassed in concepts, from the material being to the Being itself by 

subsisting. Causality is not reciprocity, because the first cause remains separate, so 

there is an ontological abyss between all that is creaturely and the first uncreated 

cause, therefore, the path that St Thomas constructs in the face of the absolute 

transcendentality of the cause that governs all things without leaving its separate unity 

is the path of negativity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Tomás de Aquino nasceu no ano de 1225, portanto na aurora do século XIII, 

período de grande esplendor na arquitetura com as construções das monumentais 

catedrais góticas, nas artes, com as grandes escolas da pintura italiana, na poesia, 

destacaram-se poetas da estatura de Dante (1265-1321), na teologia e na filosofia, de 

acordo com  Reale e Antiseri (1990, p. 530): 

 

O século XIII representa o período áureo da teologia e filosofia. Esse 
fato é decorrente de muito fatores: a criação das universidades, a 
instituição das ordens mendicantes (franciscanos e dominicanos) e o 
contato do ambiente Ocidental com obras filosóficas até então 
desconhecidas [...] a nova literatura centra-se predominantemente em 
torno dos escritos metafísicos e físicos de Aristóteles, que, conhecidos 
por intermédio da mediação dos árabes, são agora redescobertos em 
sua redação original. 
 

Na Modernidade foram caracterizados os diferentes tempos históricos, e este 

período, ao qual vamos nos deter, é marcado pela degradação do sistema feudal com 

a consequente transição para o sistema capitalista, portanto, trata-se da Baixa Idade 

Média. Para a historiografia oficial a Idade Média como um todo está compreendida 

entre os séculos V-XV com a marca distintiva da queda do Império Romano no 

Ocidente. E, é pejorativamente que este longo período de tempo passou a se chamar 

Idade Média, com relação à Idade Antiga e ao Renascimento italiano. Alguns autores, 

equivocadamente, atribuíram à Idade Média como “idade das trevas”, conceito esse 

ainda muito controverso nos dias atuais.  

 

Houve, todavia, quem atribuísse a Petrarca a caracterização da Idade 
Média de “idade das trevas”. Mas esta imagem, embora frequente nos 
escritos petrarquianos, não se aplica aí propriamente àquilo que hoje 
chamamos Idade Média, expressão que nem sequer existia, mas sim 
à época romana imperial ou pós-republicana, ou à sua própria época 
e àquela que poderia sobreviver após a sua morte, pois se considerava 
o último que ainda guardava alguma memória dos Antigos e temia que 
com a sua morte se apagasse de vez e de todo essa memória. 
(SANTOS, 2007, p. 33). 

            

 O historiador e medievalista francês Jacques Le Goff (2005, p. 23) em “defesa” 

da Idade Média, atribuiu a Petrarca por ser o “primeiro a envolver em trevas a Idade 

Média”. No que diz respeito às querelas em relação ao pensamento filosófico deste 

período coonestamos ao que diz Libera (1990, p. 7): “A filosofia medieval nunca se 
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libertou totalmente dos preconceitos cultivados tanto por seus partidários como por 

seus adversários”. E, com relação a própria historiografia destacamos o veemente 

comentário de Nascimento (1992, p. 9): 

 

Tanto a periodização da história ocidental em antiga, medieval e 
moderna, como a interpretação negativa do período medieval, foram 
e são objeto de profundas críticas. Não há nenhuma razão evidente 
para privilegiar como marcos de início e fim as datas de 476 e 1453 d. 
C. Não é também nada claro que os mil anos compreendidos entre 
essas datas constituam um único período. Além disso, nada mais 
estranho que supor que a humanidade tenha sido vítima durante tão 
longo tempo de uma irreparável estupidez e, repentinamente, se tenha 
curado da doença com o Renascimento do século XV. 
 

 À guisa  de uma introdução, o objetivo desta dissertação não é fazer uma 

historiografia da Idade Média, mas evidenciar dentro desse ambiente histórico como 

a profusão das traduções pródigas de caráter neoplatônicos advindos do mundo árabe 

e judaico chegaram ao ocidente e foram acolhidos por São Tomás em suas 

monumentais construções metafísicas, tais como: a metafísica do ser, sua doutrina 

da participação (causalidade) e sua metafísica negativa do conhecimento de Deus, 

acentuamos esses três temas porque serão o objeto deste trabalho.  

 A disseminação das traduções árabes e judaicas no Ocidente latino no século 

XIII tornaram-se de fundamental importância para o desenvolvimento de grandes 

sistemas metafísicos e grandes questões disputadas (quaestiones disputatae): sobre 

a eternidade do mundo, sobre a essência e a verdade das coisas, sobre o mal, sobre 

a imortalidade da alma (sua unidade e multiplicidade), sobre o poder de Deus, sobre 

o emanacionismo ou criacionismo, sobre os universais etc. Questões essas já 

suscitadas pelo encontro de vertentes do pensamento helênico, judaico e das 

correntenses místicas na escola neoplatônica de Alexandria. 

É de fundamental importância sabermos que “o corpus areopagiticum era 

conhecido na Síria desde o século VI- a primeira versão siríaca remonta a Sérgio de 

Reschaina († 536)”, (LIBERA, 1998, p. 86). A tradução dos Elementos de Teologia de 

Proclo para o árabe já tinha estava publicada no século IX, o que seguiria a 

composição do Liber de Causis situando-se entre os séculos IX ou X dentro do mundo 

intelectual árabe, na Pérsia (atualmente o Irã) e na Síria. Com o fechamento da escola 

neoplatônica de Atenas em 529 d. C., por edito do imperador bizantino Justiniano 
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(482-565 d.C.), começaram a haver numerosas traduções dos textos científicos, 

metafísicos, éticos, lógicos, políticos e antropológicos do grego para o árabe.  

Com a conquista da Síria pelos árabes (636) se impulsionam as 
traduções de textos gregos. Os distintos califas que se sucederam 
entre os séculos VIII e X, incentivaram o estudo do pensamento grego, 
na busca de manuscritos e na fundação de centros de tradutores. 
Dentre todos os pensadores antigos se impõe a figura de Aristóteles, 
com suas categorias metafísicas, sua lógica e seus tratados sobre o 
estudo da alma humana. (CRUZ 2000a, p. 11-12) 

 

Dentre estas traduções destacamos principalmente as obras de Plotino 

(204/205- 270 d. C.) e Proclo de Bizâncio (412-485 d. C.), pois sabemos  que além da 

influência direta dos Elementos de Teologia há adaptações da paráfrase árabe das 

Enéadas na composição do Kalâm fi mahd al-khair -Livro do bem puro-, na versão 

latina, Liber de Causis. 

Contudo, apesar do esforço da difusão cultural que ocorreu no mundo 
mulçumano, não havia chegado até nós as obras platônicas que 
poderiam saber-se traduzidas do árabe. Também, Plotino não foi 
suficientemente conhecido naqueles centros acadêmicos, sendo 
assim, as Enéadas, se configuraram, no ambiente intelectual grego 
como o corpo doutrinal mais ambicioso do neoplatonismo. Por outro 
lado, os árabes chegaram a conhecer na íntegra algumas obras de 
Proclo. (CRUZ, 2000a, p. 12). 

Destacamos esses dois pensadores, pois tanto as reflexões plotinianas quanto 

as proclenas se estruturaram a partir do diálogo com a tradição que têm nas obras de 

Platão sua origem ou fundamento e refletem diretamente na composição do Liber de 

Causis. Entretanto, os diálogos platônicos aos quais Plotino constrói seu pensamento 

não são os diálogos aporéticos ou a ironia maiêutica socrática, porém, os diálogos de 

cunho místico e teológico: 

Platão é reconhecido como a autoridade autêntica, quase sempre 
infalível. Mas o Platão que interessa a Plotino não é o aporético e 
problemático dos diálogos socráticos, com os seus momentos de 
dúvida e com sua carga irônico-maiêutica, nem é o Platão que visa ao 
projeto do Estado ideal e é porta-voz da grande paixão política dos 
gregos. O Platão que interessa a Plotino é o místico-teológico e 
metafísico e, portanto, os diálogos que lhe são caros são o Fédon, o 
Fedro, o Banquete, o Timeu, os livros centrais da República e, 
secundariamente, alguns aspectos do Sofista, do Parmênides, do 
Filebo e da Carta II. (REALE, 1994, p. 19). 
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Assim como para Proclo, a Teologia Platônica “é uma mistagogia acerca do 

Uno”1, uma iniciação aos mistérios da teúrgia da Causa que transcende todas as 

causas, do Primeiro Princípio que preexiste a todos os seres. Além do mais, porque a 

obra traduzida para o árabe, a Teologia de Aristóteles, “pode ser caracterizado como 

uma paráfrase das Enéadas IV-V-VI de Plotino, conhecido entre os árabes como o 

sábio grego” (REGGEN, 2000, p. 48)2. E por sua vez, o Liber de Causis, que no 

proêmio do seu comentário São Tomás atesta categoricamente que a referida obra 

trata-se de um “condensado” dos Elementos de Teologia de Proclo.3 Está constatação 

categórica não é fortuita, pois São Tomás cita literalmente as proposições do Liber de 

Causis na quase totalidade de sua vasta obra. 

 

Ninguém, porém, dedicou estudo mais penetrante e mais profundo ao 
Liber de Causis do que Tomás de Aquino, já no fim de seu segundo 
período em Paris, quando tinha em suas mãos a tradução da 
Elementos Teológicos de Proclo e depois que o livro Λ da Metafísica 
tornou-se o livro XII. (ELDERS, 1989, p. 429 apud REEGEN, 2000, p. 
67). 
 

        Apesar do Liber de Causis ter recorrência nas obras de São Tomás, porém, em 

seus primeiros escritos, especifica e textualmente, no Tratado da Trindade de Boécio,  

São Tomás ainda atribui à autoria do Liber de Causis a Aristóteles ou ao “Filósofo”, 

onde lê-se: “Ora, o divino excede todo intelecto, como Dionísio diz no capítulo 1º Sobre 

os Nomes Divinos e o Filósofo no Livro Sobre as Causas” (AQUINO, 1999, p. 142), e 

nas Questões Disputadas, lemos: “E Deus será um misto em todas as coisas, o que 

é herético e contra o Filósofo que diz, no livro Das Causas, que a causa primeira rege 

                                                           
1 “Assim pois, devemos repetir de novo a mistagogia acerca do Uno, para que celebremos, marchando 
metodicamente desde o Primeiro Princípio, as segundas e terceiras ordenações da totalidade do real. 
Certamente causa única, transcendente e imparticipável”. Proclo. Teología Platónica. Introdução, 
tradução e notas: José Maria Nieva. Buenos Aires: Losada, 2011. Livro III, 7, p. 240. (tradução nossa).  
2 “Qual é para os filósofos e teólogos do Islão a importância desses dois documentos- Teologia de 
Aristóteles e Elementos Teológicos- de origem neoplatônica? Ambos dirigem-se a um grande objetivo: 
tentar encontrar uma explicação, ou descrição de Deus, de Allah, que conforme o Alcorão é ‘o Único, 
o Vivo, o Eterno’ (Surah III, 48, 2), o Criador de todas as coisas, objetivo de tudo e de todos. Estes 
temas teológicos podem ser iluminados e explicados racionalmente. As fontes gregas disponíveis 
prestaram-se muito bem para esta finalidade. Desta vontade de explicar racionalmente as verdades a 
respeito de Deus nasce, então, a procura de material que possa ajudar nesta tarefa” (REEGEN, 2000, 
p. 49). 
3 “Sobre os primeiros princípios existem textos escritos, distribuídos em diversas proposições, como 
que para que algumas verdades sejam consideradas separadamente. E, em grego, encontra-se algo 
desse tipo do platônico Proclo contendo CCXI proposições, que se intitula Elementos de Teologia. E, 
em árabe, existe esse livro, que entre os latinos é conhecido por “Sobre as Causas”, que consta ser 
traduzido do árabe e não existe em grego. Contudo, parece ter sido extraído por algum filósofo árabe 
do citado livro de Proclo; especialmente porque tudo que naquele contém, se encontra mais plena e 
amplamente neste” (AQUINO, 2000a, p. 38, tradução nossa). 
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todas as coisas sem que se misture com elas” (AQUINO, 2018, p. 31-32).  A atribuição 

da autoria do Liber de Causis a Aristóteles era lugar comum entre os séculos XII e 

XIII, com o título de -Aristotelis de Expositione Bonitatis Purae- Livro da Exposição da 

Pura Bondade de Aristóteles, pois, para muitos tratava-se do complemento do livro Λ 

da Metafísica de Aristóteles, fato este decisivo para sua aceitação nos círculos 

teológicos-filosóficos à época, chegando a fazer parte do currículo da Faculdade de 

Artes de Paris em 1255, onde lecionaram pensadores da estatura de São Boaventura, 

Tomás de Aquino e Alberto Magno, este último atribuiu a autoria do referido livro a 

Davi “o Judeu”. O fato decisivo foi a Escola de Tradutores de Toledo, na cidade 

homônima no centro-sul da Espanha, onde textos árabes ou hebraicos foram 

traduzidos para o latim conforme Gilson (2001, p. 465-467): 

O desenvolvimento filosófico e teológico do século XIII seguiu-se à 
invasão do Ocidente latino pelas filosofias árabes e judaicas e, quase 
simultaneamente, pelas obras científicas, metafísicas e morais de 
Aristóteles. Assim, a obra dos tradutores precedeu e condicionou a 
dos filósofos e dos teólogos. Desde meados do século XII, o francês 
Raymond de Sauvetât, arcebispo de Toledo por volta de 1126-1151, 
manda traduzir ou incentiva a tradução em latim de obra de Aristóteles, 
Alfarabi, Algazali e Gabirol. [...] O trabalho desses tradutores se 
realizava em condições difíceis. Quando se tratava de escritos de 
Aristóteles, as traduções árabes de que dispunham haviam sido, por 
sua vez, traduzidas de uma tradução siríaca do texto grego; para 
traduzi-las em latim, com frequência era preciso encontrar um judeu 
ou um árabe que traduzisse palavra por palavra em língua vulgar e 
retraduzi-las, uma última vez, palavra por palavra, em latim. [...] 
Geraldo de Cremona (falecido em 1187), traduz, assim, do árabe os 
Segundos Analíticos, o De naturali auditu (Física), Da geração e 
corrupção e os Meteorológicos (liv. I-III). Devemos-lhe, além disso, e 
veremos a importância decisiva desse fato, a tradução latina do Liber 
de Causis, compilação neoplatônica do Elementatio theologica de 
Proclo, mas que foi tomada durante muito tempo por obra de 
Aristóteles. [...] Emprestadas, como dissemos, da Elementatio 
theologica de Proclo, as trinta e duas proposições queque formam o 
Liber de Causis agiram profundamente sobre os filósofos e teólogos 
do século XIII. 

Em 1268 Guilherme de Moerbeke confrade de Tomás de Aquino traduz os 

Elementos de Teologia ao qual Tomás teve acesso, fato esse que o faz afirmar de 

forma peremptória, não a autoria, mas a fonte do Liber de Causis as CCXI proposições 

procleanas. 

Com a tradução dos Elementos de Teologia feita pelo célebre tradutor Guilherme 

de Moerbeke, o Liber de Causis e o Corpus Areopagiticum, este último propiciado pelo 

seu mestre Alberto Magno, São Tomás tem em suas mãos os componentes básicos 
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do neoplatonismo que adaptará em sua síntese pessoal com o aristotelismo. Em uma 

leitura mais aprofundada veremos que Tomás de Aquino foi um filósofo em “campo 

aberto”, que dialogou ao longo de sua vida com o legado filosófico, desde os pré-

socráticos a Platão e Aristóteles, com a filosofia judaica-helenista de Fílon de 

Alexandria, com os neoplatônicos Orígenes de Alexandria (184-253), Boécio (477-

524), Agostinho (354-430), Pseudo-Dionísio, Porfírio (233-305) e Proclo (412-485), 

com a patrística cristã, Hilário de Poitiers (310-368), Basílio de Cesareia (330-379), 

Ambrósio de Milão (337-397), Gregório de Níssa (330-395); filósofos/teólogos místicos 

como: Hugo de São Vitor (1096-1141) e Ricardo de São Vitor (1110-1173), até aos 

chamados filósofos árabes, Avicena (980-1037), Averróis, o Comentador (1126-1198), 

Avicebron (1021-1058), Maimônides (1153-1204). Além dos escolásticos, Anselmo de 

Cantuária (1033-1109) e Pedro Abelardo (1079-1142). Todos esses pensadores são 

citados por São Tomás que sempre dá voz aos seus interlocutores, ora para afirmá-

los ora para refutá-los. A prova disto está na crítica velada que São Tomás faz a 

doutrina agostiniana da revelação divina, exatamente Agostinho que nutriu o 

pensamento cristão durante séculos como afirma Gilson (2010, p. 5):  

Geralmente se concorda em considerar a substituição da doutrina de 
Santo Agostinho por uma nova síntese doutrinal como o 
acontecimento filosófico mais importante que poderia ter ocorrido ao 
longo do século XIII. Se fosse preciso indicar o ponto crítico em que 
se efetua a dissociação entre a antiga escolástica e a nova, é sem 
dúvida a teoria do conhecimento que conviria escolher. Antes de São 
Tomás de Aquino, o acordo em sustentar a doutrina agostiniana da 
iluminação divina é praticamente unânime; depois de São Tomás de 
Aquino, esse acordo deixa de existir, de tal modo que o doutor 
franciscano João Duns Escoto abandona por si mesmo, no que diz 
respeito a esse ponto essencial, a tradição agostiniana da qual sua 
Ordem continuava a ser, até então, o mais fiel sustento. 

            

  Ademais, para Santo Agostinho “não é indagando o mundo, mas escavando a 

alma que se encontra Deus” (REALE; ANTISERI, 2003b, p. 90). Pensamento este 

diametralmente oposto ao de São Tomás, pois em sua teoria do conhecimento é 

partindo do sensível, da concretude do mundo que se chega ao inteligível e as causas 

universais. Mesmo aceitando a autoridade do pensamento agostiniano em doutrinas 

fundamentais, São Tomás se distanciou do bispo de Hipona em vários temas como 

nos aponta Saranyana (2006, p. 331-332): 

São Tomás aceitou a autoridade indiscutível de Santo Agostinho, 
especialmente em Teologia, como se pode comprovar nas suas 



16 
 

doutrinas sobre a Trindade, sobre o pecado e sobre a graça. Porém, 
mostrou-se cauteloso a respeito do bispo de Hipona em temas 
filosóficos. Mesmo tendo acolhido e incorporado as doutrinas do 
transcendentalismo causal e do exemplarismo divino, afastou-se de 
Santo Agostinho em outros temas: gnosiologia, natureza da alma, 
questão das razões seminais (que trazia implícito o desenvolvimento 
do hilemorfismo universal), provas da existência de Deus, etc. 

 
No início de sua Suma Contra os Gentios I, 1, Tomás reafirma o pensamento 

de Aristóteles que diz que “o ofício dos sábios é ordenar as coisas”. Esta obra foi 

escrita em dois momentos, o primeiro foi redigido em Paris, onde Tomás foi Mestre 

Regente de Teologia (1259), portanto, aos vinte e sete anos de idade, e o segundo na 

Itália (1260-1264). Trata-se de um diálogo com uma vasta tradição, desde os filósofos 

pré-socráticos, árabes e alguns teólogos latinos, onde  São Tomás trava um embate 

pela argumentação “investigando uma determinada verdade, quais erros esta verdade 

exclui e como a verdade demonstrada concorda com a fé” (AQUINO, 2015a, p. 38), 

apontando as implicações equivocadas, segundo ele, por afirmarem: a eternidade do 

mundo, por não acreditarem na imortalidade da alma, por não evitar o materialismo 

ou conceber o prazer como sumo bem etc., porém, não enrijece o pensamento, como 

no debate contra os averroístas sobre a unidade do intelecto, pois estes afirmavam 

que, o intelecto de todos os homens é um e o mesmo numericamente, tese esta que  

São Tomás discorda com veemência, mas dá direito a réplica quando afirma: 

Se alguém, porém, pretendendo gloriar-se de uma ciência de falso 

nome, quiser dizer algo contra isso que escrevemos, não fale pelos 

cantos nem na presença de meninos que não sabem julgar do que é 

tão difícil, mas que replique a este escrito, se ousar. Encontrará, não 

apenas a mim, que sou o menor de todos, mas muitos outros, zelosos 

da verdade, pelos quais se resistirá a seu erro ou se cuidará de sua 

ignorância. (AQUINO, 2016, p. 77). 

 Assim o Doctor Angelicus hauri de suas fontes e constrói sua própria 

metafísica, contribuindo decisivamente para a história do pensamento ocidental, 

harmonizando, da tradição helênica aos árabes à herança cristã. Não obstante, é uma 

hostilidade, “emoldurar” ou “enquadrar” a abertura e o universalismo de São Tomás 

dentro de sistemas herméticos, tais como “o mais puro aristotélico” (HEIDEGGER, 

2011, p. 61). A doutrina da participação e a metafísica negativa é um tema caro na 

ontologia tomasiana e não encontra correspondência em Aristóteles. Assim como a 

ideia de criação (creatio ex nihilo) se distancia tanto de Plotino quanto de Proclo, pois, 

“a criatura é treva, na medida que provém do nada” -criatura est tenebra inquantum 
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est ex nihilo- (AQUINO, 1972, p. 537, tradução nossa), ou que a “criatura é algo 

obscuro comparada a imensa claridade divina” (AQUINO, 2002, p. 644). Ademais, 

para o conhecimento humano de Deus, São Tomás empreende uma via de remoção 

(Negativa), notadamente uma clara influência do neoplatonismo de Pseudo-Dionísio, 

onde diz:   

Assim, posto que as negações são verdadeiras naquilo que se refere 
aos mistérios divinos, dado que toda afirmação permanece 
inadequada, convém melhor ao caráter secreto Daquele que 
permanece em si indizível não se revelar o invisível senão por imagens 
sem semelhança. (PSEUDO-DIONÍSIO, 2004, p.143). 

 

Com isto, queremos dizer que ainda existe uma ressonância estranha em se 

“falar em metafísica negativa em Tomás de Aquino parecendo pura provocação, já 

que este seria o tipo mesmo dogmático, isto é doutrinário ou catafático” como nos 

afirma Nascimento (2004, p. 263). Em seu artigo intitulado “O prólogo do comentário 

de Tomás de Aquino ao Livro das Causas”, afirma que ao comentar o Liber de Causis, 

São Tomás tinha diante dele três obras que de certa forma estão conectadas e as 

obras de Aristóteles, estas últimas São Tomás faz remissão das interpretações 

averroístas.  

O editor do comentário de Tomás ao Livro das Causas, H. D. Saffrey, 
lembra que “São Tomás, quando comentava o Livro das Causas, tinha 
três livros abertos diante dele: o texto do Livro, um manuscrito dos 
Elementos de Teologia e o corpus dionisiano. Os textos destes três 
livros são citados ad litteram, os outros autores utilizados e, 
principalmente Aristóteles, são citados ad menten. (SAFFREY, 2004, 
p. 37 apud NASCIMENTO, 2016, p. 71). 

 

         Portanto, são dessas fontes neoplatônicas que se evidenciam os elementos de 

uma metafísica negativa em São Tomás. Seguindo a “via da negação”, afirma São 

Tomás sobre o conhecimento de Deus: “Conhecida a existência de algo, falta 

investigar como é, a fim de saber o que ele é. Não podemos conhecer o que Deus é, 

mas sim o que não é” (AQUINO, 2001, p. 169). Esta incognoscibilidade se dá pela 

simplicidade e pureza do ser (puritas essendi) de Deus, que como causa primeira rege 

e ordena todas as coisas a partir de seus efeitos ou hipóstases, mas mantém-se em 

sua absoluta transcendentalidade. Além do mais, para São Tomás a via negativa não 

se aplica apenas ao conhecimento de Deus, mas também “as essências das coisas 

nos são desconhecidas”- vero rerum essentiae sunt nobis ignotae - (AQUINO, 1970b, 

p. 296, tradução nossa); a essência (quidditas) das coisas é aquilo que faz com que 
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uma coisa seja, e é pelo pensamento, pela inteligibilidade que as coisas são 

iluminadas e manifestam o seu ser. Tese esta que ressoará postumamente de forma 

mais explicita no pensamento de Heidegger (1889-1976), dado a um arrazoamento 

(Gestell) da história da metafísica como esquecimento do ser e “fuga do 

pensamento”4: “A ausência-de-pensamentos é um hóspede sinistro que, no mundo 

atual, entra e sai em toda parte.” (HEIDEGGER, 2011, p.11). Mas, também, é do 

próprio Heidegger, a sentença provocativa, de que “uma filosofia cristã é um círculo 

quadrado” ou de que “não existe algo assim como uma filosofia cristã: uma filosofia 

cristã é pura e simplesmente um ‘ferro de madeira’” (HEIDEGGER, 2008, p.77). Este 

conceito de “filosofia cristã” trata-se de uma certa arbitrariedade ao ofício do 

pensamento, pois é do próprio Heidegger, em sua obra Ser e Tempo (1927), que se 

empreende a tarefa de recolocar o “sentido do ser”, pois desde Platão e Aristóteles a 

história da filosofia é marcada pelo esquecimento do ser, desta forma, pensar o ser é 

a busca pela autenticidade do caráter irrefletido do ente, pois ao tornar o ser como 

ente coisifica-se o ser. Afirmamos que a metafísica de São Tomás é uma exceção à  

regra, pois para ele, veremos que o ser é o primeiro a ser conhecido, pois abarca a 

totalidade do real e é o horizonte possibilitante de toda existência: “O ser é o que há 

de mais íntimo e de mais profundo em todas as coisas, pois é o princípio formal de 

tudo o que nelas existe” (AQUINO, 2001, p. 221). 

 Para isso é preciso fazer a distinção do ser: o ser em potência e o ser em ato. 

O ser em potência é o ser possível que possui uma aptidão a vir-a-ser, sua natureza 

pode realizar-se ou não nos entes compostos de matéria e forma, uma semente tem 

potência para tornar-se uma árvore, os entes humanos têm uma potência para o não-

ser na inteligência que é a ignorância. O ato é a própria atualização da natureza, mas 

é o ser que põe todas as coisas em ato e, neste sentido São Tomás se distancia de 

Aristóteles onde o ato de todas as coisas é a forma. Para São Tomás o ato de todas 

as coisas é o ser, pois: “Cada coisa é pelo seu ser. Logo, o que não é o seu ser não 

existe necessariamente por si” (AQUINO, 2015a, p. 91). A causa da finitude dos entes 

é a sua delimitação, ou seja, a sua essência faz com que o ente seja aquilo que é 

impossibilitando-o de ser o Puro Ato de Ser. Desta forma, o ser do ente é 

ontologicamente indeterminado e onticamente delimitado. “O primeiro princípio é o 

                                                           
4 Cf. “A crescente ausência-de-pensamento assenta, por isso, num processo que corrói o âmago mais 
profundo do homem atual” (Heidegger, 2011, p. 12). 
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ser, e não ato. Não se pode, pois, reduzir a noção de ser à noção de ato. Que é ato? 

Ato é ser, é ser sendo” (GIISON,1962, p. 46). É, pois, pelo ato de ser (actus essendi) 

que Tomás ultrapassa todo o essencialismo particular e articula sua doutrina da 

participação, onde todas as coisas participam de alguma forma da imagem da 

essência divina, e o que é a essência divina? É Ser. Desta forma, a vigência do 

pensamento de São Tomás, contra todos os “ismos” que restringe o pensamento, 

permanece como um convite para a reflexão na atualidade. 

 É de fundamental importância notarmos que as citações feitas do Liber de 

Causis nas primeiras obras do Aquinate, tais como: o Comentário as Sentenças de 

Pedro Lombardo, o já citado comentário ao Tratado da Trindade de Boécio, O Ente e 

a Essência, nos aponta que os escritos neoplatônicos já eram visitados com 

frequência por São Tomás desde a sua juventude, como afirma Cruz (2000a, p. 5): 

A tarefa de comparar e examinar as proposições do De Causis com 
outros célebres escritos neoplatônicos muito frequentado por São 
Tomás, a saber, as obras do Pseudo-Dionísio, especialmente o livro 
dos Nomes Divinos, já comentado pelo Aquinate em sua juventude, 
com o intuito de comparar essas teses com as do livro chamado 
Elementos de Teologia, traduzida do grego por Guilherme de 

Moerbeke. 

 Estes “célebres escritos neoplatônicos”, mais especificamente, Pseudo-

Dionísio, Proclo e o Liber de Causis são obras propedêuticas, no que tange à esta 

pesquisa, para a grandeza especulativa de São Tomás, portanto, um ambiente bem 

peculiar da tradição neoplatônica para um “incontestável” aristotélico. Com isso, não 

desqualificamos a importância inconteste de Aristóteles na obra de São Tomás, 

porque “o conhecimento dos princípios naturalmente conhecidos foi infundido por 

Deus em nós, uma vez que ele é o autor de nossa natureza” (AQUINO, 2015a, p. 48).

 Podemos afirmar que a ideia de transcendência/imanência, de causa e efeito, 

do processo descendente e ascendente das almas, do Uno-múltiplo, do Deus-Uno 

que cria todas as coisas por uma pura bondade (bonitas purae) presentes no 

pensamento de Proclo, influenciou decisivamente a filosofia dos cristãos, judeus e 

árabes, o que pode ser verificado pela filosofia do Pseudo-Dionísio e do Liber de 

Causis. A doutrina da inefabilidade do Uno, assim como a doutrina da Trindade que 

encontra correspondência com as três hipóstases têm origens remotas nas filosofias 

gregas e judaicas.  
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Deve-se dizer que para Deus, empregamos o plural três pessoas ou 
três subsistências, e os gregos dizem três hipóstases. Mas, porque o 
termo substância, que segundo o sentido próprio do termo, 
corresponde a hipóstase, para nós se presta ao equívoco, pois ora a 
essência ora a hipóstase, preferiu-se traduzir hipóstase por 
subsistência, mais que por substância, para que não pudesse haver 
ocasião de erro. (AQUINO, 2001, p. 526). 
 

Portanto, são doutrinas que foram sendo alicerçadas por uma tradição hostil ao 

próprio cristianismo medieval, como nos afirma Kenny (1999, p. 48): “Proclo foi famoso 

no seu tempo como autor de 18 refutações da doutrina cristã da criação”. Além disso, 

a filosofia e a teologia da antiguidade tardia até o século XII foram norteadas pela obra 

de Agostinho de Hipona que, na sua maior parte fora inspirada na tradição 

neoplatônica como podemos verificar explicitamente nas próprias Confissões que o 

bispo de Hipona não via discrepância entre a exegese das escrituras e a hermenêutica 

de certas vertentes filosóficas5, mais especificamente o neoplatonismo pagão que 

exerceu grande influência na formação intelectual de Agostinho, chegando a servir 

como chave hermenêutica de grandes dilemas metafísicos que antecederam sua 

conversão.  

Depois de ter lido os livros dos platônicos, que me estimularam a 
procurar a verdade incorpórea, aprendi a descobrir teus atributos 
invisíveis através das coisas criadas, e compreendi, à custa de 
derrotas, qual a verdade que eu, imerso nas trevas, não tinha 
conseguido contemplar. (SANTO AGOSTINHO, 1997 p. 199). 
 

 Não há nas Confissões uma citação explicita aos filósofos platônicos que 

Agostinho faz deferência, mas há uma citação explícita a Plotino em Contra os 

Acadêmicos III, 18, 41: 

Não muito tempo depois daquela época, cessada toda obstinação e 
contumácia, a doutrina de Platão, a mais pura e luminosa da filosofia, 
expulsou as nuvens do erro e voltou a brilhar, principalmente em 
Plotino, filósofo platônico, que foi julgado tão semelhante ao seu 
mestre que se diria terem vivido juntos, se o longo tempo que os 
separa não obrigasse a crer que Platão reviveu em Plotino. (SANTO 
AGOSTINHO, 2008, p. 86). 

 

                                                           
5 “Dirigi-me, portanto, a Simpliciano, pai do bispo Ambrósio, segundo a graça. Na verdade, este o amava 

como a um pai. Narrei-lhe os labirintos do meu erro. Quando lhe contei ter lido alguns livros de filósofos 
platônicos traduzidos para o latim por Vitorino [...] ele me felicitou por não ter caído nos escritos de 
outros filósofos cheios de erros e mentiras segundo os elementos do mundo. As obras platônicas 
insinuavam, de todos os modos, a ideia de Deus e de seu Verbo” (SANTO AGOSTINHO, 1997, p. 207-
208). 
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 Dentre outros platônicos que Mario Victorino (290-364 d.C) traduziu para o 

latim, as Enéadas de Plotino foi quem mais influenciou o autor das Confissões. O 

contato de Agostinho com esta obra é essencial para a compreensão de um Deus 

distinto das demais substâncias corpóreas6, pensamento este acolhido e desenvolvido 

por  Tomás de Aquino: 

Agostinho afirma que Deus é verdadeira e sumamente simples. Que 

Deus seja totalmente simples se pode provar de vária maneira: Pelo 

que procede. Como em Deus não há composição nem de partes 

quantitativas, pois não é corpo; nem de forma e de matéria, nem 

distinção de natureza e supósito; nem de essência e ser; nem de 

composição de gênero e diferença, nem de sujeito e de acidente, fica 

claro que Deus não é composto de nenhuma maneira, mas totalmente 

simples. (AQUINO, 2001, p.182). 

 Na simplicidade divina não pode haver qualquer adição, portanto, o caminho 

de ascese e união mística com o Uno é a contemplação inteligível. Este é um dos 

temas mais importantes na filosofia de Plotino, seguindo esta longa tradição, que, 

segundo Proclo, estão difundidas nas “doutrinas secretas” de Platão.  

 Tomás na Suma Teológica IV, Q. 180, art. 4, diz: “A própria contemplação dos 

efeitos divinos pertence secundariamente à vida contemplativa, enquanto nos conduz 

ao conhecimento de Deus”. É pois pela vida contemplativa que é a capacidade 

intelectual da alma que o homem assemelha-se ao divino, pois: 

Deve-se considerar que é necessário afirmar, acima da alma 
intelectiviva do homem, um intelecto superior que lhe dá a potência de 
conhecer. Tudo o que participa de alguma coisa, e que é móvel e 
imperfeito, pressupõe a existência de algo que é essencialmente essa 
coisa, e que é imóvel e perfeito. Ora, a alma humana é intelectiva, 
porque participa da potência intelectiva. O sinal disso e que não é 
intelectiva inteiramente, mas apenas por uma parte de si mesma. Além 
disso, não chega ao conhecimento da verdade a não ser por 
movimentos discursivos, raciocinando. Enfim, tem uma inteligência 
imperfeita, pois não conhece tudo, e mesmo naquilo que conhece, 

                                                           
6 “Parecia-me realmente indigno acreditar que havias tomado a imagem humana e circunscrito tua 
divindade nos limites de um corpo humano. E, no entanto, quando queria pensar no meu Deus, só 
sabia representá-lo sob a forma de massa corpórea. (Parecia-me que não devia existir nada 
incorpóreo). E esta era a principal e, talvez, a causa única do meu erro” (SANTO AGOSTINO, 1997, p. 
134). 
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procede da potência ao ato. Deve, portanto, haver um intelecto 
superior que ajuda a alma a conhecer. (AQUINO, 2002, p. 443). 

 Pelo intelecto o homem ganha um lugar de destaque na hierarquia dos entes 

criados e sua outorga ontológica, pois com “o grau supremo e perfeito de vida, que é 

o da vida segundo o intelecto, pois o intelecto tem a reflexão sobre si mesmo e pode 

conhecer-se” (AQUINO, 2016b, p. 721). No conhecimento interior, o homem pode 

conhecer todas as coisas em si mesmo, nessa dinâmica interior da “alma nobre” São 

Tomás tem em vista a proposição XVI do livro de Proclo: “Todo ser que é capaz de 

conhecer a si mesmo, possui uma existência separada do corpo” (PROCLO, 1975, p. 

38).  Para São Tomás a alma intelectual opera independente do corpo, porém, o corpo 

não é um obstáculo, um “cárcere da alma”; não existe um dualismo entre matéria 

(corpo) e forma (alma): “Ora, a alma, com efeito, necessita do corpo para a 

consecução de seu fim, enquanto pelo corpo se adquire a perfeição na ciência e na 

virtude” (AQUINO, 2016a, p. 419):  

Deve-se dizer que  a alma humana, sendo subsistente, é composta de 
potência e ato, pois a própria substância da alma não é seu ser, senão 
que se relaciona a ele como potência e ato. Mas disso não se segue 
que a alma não possa figurar como forma do corpo: porque, também 
em se tratando de outras formas, o que é forma e ato com respeito a 
uma coisa se encontra em potência com respeito a outra; assim como 
o diáfano advém formalmente ao ar, mas está em potência com 
respeito à luz. (AQUINO, 2012, p. 49). 
 

 Dito isto, entendemos que o pensamento de  São Tomás é o que há de mais 

contraditório a um método fechado e consumado como veremos seguidamente na 

relação entre corpo e alma, assim como, na relação entre essência  e existência na 

metafísica do ser.          

 A Modernidade é inaugurada exatamente por esta ruptura na existência, uma 

ontologia baseada na primeira pessoa, o Eu, enquanto a ontologia tomasiana é 

baseada no ser que unifica a essência e a existência, pois uma não subsiste sem a 

outra. Portanto, essa descontinuidade na tecitura do real nos conduz cada vez mais a 

um afastamento da realidade e do nosso próprio sentido de ser, a saber, que somos 

seres telúricos. Dentro da perspectiva, para São Tomás todas as coisas estão 

conectadas pelo ser por uma metafísica da causalidade, pois, a partir dos efeitos ou 

do mundo sensível supõe-se uma causa primeira, porém, a causalidade ententida por 

São Tomás não é uma série gradativa de causas, onde hierarquicamente Deus seria 

o fundamento último, mas um caminho de ascese do conhecimento do mundo material 
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para o imaterial, uma volição intelígivel do ser radicado na matéria ao Ipsum esse 

subsistens, no entanto, para algum conhecimento do Ser subsitente, São Tomás 

adota o caminho da negação, pois a causa primeira governa todas as coisas 

permanecendo em sua absoluta transcendentalidade. E, neste sentido, São Tomás é 

herdeiro de Aristóteles, porque é, a partir da evidência da concretude do mundo, de 

sua natureza real e material que buscará o conhecimento do imaterial, das 

substâncias separadas ou dos seres que não têm composição de matéria e forma. 

 Dito isto, abordaremos três temas da metafísica de São Tomás: Na seção que 

se segue vamos discorrer sobre a relação do ser que permeia todos os seres que é o 

ser  que participa do ser primeiro criado e sua relação com o Ser subsistente ou Ser 

separado, seguidamente trataremos da doutrina da participação (causalidade), de 

como a multiplicidade dos seres participam da plenitude do ser, ou seja, como as 

causas inferiores se relacionam com a causa primeira criada por um movimento de 

ascensão intelectual. No entanto, a via da causalidade ao Ser primeiro incriado 

sempre estará envolvida pela via da remoção e, por fim, vamos debater sobre a 

metafísica negativa ou o conhecimento negativo de Deus. 

 O diálogo com vários pensadores se dá em primeiro lugar porque isto é 

evidente na obra de São Tomás7, mas também porque é do próprio testemunho do 

Aquinate que “os argumentos filosóficos são válidos não por causa da autoridade 

daqueles que que o dizem, mas por causa do que foi dito” (AQUINO, 1987, p. 118). 

 

 

 

                                                           
7 Cf. “A filosofia de São Tomás é devedora de uma longa tradição histórica. Em certo sentido, pode-se 
dizer que o tomismo nasce da confluência das grandes correntes de pensamento que cruzaram a 
Antiguidade e a Idade Média: platonismo e aristotelismo., helenismo e arabismo, paganismo e 
cristianismo, sem esquecer outras correntes secundárias, como a filosofia judaica. Tomás de Aquino 
soube aproveitar o imenso trabalho de assimilação de seus predecessores, tanto longínquos como 
próximos, e tentou descobrir e acolher todas as manifestações válidas e verdadeiras do pensamento 
humano, mesmo nas suas manifestações menos brilhantes e mais secundárias, qualquer que fosse 
sua origem. [...] A síntese conseguida pelo Doutor Angélico a partir de todos os elementos herdados 
supõe uma série de intuições filosóficas nitidamente originais, que foram notadas por alguns dos seus 
contemporâneos, embora não chegassem a compreender todo o seu alcance” (SARANYANA, 2006, p. 
310). 
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2 A METAFÍSICA DO SER 

 

Com efeito, seja a causa mais poderosa que o efeito, lê-se que o que 
é possível para o nosso intelecto, o qual adquiri seu conhecimento a 
partir das coisas, é mais possível na realidade. Ora, o nosso intelecto 
pode entender algo sem entender que tenha sido causado por Deus, 
posto que a causa eficiente não pertence à natureza da coisa e, 
portanto, pode ser entendida sem ela. [...] todas as coisas que foram 
feitas por Deus se dizem criaturas de Deus. Assim a criação tem como 
fim o ser. Com efeito, a primeira das coisas criadas é o ser, como se 
diz no livro Sobre as causas. Logo, quando a essência de uma coisa 
é distinta do seu mesmo ser, parece que a essência da coisa não 
procede de Deus. (AQUINO, 2013, p. 173). 

A ruptura no real (realitas) entre homem-natureza pensada no século XVII por 

René Descartes entre um sujeito pensante (res cogitans) em oposição a um objeto 

(res extensa) inaugura a Modernidade e a metafísica da subjetividade na história da 

filosofia ocidental. Esta ruptura histórica entre sujeito e objeto não encontra 

correspondência na metafísica do ser pensada por São Tomás, pois não é da 

“verdade” do sujeito que se chega à verdade das coisas, mas é pela abstração 

inteligível do ser do ente que ascendemos a um certo conhecimento das coisas 

invisíveis, pois, “o intelecto humano, unido a um corpo, o objeto próprio é a quididade 

ou natureza que existe em uma matéria corporal. E é pelas naturezas das coisas 

visíveis que se eleva a um certo conhecimento das realidades invisíveis” (AQUINO, 

2002, p. 517). Apesar das potências intelectivas e volitivas da alma humana poderem 

operar independente de qualquer órgão corporal, porém, sem o corpo como 

instrumentalidade para receber o conhecimento do mundo sensível a alma não se 

elevaria as realidades invisíveis, imateriais ou universais.  

Deve-se dizer que a alma se une ao corpo tanto pelo bem que é sua 
perfeição substancial (ou seja, porque com isso a espécie humana é 
completada), como pelo bem que é sua perfeição acidental (ou seja, 
porque com isso perfaz o conhecimento intelectivo, que se dá através 
dos sentidos). Pois este é o modo de intelecção natural ao homem. 
(AQUINO, 2012, p. 49). 

 Portanto, as coisas sensíveis estão na alma porque são das coisas sensíveis 

que a alma recebe a informação, ou seja, as coisas existem e não são projeções de 

um eu pensante, os entes reais existem independentemente do meu ego cogitante. 

Neste sentido, todo o nosso conhecimento começa pelos sentidos, pois são dos 

sensíveis que se abstrai o conhecimento dos inteligíveis, mas o princípio intelectivo 

que opera independente dos sentidos não é algo composto de matéria e forma, desta 
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forma o intelecto possui uma operação por si8 que não se comunica com o corpo, 

porém, a alma não pode conhecer sem as potências sensitivas, logo é necessário que 

a alma se una ao corpo para a consecução de sua operação intelectual e divina, pois 

“toda alma nobre têm três operações. Com efeito, entre suas operações se encontra 

a operação animal, uma operação intelectual e uma divina” (Liber de Causis, III, 27). 

Dito isto, veremos como São Tomás de Aquino acolhe tanto a doutrina da 

participação platônica propagada por Pseudo-Dionísio e pelo Liber de Causis quanto 

o hilemorfismo aristotélico com algumas depurações. Com relação à alma, isto se dá 

porque “o ser que é depois da eternidade e acima do tempo, é a alma, porque ela é 

mais baixa no horizonte da eternidade e acima do tempo” (Liber de Causis, II, 22). 

Embora o corpo e a alma sejam copartícipes da essência humana, são as potências 

volitivas e intelectivas que transcendem a própria forma de seus atos da ação da 

natureza corporal. A potência volitiva aqui é entendida como apetite intelectivo, pois 

São Tomás reafirma os cinco gêneros da potência da alma elencados por Aristóteles: 

“O Filósofo diz, no livro II da Alma: Chamamos potências, a vegetativa, sensitiva, 

apetitiva, locomotiva e intelectual.” Ao que responde São Tomás: “Há cinco gêneros 

de potências da alma; quatro são modos de viver” (AQUINO, 2002, p. 421). Apenas a 

alma intelectual é capar de inteligir sobre as substâncias separadas, pois mesmo 

estando no corpo, sua natureza o transcende.  

Ademais, a alma separada conhece a substância separada na medida 
em que esta é inteligível, pois não vê com a visão corpórea. Mas, 
assim como o inteligível a substância separada, também o é a espécie 
que reside em seu intelecto. Logo, a alma separada não só intelige a 
substância separada, mas também as espécies inteligíveis nela 
existente. (AQUINO, 2012, p. 363). 

 
Desta forma, a alma é ontologicamente simples devido à sua imaterialidade e 

metafisicamente composta devido a sua composição de ser e essência. São Tomás 

compreende as modalidades que os seres animados recebem do ser, tendo em vista 

a proposição supracitada do Liber de Causis (II, 22), apenas a alma humana, 

especificamente a sua substância intelectual enquanto subsistente comunica o seu 

ser à matéria e dela abstrai o conhecimento inteligível, no entanto, “é impossível que 

                                                           
8 “É necessário dizer que o princípio da operação do intelecto, que é a alma humana, é um princípio 
incorpóreo. É claro que o homem pode conhecer, pelo intelecto, a natureza de todos os corpos. Para 
que si possa conhecer algo, não se deve possuir nada em si de sua natureza, porque tudo aquilo que 
lhe fosse por natureza inerente o impediria de conhecer outras coisas” (AQUINO, 2002, p. 358-359). 
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a luz divina nos seja visível, a não ser pela variedade dos véus sagrados que envolvem 

as coisas.” (AQUINO, 2012, p. 339). E nisto consistiria o erro de Platão segundo São 

Tomás, pois ele só se ateve à imaterialidade do intelecto humano sem considerar sua 

união com o corpo e, ainda mais, abjeta o corpo como impedimento e “cárcere da 

alma”. Ao que se demonstra, para São Tomás não existe qualquer inatismo no 

conhecimento humano, porque é abstraindo das representações imaginárias das 

coisas sensíveis que a potência cognoscitiva conhece tanto o particular quanto o 

universal, pois a alma humana participa dos “dois mundos”, a saber, do material e do 

imaterial. Desse modo, como o ser da matéria é recipiente e sujeito para o ser da 

substância intelectual, todas as coisas se harmonizam em uma conexão como afirma 

São Tomás: 

Ora, desse modo pode ser considerada a admirável conexão das 
coisas. Sempre se encontra, com efeito, que o ínfimo do gênero 
supremo toca o supremo do gênero inferior, como alguns ínfimos dos 
gêneros dos animais pouco excedem a vida das plantas, como as 
ostras, que são imóveis e só tem o tato, e ficam ligadas ao solo, a 
modo das plantas, donde Dionísio diz que a sabedoria divina une os 
fins das coisas superiores aos princípios das inferiores. É de admitir, 
portanto, algo supremo no gênero dos corpos, a saber, o corpo 
humano com harmônica compleição, que atinja o ínfimo do gênero 
superior, ou seja, a alma humana, que tem o último grau no gênero 
das substâncias intelectuais, como se pode perceber pelo modo de 
conhecer. E daí é que a alma intelectual se diz ser como um horizonte 
e a fronteira das coisas corpóreas e incorpóreas. (AQUINO, 2015b, p. 
188-189).  

 Pois, tudo que existe nas coisas superiores se encontra presente nas inferiores 

por uma certa participação9, porque “a luz intelectual que temos nada mais é que uma 

semelhança participada da luz incriada na qual as razões eternas estão contidas” 

(AQUINO, 2002, p. 513-514). Estando a inteligência mais próxima à causa primeira 

incriada, são elas que imprimem as formas ou semelhanças ao que está abaixo dela. 

As inteligências superiores primeiras, que estão próximas à causa 
primeira, imprimem as formas segundas subsistentes que não se 
aniquilam, de modo que não há necessidade de repeti-las outra vez. 
Porém, as inteligências segundas imprimem formas declinantes e 
separáveis, como é a alma. (Liber de Causis, V, 49).    

                                                           
9 “Embora em todas as criaturas haja alguma semelhança de Deus, somente nas criaturas dotada de 
razão a semelhança de Deus se encontra a modo de imagem; nas outras criaturas ela se encontra a 
modo de vestígio. Ora, aquilo pelo que a criatura dotada de razão transcende as outras criaturas é o 
intelecto” (AQUINO, 2002, p.630). 
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Compreende-se, então, que a impressão seja impressa em algo existente, ao 

que São Tomás comenta: “Que a impressão é recebida na alma segundo sua própria 

razão de ser [...] que a operação própria da alma é mover os corpos [...] pois, o 

movente e o movido são simultâneos (AQUINO, 2000a, p. 78). Desta forma, não se 

pode conceber a alma separada do corpo, pois tudo que tem alma é composto de 

matéria e forma pelo qual uma coisa é e se denomina ente. Portanto, desfaz-se a 

soberania do Cogito, este sempre visa o ente como objeto de manipulação impondo-

lhe seu próprio modo de ser. O desdobramento do Cogito colocou em marcha o 

desenvolvimento das ciências modernas que tiveram seu coroamento no século XX 

com a redução da ontologia ao ôntico, do ser ao ente material, mais especificamente 

as disciplinas matematizadas como a Física e suas várias correntes outorgaram aquilo 

que se cunhou como a consumação da metafísica, um “descompromisso ontológico 

da ciência moderna e suas raízes medievais”, (NASCIMENTO, 1999, p. 649-658). Na 

contemporaneidade é a Física quem dá a última palavra a respeito de Deus e da 

criação; não falamos de Deus como objeto de nossas crenças, mas enquanto 

problema filosófico. As várias vertentes da Física só dão conta do ente material e do 

movimento, mas não esgota a inexorabilidade da própria natureza do ente pela 

imperfeição da nossa inteligibilidade do próprio ente como afirma São Tomás no 

Sermão Sobre o Credo: 

Realmente, se o homem pudesse por si mesmo conhecer 

perfeitamente as coisas visíveis e invisíveis seria insensato acreditar 

nas coisas que não vemos. Mas o nosso conhecimento é tão limitado 

que nenhum filósofo até hoje conseguiu perfeitamente investigar a 

natureza de uma só mosca. (AQUINO, 1981, p. 19). 

  A análise do ser é inesgotável porque ele transcende seu efeito. Para São 

Tomás, é do próprio ato existencial (actus essendi) que o ente se irrompe em sua 

entidade e manifesta a natureza do seu ser, sendo o ser um primeiro inteligível 

permeia todas as coisas pela atividade noética da inteligência, porém, na acepção do 

conhecimento do ser de Deus (Ipsum esse subsistens), que está além da ordem da 

causalidade e é causa extrínseca do ser do ente, São Tomás preserva o mistério 

divino por uma via apofática, fazendo um duplo movimento, de ascendência e 

descendência (processão e retorno): das coisas existentes à causa primeira por um 

por um conhecimento negativo, e da causa primeira aos seres criados por 

participação, pelos efeitos que refletem o Uno. Mas não há uma causalidade imediata, 



28 
 

porém, existe um hiato, um abismo entre a criatura e o Criador. O Sumo Ente está 

velado, ou se (des) oculta nas coisas criadas como um não saber; incomunicável, 

inatingível, inenarrável, inefável. 

Deve-se dizer que ser se diz em dois sentidos: primeiro, para significar 
o ato de existir; segundo, para significar a composição, à qual a mente 
chega, unindo um predicado a um sujeito. Pela primeira maneira de 
entender o ser, não podemos conhecer o existir de Deus, tampouco 
sua essência, mas apenas de acordo com a segunda maneira. 
Sabemos que a proposição por nós construída. “Deus existe”, é 
verdadeira; e nós a sabemos a partir dos efeitos de Deus, como acima 
foi dito. (AQUINO, 2001, p. 178). 
 

Faz-se necessário aqui uma compreensão do conceito de ser (esse) em São 

Tomás e sua relação com o Liber de Causis10. O ser divino (esse divinum) é o ser que 

não possui acréscimo, portanto, é o ser pleno, “pois, o ser primeiro criador é o primeiro 

infinito puro”11 (Liber de Causis, XV-XVI, 132), assim, pois, “o ser primeiro é a medida 

dos seres primeiros inteligíveis e dos seres segundos sensíveis, e isso porque foi Ele 

quem criou os seres e os mediu com a medida que convêm a todo ser.” (Liber de 

Causis, XV-XVI, 135). O ser em geral ou ser comum (esse commune) que é o ser 

criado atualiza toda forma existente, quer seja material ou imaterial, pois, “ainda que 

o ser criado seja um, ele é também múltiplo, a saber porque recebe a multiplicidade.” 

(Liber de Causis, IV, 41).  E é pela multiplicidade do ser que em todas as coisas há 

“vestígios de Deus”, porém, em Deus não existe composição nem multiplicidade, 

como afirma São Tomás em referência à proposição VIII-IX do Liber de Causis:  

O ser divino (esse divinum) existe sem adição, não só no pensamento, 
mas também na natureza das coisas, e, também, sem a capacidade 
de adição. Porque não recebe a adição e não pode recebe-la, resulta 
que Deus não é um ser comum (esse commune), mas próprio, e por 
isso o seu ser se distingue de todos pelo fato de que nada lhe pode 
ser acrescentado. Por isso escreve o Comentarista: A causa primeira, 
pela pureza de sua bondade, distingue-se das outras coisas e, de 
certo modo, assim se individualiza. (AQUINO, 2015a, p. 103). 

  

 Portanto, não se pode predicar do Ser absolutamente transcendente e do ser 

comum por univocidade, tampouco por equivocidade, uma vez que predicar algo 

                                                           
 
11 “Isto é desta forma pela seguinte razão: Se os seres fortes não tiverem limite que é adquirido do 
infinito primeiro e puro, através do qual são seres infinitos, e se é o ser primeiro próprio que coloca as 
coisas que não tem limite, então, ele está sem dúvida alguma acima do infinito. O ser primeiro criado, 
a saber, a inteligência, não é limitado: até antes se diz que é infinito, mas não se diz que ele próprio é 
o não finito” (Liber de Causis, XVI, 133-134). 
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univocamente pressupõe que haja uma relação de identidade entre o nome e o 

conceito mental.  Por sua vez predicar equivocamente significa que um nome evoca 

vários conceitos mentais, desta forma, como nada pode ser dito da mesma forma de 

Deus e das criaturas, muito menos o ser de Deus pode ser confundido com o ser dos 

entes. Sendo assim, a razão humana não pode conhecer nesta vida o mistério abissal 

do Ser divino. O caminho que se abre para o desconhecido é a analogia, pois todo 

existente depende da mesma realidade dado determinada proporção de causalidade, 

uma determinada semelhança entre o infinito e o finito que não pode ser reduzida 

univocamente. Desta forma, o conceito de analogia se realiza plenamente no ser 

primeiro ao qual todo ente tem seu ser por participação na medida de sua quididade 

ou de sua essência. Porém, a conexão inteligível entre Deus e as criaturas é 

assinalada por São Tomás de maneira distante e deficiente (distantiam et deficienter). 

É impossível atribuir alguma coisa univocamente a Deus e às 
criaturas. Porque um efeito que não se iguala ao poder de causa 
eficiente recebe a semelhança da causa, não segundo a mesma 
razão, mas de maneira deficiente: de modo que nos efeitos se 
encontra dividido e múltiplo, na causa se encontra simples e uno [...] 
É segundo esta maneira que alguns termos são atribuídos a Deus e à 
criatura por analogia, nem equívoca nem univocamente [...] E este 
modo médio de comunicação está entre a pura equivocidade e a 
simples univocidade. Nos nomes ditos por analogia, não há nem 
unidade da razão, como nos nomes unívocos, nem total diversidade 
das razões, como nos nomes equívocos; mas o nome que é assim 
tomado em vários sentidos significa proporções diversas a algo uno, 
como por exemplo sadio dito da urina significa um sinal de saúde do 
animal; dito de remédio significa uma causa da mesma saúde. 
(AQUINO, 2001, p. 294-295). 
 

 Pelo exposto, fica evidente que para São Tomás existe um “déficit” ontológico 

na multiplicidade das coisas criadas, uma vez que a natureza finita não faz parte da 

personalidade mais íntima do ser, este não encontra no ente a verdade que lhe é 

própria. Por outro lado, existe também um “déficit” gnosiológico, pois “pela razão 

natural não podemos chegar ao conhecimento das coisas divinas a não ser por 

representações imaginativas” (AQUINO, 2001, p. 282).  

 O Ser pleno não se deixa predicar por palavras, pois as palavras são signos 

que contêm significante e significado.  O significante é a representação mental do 

signo que tem um significado ou aquilo que uma coisa é. Portanto, no Ser divino não 

há uma representação mental assim como não há um significado imediato, em um 

primeiro momento os nomes atribuídos a Deus os são de forma eminentíssima, mas 
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o próprio “excesso” traduz um conhecimento negativo, pois Deus está além da 

substância, da vida e do intelecto: 

Demonstrada a abundância da bondade divina para governar, agora 
demonstra sua excelência ao dizer: “A causa primeira é superior a todo 
o nome com que é nomeada”. Para a compreensão desta proposição 
há que se ter em conta que o que aqui se disse em uma só frase, 
Proclo faz uma distinção disso mesmo em diversos pontos de seu livro, 
embora seja uma só frase; sua proposição 115, é esta: “Todo Deus é 
supersubstancial, supervital e superintelectual.” (AQUINO, 2000a, 
p.168). 
 

Esta proposição indica que o Ser divino (esse divinum) não se deixa conceituar 

pela palavra humana, pois “o que tem menos ser é incompleto”, enquanto o Ser divino 

é superabundância infinita de ser, as predicações e as palavras não tocam a sua 

essência e só dão conta de uma parcela ínfima da realidade de forma “fragmentária”12. 

Isso acontece porque o ser se multiplica de acordo com a diversidade da natureza que 

participam e é desta natureza que se tem algum conhecimento de Deus, ou seja, 

associando o intelecto as coisas se dá o princípio do conhecimento, pois as ideias 

enquanto forma inteligível é uma semelhança das coisas existentes no intelecto 

humano e a forma inteligível das coisas comunicam ao intelecto humano as coisas 

que estão fora do intelecto no ato de conhecer. 

 

O que em grego se chamou ideia, em latim se chama forma. [...] Por 
ideia entendemos a forma das coisas enquanto existente fora das 
coisas mesmas. Assim, quando uma coisa tem uma forma que existe 
fora dela, tal forma pode expressar dois aspectos: servir como 
exemplar daquilo de que é forma ou ser o seu princípio de 
conhecimento, e desta última maneira se diz que a forma cognoscível 
está no sujeito cognoscente. [...] Por ambos os aspectos são 
necessárias as ideias. Isto se explica porque, excetuando o que é 
produzido ao acaso, o fim que se persegue na produção de todos os 
entes é necessariamente a sua forma. [...] Há agentes nos quais a 
forma do que vão fazer já se encontra neles naturalmente [...] caso do 
homem quando engendra o homem, ou do fogo quando acende o 
fogo; mas em outros, a forma está em seu ser inteligível, e assim se 
encontra naqueles que obram segundo o intelecto; deste modo 
preexiste a semelhança da edificação na mente do arquiteto, e a ela 
podemos chamar ideia do edifício, pois o arquiteto se propõe fazer 
com que a edificação seja semelhante à forma (inteligível) que 
concebeu no intelecto. (AQUINO, 2001, p. 351). 
 

                                                           
12 “A segunda diferença entre a nossa palavra e a Palavra divina é que a nossa é imperfeita, enquanto 
a palavra divina é perfeitíssima. E isto porque nós não podemos expressar em uma única palavra tudo 
o que está em nossa alma, e devemos valer-nos de muitas palavras imperfeitas e, por isso, exprimimos 
fragmentária e setorialmente tudo o que conhecemos” (AQUINO, 1993, p. 23). 
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As coisas sensíveis que denominamos ente (ens) e as “notas individuantes” de 

suas essências também nos são desconhecidas. Mas, é a partir do sensível que São 

Tomás lança uma ponte sobre o “abismo ontológico” entre a criatura e o Criador: “Tudo 

o que conhecemos na vida presente, conhecemo-lo por comparação com as coisas 

naturais sensíveis” (AQUINO, 2002, p. 517). Portanto, a natureza das coisas não são 

porque penso (Cogito), mas se pensa (cogitare) porque as coisas existem fora da 

mente (extra mentis), onde a origem do pensar é o ser e o ser é a verdade do ente em 

seu des-ocultamento histórico. Isso significa que o ser é (des) velado historicamente 

pela apreensão imaterial da potência intelectiva da essência da coisa, pois o nosso 

conhecimento não esgota o ser e, é por este motivo que a ciência humana progride, 

porque haverá no ser da coisa sempre coisas a se conhecer.  

Nosso intelecto, segundo o estado da vida presente, unido a um corpo 
corruptível, nada pode conhecer a não ser voltando-se para as 
representações imaginativas. [...] Daí, para que o intelecto conheça 
em ato seu objeto próprio, é preciso que volte para as representações 
imaginárias a fim de considerar a natureza universal existente no 
particular. – Se o objeto próprio de nosso intelecto fosse uma forma 
separada; ou se as naturezas das coisas sensíveis subsistissem não 
em coisas particulares, conforme os platônicos, não seria necessário 
que o nosso intelecto, ao conhecer, se voltasse sempre para as 
representações imaginárias. (AQUINO, 2002, p. 517-518). 
 

 Como o intelecto humano não pode conhecer a essência divina “no estado de 

vida presente”, as representações imaginárias (phantasmata) são um processo de 

abstração da natureza da matéria que atualiza o intelecto possível possibilitando a 

inteligibilidade das coisas naquilo que subjaz à coisa, a saber, o seu ser. Como afirma 

São Tomás: “E, portanto, o que não cai sob os sentidos não pode ser compreendido 

pelo intelecto humano, a não ser adquirido das coisas sensíveis” (2015a, p. 39).  

 Para São Tomás o ente (ens) é tudo aquilo que tem ser (habet esse) por 

participação. Em uma abordagem gramatical, todo existente é ente (ens) que é 

particípio presente do verbo ser, o particípio presente em latim é o equivalente em 

português ao gerúndio (sendo), pois, todo ente é pelo seu ser. Logo, o que não é o 

seu ser não existe necessariamente por si, mas possivelmente. Como todas as coisas 

têm ser, ou seja, é pelo ser que o ente adquire sua existência real, porque “o ser é a 

atualização de qualquer forma ou natureza” (AQUINO, 2001, p. 177), e “nada tem 

atualidade senão enquanto é” (AQUINO, 2001, p. 187). Sem embargo, dizemos que 

a metafísica de São Tomás, dado à sua acepção histórica é uma metafísica do real 

ou realista, pois é do ser (esse) imanente nas coisas que São Tomás “edifica” sua 
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ontologia, porém, o Ser transcendente divino permanece oculto na pureza do seu Ser 

(“puritas essendi”), portanto, não é fundamento subjetivo nem objetivo dos entes 

criados, pois não há proporcionalidade entre Deus e os entes criados como afirma 

Nascimento e Oliveira (2011, p. 81-82): 

Conclui-se, portanto, que Tomás Aquino jamais cai no que Heidegger 
chama de onto-teo-logia, da qual se aproximam mais Duns Scot e 
Suárez, bem como se afasta completamente de um esquecimento do 
ser, já que o esse é um dos elementos mais importantes de seu 
pensamento filosófico. De fato, segundo o Aquinate: a) Deus não entra 
no campo da Metafísica como seu subiectum (ou obiectum); Deus não 
é entendido como um ente, mas como Esse ipsum subsistens; a 
causalidade que opera ao ente e ao seu ser (esse commune) nada 
possui de reciprocidade, isto é, não implica que ele seja 
conceitualmente fundado pelos entes: Deus não se deixa capturar em 
um conceito, já que o intelecto finito é incapaz de aprendê-lo em sua 
essência mesma; Deus não é entendido como causa sui, subtraindo-
se a toda auto-fundação metafísica. 

 Falamos em dois modos de ser: o Ser divino (esse divinum) que é o próprio Ser 

subsistente  (esse subsistens) incriado, e o ser comum (esse commune) que é o ser 

criado que “embora seja uno se multiplica pelo fato de ser composto de finito e infinito” 

(Liber de Causis, IV, 41-42). No entanto, para São Tomás há três modos de ser: o Ser 

divino, o ser que é o primeiro causado e que é causa do ser da coisa (esse rei) que é 

adquirido pelo primeiro ser criado, pois: “Todo ser superior é ou acima da eternidade 

e antes dela, ou com ela, ou depois dela e acima do tempo” (Liber de Causis, II, 19). 

A esta proposição comenta São Tomás (2000a, p. 50, tradução nossa): “As causas 

universais das coisas são de três gêneros, a saber, a causa primeira que é Deus; as 

inteligências e as almas.” A isto, São Tomás comenta adiante: 

Com efeito, Proclo argumenta esta proposição com as hipóteses dos 
platônicos, aqueles que, estabelecendo a abstração dos universais, 
afirmaram que quanto algo é mais universal, tanto mais primário é. 
Claramente o que nós chamamos “eternidade” é mais abstrato que 
“eterno”. Com efeito, com o nome de eternidade se designa a mesma 
essência da eternidade; Por outro lado, com o nome de eterno se 
designa o que participa da eternidade. Também, o ser em si mesmo é 
mais universal que a eternidade: pois todo eterno é ser; por outro lado, 
nem todo ser é eterno. Portanto de acordo com o que foi dito 
anteriormente, o ser em si mesmo separado é anterior a eternidade. O 
que é com a eternidade é o ser mesmo sempiterno. E o que participa 
da eternidade e é, por assim dizê-lo, depois da eternidade, é todo o 
que participa do ser eterno. (AQUINO, 2000a, p. 52, tradução nossa). 
 

 O que nos aponta São Tomás com relação às causas universais, é que apenas 

o Ser divino permanece em sua mesmidade e ipseidade e que todas as outras formas 
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de ser são participáveis. Esta concepção da realidade em São Tomás tem certa 

similitude da mesma estrutura triádica da ordem cósmica de Plotino, Uno-Inteligência-

Alma. Não se tem notícia que São Tomás tenha tido acesso as Enéadas, à exceção 

de uma citação indireta a Plotino na obra, A unidade do intelecto contra os averroístas, 

p. 53. Contudo, 

 

aceita-se o fato que, além da dependência direta dos Elementos 
Teológicos de Proclo, há sinais evidentes de uma dependência 
indireta, sobretudo da Enéadas de Plotino, na paráfrase árabe, com 
cujas opiniões o autor do Liber de Causis comunga, tais como: 
identidade entre o Primeiro Princípio e o Ser Puro; doutrina da criação; 
mediação universal da Inteligência ou Intelecto. (REEGEN, 2000, p. 
53). 
 

Por outro lado, com relação à metafísica do ser, São Tomás aponta em um 

primeiro ponto que o Ser divino (esse divinum) é o Ser em si mesmo separado que 

não se deixa predicar-se como veremos seguidamente, pois este “que é perfeitíssimo, 

não se deve atribuir o que é imperfeitíssimo”, logo, “o ser não é um acidente em Deus, 

mas verdade subsistente” (AQUINO, 2018, p. 31-32). Portanto, o Ser absoluto está 

dissociado de todo ente e repousa em si mesmo em sua plenitude e simplicidade, pois 

sua essência e sua existência coincidem. Para São Tomás tudo é ser, ou melhor, tudo 

contém o ser, pois: “Todas as coisas possuem o ser graças ao ser primeiro; e todas 

as realidades viventes são movidas por sua essência devido à vida primeira; e todas 

as realidades intelectivas possuem conhecimento devido à inteligência primeira” (Liber 

de Causis, XVIII, 143). O Ser perene pertence apenas ao Ser primeiro, e nisto incorre 

o erro entre platônicos e peripatéticos em relação às substâncias imateriais 

separadas:  

 

Assim pois, qualquer realidade que tem junto à perpetuidade do ser, a 
imobilidade, e que existe sem sucessão temporal, pode chamar-se 
eterna. De acordo com este sentido, os Platônicos e Peripatéticos 
chamam eternas as substâncias imateriais separadas, adicionando a 
definição de eternidade ao fato de que tudo sempre teve ser; o que 
não está de acordo com a doutrina cristã, pois a eternidade, entendida 
desta forma convém tão somente a Deus. (AQUINO, 2000a, p. 51). 
 

 Um segundo ponto que São Tomás nos aponta é a diferença entre os seres 

(entes) e o ser. O ente da língua latina, enter ens, ou óntos òn da língua grega é ser 

por essência. Portanto, o ente é tudo aquilo que está sendo; toda a realidade adquire 

sua de-finição, sua de-terminação e sua de-limitação pelo ato de ser (actus essendi), 
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de tal forma que o ser está para a coisa como o ato está para a potência. Tanto a 

potência como o ato são modos de ser (modus essendi); sendo a potência, por assim 

dizer, um modo mais fraco e o ato é o próprio real fático (rerum), a coisa (res) em sua 

atualidade. As coisas por sua vez, têm seu ser por participação nos modos de ser ou 

são informadas pelos modos de ser. Portanto, São Tomás tem sempre em seu 

horizonte o ser das coisas (esse rei) como possibilidade ontológica de apreensão 

cognoscível da existência. “Porque o existir é a atualização de qualquer forma ou 

natureza [...] É preciso então que o existir seja referido à essência, que é distinta dele, 

como o ato em relação à potência” (AQUINO, 2001, p. 177), pois: 

Em tudo que se encontram duas coisas, das quais uma é 
complemento da outra, a proporção de uma delas com a outra é como 
a proporção da potência ao ato. Pois nada se completa senão pelo 
próprio ato. Ora, na substância intelectual criada encontram-se duas 
coisas, a saber, a substância mesma, como foi mostrado. Ora, o 
próprio ser é complemento da substância existente, pois tudo o que 
está em ato é porque tem o ser. (AQUINO, 2015, p. 141). 
 

 O ser é o horizonte de possibilidades de todos os entes, é pelo ato de ser que 

o ente se essencializa; a essência (essentia) é, portanto, seu complemento necessário 

que dá vigência ao ente e corresponde ao “quê” é o ente, “pois  a essência consiste 

naquilo segundo o qual se diz que uma coisa existe” (AQUINO, 2000, p. 29). Todavia, 

a nossa inteligência não esgota a inteligibilidade que há nos entes porque “o ser é o 

que há de mais íntimo e de mais profundo em todas as coisas, pois é o princípio formal 

de tudo que nelas existe” (AQUINO, 2001, p. 221). Uma vez que todas as coisas 

possuem ser e este é inabarcável pela sua própria estrutura infinitiva. Segundo o autor 

do Liber de Causis: “A primeira das coisas criadas é o ser” (IV, 37) e “o ser é composto 

de finito e infinito” (IV, 42). Neste sentido, o ser em sua finitude é a de-limitação formal 

da coisa individualizada pela essência, por outro lado o ser é infinito porque difere da 

essência das coisas e pode ser participado de infinitos modos pelas coisas, abarcando 

a totalidade do real em sua unidade, ou seja, o ser reúne em si todas as formas de 

ser, como as formas de ser são infinitas também o ser é infinito porque é participado 

de infinitos modos pelo ente, como afirma Lotz ( 1975, p. 176): 

São Tomás de Aquino refere o ser (esse) que também é chamado a 
primeira perfeição (perfectio prima), figurando assim como o 
fundamento de suporte das outras perfeições que cabem ao ente. 
Nomeadamente o ser é o fundamento de suporte da essência, à qual 
tanto se distingue do próprio ser como se encontra inteiramente 
enraizada nele; por outro lado, o ser ergue-se acima da essência, visto 
que aquele abrange todos os modos de ser (Weisen-zu-sein) sem 
qualquer limitação, ao passo que esta se limita a demarcar alguns 
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modos de ser (modus essendi); por outro lado a essência encontra-se 
fundamentada inteiramente no ser, visto que os modos de ser por ela 
abrangidos só podem ter sua origem no ser. Assim sendo, o ente 
caracteriza-se pela parti-cipação (Teil-habe) no próprio ser [...] assim, 
ele possui algum ser, mas não é o próprio ser.  

 

Esta dualidade no ser criado primeiro nos aponta para o que viria a chamar-se 

de “diferença ontológica” já visitada por São Tomás, pois o ser causado primeiro difere 

dos entes finitos e múltiplos pela sua simplicidade e unidade. No entanto, é da verdade 

ontológica que se pressupõe a verdade ôntica, porque o ser é o primeiro nos graus da 

realidade, pois sendo o primeiro criado constitui-se como a medida de todos os entes 

como foi citado acima: “O ser primeiro é, então, medida dos seres primeiros inteligíveis 

e dos seres segundos sensíveis, e isso porque foi ele quem criou os seres e os mediu 

com a medida que convêm a todos os entes.” (Liber de Causis, XVI,135). Sendo 

assim, é importante destacar que todo existente está permeado pelo primeiro ser, 

pois, todas as realidades são uma composição de finito e infinito devido ao ser 

primeiro, sendo os graus da realidade: ser, viver e conhecer, porém, ser é causa 

primeira, viver e conhecer são causas segundas. Desta forma, para São Tomás, o 

conhecimento se dá pela abstração da potência intelectiva dos modos individuantes 

das realidades sensíveis, onde o ser encontra-se velado no âmago profundo das 

coisas. O objeto primeiro do conhecimento intelectual humano não é a essência divina 

à qual não se pode inteligir, mas a essência dos entes materiais enquanto desveladas 

manifestam uma certa semelhança com o ser primeiro criado que é o reflexo do Ser 

divino. Como o Ser divino (esse divinum) não é o fundamento último das causalidades 

nem o primeiro dado imediato da razão, a metafísica do ser em São Tomás não 

sucumbe na onto-teo-logia, pelo fato de: 

 

Nosso conhecimento natural se origina nos sentidos. Portanto, este 
conhecimento natural pode se estender até onde pode ser conduzido 
pelos objetos sensíveis. Ora, a partir dos objetos sensíveis nosso 
intelecto não pode alcançar a visão da essência divina; porque as 
criaturas sensíveis são efeitos de Deus (effectus Dei) que não se 
igualam ao poder da causa. Por esta razão, a partir do conhecimento 
das coisas sensíveis, não se pode conhecer o poder de Deus, nem por 
conseguinte sua essência. No entanto, como são efeitos que 
dependem da causa, podemos ser por eles conduzidos a conhecer a 
Deus se é; e a conhecer aquilo que é necessário que lhe convenha 
como à causa universal, que transcende todos os seus efeitos. Por 
isso, conhecemos sua relação com as criaturas, a saber, que é causa 
de todas elas, e a diferença das criaturas com relação a Deus, a saber, 
que Ele não é nada do que são seus efeitos. Enfim que tudo isso lhe 
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é negado não por deficiência sua, mas em razão de sua excelência. 
(AQUINO, 2001, p. 280-281). 
 

 Com o novo conceito de ser de influência eminentemente neoplatônica, São 

Tomás visa a doutrina da criação ex nihilo ante à ideia da cosmologia emanacionista 

dos gregos. A criação é um dos temas centrais no Liber de Causis, onde o Ser infinito 

puro cria sem intermediários, enquanto os princípios intermediários, tais como a vida 

e a inteligência apenas imprimem suas formas pelo ser nas coisas. 

 

Reiteramos e digamos que o ser primeiro está em repouso e é causa 
das causas, e se ele mesmo dá o ser a todas as coisas, o faz através 
de criação. Mas a vida primeira dá a vida àqueles que estão abaixo 
dela, não através de criação, mas através de informação. E 
semelhantemente, a inteligência somente dá conhecimento e outras 
coisas àquele que está abaixo dela por modo de informação. (Liber de 
Causis, XVI, 136). 
 

 A isto afirma Reggen (2000, p. 88): 

 

Ao afirmar a criação, que deve ser entendida no sentido estrito de 
produzir ex nihilo, por parte da causa primeira, o Liber de Causis se 
distancia, então, tanto de Plotino como de Proclo, porque faz do 
Primeiro Princípio o Ser Puro, que é causa de todos os seres e, 
enquanto tal, de todos eles diferentes transcendentes. 
 

  Existe, portanto, uma diferença entre o Ser primeiro criador e o primeiro ser 

criado, aquele é absolutamente transcendente enquanto este por ser composto de 

infinito e finito é superior à todas as coisas criadas e o que está mais intimamente 

unido a elas, (Liber de Causis, IV, 39). O ser é colocado como o primeiro frente as 

outras participações, exatamente porque ele é a própria semelhança divina de onde 

provém a criação. Criar do nada (ex nihilo) é criar no dessemelhante o semelhante na 

ordem do ser. Conclui-se que, para São Tomás “o ser é um reflexo da divina bondade” 

-ipsum esse est similitudo divinae bonitatis-, do Ser absolutamente transcendente. 

(AQUINO, 1973, p. 617, tradução nossa). Como afirma Gilson (1962, p. 23): 

 

Tomás sempre teve sua própria noção de ser. Ainda não se tentou 
fazer a história pré-tomista desta noção. Ela foi preparada com certeza 
pela Metafísica de Avicena, e, através desta, pela de Alfarabi. 
Sustentavam estes dois filósofos a tese de que a existência é um 
complemento da substância que, por não estar incluso na sua 
essência, lhe sobrevém, por assim dizer, como um acidente. Somente 
Deus não recebe a existência como complemento de sua essência. 
Deus não tem sua própria existência, ele é sua própria existência. 
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 Como não podemos conhecer a essência divina, pois o nosso conhecimento é 

um acidente imaterial da potência intelectual; sendo Deus Ato Puro de Ser, nenhuma 

potência passiva é capaz de inteligir a simplicidade perfeitíssima de sua existência, 

nem com os olhos naturais nem com o “olho do espírito” como afirma São Tomás 

(1987, p. 258): 

 

Como disse o Filósofo no livro II da Metafísica, o nosso intelecto está 
para as coisas manifestíssimas como o olho da coruja para o Sol. Ora, 
o olho da coruja não pode de modo nenhum ver o Sol. Tampouco, o 
nosso intelecto pode ver a própria forma divina e as demais formas 
separadas, que são o mais inteligível de tudo o que existe. (Tradução 
nossa). 
 

 Por esta completa incognoscibilidade das substâncias separadas e para se 

chegar à noção dos seres imateriais, São Tomás adaptará a via tríplice de Pseudo-

Dionísio: por modo do excesso (per eminentiae), por causalidade (per causalitatem) e 

por negação (per negatione), como veremos a seguir. 

 

A partir dos efeitos de Deus, não podemos conhecer a natureza divina 
em si mesma, a ponto de sabermos sua essência, mas pelo modo do 
excesso, da causalidade e da negação, como já foi explicado. É assim 
que o nome Deus significa a natureza divina. Este nome foi adotado 
para designar o que existe acima de tudo., que é princípio de tudo, que 
é separado de tudo. (AQUINO, 2001, p. 304-305). 
 

 Com efeito, ao que nomeamos como Deus o fazemos por convenção para 

nomear o indizível e é do ser radicado nas coisas que se tem alguma informação da 

causa primeira separada, pois, “os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e 

sua natureza divina, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo 

percebidos por meio das coisas que foram criadas” (Romanos 1, 20). Assim, os efeitos 

não têm proporcionalidade com as causas, pois as coisas têm sempre uma zona de 

sombra e inesgotabilidade porque as coisas estão permeadas pelo ser que é próprio 

da sua natureza se ocultar conforme à sua geração: 

 

Devemos saber que há diversos modos de geração, conforme a 
diversidade dos seres. A geração em Deus é diferente da geração dos 
outros seres. Por isso, não podemos chega a conhecer a geração de 
Deus, senão por meio da geração das criaturas que mais se 
aproximam de Deus e que mais se assemelham a Ele. (AQUINO, 
1981, p. 35-36). 
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Como nos afirma Nascimento (2004, p. 267): “Mesmo o conhecimento da 

imaterialidade do intelecto humano, o mais próximo de nós, se dá por causalidade e 

negação.” A causalidade diz respeito à comunicação da atualidade de um ser a outro, 

por isso se diz que Deus opera por causa eficiente, ou seja, que comunica o ser aos 

entes criados, pois estes estão em potência passiva enquanto Deus é potência ativa. 

A via de negação se dá pela própria debilidade do conhecimento humano, pois do Ser 

puríssimo não se pode predicar positivamente a sua essência, uma vez que sua 

essência é impermeável as palavras só podemos predicar de Deus negativamente.  

Tanto o conceito de causalidade quanto o conceito de negatividade abordaremos nas 

seções seguintes. 
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3 A METAFÍSICA DA CAUSALIDADE. 

 

E é por isso que no Livro Sobre as causas se diz que o ser é por 
criação, mas o viver, e as demais coisas, por informação. Com efeito, 
as causalidades do ente absoluto se reduzem à primeira causa 
universal. De fato, a causalidade das demais coisas que se 
acrescentam ao ser, quer dizer, aquelas coisas pelas quais o ser é 
especificado, pertence às causas segundas, que agem por 
informação, como pressuposto da causa universal. E é por isso, 
também, que nenhuma coisa dá o ser, exceto enquanto existe nela 
uma participação do poder divino. (AQUINO, 2013, p. 135-136)13 

 

 A metafísica da causalidade está relacionada à ideia de criação que se destina 

aos caminhos híbridos entre a teologia, a física e a metafísica. A primeira proposição 

do Liber de Causis diz: “Toda causa primeira influencia mais o seu efeito do que a 

causa universal segunda” (I, 1).  E mais adiante afirma que ela, a causa primeira, está 

acima de todas as coisas criadas, pois não tem proporcionalidade com nenhuma 

delas: “A causa primeira não é a inteligência, nem a alma, nem a natureza, mas ela 

está acima da inteligência e da alma e da natureza, porque ela criou todas as coisas”. 

(Liber de Causis, IX, 87). Portanto, o autor do Liber de Causis nos aponta três causas: 

A causa primeira, as causas segundas universais e as causas particulares: 

 

Os efeitos correspondem proporcionalmente a suas causas, ou seja, 
atribuímos o efeito em ato a causas atuais, e os efeitos em potência 
as causas que estão em potência; e semelhantemente os efeitos 
particulares a causa particulares, as universais as universais [...]. Ora, 
o ser é a primeira coisa causada, o que é evidente, devido à sua 
natureza universal. Portanto, a causa própria do ser é o agente 
primeiro e universal, que é Deus. Os outros agentes, porém, não são 
causa do ser em absoluto, mas causa de um ser determinado, como 
a causa de um homem, ou a causa da brancura. O ser é simplesmente 
causado por criação, que nada pressupõe, pois não pode alguma 
coisa preexistir que esteja em absoluto fora do ser. Por outras 
operações faz-se este ou aquele ente. (AQUINO, 2015, p. 46-47). 
 

As causas universais, como dito acima são três: a causa primeira universal, as 

inteligências e as almas” e se unem por uma certa participação ou causalidade. “A 

                                                           
13 AQUINO, Tomás. Questões disputadas sobre o poder de Deus 1-3. Op. cit. Q. 3, art. 7: “Como se diz 
no Livro sobre as causas, a inteligência não dá o ser senão enquanto está nela o poder divino. Logo, 
se Deus é a causa de toda ação, enquanto agente é instrumento do poder divino que atua, assim, logo, 
se considerássemos os sujeitos que atuam, qualquer agente particular está em relação imediata com 
seu efeito. (De causis, proposição VIII-IX); Idem. Questões disputadas sobre a verdade. Q. 10, art. 9: 
Por isso, no livro De causis, diz-se, que “todo ser que conhece a própria essência, para ela volta, através 
de uma volta completa.” (Omnis sciens qui scit essentiam suam est rediens ad essentiam suam 
reditione completa, proposição XIV-XV). 
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primeira das coisas criadas é o ser”14 (proposição IV, 37), e, por isso, todas as coisas 

têm seu ser adquirido do ser que está mais próximo ao Uno que é Deus. Assim, no 

processo de emanação da causa agente primeira, a inteligência é a segunda causa 

universal, sendo a alma a causa universal terceira ela causa as almas individuais, 

estas agem sobre as coisas sensíveis. Neste sentido, a alma é a forma do corpo, pois 

é o ser que lhe confere a forma. 

Mesmo depois de criados no ser, os efeitos conservam sua estabilidade na 

causa primeira, porque “a permanência e a essência de toda inteligência advêm do 

bem puro que é a causa primeira” (Liber de Causis, IX, 79),  por isso, “quando a causa 

universal segunda retira sua potência da coisa, a causa universal primeira não retira 

o seu efeito dela” (Liber de Causis, I, 2). 

Uma coisa é conservada no seu ser pela mesma causa que lhe deu o 
ser. Ora, Deus dá o ser às coisas servindo-se de causas 
intermediárias. Por conseguinte, também por meio de algumas causas 
conserva as coisas no ser. [...] Como são muitas as causas ordenadas, 
é necessário que o efeito dependa, em primeiro lugar e principalmente 
da causa primeira; depois e secundariamente, de todas as causas 
intermediárias. Portanto, a causa primeira é principalmente o que 
conserva o efeito, secundariamente todas as causas intermediárias e 
tanto mais quanto mais elevada for a causa e mais próximas da causa 
primeira. Por essa razão atribuem-se às causas superiores, mesmo 
entre as coisas corporais, a conservação e permanência das coisas. 
[...] Deve-se, pois dizer que Deus conserva certas coisas no ser, 
servindo-se de causas intermediárias. (AQUINO, 2002, p. 725). 
 

 Neste sentido, as causas segundas ou intermediárias são instrumentos da 

causa primeira onde as coisas têm permanência no ser pelo ser da causa primeira. A 

causa ou criação significa operação sem movimento ou mudança na sua unidade, pois 

“a causa primeira é estável, sempre inseparável de sua unidade pura, e ela governa 

todas as coisas criadas e estende sobre elas o poder da vida e as perfeições na 

medida das capacidades e possibilidades delas” (Liber de Causis, XX, 157).  Neste 

sentido, as coisas têm dependência ontológica, pois o ente não é seu próprio ser, 

porém, seu ser é adquirido e, uma vez que distinto da divindade o que lhe pertence 

por si é o não ser, porque tem seu ser por doação e por pura bondade da causa 

                                                           
14 Cf. Suma Teológica I, Q. 5, art. 2, 4; Suma Teológica II, Q. 45, art. 4, 1; Questões disputadas sobre 
o poder de Deus 1-3, Q. 3, art.5, 2; Questões disputadas sobre o poder de Deus 4-6, Q. 6, art.1, 5; 
Questões disputadas sobre a verdade. Q. 1, art. 1. Em sentido contrário, 4. 
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extrínseca do Ser divino, a saber, do primeiro ser criado e, é por este que Deus cria e 

conserva todas as coisas. 

 

Como foi provado, Deus produziu todas as coisas no ser, não por 
necessidade da natureza, mas pelo intelecto e vontade. Ora de seu 
intelecto e vontade não pode haver outo fim último senão sua 
bondade, ou seja, que a comunicaria às coisas. [...] Ora, as coisas 
participam da bondade divina por modo de semelhança. (AQUINO, 
2016a, p. 175). 
 

E mais adiante São Tomás afirma: 
 

Deus é causa primeira de todas as coisas. Logo, é necessário que 
Deus, deste modo, se relacione com as espécies das coisas, como se 
relaciona o gerador na natureza com a geração, da qual ele é causa 
por si. Mas, a geração cessa, cessando a operação do gerador. Logo, 
também todas as espécies das coisas cessariam, cessando a 
operação divina. Portanto, Deus, por sua operação, conserva todas as 
coisas no ser. (AQUINO, 2016a, p. 178). 

 

 O modo pelo qual a causa primeira conserva as coisas mediante o ser são pelo 

incessante influxo do ser que está mais próximo à causa primeira, porque a causa 

primeira se encontra em uma disposição única em todas as coisas pelo ser, mas todas 

as coisas não se encontram nela de um modo único. Para São Tomás o ser é a medida 

de todas as coisas conforme suas modalizações, ou seja, o ser é doado conforme a 

disposição da forma ou do recipiente, pois o ser é causado de modo absoluto pela 

criação sem que nada o pressuponha anteriormente como foi demonstrado. Assim o 

ser está na multiplicidade de todas as coisas como fonte, mas preserva sua unidade 

no próprio Ser divino. 

 

Não é impossível que Deus crie alguma coisa, mas é necessário 
afirmar que tudo foi criado por Deus. Como se depreende do que 
precede. Aquele que faz alguma coisa a partir de outra, essa coisa a 
partir da qual se faz é pressuposta. [...] Por exemplo, o artesão opera 
a partir de coisas naturais, como a madeira e o bronze. Que não são 
produzidos por sua ação, mas pela natureza. A própria natureza 
produz as coisas naturais quanto à forma, mas pressupõe a matéria. 
Se Deus, portanto, não pudesse agir a não ser partindo de algum 
pressuposto, este não seria causado por ele. Mas já foi demonstrado 
que nada pode existir nos seres que não provenha de Deus, que é 
causa universal de todo ser. Portanto, é necessário que Deus produz 
as coisas em seu ser a partir do nada. (AQUINO, 2002, p. 48-49). 
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Assim a causa universal precede toda causa particular, pois a causa primeira 

está em todas as realidades pelo efeito de sua operação, porém, cada realidade 

recebe a ação segundo o modo de sua potência. Desta forma, tudo o que não é a 

causa primeira criadora tem seu ser por participação, quer sejam as formas matérias 

ou imateriais, pois “a criação é a produção de todo o ser (totius esse) e não somente 

da matéria. (AQUINO, 2002, p. 53). A matéria (hylé) nos seres é tudo o que subjaz à 

própria substância ao seu devir, que recebe da forma sua determinação e compõe 

com ela um ser existente. A substância ou essência é o princípio de individuação ou 

singularização do sujeito em si que tem existência real:  

 

Portanto, dizendo que, em uma substância particular, consideram-se 
três coisas: Primeira, a natureza do gênero e da espécie existente nos 
singulares. Segunda, o modo de existir de tal natureza, porque na 
substância singular existe a natureza do gênero ou espécie, como 
própria deste indivíduo e não como comum de muitos. Terceira, o 
princípio pelo qual é causado tal modo de existir. Contudo, assim como 
a natureza, considerada em si mesma é comum, assim também é o 
modo de existir da natureza, pois a natureza do homem que existe na 
realidade encontra-se individualizada como algo singular. Não há, 
pois, homem que não seja algum homem, a não ser na visão de 
Platão, que colocava universais separados. Ora, o princípio de tal 
modo de existir, que é o princípio da individuação, não é comum, mas 
é algo neste e outro naquele, pois este singular se individualiza por 
essa matéria, e aquele por aquela outra matéria. (AQUINO, 2018, p. 
179). 

            

 Apesar de um determinado sujeito se singularizar em si pela matéria, mas ele 

não é por si (per se) sua própria causa, antes é causado. Exceto as substâncias 

separadas, todo existente precisa de um substrato material para vir à existência, todo 

efeito pressupõe uma causa e é pelo efeito que se conhece a causa. No entanto, a 

causa primeira não é composto de matéria e forma e não está nesta série de 

causalidades dá efetividade real à existência pelo ser que a segue, mas dela se aparta 

e o que permanece da causa primeira são seus efeitos. Como sua existência não é 

evidente pelos efeitos, porém, analogicamente se “conhece” a causa pelos efeitos que 

dela irradiam por uma via negativa como veremos seguidamente. 

 Deste modo, São Tomás articula tanto a criação divina, de tal forma que “o 

agente mesmo não admite absolutamente uma conexão entre ele mesmo e seu efeito” 

(Liber de Causis, XX, 160) quanto a operação própria dos entes naturais. 



43 
 

 A causalidade está fundamentada na absoluta autonomia da operação divina e 

na e na dependência ontológica dos entes criados, pois estes só têm existência real 

por intermédio do criador. Como afirma São Tomás (1929, p. 18): 

 
Criação, na medida em que se diz respeito ao efeito, implica duas 
coisas. Primeira, que a criatura não provenha de qualquer matéria 
preexistente; e, desse modo, criação difere completamente de todo 
tipo de mudança ou movimento que sempre envolve um substrato. [...] 
Segunda, criação implica na criatura ser após não-ser; porém, de 
acordo com qualquer sucessão temporal, como se a criatura em algum 
momento não existisse e, então, passasse a existir, mas de acordo 
com a prioridade por natureza ou por essência, uma vez que tem 
existência somente por meio do criador. Pois, o que um ente tem por 
si mesmo, por natureza lhe pertence antes daquilo que lhe é doado 
por uma causa extrínseca. [...] De acordo com essas duas 
considerações, se diz que a criação se dá a partir do nada. (Tradução 
nossa). 
 

 

Sendo a causa mais excelente que os efeitos, porém, teleologicamente os 

efeitos estão para a causa, pois Deus é causa eficiente, formal e final de todas as 

coisas e cria tudo do nada, ou seja, de si mesmo, pois não é nenhuma das coisas 

criadas, mas está mais ou menos em todas as coisas pelo influxo do ser primeiro  

criado que é a inteligência. Está em toda e nenhuma parte; em toda parte pela dádiva 

do ser e em nenhuma, pois não tem mescla com os efeitos. Assim, o efeito participa 

do ser da causa, mas o Ser primeiro transcende todos os efeitos. Desta forma, o ser 

que não depende de nenhum outro para existir é o ser necessário, este só compete 

ao Ser divino, pois fora Deus tudo está em potência ativa ou passiva. 

 

A toda potência passiva corresponde uma potência ativa. Com efeito, 
a potência está em razão do ato, como a matéria em razão da forma. 
Um ente em potência, porém, não pode conseguir que esteja em ato, 
a não ser pela potência de um existente em ato. Seria, portanto, 
supérflua a potência se não fosse a potência ativa do agente, que 
pudesse reduzi-la ao ato, pois nada é supérfluo nas coisas da 
natureza. (AQUINO, 2015a, p. 51). 
 

  Como ficou demonstrado, pela via da causalidade não é possível um 

conhecimento de Deus, pois não há proporcionalidade entre o efeito e a causa; pela 

via da causalidade só é possível algum conhecimento dos sensíveis. Desta forma, o 

caminho que se abre para ascender ao conhecimento divino é a via apofática ou a 

metafísica negativa à qual abordaremos na sessão que se segue. 
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4 A VIA APOFÁTICA (NEGATIVA) 

 

Deve-se usar, principalmente, na consideração da substância divina a 
via de remoção [negativa]. Com efeito, a substância divina, excede por 
sua imensidade, toda forma que nosso intelecto alcança, e assim não 
podemos aprendê-la o que ela é. Entretanto, temos alguma 
informação dela conhecendo o que ela não é. E tanto mais nos 
aproximaremos de sua informação, quanto mais coisas o nosso 
intelecto puder negar d´Ele. (AQUINO, 2015a, p. 70). 
 

A linguagem apofática acerca da inefabilidade divina é uma característica 

indelével do neoplatonismo e Plotino é quem funda e sistematiza o apofaticismo na 

história da filosofia. Para quem se afirmava apenas um exegeta de Platão15, Plotino 

introduz no dualismo platônico a ideia de unidade e estabelece o Uno como causa 

pré-ontológica e pré-predicativa, em suma, a completa “nadidade”, quando diz: 

 

Porque a natureza do Uno é progenitora de todas as coisas, não é 
nenhuma delas. Não tem, pois nem quididade, nem qualidade, nem 
quantidade, nem inteligência nem alma. Tampouco está em 
movimento, nem repouso, nem em lugar nem no tempo, mas é auto-
subsistente e uniforme, melhor dito, sem forma, anterior a toda forma, 
anterior ao movimento, anterior ao repouso. Porque todas essas 
coisas são anexadas ao ser, que se faz multiplo” (PLOTINO, 1998, p. 
539).  
 

Assim, o Uno é totalmente transcendente e é o nada na medida que não é 

nenhum existencial, não é vida porque está acima da vida, não é eternidade, “pois é 

causa da eternidade” (Liber de Causis II, 24) e não é o ser criado, tendo em vista que 

“a primeira das coisas criadas é o ser e antes dela não existe outra coisa criada” (Liber 

de Causis IV, 37). Neste sentido, a causa primeira é pré-ontológica, pois o Ser divino 

é anterior a todo ser criado tanto do ser universal quanto dos seres que recebem sua 

impressão ontológica do primeiro ser. A causa primeira, que é numericamente Una, é 

anterior a todas as coisas. Neste sentido pode ser compreendido que é o próprio nada, 

pois não  é nenhuma das coisas de que é princípio quer sejam materiais ou imateriais, 

mas é tal que de nada lhe pode ser acrescentado. É pré-predicativa, pois as palavras 

estão cheias de significações e conceitos, elas são signos que sempre apontam para 

                                                           
15 “Platão sabia que do Bem procede à Inteligência e da Inteligência a Alma, e que estas doutrinas não 
são novas nem foram expostas atualmente, senão antes, de forma patente e verdadeira, contudo, a 
presente exposição é uma exegese daquela que demonstra com o testemunho dos escritos do próprio 
Platão, que estas opiniões (nossas) são antigas” (PLOTINO, 1998, p.36). 
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algo que existe arbitrariamente porque nada contêm em si mesmas das ideias que 

representam. São Tomás comprova isso fazendo uma etimologia da palavra pedra 

(2001, p. 288-289): “A palavra pedra  foi tomado do fato que machuca o pé; e, no 

entanto, não foi para significar o que fere o pé, mas uma éspecie de corpo; do 

contrário, tudo que fere o pé seria pedra”. Porém, contrariamente a todas as coisas 

criadas Deus não é tocado pelas palavras, não há sinal ou signo que aproxime o 

homem da essência divina, pois também não é  ser, nem essência, nem vida, está 

fora de todas as categorias do tempo e do espaço, pois é o que está acima de todas 

as coisas. Assim, todo o ser das coisas emanam do Uno primeiro, porque o ser das 

coisas se constituem de outro (ab alio), enquanto o Ser que é a causa primeira, ou 

Uno primeiro se constitui per si. Desta forma, as coisas fora de Deus não são o ser, 

mas participam do ser, pois o ser está difundido em todas os entes criados pela causa 

primeira que é o nada do ente ou o não-ente. Como afirma Narbonne (2014, p. 154) : 

“os neoplatônicos são, no fundo, pensadores por excelência da diferença ontológica, 

na medida que concebem seu princípio justamente como absolutamente outro em 

relação ao ente”.  

 A absoluta alteridade de Deus na metafísica negativa de São Tomás tem 

claramente suas origens no neoplatonismo da antiguidade tardia quando afirma: 

“Nada significa nenhum ente, portanto, como a geração do homem é a partir  de um 

não-ente que é o não homem,  também como a criação, que é a emanação de todo 

ser é a partir do não-ente que é o nada” (AQUINO, 2002, p. 46-47).   

 Desde o início de seus estudos, Tomás conheceu a obra do Pseudo-Dionísio 

através do seu mestre Alberto Magno como afirmamos anteriormente. O corpus 

dionysiacum ou corpus Areopagiticum trata-se de um conjunto de obras de um filosófo 

cristão anônimo de pseudônimo Dionísio Areopagita, como afirma Nascimento (2011, 

p. 33): “Na realidade trata-se de um cristão, talvez da Síria, do final do século V ou VI, 

que escreveu um conjunto de dez cartas e quatro tratados. [...] Dionísio se serve de 

conceitos originados do neoplatonismo de Proclo”. É incontestável a presença do 

Pseudo-Díonísio em São Tomás, o que fica mais evidente em seu comentário ao Liber 

de Causis, pois as várias recorrências que São Tomás faz à obra de Dionísio, muitas 

vezes idetificando-as com as teses de Proclo não significa que São Tomás aceite 

passivamente as ideias do autor dos Nomes Divinos sem lhe fazer remissões, da 

mesma forma que faz a Aristóteles objetivando sempre a verdade das coisas (veritas 

rerum) dita por quem quer que seja deve estar sempre subordinada ou de acordo com 
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a verdade revelada.             

 Para algum conhecimento de Deus, São Tomás começa sua investigação no 

próprio mundo sensível e nas próprias coisas que nos advêm, pois o ser está radicado 

na própria coisa, mas as “diferenças essencias das coisas não são conhecidas”-

differentiae essentiales sunt nobis ignotae- (AQUINO, 1970, p. 121). Partindo da 

natureza das coisas para um conhecimento negativo de Deus, São Tomás sintetiza o 

pensamento de Aristóteles e Pseudo-Dionísio, pois aquele traz para a realidade 

concreta e vê através do mundo sensível os arquétipos eternos platônicos e este 

radicaliza na  sua teologia negativa qualquer possibilidade do conhecimento humano, 

porém, nem Aristóteles nem o Pseudo-Dionísio Areopagita não passaram por São 

Tomás acriticamente. A acepção do elemento negativo que São Tomás herdou de 

Pseudo-Dionísio é, antes de mais nada a própria incognoscibilidade do conhecimento 

intelectual humano. São Tomás aceita a transcentalidade divina na medida em que 

Deus trancende todo o entendimento humano pela pureza do seu Ser, portanto, como 

os entes criados são dotados de ser pela ação bonificadora do Ser primeiro não há 

uma completa incognoscibilidade do entendimento humano sobre Deus e nisto 

consiste a importante diferença entre São Tomás e Pseudo-Dionísio:  

 

Deve-se dizer que Deus não é um existente, como se de algum modo 
fosse existente, pois Ele é ser. Portanto, daí não se segue que não 
possa ser conhecido de maneira nenhuma, mas que excede todo 
conhecimento, isto é, que não pode ser compreendido. [...] Deve-se 
dizer que proporção se diz em dois sentidos: primeiro, para exprimir 
uma relação quantitativa, como o duplo, o triplo, o igual são éspecie 
da proporção. Segundo, qualquer relação de um termo a outro é 
chamada proporção. Neste sentido, pode haver proporção entre a 
criatura e Deus, pois ela se encontra com Ele na relação do efeito à 
causa e da potência ao ato. Nesse sentido, o intelecto criado pode 
assim pode estar proporcionado a conhecer a Deus. (AQUINO, 2001, 
p. 258).  

 

 Dito isto, São Tomás faz remissão da radical trancendência divina que aponta 

Pseudo-Dionísio e abre caminho para algum conhecimento de Deus pela filosofia 

realista de Aristóteles que chega no ocidente latino por volta do século XII. No entanto, 

a obra dionisiana teve forte influência na tradição medieval cristã como uma 

autoridade quase apostólica e foi através dele que numerosos elementos 

neoplatônicos penetraram no ocidente. Escrito em grego, fora traduzida para o latim 

em 830 por Hilduino, abade de Saint-Denis, em 860 por João Escoto Eriúgena, em 
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1167 por João Sarraceno e em 1235 por Roberto Grosseteste. Podemos dizer que, o 

apofaticismo ou a via negativa para o conhecimento de Deus teve seu apogeu nessa 

referida obra. Sabemos que o pensamento do Pseudo-Dionísio constituiu-se em uma 

importante fonte para São Tomás como foi dito acima, pelas inúmeras citações feitas 

pelo dominicano à referida obra. 

 Em seu opúsculo, O Ente e a Essência, escrito em sua juventude, 1254 a 1256, 

uma propedêutica à ideia da absoluta transcendência divina em relação ao todo 

criado, pensamento este já prefigurado em Pseudo-Dionísio. Portanto, nesta obra São 

Tomás faz referência ao Liber de Causis para assinalar uma certa semelhança entre 

o Ser divino e os seres criados por uma certa participação: 

 

Ora, já que tudo aquilo que existe por outro pode ser reduzido àquilo 
que existe por si, como à causa primeira, por esta razão é necessário 
que exista uma determinada coisa que seja a causa do ser para todas 
as outras coisas, pelo fato de ela ser puro ser; ao contrário, iríamos 
até o infinito, em termos de causalidade, já que toda coisa que não é 
puro ser tem a causa do seu ser em outro, como já dissemos. É 
evidente, por conseguinte, que o intelecto é forma do ser, que é 
exclusivamente ser: este se é a causa primeira, isto é, Deus (AQUINO, 
2000b, p. 43). 
 

Em uma linguagem tomista, Deus é a primeira causa eficiente de forma 

descendente e causa final de forma ascendente da realidade, portanto, Deus está 

intimamente em todas as coisas como causa exemplar, porém, como causa incausada 

o Ser primeiro não é iluminado pelos seus efeitos e não se abarca em conceitos ou 

em palavras. Desta forma, São Tomás de Aquino empreende o cuidado de “salvar” 

tanto os fenômenos enquanto o mistério divino permanece abscôndito. 

 

[...] por isso que nosso intelecto não é adequado à substância divina, 
a própria substância de Deus permanece excedendo nosso intelecto, 
e, assim, é ignorado por nós. E, por causa disso, o que é último no 
conhecimento humano acerca de Deus é que ele saiba que 
desconhece a Deus, enquanto conhece que isso que Deus é excede 
tudo o que Dele compreendemos. (AQUINO, 2018, p. 66). 
 

 Para desenvolver o conceito de metafísica negativa em São Tomás deve-se 

primeiro ter em conta o próprio limite do conhecimento humano. Para o Aquinate a 

essência das coisas nos são desconhecidadas, desde a matéria sensível ao Ipsum 

esse subsistens. O nosso conhecimento natural tem seu princípio nos sentidos, é do 
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mundo sensível que abstraímos o ser que está radicado na matéria, porém, Deus não 

é algo dentre os existentes, mas acima da existência, pois o máximo grau do 

conhecimento humano de Deus é saber que não O conhecemos, a não ser mediado 

pelas coisas sensíveis. 

 

Chegamos ao conhecimento dos inteligíveis a partir dos efeitos 
sensíveis, também tomamos os nomes do conhecimento sensível para 
o conhecimento inteligível. [...] Portanto, aquela disposição na qual o 
intelecto criado é elevado à visão intelectual da substância divina, é 
dita convenientemente luz da glória, não porque faça inteligível em ato,  
como a luz do intelecto agente, mas porque torna o intelecto capaz de 
conhecer em ato. (AQUINO, 2016a, p. 147-148). 

 

  O intelecto humano não tem proporcionalidade com a essência divina, o objeto 

próprio do intelecto humano é a essência dos entes materiais, a “potência cognitiva 

se proporciona ao cognoscível que o própro objeto do intelecto humano, a natureza 

visível” (AQUINO, 2002, p. 517). Portanto, para se conhecer em ato segundo São 

Tomás, só é possível sob a luz da glória (lumine gloriae), pois a razão humana está 

em proporcionalidade apenas ao que lhe mais próxima, a saber, o mundo concreto, 

portanto, o conhecimento de Deus só pode se dar por um víés apofático. 

 

Tampouco é inevitável que, se afirmarmos que Deus é exclusivamente 
ser ou existência, caiamos no erro daqueles que disseram ser Deus 
aquele ser universal, em virtude do qual todas as coisas existem 
formalmente. Com efeito, este ser que é Deus é de tal condição, que 
nada lhe pode adicionar. Em consequência, em virtude da sua própria 
pureza, é um ser distinto de qualquer outro. Por este motivo afirma-se, 
no comentário à nona proposição do Liber de Causis, que a 
individuação da causa primeira, a qual é puro ser, ocorre por sua pura 
bondade. (AQUINO, 2000b, p. 45). 
 

 Para Tomás de Aquino o conhecimento de Deus, ou da causa primeira não é 

discursivo, mas análogo. Pelos efeitos, infere-se uma causa originária, dessa forma o 

ser adquirido é o ser participado da causa primeira que é superior a toda descrição, 

uma clara influência do Pseudo-Dionísio16 e do Liber de Causis (XXII, 166): “A causa 

primeira está acima de todo o nome com que nomeada”. Portanto, os nomes que são 

atribuídos a Deus os são por metáforas, por analogia ou por uma relação de 

                                                           
16 “Único, ele é no sentido de que é todas as coisas de maneira sintética na transcendência de uma só 
unidade, e de que produz todas as coisas sem para isso sair de sua própria unidade. Nada existe que 
não participe do Uno.” (Pseudo-Dionísio, 2004, p. 124). 
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causalidade entre a causa e o efeito; o efeito atribui à causa suas perfeições, mas na 

causa as perfeições são em si preexistentes. Ora, o homem não é causa de si mesmo, 

mas causado, e a causa primeira que é una e absolutamente transcendente 

ultrapassa a totalidade das palavras, sobre isso afirma Schuback: 

 

A palavra humana nada pode dizer sobre Deus, sobre o mundo 
celeste, sobre a hiperessência divina. Mas é precisamente por nada 
poder dizer sobre o que lhe transcende de forma absoluta que o 
homem pode dizer tudo para Deus. (2000, p. 278). 

 

São Tomás afirma que “a humanidade permaneceria em meio a grandes trevas 

de ignorância se para conhecer a Deus somente a via da razão estivesse aberta.” 

(AQUINO, 2015a, p. 42-43), portanto, a razão não pode chegar ao conhecimento de 

Deus. O caminho que se abre para o conhecimento de Deus proposto por São Tomás 

é exatamente a via de remoção ou negação e ultrapassamento do conhecimento, pois, 

“parece que não podemos contemplar a própria forma divina, pelo menos no estado 

de peregrinação”17 (AQUINO, 1999, p.158). 

 

Como disse Dionísio na primeira epístola ao monge Gaio, “se algum 
viu a deus e entendeu ou inteligiu o que viu, esse não viu o Deus 
mesmo, senão alguma de suas obras”. Porque a forma divina é o 
próprio Deus, não podemos contemplá-la. (AQUINO, 1987, p. 258, 
tradução nossa). 
 

 Não obstante, Tomás esclarece a compreensão de contemplação postulada 

por Pseudo-Dionísio, que por uma via de negação e esvaziamento, o nosso intelecto 

se une à divindade: 

 

Todo que contempla a forma de uma coisa conhece algo dela. Porém 
como disse Dionisio na Teologia Mística, quando nosso intelecto não 
conhece nada de Deus, é quando melhor se une a Ele. Portanto não 
podemos contemplar a forma divina. (AQUINO, 1987, p. 258, tradução 
nossa). 
 

 A essência divina, portanto, permanece velada, pois é subsistente por si, os 

nomes que se predicam de Deus substancialmente o representam de forma deficiente 

e se exprime pela forma que o nosso intelecto conhece, por analogia em relação aos 

efeitos. O fundamento metafísico da analogia está no fato de que, causando, a causa 

                                                           
17 A tradução: “Em estado de peregrinação” é de Carlos Arthur R. do Nascimento. 
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comunica a si mesma de certo modo ao causado, sendo o efeito o sinal externo da 

causa, pois, como diz Dionísio: 

 

 Que não se Lhe pode dar um nome, nem formar qualquer opinião a 
respeito Dele [...] portanto, deve-se dizer que a razão pela qual se diz 
que Deus não tem nome, ou que está acima da denominação é porque 
a essência de  Deus está acima do que conhecemos dele e 
significamos com palavras. (AQUINO, 2001, p. 284-287).  

 

Quando, porém, afirmamos algo sobre Deus, antes precisamos negar e inferir 

uma causalidade. Na afirmação: Deus existe, não se quer dizer que é um existencial 

dentre outros existenciais, mas causa da existência; que Deus é ser, não se quer dizer 

que é ser, mas causa ontológica de todo o ser, pois o ser é o primeiro criado e antes 

dele não existe nada criado, portanto, é o mais universal e o que está difundido em 

todas as coisas como causa, pois recebe da causa primeira suas perfeições  às quais 

imprime nos efeitos, atualizando-os. Assim, os nomes que atribuimos a Deus não 

dizem sua essência. 

 

Os nomes que atribuímos a Deus de maneira negativa, ou que 
exprimem uma relação de Deus com a criatura, é claro que não 
significam de modo nenhum sua substância, mas a negação de 
alguma coisa dEle, ou sua relação com outra coisa, ou melhor a 
relação de alguma coisa com Ele. Mas a respeito dos nomes atribuídos 
a Deus de maneira absoluta e afimativa, como bom, sábio e outos 
semelhantes, alguns têm múltiplas opiniões. (AQUINO, 2001, p. 287).  
 

 Desta forma, Tomás de Aquino adaptará o neoplatonismo de Pseudo-Dionísio, 

pois como todas as coisas preexistem na causa primeira e esta difunde suas 

perfeições nas coisas ou efeitos, de tal forma que, os nomes que atribuímos a Deus 

significam sua substância de modo deficiente. Assim, Tomás preserva a absoluta 

transcendência divina e eleva à criatura do seu caráter meramente ôntico para o 

ontológico por uma certa semelhança com Deus, porque a alma humana não está 

totalmente separada de sua origem e sua potência intelectual, mesmo que de forma 

deficiente, é capaz de transcender as próprias categorias, assim como o Uno está fora 

das categorias aristotélicas, o intelecto humano opera independente do corpo e pode 

inteligir os transcendentais, pois a sua natureza também é transcendental, pois ele é 

potência para os inteligíveis e forma imaterial da realidade. A inteligência para São 

Tomás não se identifica com o cérebro ou com as sinapses que impulsionam os 
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neurônios, estes são substratos que servem de instrumentalidade para o intelecto 

conhecer em ato as realidade materiais e imateriais. 

 

Assim, uma criatura qualquer representa Deus e lhe é semelhante 
enquanto é dotado de alguma perfeição; não que ela o represente, 
como algo da mesma espécie ou do mesmo gênero, mas como o 
princípio transcendente de cuja forma os efeitos são deficientes, dela 
porém eles guardam certa semelhança, como as formas dos corpos 
inferiores representam a energia do sol. (AQUINO, 2001, p. 288). 
  

 Para Tomás, a essência divina como existente em si mesma, “nesta vida”, não 

nos é conhecida. Temos algum conhecimento pela representação das perfeições 

difundidas nas criaturas18. É importante destacar aqui a máxima que São Tomás usa 

de empréstimo do filósofo judeu Isaac Israeli (832-932), que a verdade é a adequação 

da coisa ao intelecto -veritas est adaequatio intellectus et rei-. Máxima esta que tornou-

se alvo de críticas na contemporaneidade “da verdade como adequação da coisa ao 

conhecimento”, porém, para São Tomás a verdade está no intelecto na medida em 

que ele se conforma com a coisa, pressupõe-se o ente real fora da mente (extra 

mentis). A verdade está nas coisas como fonte e as coisas informam ao intelecto a 

verdade de seu ser, pois o intelecto está em potência para o ser enquanto a coisa já 

é a própria atualidade do ser, ou seja, as coisas não existem porque as penso, mas 

eu penso porque as coisas existem. Assim, o intelecto não se impõe à coisa, antes 

está passivo para receber a verdade da coisa.   

Deve-se dizer que ainda que a verdade de nosso intelecto seja 
causada pela coisa, não se segue que a razão da verdade se encontre 
primeiro na coisa, 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 unívoco. 
Assim também é o ser da coisa, e não sua verdade, que causa a 
verdade no intelecto. (AQUINO, 2001, p. 360). 

  
Pelo exposto, o conhecimento é um acidente imaterial de nossa potência 

intelectual que abstrai da coisa a verdade de seu ser e, dizemos coisa a todo ente. 

Sendo Deus o nada do ente, o máximo que podemos saber sobre Deus é que 

                                                           
18 Cf. Suma Teológica. Q.13, art. 8. “Ora, pelos efeitos divinos não podemos conhecer a natureza divina 
tal qual é, de modo que lhe conheçamos a essência, que só podemos conhecer pelo método de 
eminência, de causalidade e de negação, como já dissemos. Por onde, o nome de Deus significa a 
natureza divina; pois, é imposto para significar um ser superior a tudo o que existe, princípio de tudo e 
de tudo separado. E é isso o que querem exprimir os que usam de tal nome”. 
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transcende todo o nosso conhecimento discursivo. Sobre este caráter inominável do 

divino, lemos no Liber de Causis (VI, 57), que diz: 

 

A causa primeira é superior à toda narração, e as palavras são 
insuficientes para narrá-la, quando descrevem seu ser, porque está 
acima de toda causa, e dela podemos falar somente através das 
causas segundas, que são iluminadas pela luz da causa primeira. 
 

“Narração” significa afirmação, porém, tudo que afirmamos de Deus não 

convém à sua simplicidade e sua absoluta transcedência, pois tudo que afirmamos de 

Deus fazemos segundo o nosso entendimento que, como dissemos acima, não há 

similitude entre a palavra humana e a divindade. Esta tese, São Tomás identificará 

com a proposição 123 dos Elementos de Teologia, onde lê-se: 

 

Todo que é divino é por si mesmo indescritível e incognoscível por 
qualquer ser secundário ou causa de sua unidade supra-existencial, 
porém pode ser apreendido e conhecido a partir dos existententes que 
participam dele; pois, só o Primeiro Princípio é absolutamente 
desconhecido por não ser participado. (PROCLO, 1975, p. 123, 
tradução nossa). 
 

Deus é a causa exemplar e primeira de todos os seres e, como causa exemplar 

dizemos que não é causa intrínseca e não existe nenhuma causa pela qual possa ser 

conhecido. Falar então da divindade que se manifesta ocultando-se ou se oculta 

revelando-se, utiliza-se figuras de linguagem próprias do neoplatonismo, que tenta 

transcender a convenção de sujeito e objeto para apontar algo que está além da 

própria linguagem, por isso a imagem de uma “treva luminosa”19 perpassará toda a 

história da mística cristã, desde Gregório de Níssa:  

A manifestação de Deus ocorre primeiro por Moisés na luz; mais tarde 
falou com ele na nuvem, enfim, tornado mais perfeito, Moisés 
contempla Deus nas trevas. A passagem da escuridão à luz é a 
primeira separação das ideias falsas e errôneas de Deus; a 
inteligência mais atenta às coisas escondidas, conduzindo a alma por 
meio das coisas visíveis até aquelas invisíveis, é como uma nuvem 
que escurece todo o sensível e acostuma a alma à contemplação do 

                                                           
19 “A treva é invisível à luz, e mais invisível ainda quando a luz é mais forte. Os conhecimentos jamais 
descobrem os segredos do desconhecimento, e os descobrem tanto menos quanto eles próprios são 
mais numerosos. Se consideramos, realmente, o desconhecimento, não no sentido privativo da 
palavra, mas no sentido transcendente, poderás afirmar isto, que é mais verdadeiro que toda verdade: 
a quem possui a luz positiva e o conhecimento positivo, o desconhecimento divino permanece secreto, 
porque esta Treva transcendente permanece impenetrável a toda luz, inacessível a todo conhecimento” 
(Pseudo-Dionísio, 2004, p. 289). 
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que está escondido; enfim, a alma que caminhou por estas vias até as 
coisas celestiais, tendo deixado as coisas terrenas tanto quanto 
possível à natureza humana, entra no santuário do conhecimento 
divino (theognosia) rodeado de todas as partes pela escuridão divina. 
(GREGÓRIO, 2001, p. 146, tradução nossa).  
 

 Sabemos que Gregório de Níssa é uma autoridade incontestável para Tomás 

de Aquino, este chega a citá-lo, apenas na Suma Teológica, cerca de oitocentas 

vezes, exatamente porque Gregório, na história do cristianismo foi o primeiro que abriu 

um caminho para algum conhecimento de Deus, exatamente o caminho da 

incognoscibilidade. Fazendo deferência a Gregório20, Pseudo-Dionísio e Agostinho de 

Hipona, acerca do conhecimento de Deus, Tomás afirma em De Trinitate: 

Se investiga se a mente humana pode chegar a conhecer a Deus de 
algum modo, e parece que não pelos seguintes argumentos: Aquilo 
que está em grau mais alto de nosso conhecimento nos permanece 
desconhecido, não se pode dizer, de nenhum modo, que é conhecido 
para nós. Segundo disse Dionísio na Teologia Mística, no grau mais 
elevado de nosso conhecimento nos unimos a Deus como ao 
desconhecido. Portanto, Deus não é conhecível de nenhum modo. 
Tudo que se conhece, se conhece por alguma forma, porém, como 
disse São Agostinho, Deus escapa a qualquer forma intelectual 
humana. Portanto, Deus não é conhecido de nenhum modo. Entre o 
cognoscente e o objeto tem que haver uma certa proporção, como 
entre qualquer potência e seu objeto. Mas entre o nosso intelecto e 
Deus não pode haver a mais mínima proporção, como tampouco 
existe entre o finito e o infinito. (AQUINO, 1987, p. 77-78, tradução 
nossa).  
 

Dito isto, fica claro, os caminhos das negações seguidos por São Tomás para 

sua metafísica negativa do conhecimento de Deus. “Uma página do corpus 

thomisticum, a Question Quodlibetale X, Q.1, art.1, faz uso da expressão negatio 

negationes, que Mestre Eckhart fará famosa, e produz quatro ocorrências nesta 

mesma obra” (HUMBRECHT, 2005, p. 477, tradução nossa). Com relação ao 

conhecimento negativo de Deus, afirma Lossky (1960, p.67-68):   

A negação da negação, portanto, une-se, na forma negativa, à 
afirmação de Êxodo (3, 14): Ego sum qui sum. Em ambos os casos, é 
através de um "completo retorno a si mesmo" que o Ser afirma sua 
identidade absoluta. A identidade exclusiva, afirmando a pureza do 
Ser, eliminando tudo o que não é o absoluto; a identidade inclusiva 
que afirma a plenitude do Ser, absorvendo em Deus todo ser, na 
medida em que é. Parece que a pureza do Ser é melhor expressa pela 
negação da negação, enquanto o sum qui sum indica acima de tudo a 

                                                           
20 Cf. “O homem não pode conhecer a verdade sem que sua mente seja iluminada por Deus”. 
Exposición del Trinitate de Boécio, Q. I, art. 1, 2, p. 71. (Tradução nossa). 
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plenitude do Ser divino. No entanto, a negação da negação também 
inclui o sentido de identidade inclusiva, porque, ao abordar as 
criaturas, suprime as negações de ser um em múltiplos seres. Por 
outro lado, a "conversão reflexiva" do Ser no ‘sou quem sou’ pode 
receber o sentido da identidade exclusiva, a do Ser divino que se 
encerra em si mesmo. (tradução nossa). 

 

O problema da negatio negationes implica na pureza do ser de Deus, de sua 

transcendentalidade com relação aos entes criados, enquanto a expressão “Eu sou 

quem sou” - Ego sum qui sum- corresponde à regência da causa primeira que absorve 

a totalidade de todos os seres sem perder sua simplicidade, pois “a causa primeira 

rege todas as coisas criadas, sem se misturar com elas” (Liber de Causis, XX, 155).  

 

Isto se explica da seguinte forma: seu governo não enfraquece sua 
unidade, elevada acima de toda coisa, nem a destrói, e a essência de 
sua unidade, embora separada das coisas não impede governá-las. E 
isto sucede, porque a causa primeira é estável, subsistente com sua 
unidade sempre pura, ela governa todas as coisas criadas e derrama 
sobre elas a potência e as perfeições na medida das capacidades e 
possibilidades delas. Pois a bondade primeira derrama suas 
perfeições sobre todas as realidades mediante um fluxo único. 
Portanto, cada coisa recebe deste fluxo na medida de seu poder e de 
seu ser. (AQUINO, 2000a. p. 159, tradução nossa). 

 

Mais à frente afirma São Tomás:  
 

Com relação a isto, os filósofos epicuristas, para conservar a 
tranquilidade a inalterabilidade divina, afirmaram que os deuses não 
se preocupam de governo algum, se não que estavam ociosos e 
despreocupados para, desta forma ser mais felizes. E esta proposição 
é contra isto. [...] Pois como afirma Proclo: Todo divino exerce a 
providência com as realidades segundas e transcende todos os seres 
que exerce esta providência: posto que por sua providência não perde 
sua excelência pura e unitária transcendência, nem sua unidade 
separada aniquila sua providência. (AQUINO, 2000a, p.160-161, 
tradução nossa). 
 

 Neste sentido podemos falar que todas as realidades estão sujeitas à ordem 

do governo divino e esta disposição e operação São Tomás chama de providência, 

que é a exteriorização de si mesmo na ordem do ser, mas que conserva a sua unidade 

transcendente, pois opera por causas intermediárias. O que então nos aponta Proclo, 

Pseudo-Dionísio, O Liber de Causis e São Tomás com relação ao conhecimento de 

Deus? Que Deus é cognoscível através de sua obra, mas com relação à sua essência 

é absolutamente transcendente.  
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 Na Exposición sobre el ‘Libro de las causas’, Tomás faz uma citação do capítulo 

2 § 3 da Hierarquia Celeste de Dionísio: “Na essência divina as negações são 

verdadeiras, em sentido contrário, as afirmações são desacordes e inadequadas” 

(AQUINO, 2000a, p. 86, tradução nossa). Portanto, nas negações suprimindo tudo 

aquilo que não é Deus abre-se o caminho para algum conhecimento da essência 

divina. 

 Neste sentido, as negações são uma forma de ascese ao divino. Negando os 

atributos de tudo o que é criatural, pois, “todo nome divino parece implicar uma relação 

com a criatura, pois só conhecemos Deus por meio das criaturas. Ora, o nome Aquele 

que é, não implica uma relação com as criaturas” (AQUINO, 2001, p. 310-311). Desta 

forma, São Tomás constrói o semblante do divino no mundo, como um artífice que 

com um “martelo e cinzel” retira de sua obra tudo o que não é para mostrar aquilo que 

efetivamente é. 

 

Há ainda outro conhecimento de Deus, mais elevado que o 
mencionado, que se tem por demonstração a respeito de Deus, pelo 
qual se ascende mais ao conhecimento d’Ele, porque pela 
demonstração se removem muitas coisas, por cuja remoção é 
conhecido distinto de outros entes. Com efeito, a demonstração 
mostra que Deus é imóvel, eterno, incorpóreo, totalmente simples, uno 
e predicados semelhantes, que mostramos sobre Deus. Chega-se, 
porém, ao conhecimento próprio de uma coisa não só por afirmações, 
mas também por negações; por exemplo, é próprio do homem ser 
animal racional, como lhe é próprio não ser inanimado nem irracional. 
Mas interessa, entre ambos os modos de conhecimento próprio da 
coisa, saber-se o que é a coisa e como se separa das outras, mas 
pelas negações, obtido o conhecimento próprio da coisa, sabe-se que 
é distinta das outras, mas o que ela é permanece desconhecido 
(AQUINO, 2016a, p. 97). 
 

Na teologia negativa toda predicação, no entanto, é um acréscimo, o que não 

convém a Deus, que é ato puro e nada tem de potencial, por isso faz-se necessário a 

via de remoção21 de todas as formas determinantes. Pois tudo que predicamos de 

                                                           
21  Cf. AQUINAS, Thomas. In librum beati Dionysii De divinis nominibus expositio, cap. VII, lição 4. 
Taurini: Marietti, 1950.  “Há um outro conhecimento perfeitíssimo de Deus, a saber, por remoção, pelo 
qual conhecemos a Deus pela ignorância, por uma certa união ao divino acima da natureza da mente, 
isto é, quando nossa mente afastando-se de tudo o mais e depois deixando até a si mesma une-se 
pelos superesplendentes raios da divindade, na medida em que conhece que Deus está não só acima 
de tudo que está abaixo dela, mas também acima dela e acima de tudo que pode ser compreendido 
por ela. Assim conhecendo a Deus, em tal estado de conhecimento, é iluminada pela própria 
profundidade da sabedoria divina que não podemos perscrutar. Que intelijamos também que Deus está 
acima de tudo não somente que há, mas também que podemos apreender vem a nós da 
incompreensível profundidade da sabedoria divina”. 
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Deus o fazemos a partir das criaturas, por fim nosso conhecimento sobre Deus 

permanece um desconhecimento, pois a causa primeira está acima de toda a 

denominação como foi mostrado, pois Deus é a unidade perfeita por si mesmo, sendo 

que as outras realidades existem por participação na unidade. “Porque assim como o 

que tem fogo e não é o fogo, é ígneo por participação, também o que tem o existir e 

não é o existir, é um ser por participação.” (AQUINO, 2001, p. 177). Nos Princípios da 

Filosofia de São Tomás de Aquino (As vinte e quatro teses fundamentais), um resumo 

da Suma Teológica, Q. 2, observamos a presença dos elementos neoplatônicos em 

Tomás, por uma via de negação do conhecimento de Deus.   

 

A existência de Deus nos é conhecida, não por uma intuição imediata, 
nem por uma demonstração a priori, mas sim por uma demonstração 
a posteriori, isto é, pelas criaturas, o argumento subindo dos efeitos à 
causa; das coisas que são movidas e que não podiam ser princípio do 
seu movimento, a um primeiro motor imóvel; de fato que as coisas 
deste mundo procedem de causas subordinadas entre elas, a uma 
primeira causa que não é ela causada; das coisas corruptíveis que são 
indiferentes a ser ou não ser, a um ser absolutamente necessário; das 
coisas que segundo as perfeições diminuídas do Ser, da vida e da 
inteligência, tem mais ou menos o ser, mais ou menos da vida e da 
inteligência, àquele que soberanamente inteligente, soberanamente 
vivente; enfim, da  ordem do universo, a uma inteligência separada, 
que ordenou ou dispôs todas as coisas e que as dirige para seu fim.  
(HUGON, 1998, p. 185-186). 
 

Todo efeito pressupõe uma causa, assim partindo das coisas criadas por Deus 

pode-se demonstrar sua existência, ainda que por elas não possamos conhecê-lo 

perfeitamente sua essência. No entanto, “somos semelhantes a Deus pelo intelecto. 

[...] Por isso se diz no livro das Causas: ‘quem conhece sua essência volta a sua 

essência’” -Omnis sciens qui scit essentiam suam est rediens ad essentiam suam 

reditione completa- (AQUINO, 2001, p. 318-319). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Comentário ao Liber de Causis de Tomás de Aquino, foi composta por volta 

do ano de 1272, portanto uma obra de sua maturidade. Neste momento, aos 47 anos 

de idade, Tomás estava em uma produção efervescente, já havia escrito suas grandes 

obras, tais como: A Suma Teológica (obra inacabada) e Contra os Gentios, seus 

comentários sobre a Física, a Metafísica e o Tratado da Alma, assim como as 

questões disputadas, Sobre a Verdade, Sobre a Alma, Sobre o Poder de Deus, Sobre 

o Mal, dentre outros. 

 Apesar de ser uma obra dos últimos anos de sua vida, uma vez que sua morte 

se deu no ano 1274, São Tomás já pesquisava esta obra desde sua juventude como 

bacharel sentenciário em Paris (1252-1254), onde comentava as Sentenças de Pedro 

Lombardo. Nesta obra podemos verificar toda a verve de sua doutrina da participação 

e sua metafísica negativa em uma relação dialógica com os epígonos neoplatônicos:  

Agostinho, Proclo, Boécio Pseudo-Dionísio. 

 A ideia principal dos Elementos de Teologia de Proclo é a ideia de participação, 

um movimento dinâmico e circular, do Uno ao múltiplo, como causa e do múltiplo ao 

Uno, como participação: “Tudo que se torna um, torna-se um por sua participação na 

unidade” (PROCLO, 1975, p. 24). A realidade é constituída de forma triádica: 

permanência (μενειν), processão (próodos) e volta ou retorno (επιστροφή). 

 A mesma ideia da especulação metafísica sobre o destino da alma e a estrutura 

do universo já se encontra nas Enéadas de Plotino onde a totalidade da absoluta 

unidade está nas três hipóstases: O Uno (Bem), a Noûs (Inteligência) e a Psyché 

(Alma). A novidade das hipóstases plotinianas está no caráter apofático do Uno-em-

si, não se dando ao discurso ou a predicação, pois, “está além do Intelecto”, e só o 

conhecemos de forma mediada pela contemplação dos seus efeitos:  

Ele é o nada que não é nenhuma dessas coisas de que é princípio. Já 
que nada pode ser predicado, nem ente, nem substância, nem vida: 
Ele está acima de todas essas coisas. E se o contemplares, abstraindo 
dele o ser, ficarás espantado. E, lançando-se para ele, e alcançando-
o dentro de ti serás capaz de compreendê-lo melhor, penetrando com 
seu olhar e contemplando sua grandeza pelas coisas que existem 
após e por ele. (PLOTINO, 1985, p. 258, tradução nossa).  

Para Proclo, a causa e os efeitos se relacionam de forma descente e 

ascendente mediada pela Inteligência, “tudo está em tudo”, afirma ele. Tanto em 
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Plotino quanto em Proclo, a identidade e diferença subsistem de modo unificado como 

causa e feito. Em ambos, o Uno é transcendente, uma realidade autoprodutora e livre 

e causa de si mesma, (causa sui): “Portanto, o Uno é atividade autoprodutora, 

absoluta liberdade criadora, causa de si mesmo, aquilo que existe em si e para si.” 

(REALE; ANTISERI, 2003, p. 359) 

Além disso, o Uno plotiniano está acima do “ser e pensar” e está em potência 

infinita, é essa potência supra essencial que o Intelecto (νοῦς) recebe do Uno e, por 

sua incapacidade de contê-lo transborda na Alma universal, que se fragmenta nas 

almas individuais e na multiplicidade do universo sensível. Além do mais, o Noûs, 

hipóstase onde encontra-se o “ser e pensar”, contempla o Uno e como atividade 

reflexiva se hipostasia na Alma, e esta, por sua vez, contemplando o Intelecto 

fragmenta-se nas almas individuais que pertencem tanto ao inteligível quanto ao 

mundo sensível. A hýle (matéria), seria o não-ser, ou pura privação, e é do “composto 

indefinido e amorfo” que se forma o corpo (soma); o corpo para Plotino é algo abjeto, 

“um cadáver adornado”:     

Diz [Platão] que a Alma “está acorrentada” e “sepultada” nele [no 
corpo], qualificando como uma grande verdade a doutrina exposta nos 
mistérios de que aqui a Alma “está numa prisão”. Ademais, a meu ver, 
a “caverna” para ele, assim como o “antro” para Empédocles, 
significam este mundo [sensível], pois Platão interpreta “a libertação 
das cadeias e a subida para fora da caverna” como a jornada da Alma 
em direção ao Mundo Inteligível. No Fedro ele atribui à queda das 
asas sua descida a este mundo. Além disso, para ele há “períodos 
cíclicos” nos quais a alma que ascendeu tem de voltar aqui para baixo, 
enquanto outras são trazidas para cá devido a julgamentos, a azares, 
a fatalidades e a necessidades. (PLOTINO, 2002, p. 82-83). 

 

Como vimos anteriormente, para São Tomás a corporeidade não é um 

impedimento ou estorvo. A ideia que contrapõe o corpo e a alma configurado desde 

os diálogos de Platão, tornou-se alvo, por exemplo, das críticas de nietzschianas ao 

platonismo e ao cristianismo: “Deixa-se o corpo, quer-se apenas a alma” (NIETZSCHE 

2004, p. 54).            

  São Tomás, por sua vez, repõe a essência na existência, quando afirma 

a necessidade do composto entre matéria e forma como unidade substancial sem 

cindir a vida do espírito da vida da matéria.  

A substância intelectual, enquanto é subsistente, não está impedida, 
como foi provado, que seja o princípio formal do ser da matéria 
comunicando seu ser à matéria. Com efeito, não é inconveniente que 



59 
 

seja o mesmo ser em que subsiste o composto e a forma mesma, pois 
não há o composto senão pela forma, e, separados, nem um nem 
outro subsiste. (AQUINO, 2015, p. 188). 
 

 A alma é uma substância intelectual unida ao corpo como forma, “não todas as 

almas, mas aquelas que conhecem a si mesmas,” a saber, a alma humana que em 

sua potência intelectiva reflexiona sobre si mesma e conhece a si mesma; uma 

dinâmica interior onde o homem pode conhecer todas as coisas em si mesmo. Que 

esta é uma substância autônoma e intelectual testifica Tomás:  

 

Assim, como o intelecto criado naturalmente é capaz de apreender a 
forma concreta e o ser concreto na abstração, por meio de uma 
espécie de separação, lhe é também possível ser elevado ao 
conhecimento da substância separada subsistente, e do ser separado 
subsistente. (AQUINO, 2001, p. 265). 

  

Portanto, “todo ser superior é ou acima da eternidade e antes dela, ou com ela, 

ou depois dela e acima do tempo” (Liber de Causis, II, 19). Proposição esta que Tomás 

de Aquino identifica, em sua Exposición sobre o “Libro de las Causas”, com a 

proposição 89 do livro de Proclo, onde diz: “Existe um verdadeiro Ser anterior a 

eternidade e com a eternidade, e existe também um verdadeiro ser que participa da 

eternidade.” (AQUINO, 2000a, p. 51-52, tradução nossa). Ora, a alma está no 

horizonte da eternidade e do tempo, pois existe o Ser que é anterior (esse infinitum) a 

eternidade, que é a causa primeira ou o ato puro, o ser que é com a eternidade que é 

o primeiro criado (esse universale), sendo este o protótipo infinito de todas as coisas. 

A alma que  é depois da eternidade e acima do tempo  tem seu ser por participação e 

participa tanto da eternidade quanto do tempo, porém, está acima do tempo como 

causa: “A alma está ligada à eternidade de modo inferior, porque ela é mais 

susceptível  do que a inteligência para receber uma impressão, e ela está acima do 

tempo, porque é sua causa.” (Liber de Causis, II, 26). Logo, o ser é mais universal que 

a eternidade e tudo que vem após o ser é por participação. A alma, diz São Tomás: 

“Ultrapassa em sua substância o tempo e o movimento e alcança a eternidade, porém, 

em sua operação toca o movimento.” (AQUINO, 2000a, p. 53). Porque “a causa 

primeira criou o ser da alma e a colocou como um estrado para a inteligência sobre a 

qual esta possa efetuar suas operações (Liber de Causis, III, 33). Desta forma, a 

substância intelectual da alma participa da eternidade enquanto suas outras potências 

participam do tempo e este toca a operação da própria alma, como afirma São Tomás: 
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A alma não só recebe a impressão da causa primeira como a 
inteligência, mas que também recebe o movimento. Contudo, 
enquanto algo está mais distante do primeiro, que é a causa da 
eternidade, tanto mais fracamente participa da eternidade. E, quando 
a alma alcança o ínfimo grau da eternidade, porém, está acima do 
tempo (AQUINO, 2000a, p. 54, tradução nossa). 

 Desde Aristóteles, o traço incontornável do homem é a razão, assim, ele 

distingue o homem a quem lhe foi conferida uma forma, assim a alma é ato e forma 

do ente, constituída de uma parte privada de razão e outra dotada de razão, “distintas 

por definição, mas inseparáveis por natureza” (ARISTÓTELES, 1973, p. 263). E nesta 

parte irracional da alma estão as funções vegetativa e sensitiva; isto, porém, foi a mais 

elevada explicação que Aristóteles fez do homem22.  

 A racionalidade não é a nota distintiva do homem, pois a racionalidade diz 

respeito apenas ao que é vivente ou animal: “Da mesma forma, quando se afirma que 

a racionalidade é causa do homem, porém, o ser é causa do homem mais 

expressivamente do que a racionalidade, porque ele é causa da causa dessa.” (Liber 

de Causis, I, 10). Logo, o que patenteia o homem não é a razão (ratio), mas o ser. 

Esta proposição coloca em xeque toda uma tradição filosófica que logrou ao homem 

a razão como ápice de sua humanidade e esqueceu o ser, pois retirado tudo que é 

acidental no homem, o que permanece é o ser. 

 

E o sentido de tudo isso é que, quando se retira do homem a potência 
racional, não há mais um homem, mas um ser vivo, respirando e 
sensível. E quando se lhe retira a vida, não sobra mais o vivo, mas 
resta o ser, porque não lhe é retirado o ser, mas a vida, porque a causa 
não lhe é retirada em razão da retirada do seu efeito; o homem 
continua, então, um ser. Quando, pois, um indivíduo não é um homem, 
é um animal, quando não é um animal, é tão somente um ser. (Liber 
de Causis, I, 11). 
 

 Isto acontece porque existência é antes do vivente e o vivente é antes do 

homem, pois, nos graus da causalidade, a causa segunda é efeito da causa primeira 

e tem sua substância da causa primeira exemplar. Assim, todas as coisas preexistem 

                                                           
22 Cf. “Aristóteles começou um livro e nele queria falar sobre todas as coisas. Agora prestai atenção ao 
que diz Aristóteles do ‘homem’. Homo significa o mesmo que ‘um homem’ a quem foi conferida uma 
forma, e ela lhe dá ser e vida em comum com todas as criaturas, com as racionais e irracionais [...] 
Agora também eu quero apresentar o que seja ‘um homem’. Homo diz o mesmo que ‘um homem’ a 
quem foi conferida uma substância, e ela lhe dá ser e vida e um ser dotado de intelecto” (Mestre 
Eckhart, 2006, p. 118). 
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a partir da causa exemplar, que é Deus, segundo Tomás23, e que opera todas as 

coisas por causa eficiente mediada pela inteligência sem perder sua simplicidade, 

regendo por si mesmo aquilo que por si mesmo criou, porém, governa todas as coisas 

a partir das causas segundas universais, portanto, ontologicamente as realidades 

inferiores dependem das realidades superiores. 

 

Entre as inteligências, há aquela que é inteligência divina, porque esta 
recebe das bondades primeiras procedentes da causa primeira, 
mediante uma recepção múltipla. Há, também, aquela que é somente 
inteligência, porque, das perfeições primeiras, não recebe nada senão 
por intermédio da inteligência primeira. Entre as almas, há aquela que 
é alma inteligível, porque depende da inteligência. Há igualmente 
aquela que somente é alma. No meio dos corpos naturais, há aquele 
que possui uma alma que o rege e o dirige; e há aqueles que que são 
somente corpos naturais, e que não tem alma. (Liber de Causis, XIX, 
149). 
 

“Todo efeito permanece em sua causa, procede dela e para ela reverte” 

(PROCLO, 1975, p. 57, tradução nossa). Por um “desejo” inefável e silencioso o 

amante se converte no amado, um retorno ao Parfait et Unique, a primeira causa da 

totalidade do real.           

 O Uno é um sair de si mesmo que permanece, um doar-se sem empobrecer-

se. Esse é o sentido da “permanência” do Deus nihilo para o ser omnia, pois Deus é 

uma unidade originária onde nada se separa. O “sentido de doação sem perda” é o 

sentido da transcendência na imanência. Causar é comunicar algo do seu próprio ato 

de ser ao seu efeito. O Uno está acima de todas as coisas pela sua simplicidade, mas 

está em todas as coisas como causa de ser das coisas e, este é o sentido 

extraordinário da existência, é que as coisas são. Um pensamento que nasce no 

pensamento filosófico pagão e tem correspondência nas Escrituras: “Tudo vem Dele 

e para Ele tudo volta”, (Rm. 11, 36), e ecoará na antiguidade tardia de Pseudo-Dionísio 

o Areopagita onde diz: “Único, ele é no sentido de que é todas as coisas de maneira 

sintética na transcedência de uma só unidade e produz todas as coisas sem para isso 

sair de sua própria unidade.” (PSEUDO-DIONÍSIO, 2004, p.124). Assim, nada existe 

                                                           
23 AQUINO, Tomás, Suma Teológica I, Q. 4, art. 2. “Assim como o sol no dizer de Dionísio, sendo único 
e luzindo para todos igualmente, não deixa de encerrar, virtual e antecedentemente, na unidade da sua 
ação, as substâncias e as qualidades múltiplas e diferentes dos seres sensíveis, assim, com maior 
razão, na causa universal, hão de necessariamente preexistir todas as coisas unificadas na sua própria 
natureza. Assim, coisas diversas e opostas entre si preexistem em Deus na unidade, sem prejuízo de 
sua simplicidade.” 
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que não participe do Uno, pois ser Uno é ser indiviso. A unidade, porém, não é 

privação, antes emana seu ser no inteligível, porque “ainda que o ser criado seja um, 

ele é também múltiplo, a saber porque recebe a multiplicidade” (Liber de Causis IV, 

41). Desta forma, o ser se multiplica porque participa da natureza da inteligência 

infinita primeira criada sem mediação que contemplando o Uno ou a causa primeira 

incriada se universaliza no ser enquanto causa, o ser se universaliza enquanto 

efeito.“Portanto, deve-se dizer que o intelecto daquele que vê a Deus se assemelha 

as coisas que vê em Deus, na medida em que está unido à essência divina, em que 

preexistem as semelhanças de todas as coisas.” (AQUINO, 2001, p. 275). Assim, o 

intelecto possível é atualizado pela inteligência primeira, pois esta recebe suas 

perfeições do que lhe é causa e volta a sua própria essência por um retorno completo, 

pois, “todo ser que é capaz de conhecer sua essência, possui uma substância 

separada do corpo” (PROCLO, 1975, p. 38, tradução nossa). Da mesma forma afirma 

São Tomás (2001, p. 317-318): “Está no Livro das Causas: Aquele que conhece sua 

própria essência volta à sua essência por um completo retorno.” Estamos diante da 

trilogia: emanatio, imanentia, reditus, ademais: 

Somos semelhantes a Deus, sobretudo pelo intelecto, pois é a alma, 
diz Agostinho, que nos faz à imagem e semelhança de Deus. Ora, 
nosso intelecto não conhece a si próprio a não ser conhecendo outras 
coisas, como se afirma no tratado Sobre a Alma. Logo, tampouco Deus 
conhece a si próprio, a não ser talvez conhecendo algo distinto de si. 
(AQUINO, 2001, p. 318). 
 

 Para Tomás, Deus tem conhecimento de si mesmo e todas as coisas, pois 

todos os efeitos preexistem na sua causa. “Assim todas as coisas preexistem em 

Deus, não apenas ao que é comum a todas, mas ainda quanto o que as distingue.” 

(AQUINO, 2001, p. 327). Deus não conhece todas as coisas em si mesmas, mas em 

si mesmo. É por sua natureza intelectual que o homem se assemelha a Deus, segundo 

a unidade da essência.     

  Com efeito, está escrito no livro das Causas: “A volta da substância à sua 

essência, que nela subsiste por si, sem precisar na sua essência de qualquer outra 

coisa que a faça subsistir é suficiente por si mesma” (XV, 128). Esta proposição é de 

fundamental importância, pois explica racionalmente como do Uno procede o múltiplo 

e a ele retorna. A doutrina da participação por causalidade em Tomás de Aquino tem 

a clara influência de Proclo, Pseudo-Dionísio, consequentemente do Liber de Causis. 
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Esta proposição, São Tomás ira identificar com a proposição 34 dos Elementos de 

Teologia de Proclo, onde diz: “Tudo o que é capaz de voltar sobre si mesmo é 

autohipostático, isto é, subsistente por si.” (PROCLO, 1975, p. 55, tradução nossa). 

Portanto, é por uma dinâmica intelectual que o Ser se relaciona consigo mesmo, como 

substância autônoma se autodertermina, e é pelo desejo que sai de sua causa 

primeira e a ela retorna.  

 

Portanto deve-se dizer que o amante sai de si voltando-se para o 
amado, enquanto quer para o amado o que é bom para ele e lhe 
garante isso por sua providência, como o faz para si mesmo. Eis por 
que Dionísio acrescenta: “Ousemos dizer em nome da verdade que 
Ele mesmo, causa de todas as coisas, sai de si mesmo quando provê 
a tudo o que existe”. (AQUINO, 2001, p. 424). 
 

 Assim, o divino está em todas as coisas não essencialmente, mas como causa, 

pois, “a causa primeira é rica por si mesma e não existe nada mais rico do que ela” 

(Liber de Causis XX-XXI,162).  A riqueza da causa primeira está na sua “extrema 

simplicidade”, não admitindo composição, pois a unidade originária é simples devido 

a sua unidade primeira, como também a sua bondade primeira. “Ora, algo ́ é chamado 

de bom pela forma que recebe do ser, segundo o Comentário sobre o Livro das 

Causas”24 (AQUINO, 2001, p.193). Todas as outras realidades não são ricas por si 

mesmas se não participarem da bondade do primeiro princípio. “Além disso, o bem é 

difuso de si”25, ou seja, é disseminado abundantemente por todas as direções, 

segundo Dionísio, que diz: “O bem é aquilo pelo qual tudo subsiste e é. Ora, ser 

difusivo implica a razão de causa eficiente. Portanto, o bem tem razão de causa 

eficiente”. (AQUINO, 2001, p. 198). Logo, todas as coisas têm ser, não por essência, 

mas por participação pois,  

o que se diz parecido por participação, não se diz assim na medida 
em que tenha alguma semelhança com aquilo que se diz por essência; 
por exemplo, o ferro, diz-se incandescente enquanto participa de certa 
semelhança com o fogo. Ora, Deus é bom por esência, todas as outras 
coisas, porém, são por participação. (AQUINO, 2015a, p. 124). 
 

                                                           
24 “O primeiro bem, então, enche de perfeições todos os mundos; entretanto, todo mundo recebe desta 
bondade somente conforme a medida de sua capacidade” (Liber de Causis, XXII, 170). 
25 “Assim como, com efeito, a bondade própria da Deidade totalmente transcendente penetra toda 
essência, das mais altas e das mais antigas até as últimas, embora ela mesma permaneça para além 
das essências, pois que nem as mais altas atingem sua transcendência nem as mais baixas escapam 
do seu domínio, de sorte que ela ilumina tudo o que pode receber sua luz, que ela o faça e lhe dê luz, 
que ela o conserve e o aperfeiçoes, que ela é a medida de todo ser, sua duração, seu número, sua 
medida, sua extensão, sua causa e seu fim” (Pseudo Dionísio, 2004, p. 42). 
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 Dito isto, concluímos que para construir uma metafísica da causalidade, São 

Tomás se serve das fontes neoplatônicas, especificamente Proclo, Pseudo-Dionísio e 

o Liber de Causis, pois a doutrina da participação não encontra correspondência em 

Aristóteles como afirmamos acima. Embora, não cite Proclo explicitamente em sua 

obra, excetuando-se o Comentário ao Liber de Causis, sabemos que “o corpus 

areopagiticum têm suas origens nos círculos neoplatônicos de Proclo,” como afirma 

Carvalho, (1996, p. 31). Como dissemos acima, as obras do Pseudo-Dionísio eram 

frequentadas por São Tomás desde a sua juventude, este chega a citá-lo cerca de mil 

e setecentas vezes em sua obra, segundo o autor do prólogo da Obra Completa de 

Pseudo Dionísio (2004, p. 6). Por sua vez, o Liber de Causis, obra eminentimente 

neoplatônica reconhecida por São Tomás como uma paráfrase dos Elementos de 

Teologia de Proclo. São Tomás cita o Liber de Causis mais de duzentas e trinta vezes 

(REGGEN, 2000, p. 67). Fatos estes que corrobora a tese, não de que São Tomás 

era um neoplatônico, mas são os elementos neoplatônicos que constituem a chave 

hermenêutica em várias de suas questões filosóficas e teológicas. A própria ideia de 

uma metafísica apofática ou de um conhecimento negativo já carrega por si só esse 

traço incontornável neoplatônico. 

 Consideramos a relevância desta pesquisa, pois trata-se de um pensador que 

tem muito a nos dizer, no entanto, a filosofia de São Tomás permanece no “limbo” 

acadêmico, o que não corresponde à estatura de um dos mais profícuos pensadores 

da históra da filosofia. Falar, portanto, de uma metafísica negativa ou de elementos 

neoplatônicos na filosofia de São Tomás parece soar hostil à evidência equivocada 

de que São Tomás teria sido “o fundador do aristotelismo cristão na Idade Média”. O 

contributo deste trabalho é desfazer essa “caricatura” e trazer à luz o pensamento e a 

atualidade do Doctor Angelicus. 
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