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Resumo 

 

 

 

CARVALHO, Mário Augusto Queiroz. Identidade formal ou constituição? A relação entre 

conceito e objeto em Tomás de Aquino e Dietrich de Freiberg. Rio de Janeiro, 2013. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica, 

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

 

A meta desta dissertação é interpretar e comparar as concepções de Tomás de Aquino 

(1224/1225 – 1274) e Dietrich de Freiberg (ca. 1240 – ca. 1318) sobre a natureza de conceitos 

empíricos. Numa caracterização preliminar, tais conceitos são aquelas representações mentais 

que nos permitem classificar indivíduos em tipos naturais de acordo com características 

empíricas. Tendo em vista essa caracterização, é pertinente colocar pelo menos duas questões. 

Primeiro: o que faz de um conceito desse tipo uma representação? Segundo: o que o 

distingue, enquanto representação sobre coisas que podem existir realmente, de 

representações fictícias? No que se refere à primeira questão, esta dissertação busca mostrar 

que Tomás e Dietrich constroem suas respostas tendo por base o princípio segundo o qual a 

especificação dos atos intelectuais envolvidos na produção de conceitos se deve a 

características intrínsecas, absolutas, desses atos e das representações correspondentes. A 

diferença entre as respostas estaria em que Tomás emprega o conceito de identidade formal 

para explicar a referida especificação, ao passo que Dietrich privilegia o de constituição. No 

que se refere à segunda questão, esta dissertação propõe que, em Tomás, a referência do 

conceito a coisas que podem realmente existir é garantida, por um lado, pelas similitudes 

sensíveis a partir das quais ele é formado e, por outro, pela aptidão do conceito a atuar como 

regra para a produção de tais similitudes. Dietrich, por sua vez, buscaria essa garantia numa 

análise das características intrínsecas das representações e dos atos cognitivos intelectuais. 
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Abstract 

 

 

 

CARVALHO, Mário Augusto Queiroz. Formal identity or constitution? The relation of 

concept and object in Thomas Aquinas and Dietrich of Freiberg. Rio de Janeiro, 2013.  

Dissertation (Master's in Philosophy) – Logic and Metaphysic Postgraduate Program, 

Philosophy and Social Sciences Institute, Federal University of Rio de Janeiro. 

 

 

The aim of this dissertation is to interpret and compare Thomas Aquinas’ (1224/1225 – 1274) 

and Dietrich of Freiberg’s (ca. 1240 – ca. 1318) conceptions of the nature of empiric 

concepts. On a preliminary characterization, such concepts are those mental representations 

which allow us to classify individuals into natural types according to empiric characteristics. 

In view of this characterization, it is pertinent to ask at least two questions. First: what makes 

this type of concept a representation? Second: what distinguishes it, as a representation of 

things that can really exist, from fictional representations? Regarding the first question, this 

dissertation aims at showing that Thomas and Dietrich build their answers based on the 

principle according to which the specification of the intellectual acts involved in the 

production of concepts is due to intrinsic, absolute characteristics of these acts and their 

corresponding representations. The difference between the answers would lie in the fact that 

Thomas applies the concept of formal identity to explain the mentioned specification, whereas 

Dietrich privileges the constitution one. Regarding the second question, this dissertation 

proposes that, in Thomas, the reference of the concept to things that are likely to exist is 

guaranteed, on the one hand, by the sensitive similitudes from which it is framed, and, on the 

other hand, by the concept’s aptitude for working as a rule for the production of such 

similitudes. Dietrich, in turn, would pursuit this guarantee on an analysis of the intrinsic 

characteristics of the intellectual representations and cognitive acts. 
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1. Introdução 

 

 

Nesta dissertação, assumiremos que as operações elementares do pensamento 

convergem para a produção de juízos aos quais correspondem, na linguagem, enunciados que 

podem ser verdadeiros ou falsos. Na sua forma elementar, enunciados envolvem, por um lado, 

uma composição predicativa de dois termos gerais e, por outro, a pretensão de que o conteúdo 

expresso por essa composição seja o caso. Um dos termos gerais conecta-se a um 

quantificador e cumpre a função de mencionar uma quantidade de indivíduos, ao passo que o 

outro classifica os indivíduos referidos em algum tipo por meio de características tomadas 

como comuns a diversos objetos. Termos que desempenham a primeira função atuam como 

sujeitos, enquanto os que exercem a segunda função atuam como predicados. Os itens no 

pensamento correspondentes a termos gerais serão chamados aqui de conceitos. Juízos 

elementares seriam então, enquanto correlatos mentais de enunciados, composições 

predicativas de conceitos – um dos quais atua como sujeito, o outro atuando como predicado 

– que pretendem que seja o caso o conteúdo expresso por essas composições.  

 As operações básicas que convergem para a produção de juízos elementares 

envolveriam, portanto, (i) a cognição sobre os indivíduos mencionados pelo sujeito, (ii) a 

cognição sobre as características concebidas enquanto comuns a diversos objetos, expressa 

pelo predicado, e (iii) a operação classificatória pela qual os indivíduos mencionados são 

pensados enquanto pertencentes a um determinado tipo em razão de características contidas 

no predicado.  

 O momento (ii), em particular, gera inúmeras dificuldades.  

 Um desses problemas surge da conjunção de duas teses que, nesta dissertação, não 

serão tematizadas, mas constituirão nosso ponto de partida. De acordo com uma dessas teses, 

tudo o que existe é individual, tanto os objetos completos pertencentes a tipos naturais, quanto 

as suas partes e características. De acordo com a outra, juízos e enunciados só podem cumprir 

o papel de descrever o mundo se as classificações realizadas por meio deles não forem ditadas 

por mera arbitrariedade, pelas idiossincrasias de um dado sujeito que julga. Ora, a maneira 

mais óbvia de explicar a possibilidade de classificações não arbitrárias é afirmar que a cada 

elemento de um juízo corresponde um item distinto no mundo. Assim, ao sujeito de um juízo 

corresponderiam os indivíduos, ao passo que ao predicado corresponderia alguma entidade 

universal, comum a esses indivíduos, responsável pela sua identidade enquanto entes de um 

mesmo tipo. O mundo forneceria então um parâmetro não arbitrário para avaliarmos nossos 

juízos quanto à sua verdade ou falsidade. No entanto, essa solução óbvia não está à nossa 
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disposição, uma vez que negamos a existência de algo comum, enquanto comum, 

independente do ato pelo qual o concebemos. No que se funda então a objetividade das 

classificações que realizamos por meio de juízos e enunciados? Qual é a garantia de que um 

dado conceito ou termo geral não é vazio, mas se aplica a coisas realmente existentes?  

 Outra dificuldade surge quando se considera uma tese básica que estudaremos nesta 

dissertação. Trata-se da ideia segundo a qual juízos e conceitos não estão submetidos às 

mesmas condições que imagens mentais, sensações ou objetos materiais que atuam como 

representações gráficas, pictóricas etc. A diferença entre uma representação intelectual e uma 

sensível não seria então meramente acidental, circunstancial ou gradual, mas remontaria a 

princípios e características fundamentalmente distintos. Nesse sentido, o tipo de semelhança 

existente entre uma imagem impressa no papel e um objeto material, por exemplo, o qual 

parece ser o candidato mais óbvio a princípio explicativo do fato de a imagem representar 

esse objeto, não pode ser simplesmente transferido para outro âmbito e ser usado, sem 

qualificações, na explicação sobre o faz de um pensamento uma representação, um item que 

apresenta para a mente um conteúdo. Não se pode então, de acordo com a tese mencionada, 

aplicar os princípios mais evidentes relacionados à sensibilidade, a representações gráficas 

etc. ao caso do pensamento.   

 Os dois problemas são diferentes. Existem duas questões importantes que podem ser 

colocadas a propósito de qualquer conceito entendido como uma representação intelectual que 

é constituinte de juízos, seja como sujeito, seja como predicado. Por um lado, cabe perguntar 

por que o conceito é uma representação. Trata-se então das condições para que o conceito 

apresente algum objeto para o pensamento, não importando se o objeto em questão existe ou 

pode existir. Por outro lado, é legítimo perguntar se um conceito tem a extensão vazia, ou se 

os objetos representados por ele existem ou podem existir. No primeiro caso, temos um 

conceito sobre objetos fictícios, ao passo que, no segundo, temos um conceito aplicável pelo 

menos a objetos possíveis. 

 Para tratar dessas duas questões, vamos apresentar uma interpretação e uma 

comparação de duas teorias elaboradas no séc. XIII para respondê-las: a de Tomás de Aquino 

(1224/1225 – 1274) e a de Dietrich de Freiberg (ca. 1240 – ca. 1318). No que se refere à 

primeira questão, esta dissertação busca mostrar que Tomás e Dietrich constroem suas 

respostas tendo por base o princípio segundo o qual a especificação dos atos intelectuais 

envolvidos na produção de conceitos se deve a características intrínsecas, absolutas, desses 

atos e das representações correspondentes. A diferença entre as respostas estaria em que 

Tomás emprega o conceito de identidade formal para explicar a referida especificação, ao 
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passo que Dietrich privilegia o de constituição. No que se refere à segunda questão, esta 

dissertação propõe que, em Tomás, a referência do conceito a coisas que podem realmente 

existir é garantida, por um lado, pelas similitudes sensíveis a partir das quais ele é formado e, 

por outro, pela aptidão do conceito a atuar como regra para a produção de tais similitudes. 

Dietrich, por sua vez, buscaria essa garantia numa análise das características intrínsecas das 

representações e dos atos cognitivos intelectuais. 

 Na seção 2, a teoria de Tomás sobre os conceitos empíricos será estudada. O objetivo 

da seção 2.1 é tematizar a noção de espécie inteligível e a sua relação com duas noções 

centrais, a saber, as de similitude e de universalidade. Em 2.1.1, analisaremos em termos da 

ideia de identidade formal a noção de similitude aplicada a espécies inteligíveis. Em 2.1.2, 

estudaremos o papel da teoria da abstração na explicação da origem e da universalidade das 

espécies inteligíveis. O objetivo da seção 2.2 é investigar diferentes maneiras de caracterizar a 

formação de conceitos a partir de espécies inteligíveis, e considerar razões que justifiquem a 

distinção entre esses dois tipos de entidade mental. A seção 2.2.1 concentra-se na relação 

entre espécie inteligível e conceito, enquanto a seção 2.2.2 concentra-se na relação entre 

conceito e fantasma.  

 Na seção 3, analisaremos o argumento elaborado por Dietrich no capítulo 5 do 

Tratado sobre a origem das coisas predicamentais
1
, comparando os seus diversos 

elementos com as posições de Tomás apresentadas na seção 2. Em 3.1, a partir da concepção 

de Dietrich sobre a quididade das coisas materiais e o intelecto possível, estudaremos a noção 

de relação per se e como ela se aplica à relação entre a intelecção e os objetos concebidos por 

ela. Em 3.2, será tematizada a caracterização, em termos da ideia de constituição, da relação 

per se existente entre intelecção e quididade. Em 3.3, consideraremos como Dietrich pretende 

resolver objeções contra a sua posição a partir da ideia de causalidade simultânea e da teoria 

do intelecto agente. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Por brevidade, DO. Todas as citações de textos de Dietrich serão extraídas de DIETRICH DE FREIBERG, 

1977; Id., 1980b; Id. 1983. 
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2. Espécie inteligível e conceito em Tomás de Aquino 

 

2.1. Espécie inteligível 

  

 Tomás de Aquino concebe o intelecto humano como o poder pelo qual classificamos 

indivíduos materiais segundo características pensadas enquanto universais. Desse ponto de 

vista, qualquer teoria sobre as operações do intelecto deve explicar (i) o ato pelo qual 

pensamos certas características enquanto universais, (ii) o ato pelo qual pensamos indivíduos 

materiais e (iii) a relação entre ambos na operação classificatória.  

Este capítulo se centrará no ato (i)
2
. Visto que esse ato é, obviamente, intencional, é 

preciso considerar o princípio de sua intencionalidade ou, por outras palavras, aquilo que o 

faz visar cognitivamente um conteúdo. Além disso, importa considerar a razão pela qual ele 

se distingue de atos intencionais de outros tipos. Trata-se, portanto, de explicar o modo 

específico pelo qual ele visa seu conteúdo, que, como veremos, é a universalidade. É preciso 

investigar também por que existem diversas intelecções desse mesmo tipo. Dado que cada 

uma é distinguida das outras de acordo com seu conteúdo, essa última tarefa se traduz na 

explicitação daquilo que faz uma intelecção desse tipo visar um determinado conteúdo e não 

outro. Em suma, o objetivo deste capítulo é desdobrar as respostas de Tomás para as três 

seguintes perguntas: 

 

 a) Por que a intelecção de algo enquanto universal é um ato intencional? 

 b) Por que essa intelecção visa seu conteúdo enquanto universal? 

 c) Por que ela tem determinado conteúdo, e não outro? 

  

 Qualquer que seja a resposta correta a essas questões, ela deverá ser construída, 

segundo Tomás, a partir da análise de um tipo de entidade mental que ele chama de espécie 

inteligível. Pode-se caracterizá-la de modo relativamente neutro do ponto de vista 

interpretativo como uma forma, no cognoscente, que está numa relação de similitude com 

aquilo que é pensado enquanto universal. Analisando a noção de similitude em questão, 

vamos defender, no item 2.1.1, a interpretação segundo a qual essa similitude, para Tomás, 

consiste numa genuína e irredutível identidade de forma entre a espécie inteligível e a forma 

                                                           
2
 Em sentido próprio, o termo “intelecção” significa qualquer ato do intelecto. Por brevidade, ele será utilizado 

prioritariamente para designar apenas o ato (i). Quando o usarmos em outro sentido, o explicitaremos pelo 

contexto ou por nota.  
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do objeto. Nesses termos serão reconstruídas a resposta de Tomás para a questão a) e, em 

parte, a resposta para a questão c). No item 2.1.2, a partir da noção de abstração, 

procuraremos completar a resposta para a questão c) e reconstruir uma resposta para a questão 

b). No item 2.2.1 será fornecida uma descrição geral da abstração e de suas restrições, 

enquanto que no item 2.2.2 serão tematizadas algumas das condições que a possibilitam no 

sujeito que abstrai.   

 

2.1.1. Similitude  

 

 O conceito de similitude empregado por Tomás na sua tematização do conhecimento 

humano suscitou intensa discussão entre os intérpretes de sua obra. Um dos contextos em que 

o uso desse conceito gera maior polêmica é o da explicação da intelecção e das entidades 

mentais que a condicionam, especialmente as chamadas espécies inteligíveis. Na literatura 

secundária recente, encontram-se basicamente duas teses opostas sobre o assunto. A 

interpretação clássica pode ser encontrada, por exemplo, em Dominik Perler
3
, Peter Geach

4
 e 

Norman Kretzmann
5
. Segundo essa interpretação, a espécie inteligível é uma forma que existe 

de modo intencional na mente e é idêntica à forma da coisa que existe de modo natural fora da 

mente. As duas noções-chave envolvidas são, obviamente, as de identidade formal e 

existência intencional. A primeira não se identifica à identidade numérica; a segunda visa a 

indicar a diferença no modo de instanciação de formas, em algum sentido, idênticas. A 

identidade formal explicaria por que uma intelecção se refere a um determinado objeto, e não 

a outro. A instanciação natural explicaria por que um objeto pertence a um determinado tipo 

natural, ao passo que a instanciação intencional explicaria por que um ato de pensamento visa 

um determinado conteúdo. Outra abordagem do conceito de similitude em Tomás afirma que 

não há tal identidade entre a espécie inteligível e a forma da coisa. Nesse sentido, Claude 

Panaccio propôs que se entenda a noção de espécie inteligível e a relação de similitude 

existente entre esta e o seu objeto em termos do que ele chama de similaridade, uma relação 

supostamente distinta e independente da identidade. Seguindo um caminho semelhante ao de 

Claude Panaccio, Jeffrey Brower e Susan Brower-Toland
6
 argumentam que Tomás 

considerava a relação das espécies inteligíveis com as coisas como absolutamente irredutível, 

                                                           
3
 PERLER, D., 2002. Id., 2000. 

4
 ANSCOMBE, G.; GEACH, P., 1961. GEACH, P., 1969. 

5
 KRETZMANN, N., 2006. 

6
 BROWER, J.; BROWER-TOLAND, S., 2012. 
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não podendo, portanto, ser explicada em termos das noções de identidade formal, existência 

intencional ou mesmo de similaridade.  

Temos, assim, duas teses contrárias. Qual das duas deve ser aceita?  

 Numa caracterização preliminar, pode-se entender por espécie inteligível uma forma 

no sujeito pensante que, por ser similitude de um objeto, faz com que um ato de intelecção 

desse sujeito vise esse objeto. Estudemos um pouco mais detalhadamente cada elemento dessa 

explicação. Primeiro, vamos considerar algumas razões para admitir a existência de espécies 

inteligíveis enquanto algo de distinto e anterior à intelecção. Depois, vamos sustentar a 

aplicação dos conceitos de identidade formal e existência intencional na explicitação da 

similitude existente entre espécies inteligíveis e seus objetos. Por fim, vamos defender tal 

aplicação contra objeções que pretendem sustentar a tese contrária à que defendemos, e isso 

tanto de um ponto de vista sistemático quanto interpretativo. Para tanto, consideraremos um 

artigo de um dos mais destacados críticos da identidade formal: C. Panaccio. Algumas 

dificuldades que não conseguimos resolver serão por fim indicadas.  

 No artigo 2 da questão 85 da primeira parte da Suma Teológica (STh I, 85, 2), Tomás 

concebe o pensar como uma ação imanente que compartilha duas características com ações 

transitivas. Uma ação é transitiva quando o agente causa algumas propriedades em uma coisa 

exterior a ele. Uma ação é imanente quando não há modificação na coisa visada pela ação, 

mas somente no agente. Uma das propriedades comuns a ambos os tipos de ação é que eles 

dependem da presença, no agente, de uma forma, chamada de princípio da ação
7
. Outra 

característica comum é que o princípio da ação funda uma similitude entre o agente e o objeto 

sobre o qual se exerce a ação
8
. 

                                                           
7
 STh I, 85, 2, co.: Cum enim duplex sit actio, sicut dicitur IX Metaph., una quae manet in agente, ut videre et 

intelligere, et altera quae transit in rem exteriorem, ut calefacere et secare: utraque fit secundum aliquam 

formam. [Com efeito, visto que é dupla a ação, como se diz no livro IX da Metafísica, uma imanente ao agente, 

como ver e inteligir, e outra que passa para as coisas exteriores, como aquecer e cortar: ambas se realizam de 

acordo com alguma forma.] A mesma ideia encontra-se expressa em: STh I, 79, 4, co.: Nulla autem actio 

convenit alicui rei, nisi per aliquod principium formaliter ei inhaerens (...). [Nenhuma ação convém a alguma 

coisa a não ser por algum princípio que inere nela formalmente.] A ideia de que há uma forma enquanto 

princípio de intelecção encontra-se, por exemplo, no artigo 1 da oitava Questão disputada sobre a potência de 

Deus ou De potentia 8, 1: (...) species intelligibilis, qua fit intellectus in actu, consideratur ut principium 

actionis intellectus (...). [(...) a espécie inteligível, pela qual o intelecto se atualiza, é considerada como princípio 

da ação do intelecto (...).] 
8
 STh I, 85, 2, co.: Et, sicut forma secundum quam provenit actio tendens in rem exteriorem est similitudo 

obiecti actionis, ut calor calefacientis est similitudo calefacti; similiter, forma secundum quam provenit actio 

manens in agente est similitudo obiecti. Unde similitudo rei visibilis est secundum quam visus videt; et similitudo 

rei intellectae, quae est species intelligibilis, est forma secundum quam intellectus intelligit. [E, assim como a 

forma segundo a qual se realiza a ação que visa a coisa exterior é similitude do objeto da ação, como o calor da 

coisa que esquenta é similitude daquilo que é esquentado; de modo semelhante, a forma segundo a qual se 

realiza a ação imanente ao agente é similitude do objeto. Assim, a similitude da coisa visível é aquilo segundo o 

qual a visão vê; e a similitude da coisa inteligida, que é a espécie inteligível, é a forma segundo a qual o intelecto 

intelige.]  
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A necessidade de uma forma enquanto princípio de ação se justifica pela ideia de que 

as operações que um objeto é capaz de exercer estão associadas indissoluvelmente ao tipo de 

coisa que esse objeto é, essencial ou acidentalmente. Uma vez que toda determinação é dada 

pela forma, há então uma reciprocidade: assim como a posse de uma forma torna a coisa apta 

a agir, toda ação de uma coisa remonta, em última instância, às suas determinações ou 

formas
9
. O que Tomás chama de espécie inteligível nada mais é que a forma responsável por 

determinar a natureza de uma intelecção. 

No caso da ação dos entes finitos, em particular, é um acidente a forma que 

desempenha o papel de princípio de ação. Uma das razões é que um sujeito pode obter a 

capacidade de exercer determinadas operações. Ora, as características essenciais do sujeito 

antes de obter essa capacidade são exatamente as mesmas que ele possui depois de obtê-la. A 

razão da diferença só pode estar em alguma determinação exterior à essência do sujeito que, 

em algum sentido, o aperfeiçoa, isto é, torna-o apto a exercer operações que antes ele não 

podia exercer. Espécies inteligíveis são, enquanto princípios de intelecção, formas que 

conferem ao seu possuidor a capacidade de pensar determinados conteúdos e, no que diz 

respeito à intelecção de entes finitos, elas sobrevêm a estes como acidentes. 

Outra propriedade comum a ações transitivas e imanentes é que as formas – princípios 

dessas ações – são similitudes dos objetos por elas visados. No que diz respeito às ações 

transitivas de agentes unívocos no âmbito material, não parece haver problema para justificar 

essa ideia, uma vez que essas ações são concebidas como uma “transferência” de 

propriedades do agente para o paciente. Assim, visto que Tomás entende por similitude a 

comunidade de formas entre mais de um objeto
10

, segue-se que agente e paciente de tal ação 

transitiva são semelhantes ou que há uma similitude entre eles. Por outro lado, não é nada 

evidente por que e em que sentido deve haver uma forma no sujeito pensante idêntica à forma 

da coisa sobre a qual ele pensa. Por que e em que sentido é preciso haver tal identidade? 

Uma das razões é a necessidade de especificar intelecções de acordo com seus objetos 

e, ao mesmo tempo, manter a ideia razoável de que a especificação de qualquer ente é feita 

por um princípio intrínseco. 

                                                           
9
 De potentia 8, 1: (...) cum omne agens agat secundum quod est in actu, actu autem fit per aliquam formam, 

quam oportet esse actionis principium. [(...) visto que todo agente age na medida em que está em ato e se 

atualiza em razão de alguma forma, que é, necessariamente, o princípio da ação.] 
10

 STh I, 4, 3, co.: (...) cum similitudo attendatur secundum convenientiam vel communicationem in forma, 

multiplex est similitudo, secundum multos modos communicandi in forma. [(...) uma vez que a similitude se 

baseia numa concordância ou comunicação na forma, múltipla é a similitude, conforme os muitos modos de 

comunicação na forma.] 
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Por especificação entendemos a razão pela qual uma entidade qualquer pertence a um 

tipo determinado, comum a outras entidades, mas distinto de outros tipos. A especificação de 

Sócrates seria realizada pela sua alma racional, que faz com que ele pertença à espécie 

homem, e não à de cachorro ou macaco, assim como a de Fido seria realizada pela sua alma 

canina, responsável por ele estar na espécie cachorro, tal qual a de outros cachorros, e assim 

por diante. O que especifica uma intelecção é o que explica não só a semelhança essencial 

entre ela e outras intelecções de um mesmo tipo, mas também sua diferença relativamente a 

intelecções de outros tipos.  

 A aplicação dessa ideia de especificação ocorre, por exemplo, em STh I, 77, 3. Ao 

tratar da diferenciação entre as potências da alma, Tomás defende a tese de que elas se 

distinguem de acordo com os atos e estes se distinguem de acordo com os objetos. Nesse 

contexto, é bastante claro que não se trata da diferença entre ocorrências de atos do mesmo 

tipo, mas sim da diferença entre tipos de atos. Assim, aplicada em particular ao caso do 

intelecto, a tese defendida por Tomás significa que intelecções referidas a um objeto 

distinguem-se, graças a essa relação, de intelecções referidas a outro objeto. Em suma, 

intelecções são especificadas por seus objetos, assim como o seriam as sensações e os 

fantasmas, e atos de outras potências. Com efeito, é possível discernir com relativa precisão a 

visão e a audição considerando-se que o objeto visado pela primeira é a cor, ao passo que o 

visado pela segunda é o som. Do mesmo modo, intelecções pelas quais concebemos homens 

podem ser discernidas de intelecções pelas quais concebemos cachorros, e para isso basta 

considerar que as primeiras versam sobre homens e as últimas, sobre cachorros. 

 A relação dos atos cognitivos com os objetos é, portanto, característica desses atos e 

não se pode compreendê-los perfeitamente deixando de lado essa relação. No entanto, os 

objetos podem ser vistos tanto como princípios constitutivos dos atos, quanto como meros 

princípios pelos quais os atos são conhecidos. Desde o segundo ponto de vista, os atos seriam 

constituídos em si mesmos de tal maneira que de sua natureza decorreria a relação com 

determinados objetos. Os objetos permitiriam distinguir os atos, mas, em função de sua 

posterioridade ontológica, não seria correto atribuir-lhes mais do que o papel de um remédio à 

nossa ignorância sobre a natureza desses atos. Do primeiro ponto de vista, porém, a relação da 

intelecção ou da sensação com seus objetos seria essencial para essas operações, e não só um 

meio pelo qual elas podem ser conhecidas.   
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 A terceira objeção e a resposta em STh I, 77, 3 sugerem fortemente que, para Tomás, 

o primeiro ponto de vista deve ser rejeitado. Eis a objeção
11

: 

 

(i) Nada é especificado por aquilo que é posterior ou extrínseco. (ii) Ora, o ato é posterior à 

potência; e o objeto é extrínseco <ao ato>. (iii) Logo, por meio deles <do ato e do objeto>, 

<as potências> não podem ser distinguidas segundo a espécie
12

. 

  

O raciocínio tem uma forma bastante clara: as duas premissas e a conclusão são 

apresentadas explicitamente. Não há dificuldade em perceber a sua validade. Mas, como se 

disse, o objetivo de Tomás em STh I, 77, 3 é demonstrar justamente a negação de (iii), isto é, 

que as potências são especificadas pelos atos e que os atos o são pelos objetos. A opção que 

resta para refutar a objeção consiste em mostrar que pelo menos uma de suas premissas é 

falsa.  

Tudo indica que Tomás aceita a premissa (i). Com efeito, toda a estratégia usada para 

refutar a objeção consiste em atacar a premissa (ii), e mostrar como a posição de Tomás se 

ajusta à (i). Eis a resposta: 

 

Embora o ato seja posterior à potência no ser, é, contudo, anterior a ela na intenção e 

segundo a noção, como o fim no agente. O objeto, porém, ainda que seja extrínseco, é, 

contudo, o princípio ou o fim da ação. Ora, o que é intrínseco à coisa é proporcionado ao 

princípio e ao fim
13

. 

 

Assim, está claro que Tomás procura mostrar, em primeiro lugar, que existe um 

sentido relevante em que o ato é anterior à potência e, em segundo lugar, que a relação do 

objeto com o ato pode ser reduzida, em certa medida, a propriedades intrínsecas constitutivas 

dos atos. Isso indica que Tomás concede a premissa (i), uma vez que, na resposta, ele procura 

mostrar que o ato e o objeto satisfazem a condição necessária enunciada por essa premissa 

para que algo especifique outra coisa, a saber, não ser exterior ou posterior a essa coisa. Isso 

também indica que, para Tomás, a premissa (ii), tomada sem qualificações, é falsa. Ora, a 

estratégia da resposta consiste em distinguir sentidos em que algo pode ser posterior ou 

exterior a outra coisa e em mostrar que o sentido em que o ato é posterior à potência e o 

sentido em que o objeto é exterior à coisa não são os sentidos relevantes para a questão. 

                                                           
11

 Os números entre parênteses são inserções nossas. “(i)” e “(ii)” indicam as premissas e “(iii)” indica a 

conclusão. 
12

 STh I, 77, 3, obj. 1: Nihil enim determinatur ad speciem per illud quod posterius vel extrinsecum est. Actus 

autem est posterior potentia; obiectum autem extrinsecum. Ergo per ea potentiae non distinguuntur secundum 

speciem. 
13

 STh I, 77, 3, ad 1: (...) actus, licet sit posterior potentia in esse, est tamen prior in intentione et secundum 

rationem, sicut finis in agente. Obiectum autem, licet sit extrinsecum, est tamen principium vel finis actionis. 

Principio autem et fini proportionantur ea quae sunt intrinseca rei. 
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Haveria, portanto, segundo Tomás, um sentido perfeitamente razoável em que o ato seria 

anterior à potência e em que a relação do objeto com o ato poderia ser reduzida a 

características intrínsecas do ato: isso seria suficiente para mostrar que a premissa (ii) é falsa.  

A premissa (i) exprime um princípio que parece ser bastante plausível, uma vez que, 

no contexto da metafísica de Tomás, a natureza de uma substância é determinada unicamente 

por seus elementos e a de um acidente o é pela substância à qual inere e pelos acidentes desta, 

e não por outras substâncias e seus acidentes. 

Mas como se deve entender, mais precisamente, essa “proporção” ou, por outras 

palavras, essas propriedades internas das intelecções que fundam a relação necessária destas 

com um objeto, e que permitem discernir tipos de intelecções?   

É aqui que entra em jogo a relação de similitude. De fato, caso exista alguma entidade 

mental ao mesmo tempo semelhante ao objeto, e da qual decorra a intelecção, é razoável 

pensar que a relação desta com o objeto deriva ou é “herdada” dessa similitude. A vantagem 

de admitir isso está no fato de que similitude é uma relação perfeitamente compreensível em 

termos de propriedades internas e absolutas dos correlatos. Ora, se, como se disse acima, a 

similitude não é nada além de uma comunidade de formas, o fato de que x se assemelha a y na 

propriedade P pode ser reduzido ao fato de que x tem P e ao de que y tem P, nenhum dos 

quais precisa depender da relação de x ou de y com algo de outro. Noutros termos, a 

similitude entre dois objetos se funda na identidade entre uma forma presente em um deles, e 

uma forma presente no outro. Desse modo, a relação da intelecção com seu objeto pode ser 

entendida como uma decorrência do modo como ela é constituída em si mesma, constituição 

essa que não envolve uma relação com o objeto, mas apenas a admissão de uma entidade 

mental anterior à intelecção e da qual esta decorre. A entidade mental que mantém a relação 

de similitude com o objeto é precisamente o que Tomás chama de espécie inteligível, 

princípio da intelecção. Em função da similitude, a espécie inteligível pode tornar presente o 

objeto, antes da intelecção e para ela, explicando por que podemos discernir os tipos de 

intelecções de acordo com tipos de objetos.   

 A noção de identidade formal permite entender como Tomás pretende conciliar a ideia 

de que atos cognitivos são especificados por seus objetos, com a de que as operações de uma 

coisa são especificadas por características intrínsecas essenciais ou acidentais dessa coisa. Um 

ato cognitivo é especificado por um objeto ou uma característica na medida em que, em razão 

do objeto ou da característica, esse ato cognitivo pode ser classificado no mesmo tipo ao qual 

pertencem outros atos e ser discernido de atos cognitivos de outros tipos. Duas ocorrências do 

ato de conceber a quididade de homem são dois atos singulares distintos, mas pertencentes a 
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um mesmo tipo; uma ocorrência desse ato e a de um ato de conceber a quididade de macaco 

não só são dois atos singulares distintos, mas também pertencentes a tipos diferentes. Mas 

essa especificação não é realizada pelo objeto enquanto algo que existe no mundo, mas sim 

enquanto ele é tornado presente por uma espécie inteligível, antes da intelecção e para ela, 

graças à identidade entre a espécie inteligível e a forma do objeto.  

Três observações são necessárias. Em primeiro lugar, e isso é totalmente claro, a 

identidade em questão não pode ser entendida como uma identidade numérica, como se a 

forma na mente e a forma na coisa fossem numericamente idênticas, ou como se uma única 

forma fosse um elemento comum de uma entidade mental e de uma coisa material. Em 

segundo lugar, a relação de similitude não é suficiente para descrever a espécie inteligível, 

pois ela não permite determinar em que diferem esta e a forma na coisa. Identidade é uma 

relação simétrica, mas a relação entre a espécie inteligível e a forma da coisa é assimétrica. 

Logo, esta relação não pode envolver somente a identidade. Ora, a espécie inteligível explica 

por que uma intelecção pertence a um determinado tipo, ao passo que a forma na coisa explica 

por que certa matéria constitui um ente de tipo natural determinado. Dado que as formas são 

idênticas, não resta outro aspecto em que pudessem diferir senão o sujeito em que são 

recebidas e o modo pelo qual existem. Seguindo a tradição tomista, pode-se dizer que, na 

espécie inteligível, a forma existe de modo intencional e, na coisa, ela existe de modo natural. 

Em terceiro lugar, a distinção entre existência intencional e existência natural parece 

depender, conceitualmente, da distinção real entre essência e existência. Com efeito, se a 

existência de uma coisa pudesse ser perfeitamente compreendida em termos das suas 

propriedades essenciais, sem que fosse preciso admitir outro tipo de propriedade irredutível a 

elas – a existência enquanto uma propriedade genuína de objetos –, não seria possível 

discernir duas formas em termos de suas existências ou, melhor dizendo, tipos de existência. 

Assim, quando discernimos uma pedra verde e uma pedra vermelha, nós não o fazemos 

através da petreidade, mas sim através de características que não se reduzem à petreidade: a 

cor verde e a cor vermelha.   

 Outra razão para aplicar a noção de identidade formal na explicação da natureza das 

espécies inteligíveis é que, sem essa noção, é difícil compreender o modo como Tomás 

concebe pelo menos uma das condições da cognoscibilidade em geral, a saber, a proporção 

inversa entre materialidade e cognoscibilidade.  

 Para mostrar esse nexo entre identidade formal e cognoscibilidade, é preciso ter 

presente que Tomás, em pelo menos dois contextos bastante significativos, procura 

estabelecer a referida oposição entre materialidade e cognoscibilidade tomando como 
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princípio a ideia de cognição como posse das formas ou perfeições de outras coisas. Assim 

como em STh I, 14, 1, ele afirma, por exemplo, no artigo 2 da segunda Questão disputada 

sobre a verdade (De veritate 2, 2), que 

 

(...) algo é conhecido pelo cognoscente na medida em que o próprio conhecido está, de 

algum modo, no cognoscente. (...) Porém, a perfeição de uma coisa não pode existir em 

outra segundo o ser determinado que tem naquela coisa; portanto, para que possa, por 

natureza, existir em outra coisa, é necessário considerá-la sem aquilo que, por natureza, a 

determina. E porque as formas e perfeições das coisas são determinadas pela matéria, 

segue-se que uma coisa é cognoscível na medida em que é separável da matéria
14

. 

 

 Na hipótese de ser a espécie inteligível uma similitude de seu objeto na medida em 

que ela é uma forma, no cognoscente, idêntica à forma desse objeto, existe uma maneira 

relativamente clara de tornar compreensível o argumento contido na passagem citada. Com 

efeito, a partir dessa hipótese, o argumento pode ser reconstruído nos seguintes termos: (i) se 

x é objeto da cognição de y, então a forma de x é idêntica a alguma forma em y; (ii) x é 

cognoscível então na medida em que sua forma pode ser idêntica às formas de outros objetos, 

e não na medida em que ela está ancorada em um determinado modo de ser; (iii) a matéria é o 

princípio que limita as formas; logo, algo é cognoscível na medida em que está separado da 

matéria, o que significa, no caso de um ente material, ser tornado presente para a faculdade de 

conhecimento por alguma entidade mental
15

. A legitimação da condição de cognoscibilidade 

mencionada depende, então, da dupla possibilidade aberta para uma mesma forma: a de existir 

na mente ou na coisa. Sem a identidade formal, como se poderia tornar ao menos 

compreensíveis essas ideias?  

 Uma terceira razão para admitir o uso da ideia de identidade formal na descrição da 

similitude existente entre a espécie inteligível e o objeto tem a ver com uma característica 

própria das espécies inteligíveis: a sua universalidade. Ela será analisada quando tratarmos da 

abstração na seção seguinte.  

 Agora é o momento de cumprir a última tarefa anunciada no começo desta seção. Em 

um importante artigo
16

, Panaccio propôs várias objeções contra uma aplicação particular da 

noção de identidade na explicação da natureza de espécies inteligíveis e conceitos. Elas dizem 

                                                           
14

 (...) secundum hoc a cognoscente aliquid cognoscitur quod ipsum cognitum aliquo modo est apud 

cognoscentem. (...) Perfectio autem unius rei in altera esse non potest secundum determinatum esse quod 

habebat in re illa; et ideo ad hoc quod nata sit esse in re altera, oportet eam considerare absque his quae nata 

sunt eam determinare. Et quia formae et perfectiones rerum per materiam determinantur, inde est quod 

secundum hoc est aliqua res cognoscibilis secundum quod a materia separatur. 
15

 Em De veritate 2 e em STh I 14, 1, essa reciprocidade entre imaterialidade e cognoscibilidade é usada para 

estabelecer também a imaterialidade do cognoscente. 
16

 PANACCIO, 1999. 
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respeito à tese de que espécies inteligíveis e conceitos são idênticos às quididades das coisas 

materiais. Como veremos, elas podem dirigir-se também contra a posição defendida aqui, 

segundo a qual não são quididades, mas apenas as formas contidas nelas, que são idênticas, 

num certo sentido, às espécies inteligíveis. Algumas dessas objeções têm um sentido mais 

sistemático, e concernem à plausibilidade conceitual da aplicação do conceito de identidade 

na explicação da intencionalidade conceitual e à sua coerência com posições explicitamente 

defendidas por Tomás. Outras têm um sentido mais interpretativo, e se baseiam em diversas 

citações de todos os períodos da produção de Tomás. Só trataremos mais detidamente do 

primeiro tipo de objeção. Quanto às objeções mais textuais, iremos simplesmente indicar 

razões para colocar em questão se os textos citados por Panaccio a favor de sua interpretação 

são realmente decisivos. Refutar todos os argumentos textuais exigiria um estudo mais 

aprofundado sobre o contexto das citações, o que não é possível fazer aqui. Vejamos os 

argumentos de Panaccio.   

 As objeções de viés sistemático indicam características da quididade que espécies 

inteligíveis não podem apresentar. Em primeiro lugar, a quididade é objeto direto do intelecto, 

enquanto que, conforme afirma Tomás em diversos textos, a espécie inteligível não passa de 

um meio de intelecção, objeto de reflexão, mas não de atos cognitivos primários ou diretos. 

Em segundo lugar, a mesma quididade pode ser pensada por diversos sujeitos segundo 

diversas espécies inteligíveis. A multiplicidade de espécies inteligíveis não corresponde, 

necessariamente, a uma multiplicidade de quididades, o que, porém, deveria ser o caso na 

hipótese de serem idênticas a quididade e a espécie inteligível. Em terceiro e último lugar, 

uma quididade não pode ser acidente de outra coisa. No entanto, espécies inteligíveis são 

acidentes.   

 As objeções de Panaccio seriam decisivas se ele pudesse mostrar que os únicos tipos 

de identidade admitidos por Tomás são identidade numérica ou identidade total. Do ponto de 

vista da tese contra a qual Panaccio argumenta, pode-se respondê-las dizendo que a quididade 

na mente é numericamente distinta da quididade na coisa, como duas instâncias de uma 

mesma propriedade o são entre si, mas instanciadas de modos totalmente distintos. Na mente, 

a quididade especificaria as intelecções e, na coisa, ela determinaria o pertencimento da coisa 

a um tipo natural. As diferenças assinaladas por Panaccio não seriam, portanto, diferenças 

entre quididades e espécies inteligíveis, mas sim entre dois tipos de instanciação de 

quididades, na mente e fora dela. Todas as diferenças seriam resultantes da diferença entre o 

modo de instanciação natural e o modo de instanciação intencional. 
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Mas há outra maneira de mostrar que a interpretação rejeitada por Panaccio é 

incorreta, sem abrir mão de explicar a noção de similitude em termos de identidade. Tomás 

entende por quididade de um objeto material aquilo que é significado pela definição da 

espécie natural desse objeto. A diferença entre definições de espécies naturais e definições de 

conceitos matemáticos está, segundo Tomás, em que, enquanto estas deixam de lado a matéria 

sensível comum, aquelas a mencionam necessariamente. A quididade de um objeto material 

inclui, portanto, matéria sensível comum. Assim, a espécie inteligível não pode ser 

simplesmente idêntica a uma quididade. Como se disse acima, ela é uma forma no sujeito 

pensante, e não algo composto de matéria e forma. Os correlatos da relação de identidade não 

são a espécie inteligível e a quididade, mas sim a espécie inteligível e a forma contida na 

quididade. 

 Em todo caso, é claro que as objeções de Panaccio podem ser estendidas a essa 

aplicação mais restrita da noção de identidade. Em vez de indicar características da quididade 

que a espécie inteligível não tem, as objeções podem ser entendidas como indicando 

características próprias da forma contida na quididade. É preciso atentar somente para o fato 

de que a intelecção sobre uma essência deve envolver a intelecção sobre a forma, pois esta é 

uma parte da essência. Tendo isso em vista, pode-se entender as objeções como se voltando 

contra a explicação de identidade defendida nesta seção. Em primeiro lugar, como a quididade 

é objeto de intelecção direta, segue-se que a forma também é pensada nessa intelecção. Se a 

espécie inteligível fosse idêntica à forma, a espécie seria pensada na intelecção direta. Mas 

isso vai de encontro ao papel de mero meio de intelecção atribuído a ela por Tomás em 

diversos textos. Em segundo lugar, a mesma quididade e a mesma forma podem ser pensadas 

por diversos sujeitos segundo diferentes espécies inteligíveis. A multiplicidade de espécies 

inteligíveis não corresponde a uma diversidade de formas pensadas. Mas essa 

correspondência parece ser implicada pela afirmação de que espécies inteligíveis e formas são 

idênticas. Por fim, embora não seja uma substância, a forma é um princípio no gênero 

substância. Mas a espécie inteligível é um acidente da alma.  

 Quanto à primeira e à segunda dificuldade, a solução delas é semelhante à solução das 

dificuldades concernentes à ideia de que espécies inteligíveis são idênticas a essências. A 

identidade entre espécie inteligível e forma não pode ser, obviamente, o tipo de identidade 

pressuposto em ambas as objeções, a saber, identidade total e/ou numérica. Mesmo sendo 

problemática e suscetível das mais diversas interpretações, a visão de Tomás a respeito das 

noções de comunidade e universalidade certamente exclui a possibilidade de que duas ou mais 

substâncias distintas tenham uma parte ou propriedade numericamente idêntica. Qualquer 
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coisa existente só pode ser numericamente idêntica a si mesma. A identidade entre espécies 

inteligíveis e formas deve ser, portanto, um tipo de identidade irredutível à identidade 

numérica. Assim, o objeto direto e primeiro da intelecção pode ser a quididade e seus 

elementos, sem que a espécie inteligível seja também um objeto direto. A forma visada na 

intelecção direta é a que está contida na quididade e existe de modo natural, ao passo que a 

espécie inteligível é uma forma existente no intelecto de modo intencional. Além disso, a 

diversidade de formas que corresponde à diversidade de intelectos não é a de formas 

existentes de modo natural, na coisa, mas sim a de formas existentes de modo intencional no 

intelecto.  

 Quanto à terceira, não sabemos como nem se é possível solucioná-la do ponto de vista 

da interpretação defendida aqui. Ela parece ser um verdadeiro desafio a qualquer intérprete 

que defenda a identidade formal. As alternativas que se apresentam à primeira vista não são 

animadoras. Pode-se talvez argumentar em favor da plausibilidade do status anômalo das 

espécies inteligíveis entre as substâncias e os acidentes. Mas isso não parece promissor. 

 Vejamos agora alguns argumentos textuais de Panaccio. Não pretendemos refutá-los, 

pois isso exigiria estudar os contextos de todas as citações, que abrangem todos os períodos 

da obra de Tomás. Queremos apenas indicar razões para duvidar da contundência de dois 

textos, que, de certo modo, reiteram ideias contidas em outras citações. Nossas considerações 

sobre eles podem estender-se aos outros também. Eis os textos:  

  

O que é inteligido não está no intelecto por si mesmo, mas por sua similitude. 

 

(...) a similitude entre duas coisas pode ser entendida de dois modos. De um modo, de 

acordo com uma concordância na natureza mesma; e tal similitude não é necessária entre o 

cognoscente e a coisa conhecida (...). De outro modo, quanto à representação: e esta 

similitude é necessária entre o cognoscente e a coisa conhecida
17

. 

  

 Nenhum dos dois, tal como são citados por Panaccio, sem maiores explicações sobre o 

contexto no qual estão inseridos, é verdadeiramente conclusivo no sentido de impor a 

aceitação ou a rejeição da identidade formal. Como vimos, a noção de similitude é explicada 

por Tomás como identidade ou comunidade de forma. Nesse sentido, não é descabido ler na 

primeira citação antes a confirmação do que a negação da tese da identidade formal. E, tendo 

em vista a diferença no modo de existência de espécies inteligíveis e formas das coisas 

                                                           
17

 STh I, 76, 2, ad 4: Id enim quod intelligitur non est in intellectu secundum se, sed secundum suam 

similitudinem. De veritate 2, 3: (...) similitudo aliquorum duorum ad invicem potest dupliciter attendi. Uno 

modo secundum convenientiam in ipsa natura; et talis similitudo non requiritur inter cognoscens et cognitum 

(...). Alio modo quantum ad repraesentationem; et haec similitudo requiritur cognoscentis ad cognitum. 
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materiais, é razoável ler a segunda citação como pretendendo simplesmente frisar essa 

diferença, sem pronunciar-se sobre a identidade entre espécies e formas.  

 Assim, Tomás procura explicar por que a intelecção é um ato intencional admitindo, 

como princípio da intelecção, uma forma cujo modo de existência é intencional. Tal forma é 

idêntica à forma de seu objeto, mas essa identidade não pode ser entendida como numérica: 

trata-se de um tipo irredutível de identidade que, para evitar confusões, pode ser chamado de 

identidade formal. 

 

2.1.2. Abstração 

 

Tomás costuma repetir a tese de que o intelecto apreende os universais, enquanto que 

os sentidos apreendem os singulares. A diferença entre universal e singular não corresponde à 

diferença entre dois tipos de entidades, mas sim a dois modos pelos quais a coisa pode ser 

visada. Enquanto o intelecto concebe a coisa deixando de lado seus princípios individuantes, 

os sentidos relacionam-se com ela na sua individualidade. O principal mérito dessa posição – 

a sua economia quanto a compromissos ontológicos – gera, entretanto, o problema de 

justificar a validade objetiva da operação intelectual. 

Mostraremos, nesta seção, como Tomás pretende explicar por que a intelecção 

concebe seus objetos enquanto universais e por que, embora a intelecção os conceba assim, 

ela é capaz de apreender as coisas realmente existentes – os indivíduos –, e não apenas meras 

ficções. O cumprimento dessa pretensão se dá, concretamente, por meio da análise do 

processo pelo qual espécies inteligíveis são formadas a partir dos fantasmas, isto é, a 

abstração. Na seção 2.1.2.1, explicaremos em que consiste a abstração e, na seção 2.1.2.2, 

explicaremos uma das condições subjetivas para o seu exercício: a imaterialidade total do 

intelecto. Desse modo, pode-se esclarecer como Tomás diferencia a intelecção e atos 

cognitivos de outros tipos e, em parte, como ele explica a referência das intelecções a seus 

objetos.  

 

2.1.2.1. Caracterização geral e restrições  

 

 Uma das teses fundamentais de STh I, 76 é a de que, no homem, alma e corpo estão 

unidos como forma e matéria ou, por outras palavras, que ambos são componentes da essência 

humana. Disso se conclui que as operações do homem, inclusive as intelectivas, não podem 

ser explicadas completamente sem que se mencionem tanto o corpo quanto a alma. No 
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entanto, Tomás argumenta em STh I, 75, 2 a favor da ideia de que a intelecção se exerce sem 

órgão corpóreo, de modo que os seus princípios – entre os quais se inclui a espécie inteligível 

– não estão no corpo como em um sujeito, mas sim na alma
18

. A tese da imaterialidade total 

do intelecto gera uma grave dificuldade para a tese da união da alma com o corpo, na medida 

em que parece tornar o corpo – um dos elementos essenciais do homem – supérfluo 

justamente no que diz respeito à operação distintiva da espécie humana. A solução de Tomás 

para essa dificuldade – ou, pelo menos, parte dessa solução – se exprime claramente em STh 

I, 84. A afirmação da reciprocidade entre a essência do homem, constituída por alma e corpo, 

e as suas operações é repetida como um refrão ao longo de todo esse texto, contribuindo, de 

maneiras diferentes, para a refutação do inatismo e outras posições sobre a origem das 

espécies inteligíveis que desconsideram ou minimizam a função da sensibilidade. Tal 

reciprocidade se exprime, por um lado, na ideia de que o conjunto de operações próprio ao 

homem requer que a essência deste inclua todos os componentes indispensáveis para o seu 

exercício; por outro, na ideia de que nenhum dos elementos da essência humana é supérfluo 

ou tem um papel meramente circunstancial na explicação desse conjunto de operações. 

Segundo essa questão, a relevância do corpo para a intelecção estaria em que os sentidos 

externos e internos fornecem a base a partir da qual o intelecto produz espécies inteligíveis e 

as usa. Dado que os sentidos são atos de órgãos corpóreos, a intelecção humana dependeria, 

em algum sentido, do corpo. Teses que explicam a posse de espécies inteligíveis sem 

mencionar o corpo ou que atribuem a este um papel circunstancial não seriam, portanto, 

compatíveis com a tese da união da alma com o corpo.  

 Tais considerações repercutem sobre a determinação do objeto do intelecto humano. 

Por um lado, é preciso que os objetos primeiros do intelecto sejam, em certo sentido, as coisas 

materiais, visto que as espécies inteligíveis que atualizam primeiramente o intelecto são 

formadas tendo por base os fantasmas. Por outro, é preciso que o intelecto pense essas coisas 

segundo espécies inteligíveis totalmente imateriais, uma vez que o sujeito do intelecto é a 

alma
19

. A forma é a forma de um objeto material determinado pelo fato de existir conectada à 

                                                           
18

 Essa tese será explicada na seção 2.1.2.2. Aqui, ela será apenas assumida como hipótese. Cf. STh I, 75, 5, co.: 

(...) illud est subiectum operativae potentiae, quod est potens operari: omne enim accidens denominat proprium 

subiectum. (...) quaedam operationes sunt animae, quae exercentur sine organo corporali: ut intelligere et velle. 

Unde potentiae quae sunt harum operationum principia sunt in anima sicut in subiecto. [(...) é sujeito de uma 

potência operativa aquilo que é capaz de operar: com efeito, todo acidente denomina o seu sujeito próprio. (...) 

há algumas operações da alma que se exercem sem órgão corporal, como inteligir e querer. Assim, as potências 

que são princípios dessas operações estão na alma como em um sujeito.] Em poucas palavras, o que essa tese 

significa é que, embora a intelecção seja exercida pelo homem, que é composto de alma e corpo, não 

corresponde a ela nenhuma parte desse corpo que envolva matéria, isto é, um órgão específico, como 

“instrumento”.  
19

 Cf. a nota anterior. 
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matéria desse objeto. No entanto, a espécie inteligível, ainda que idêntica à forma da coisa, 

não contém, em razão de sua imaterialidade, nada que a relacione especificamente com esta 

ou aquela porção de matéria. Ela não contém em si mesma, portanto, nada que a vincule a um 

indivíduo determinado. O processo intelectivo humano envolveria essencialmente a cognição 

sobre algo que existe na matéria, mas não enquanto existe na matéria; ele envolveria a 

cognição sobre as essências das coisas materiais, que só existem nos indivíduos, sem aquilo 

que as individualiza. Por outras palavras, esse processo envolveria necessariamente a 

abstração
20

.  

Em STh I, 85, 1, Tomás reitera a tese de que os objetos são proporcionados às 

faculdades cognitivas e a exemplifica comparando os sentidos, o intelecto angélico e o 

intelecto humano. Os sentidos são essencialmente atos de órgãos corpóreos. Sua operação não 

pode ser explicada sem menção a esses órgãos. Estes fornecem condições materiais para as 

espécies e permitem vinculá-las a indivíduos determinados, ao contrário da intelecção, cujo 

exercício independe, em certo sentido, do corpo. Assim, os sentidos visam, segundo espécies 

recebidas sob condições materiais, as coisas que os atualizam. Tais condições vinculam as 

espécies aos indivíduos que as produziram nos sentidos. Assim, os objetos dos sentidos são 

entes materiais singulares visados enquanto singulares. Por outro lado, o intelecto de um ente 

essencialmente imaterial, como um anjo, não precisa obter suas espécies a partir de fantasmas, 

visto que, por ser perfeitamente incorpóreo, ele não pode ter sentidos externos ou internos. As 

espécies que atualizam primeiramente o intelecto desses seres referem-se a coisas igualmente 

separadas da matéria. O intelecto humano, faculdade da alma unida ao corpo, deve conhecer, 

pelas razões mencionadas acima, as coisas materiais segundo espécies totalmente imateriais. 

Disso resulta que a intelecção humana envolve a intelecção daquilo que existe na matéria, mas 

não enquanto existe na matéria – ela envolve uma etapa em que as quididades das coisas 

materiais sejam pensadas enquanto universais, isto é, deixando-se de lado aquilo que as 

individua. 

 Por considerações que não podemos aprofundar aqui, Tomás exclui, como dissemos, o 

inatismo e a existência de entes imateriais, como ideias platônicas ou certas substâncias 

                                                           
20

 Em 2.1.1., mencionamos três razões para interpretar a relação de similitude entre espécies inteligíveis e seus 

objetos em termos de identidade formal. A terceira dessas razões é justamente dar conta de por que essas 

espécies, em Tomás, são necessariamente universais. Se se entende por espécie inteligível uma forma idêntica, 

em sentido qualificado, à forma da coisa, a remissão da espécie inteligível a essa coisa se explicará pelos 

mesmos princípios que explicam a relação da forma com essa coisa. Ora, a forma é a forma de um indivíduo 

determinado em razão da matéria deste; se a forma no intelecto existe desvinculada de toda materialidade, ela 

não pode referir-se, por si mesma, a esse indivíduo. Interpretações que negam a identidade formal, parece-nos, 

não conseguem explicar por que toda espécie inteligível é, para Tomás, necessariamente universal e por que, 

para ele, a intelecção, sem auxílio da sensibilidade, não pode ter como objetos indivíduos na sua individualidade.  
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intelectuais, que causem as espécies inteligíveis no contexto da cognição humana ordinária. A 

partir do princípio segundo o qual o agente deve ser mais nobre que o paciente, Tomás exclui 

também que essas espécies sejam diretamente causadas pelas coisas materiais, ou pelas 

similitudes sensíveis dessas coisas. Pois, dado que o intelecto seja totalmente imaterial, e que 

um ente imaterial seja mais “nobre” que um ente material, segue-se que as coisas corpóreas e 

as similitudes sensíveis que as representam (sensações e fantasmas), que existem em órgãos 

corpóreos, não podem agir sobre o intelecto e causar diretamente as suas espécies
21

. Não 

parece haver alternativa senão admitir uma dimensão ativa do próprio intelecto que, atuando 

sobre os fantasmas, produza espécies inteligíveis. O processo de abstração não é, portanto, 

apenas um modo pelo qual algo é apreendido, mas também o processo de produção de 

espécies inteligíveis que possibilita todas as operações posteriores do intelecto, na medida em 

que torna presente nele, antes da intelecção e para ela, um objeto inteligível. 

 Ao abstrair da matéria a quididade de uma coisa material, o intelecto apreende a 

quididade sem apreender os princípios individuantes. No entanto, Tomás repete inúmeras 

vezes que nenhuma quididade de coisa material existe separada da matéria. Por apreender 

separadamente algo que não existe separadamente, a abstração parece consistir num mero 

modo errôneo de cognição. Para eliminar essa dificuldade, Tomás explica os diferentes tipos 

de distinção que podem ser realizados de acordo com as operações do intelecto: a apreensão 

simples e absoluta, e o juízo por composição e divisão. Vejamos brevemente como entender 

cada uma dessas operações e de que modo o intelecto distingue por meio delas.  

 O juízo por composição e divisão, na sua forma elementar, consiste em compor 

conceitos predicativamente e afirmar que é o caso o conteúdo expresso por essa composição. 

Distingue-se A de B de acordo com essa operação formando-se um juízo negativo em que se 

nega que A seja ou esteja em B. Dado que esse juízo envolve a pretensão de que seja o caso 

que A não é ou não está em B, é evidente que não se pode distingui-los pelo juízo quando A e 

B estão unidos na realidade. Se a quididade de uma coisa material não pode existir sem 

matéria, segue-se que é falso o juízo segundo o qual essa quididade existe sem matéria, assim 

como é falso o juízo segundo o qual uma maçã não é vermelha quando ela é vermelha. É uma 
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 É importante assinalar que a abstração envolve, segundo Tomás, uma quebra da cadeia de causas eficientes 

que começa na coisa e termina na imaginação, mas não uma quebra em todas as séries de causas que têm início 

na coisa e terminam na faculdade de conhecimento: com efeito, Tomás afirma que o fantasma atua como causa 

material e exemplar das espécies inteligíveis e que, uma vez formada, a espécie inteligível pode atuar como 

causa exemplar de fantasmas. Cf. STh I, 84, 6, co. e CG II 73. Em virtude da sua identidade com a forma do 

objeto, a espécie inteligível faz com que a intelecção vise esse objeto; uma espécie inteligível é idêntica à forma 

do objeto porque o agente que a produz tem por exemplar um fantasma desse objeto. 
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condição fundamental da distinção judicativa que a distinção ou separação representacional 

corresponda a uma distinção ou separação real.  

 A apreensão simples e absoluta é a operação pela qual são concebidas propriedades 

das coisas e formados conceitos. Ela fornece os elementos a partir dos quais são formados 

juízos por composição e divisão em qualquer de suas formas (elementares ou não). Para 

afirmar que é o caso o conteúdo expresso por uma composição predicativa de conceitos, é 

preciso já dispor de conceitos para então organizá-los numa predicação. Assim, como a 

apreensão simples e absoluta é o processo pelo qual são formados conceitos, ela é anterior ao 

juízo por composição e divisão; é evidente que nela não se pretende que o conteúdo 

apreendido exista, na realidade, tal qual é apreendido. Distinguir A de B por consideração 

simples e absoluta consiste, portanto, em considerar A deixando de lado B, sem afirmar que é 

o caso que A não é ou não está em B. Pode-se concluir então que não decorre da existência 

conjunta de A e B que distinguir A de B por apreensão simples e absoluta seja um modo 

errôneo de cognição.  

 Não se pode concluir, porém, que quaisquer itens unidos na realidade possam ser 

distinguidos assim. Isso se evidencia considerando-se alguns exemplos. Não é possível pensar 

o triângulo deixando de lado seus lados e ângulos, assim como não é possível pensar uma 

sílaba sem pensar as letras, ou pensar o conteúdo de uma espécie sem pensar o respectivo 

gênero (não se pode pensar a espécie animal racional sem pensar o gênero animal). Em todos 

esses casos, um dos itens pensados é necessariamente mencionado pela definição do outro. A 

definição de triângulo menciona lados e ângulos, a de sílaba menciona letras e a da espécie 

menciona o gênero. É claro que essa restrição não depende de nenhum desses exemplos. 

Assim, para considerar A deixando de lado B, ainda que estejam unidos na realidade, é 

preciso que a definição de A não mencione B. 

       Como a definição que explicita os elementos da natureza de um objeto material não 

menciona os princípios individuantes deste, segue-se então que essa natureza pode ser 

pensada sem esses princípios. Pensar uma natureza desse modo é o que Tomás chama de 

abstração do universal a partir do particular
22

. O intelecto forma espécies inteligíveis 

abstraindo uma quididade dos princípios individuantes representados pelos fantasmas. 

 Em Tomás, é por abstração que se produzem representações universais de objetos. A 

abstração não seria um modo errôneo de cognição, ainda que o modo pelo qual ela apreende 

seus objetos não tenha correlato real nos mesmos.  
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 STh I, 85, 1, ad 1. 
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2.1.2.2. Imaterialidade total do intelecto  

 

Um dos textos mais famosos de Tomás sobre a imaterialidade total do intelecto 

encontra-se em STh I, 75, 2. Seu objetivo é estabelecer a subsistência da alma racional. Trata-

se de mostrar que a alma racional possui ser por si mesma, ao contrário de formas materiais e 

acidentes, que possuem ser na medida em que inerem em alguma coisa. Tal subsistência é 

condição necessária para a incorruptibilidade da alma, que Tomás se proporá a provar no 

artigo 6 da mesma questão. O argumento principal contém, como premissas, duas teses que 

Tomás procura demonstrar separadamente. Primeiro, ele argumenta que o princípio 

intelectivo é incorpóreo e exerce uma operação por si, sem auxílio do corpo. Segundo, ele 

argumenta concisamente a favor da ideia de que, se uma coisa exerce alguma operação por si, 

então ela é subsistente. O primeiro sub-argumento, ao mostrar que o princípio intelectivo não 

é um corpo, nem exerce a intelecção por meio de um órgão corpóreo, estabelece que essa 

operação não pode ter um corpo por sujeito. Assim, uma vez que corpo e alma são os dois 

princípios básicos constitutivos da essência do homem, segue-se que o sujeito de intelecção, 

por não poder ser o corpo, só pode ser a alma. Um corolário é que, como a alma, enquanto 

forma, não contém matéria, a intelecção e seus princípios, i. é, o intelecto e a espécie 

inteligível, deverão existir na alma de modo plenamente imaterial. Por que a imaterialidade 

total do intelecto é relevante para o estabelecimento do modo específico pelo qual intelecções 

visam objetos? 

Suponhamos que o sujeito do intelecto, da intelecção e da espécie inteligível seja 

somente a alma. Mesmo sendo formalmente idêntica à forma do objeto, a espécie inteligível, 

por não ser recebida em um sujeito material, não pode apresentar nenhuma das propriedades 

da forma do objeto decorrentes de sua relação com a matéria, entre as quais a propriedade de 

ser a forma de um objeto material determinado. Da tese da imaterialidade total do intelecto, 

segue-se então que a espécie inteligível não possui por si mesma nenhuma propriedade que a 

vincule necessariamente a este ou àquele indivíduo material. Como se disse na seção 2.1.1, a 

espécie inteligível faz a intelecção visar o objeto cuja forma é formalmente idêntica a ela. 

Portanto, ela não pode fazer a intelecção visar um determinado indivíduo; ela só pode fazer a 

intelecção visar, indeterminadamente, todos os objetos cujas formas sejam, não numérica, mas 

sim formalmente idênticas entre si. O argumento da imaterialidade total do intelecto é crucial 

para nossa questão. Ele mostra por que espécies inteligíveis são necessariamente universais 

ou, por outras palavras, por que elas devem ser formadas por abstração. Vejamos então, com 

mais detalhes, como ele se desdobra. 
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 O argumento visa a demonstrar que o intelecto não é um corpo, nem uma forma de um 

corpo. Mostrar a incorporeidade do intelecto não justifica dizer que seu sujeito não é um 

corpo, pois, em um sentido fraco, qualquer forma material ou acidente é incorpóreo na medida 

em que não contém matéria como parte constitutiva
23

. Mostrar que o intelecto não pode estar 

unido a um corpo como forma, porém, é suficiente para distinguir o intelecto de qualquer 

forma material e justifica dizer que o seu sujeito é somente a alma. Nesse sentido, a 

imaterialidade é atribuída em um sentido mais forte ao intelecto do que a qualquer forma 

material.  

Vejamos, em primeiro lugar, as razões de Tomás para afirmar que o intelecto não é um 

corpo:  

 

“Pois é evidente que o homem pode conhecer, pelo intelecto, a natureza de todos os corpos. 

Ora, o que pode conhecer certas coisas não pode ter nada delas em sua natureza (...)” 
24

.  

 

 A primeira premissa, que atribui ao intelecto humano o poder de conhecer todas as 

naturezas corpóreas, é assumida por Tomás, simplesmente. As razões a seu favor não serão 

tematizadas aqui (se é que existem tais razões, o que é pouco provável). Em relação a ela 

convém mencionar somente que, para Tomás, o homem é um ente material e está, por essa 

razão, duplamente em potência para a intelecção sobre as coisas materiais. Por um lado, ele 

não pode pensar por um mesmo ato todas as naturezas corpóreas. Assim, quando ele pensa 

algo, ele está, necessariamente, em potência para a intelecção sobre outros objetos. Por outro 

lado, ele precisa obter as espécies inteligíveis pelas quais ele pensa essas naturezas. A mera 

posse de um intelecto não é suficiente, no que diz respeito ao homem, para o exercício da 

intelecção.  

 A segunda premissa é justificada a partir da ideia de que, se um princípio de operação 

cognitiva contém, em sua natureza, um de seus objetos, ele só pode conhecer esse objeto. A 

presença do objeto na faculdade excluiria a possibilidade de visar outros objetos. Para 

entender isso, suponhamos que o intelecto, princípio da intelecção, seja um corpo e que ele 

seja um de seus próprios objetos. Por ser um corpo, ele contém sempre, enquanto existe, uma 

determinada forma corpórea. Como vimos em 2.1.1, o que faz uma intelecção visar um objeto 

é a presença da forma desse objeto no intelecto. Se o intelecto for um corpo e esse corpo for 

objeto de intelecção, conclui-se então que toda intelecção deverá visar somente esse corpo. O 
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 STh I, 75, 1: (...) calor, qui est principium calefactionis, non est corpus, sed corporis actus. [(...) o calor, que é 

princípio da calefação, não é um corpo, mas ato de um corpo.]  
24

 STh I, 75, 2: Manifestum est enim quod homo per intellectum cognoscere potest naturam omnium corporum. 

Quod autem potest cognoscere aliqua, oportet ut nihil eorum habeat in sua natura (...). 
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intelecto não poderia receber as formas de outros corpos, pois a mesma coisa não pode 

receber ao mesmo tempo formas do mesmo gênero, mas de espécies distintas. As formas dos 

outros corpos são, enquanto corpóreas, do mesmo gênero que a forma que, por hipótese, 

atualiza o intelecto, mas são de outras espécies. Por exemplo, a mesma coisa não pode ter a 

forma humana e a forma bovina, pois uma coisa que possui a primeira é, necessariamente, 

racional, ao passo que uma coisa que possui a segunda é, necessariamente, irracional. Pela 

mesma razão, o intelecto não pode ser atualizado simultaneamente por espécies inteligíveis 

distintas. Para que a intelecção pudesse visar outras coisas que não o intelecto, seria preciso 

que a forma deste, apesar de corpórea, não pudesse ser princípio de intelecção, o que excluiria 

um corpo do domínio de objetos da operação intelectiva: o corpo em que o próprio intelecto, 

por hipótese, consiste.  

Mas, visto que, de acordo com a primeira premissa, o intelecto possibilita o 

conhecimento sobre todas as naturezas corpóreas, é impossível que todas as intelecções visem 

apenas um determinado corpo (o intelecto, na hipótese de ele ser um corpo) ou todos os 

corpos, salvo apenas um (idem). Portanto, o intelecto não é um corpo. 

 Resta agora considerar o segundo momento do argumento. Demonstrado que o 

intelecto não é um corpo, Tomás procura estabelecer que o intelecto não é forma ou ato de um 

órgão corpóreo. A justificação é sintetizada nas seguintes palavras:  

 

“E, semelhantemente, é impossível que [o princípio intelectual] intelija por um órgão 

corpóreo, porque também a natureza determinada desse órgão corpóreo impediria o 

conhecimento de todos os corpos (...)”
25

. 

 

 

Tomás simplesmente remete à demonstração anterior. Seguindo essa indicação, 

consideremos como as duas premissas elucidadas acima podem servir ao reconhecimento de 

que o intelecto é inorgânico. Em primeiro lugar, é preciso observar que todo órgão corpóreo 

tem uma forma determinada. Na hipótese de que o intelecto esteja conectado a um órgão 

corpóreo, a forma desse órgão deverá relacionar-se com a intelecção segundo uma ou outra de 

duas alternativas: ou essa forma é um princípio de intelecção, ou não. Se ela for princípio de 

intelecção, conclui-se que o único corpo que pode ser objeto de intelecção é o suposto órgão 

do intelecto. Pelo menos algumas das formas de coisas materiais não poderiam ser recebidas 

por ele. Ora, já vimos, a mesma coisa não pode receber ao mesmo tempo formas de mesmo 

gênero, mas de espécies distintas. A forma do órgão é do mesmo gênero que outras formas 
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 STh I, 75, 2: Et similiter, impossibile est quod [principium intellectuale] intelligat per organum corporeum. 

Quia natura etiam determinata illius organi corporei prohiberet cognitionem omnium corporum (...). 
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corpóreas, mas de espécie distinta. Por outro lado, se a forma do órgão não for princípio de 

intelecção, segue-se que existe um corpo que está fora do domínio de objetos do intelecto, a 

saber, o suposto órgão do intelecto. Para evitar essas consequências, a única saída é negar que 

o intelecto esteja unido a um órgão. A intelecção se exerceria, portanto, sem órgão corpóreo. 

O intelecto, sendo totalmente imaterial, não pode sofrer a ação direta das coisas 

materiais. Descartada a causalidade de substâncias imateriais na explicação do conhecimento 

natural humano, como Deus ou ideias platônicas, resta somente um candidato a princípio 

produtor das espécies inteligíveis no homem: algum princípio imanente à alma que, agindo 

sobre os fantasmas, torna o intelecto capaz de pensar determinados conteúdos. Esse princípio 

não pode ser nenhum dos sentidos, externos ou internos, pois estes são potências inerentes a 

órgãos corpóreos e, como já se disse, o que é corpóreo não pode agir, segundo Tomás, sobre o 

que é incorpóreo. “Intelecto agente” é o nome dado por Tomás, seguindo a tradição 

aristotélica, para essa dimensão ativa do intelecto que produz espécies inteligíveis mediante 

abstração.  

 

2.2. Conceito 

  

 A espécie inteligível não é suficiente para a explicação do elemento intelectual do ato 

cognitivo humano, do ponto de vista de Tomás. Além dela, que é princípio da intelecção, o 

intelecto precisaria formar em si mesmo outra similitude como termo da sua ação: o verbo 

interior
26

. O significado linguístico é explicado por Tomás em termos dessa noção. Existiriam 

pelo menos dois tipos de verbo interior, um deles correspondente aos termos gerais e 

definições, e outro, aos enunciados. O verbo interior que explica o significado de termos 

gerais são os conceitos e definições, e o que explica a de enunciados é o juízo por composição 

e divisão.   

 Este capítulo se concentrará no conceito. Em 2.2.1, mostraremos que, para Tomás, o 

conceito é uma similitude no mesmo sentido que as espécies inteligíveis. Apresentaremos, 

ainda nessa seção, uma razão em termos do conceito de discursividade para admitir a 

diferença entre essas duas entidades mentais. Em 2.2.2, consideraremos duas estratégias 

propostas por comentadores para estabelecer essa diferença. Uma delas é baseada na 

comparação entre o intelecto e a sensibilidade, e outra se baseia na noção de objeto. 
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 Tomás utiliza diversas expressões para designar o verbo, como, por exemplo, “conceito”, “concepção”, 

“intenção inteligida” e “espécie inteligida”. Cf. OEING-HANHOFF, 1963.  
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2.2.1. Similitude e discursividade 

 

Tomás concebe a intelecção como um caso particular de ação e aplica a ela 

consistentemente alguns princípios concernentes à ação em geral, tanto à imanente, cujo 

resultado ou termo encontra-se no próprio agente, quanto à transitiva, cujo termo encontra-se 

fora do agente.  

Um desses princípios diz respeito às condições que a intelecção precisa, enquanto 

ação, cumprir. De acordo com esse princípio, o agente age na medida em que é uma coisa de 

um determinado tipo, quer o pertencimento do agente a esse tipo seja reputado a uma de suas 

características essenciais, quer a uma de suas características acidentais. Uma vez que a forma, 

substancial ou acidental, é o princípio de determinação, é evidente que, para Tomás, a ação é 

sempre determinada por uma forma, substancial ou acidental, do agente. A forma que 

possibilita uma ação costuma ser chamada por Tomás de princípio dessa ação.  

Outro princípio diz respeito ao resultado da ação. Segundo ele, toda ação resulta numa 

modificação em algo. A diferença entre ação imanente e transitiva reflete a diferença daquilo 

que sofre a modificação. Na primeira, o próprio agente é modificado pela ação, enquanto na 

segunda é algo externo ao agente que recebe uma nova característica. Nas palavras de Tomás, 

esse resultado é o termo da ação.  

 Desde o ponto de vista desse quadro geral, não há a menor dificuldade em estabelecer 

a existência de duas entidades necessariamente envolvidas em toda intelecção. Por ser uma 

ação, a intelecção requer um princípio, isto é, uma forma no agente que a especifique; por ser 

uma ação imanente, o termo dela é imanente, isto é, a modificação que ela produz encontra-se 

no próprio agente. O princípio da intelecção é o que Tomás chama de espécie inteligível; seu 

termo é o que ele chama de verbo interior.  

 Até esse ponto, a argumentação de Tomás é perfeitamente válida, mas ainda pouco 

esclarecedora quanto à natureza dessas entidades.   

Para caracterizar mais precisamente o conceito do ponto de vista de Tomás e 

considerar as razões para afirmar sua existência, seguiremos como fio condutor uma 

passagem importante de De potentia 8, 1, onde o conceito é distinguido dos outros itens que, 

segundo Tomás, estão envolvidos na operação intelectual humana, a saber, a coisa inteligida, 

a espécie inteligível e a intelecção
27

. 
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 De potentia 8, 1, co.: Intelligens autem in intelligendo ad quatuor potest habere ordinem: scilicet ad rem quae 

intelligitur, ad speciem intelligibilem, qua fit intellectus in actu, ad suum intelligere, et ad conceptionem 

intellectus. Quae quidem conceptio a tribos praedictis differt. [O que intelige pode se relacionar com quatro 
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Quatro propriedades do verbo mental são mencionadas por Tomás para distingui-lo da 

coisa inteligida, da espécie inteligível e da intelecção. Resultado da ação imanente do 

intelecto, ele só pode existir na mente, onde tem o papel de possibilitar o conhecimento sobre 

as coisas e a significação de expressões linguísticas tais como termos gerais e enunciados. Por 

existir somente no intelecto e exercer função cognitiva, o verbo se distingue da coisa 

inteligida, que pode ser tanto uma entidade mental quanto uma coisa material. Enquanto 

resultado ou termo do ato intelectual, ele distingue-se tanto da espécie inteligível, que é 

princípio desse ato, quanto da intelecção, que é o ato pelo qual ele é produzido. Ao verbo 

mental cabe ainda, segundo Tomás, uma função que não pode ser explicada completamente 

por nenhum dos outros três itens, a saber, a de estabelecer a significação das expressões 

linguísticas.  

A partir do fato de o conceito ser produzido pela intelecção, Tomás deduz que o 

conceito é também uma similitude. Para avaliar a validade da dedução, recapitulemos 

brevemente em que sentido a espécie inteligível é uma similitude. Depois, assumindo que a 

intelecção é uma ação imanente cujo princípio é a espécie inteligível e cujo resultado é o 

conceito, vejamos se é válido inferir que o conceito é também uma similitude. 

A espécie inteligível é uma forma, no sujeito pensante, que especifica a intelecção na 

medida em que determina seu objeto e o modo pelo qual ela o visa. A referência do ato do 

intelecto ao objeto é determinada pela relação de similitude existente entre o objeto e a 

espécie inteligível. O papel da noção de similitude nesse contexto é tornar plausível a 

conjunção da ideia de que a intelecção é especificada unicamente por características 

intrínsecas do sujeito pensante, com a ideia de que atos cognitivos são, em certo sentido, 

determinados por objetos externos ao sujeito. Ora, é necessário e suficiente para que haja 

similitude entre dois objetos que eles possuam formas idênticas. Não é necessária outra 

propriedade além das propriedades absolutas dos objetos. Já que similitude é identidade ou 

comunidade de forma, a espécie inteligível é idêntica à forma do objeto. No intelecto, a forma 

exerce a função de determinar a intelecção, ao passo que, na coisa, ela configura uma porção 

de matéria e a faz ser uma substância. A forma é instanciada de modos totalmente diferentes 

em cada caso: no intelecto, ela é instanciada intencionalmente e, na coisa, ela o é 

naturalmente. 

 Algumas características de ações imanentes são estabelecidas por Tomás mediante a 

comparação dessas ações com ações transitivas. Estas resultam numa modificação em algo 

                                                                                                                                                                                     
itens: a saber, com a coisa que é inteligida, com a espécie inteligível pela qual se torna o intelecto em ato, com o 

seu ato de inteligir, e com o conceito do intelecto]. 
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exterior ao agente, enquanto aquelas produzem algo somente no próprio agente. Ambos os 

tipos de ação se assemelham pelo fato de a forma que é princípio da ação ser como que 

“impressa” no resultado da ação. A ação da coisa que esquenta é especificada pela forma do 

calor no agente. O resultado dessa ação é o calor causado no objeto esquentado. De modo 

semelhante, Tomás explica a formação do conceito no intelecto. Ainda que a intelecção seja 

uma operação imanente, que não causa nada nas coisas exteriores ao agente, ela resulta numa 

modificação do próprio sujeito. Dado que o princípio de intelecção é a espécie inteligível, 

segue-se então que o conceito contém intencionalmente uma forma que o refere a um 

determinado objeto. Como a espécie inteligível foi formada por abstração a partir dos 

fantasmas, o objeto do conceito não pode ser qualquer quididade, mas sim a quididade de uma 

coisa material. Por existir no intelecto, que é totalmente imaterial, o conceito não contém nada 

que o vincule a um determinado indivíduo. Ele é, portanto, universal. 

 Tendo em vista esse quadro geral, impõem-se algumas perguntas. Por que é preciso, 

segundo Tomás, admitir a existência de outra entidade mental além da espécie inteligível para 

explicar o ato de conceber naturezas corpóreas enquanto universais? Por que não é suficiente 

admitir as espécies inteligíveis, que são similitudes no mesmo sentido que o conceito, i. é, por 

serem formalmente idênticas a seus objetos? Em que consiste a diferença entre ambos? 

Uma das razões para admitir a existência de conceitos, além de espécies inteligíveis, é 

o princípio de acordo com o qual toda ação produz alguma coisa, seja no próprio agente, 

quando a ação é imanente, seja em algo exterior ao sujeito, quando a ação é transitiva. Assim, 

a intelecção não envolveria apenas a forma que a possibilita – a espécie inteligível –, mas 

também algo que é produzido pela intelecção. O problema é que esse princípio, isoladamente, 

não permite determinar nenhuma propriedade mais relevante que distinga o conceito da 

espécie inteligível. Como vimos logo acima, admitir a existência do conceito enquanto 

produto da intelecção permite concluir que ele é uma similitude, por ser formalmente idêntico 

ao seu objeto, tal qual a espécie inteligível. É evidente que o valor explicativo da noção de 

conceito em Tomás não se mostra somente a partir dessas considerações. Outra razão para 

afirmar a existência do conceito está contida na ideia de conhecimento discursivo. Por meio 

dela, é possível indicar algumas propriedades relevantes para distinguir conceito e espécie 

inteligível.  

Um ato cognitivo é discursivo quando ele não se completa ou se perfaz imediatamente. 

A discursividade desse ato consiste, portanto, em que ele não pode realizar-se senão em 

diversos estágios, ao longo dos quais se aperfeiçoa paulatinamente. 
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Enquanto discursiva, a operação intelectual se desdobra em momentos nos quais ela se 

realiza mais perfeitamente, e em outros em que ela se realiza menos perfeitamente. Outra 

maneira de explicar a noção de discursividade é dizer que um ato cognitivo é discursivo 

quando ele passa da potência ao ato e alcança um ato imperfeito antes de alcançar sua 

atualidade perfeita. É nesses termos que Tomás explica a discursividade da cognição 

intelectual humana
28

.  

 Ora, para compreender essa noção, é preciso indicar a diferença entre o momento em 

que um ato cognitivo se realiza menos perfeitamente, e aquele momento em que esse ato se 

realiza mais perfeitamente. Tal diferença é explicada por Tomás em termos das noções de 

distinção e determinação, e das noções correlatas de indistinção e confusão. De acordo com 

essa explicação, um ato cognitivo A sobre o objeto O é mais perfeito que um ato cognitivo B 

sobre o mesmo objeto se A apreende O de modo mais distinto e determinado que B. 

Inversamente, um ato cognitivo B sobre o objeto O é menos perfeito que um ato cognitivo A 

sobre o mesmo objeto se B apreende O de modo mais indistinto e confuso do que A
29

.  

 Naturalmente, não se pode entender essa diferença caso não se expliquem as noções de 

distinção e determinação, e as de indistinção e confusão. De acordo com Tomás, um ato 

cognitivo B sobre o objeto O é mais indistinto e confuso que um ato cognitivo A sobre o 

mesmo objeto quando ambos os atos apreendem o todo de O, mas B apreende menos partes 

de O que A. Inversamente, um ato cognitivo A sobre o objeto O é mais distinto e determinado 

do que um ato cognitivo B sobre o mesmo objeto se ambos os atos apreendem o todo de O e 

A apreende mais partes de O que B
30

. 

 Não corresponde a cada etapa do aperfeiçoamento de um ato cognitivo um novo 

objeto. A discursividade desse ato implica, segundo Tomás, que o mesmo objeto seja visado 

desde os estágios mais incipientes do conhecimento até os mais avançados. A diferença entre, 

de um lado, distinção e determinação e, de outro, indistinção e confusão, é uma diferença 

entre modos de apreensão, e não entre objetos apreendidos.  
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 STh I, 85, 3, co.: (...) intellectus noster de potentia in actum procedit. Omne autem quod procedit de potentia 

in actum, prius pervenit ad actum incompletum, qui est medius inter potentiam et actum, quam ad actum 

perfectum. [(...) o nosso intelecto procede da potência ao ato. Mas tudo o que procede da potência ao ato alcança 

o ato incompleto, que é o meio termo entre potência e ato, antes de alcançar o ato perfeito.] 
29

 STh I, 85, 3, co.: Actus autem perfectus ad quem pervenit intellectus est scientia completa, per quam distincte 

et determinate res cognoscuntur. Actus autem incompletus est scientia imperfecta, per quam sciuntur res 

indistincte sub quadam confusione (...). [Mas o ato perfeito que o intelecto alcança é a ciência completa, pela 

qual a coisa é conhecida distinta e determinadamente. O ato incompleto é a ciência imperfeita, pela qual a coisa é 

conhecida indistintamente com uma certa confusão.] 
30

 STh I, 85, 3, co.: Manifestum est autem quod cognoscere aliquid in quo plura continentur, sine hoc quod 

habeatur propria notitia uniuscuisque eorum quae continentur in illo, est cognoscere aliquid sub confusione 

quadam.[Mas é evidente que conhecer algo em que muitas coisas estão contidas, sem ter conhecimento próprio 

de cada uma dessas coisas que estão contidas nele, é conhecer algo com certa confusão.] 
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Essa concepção parece ter pelo menos duas vantagens.  

Em primeiro lugar, ela parece conferir alguma plausibilidade à tese de que a operação 

elementar do intelecto, a apreensão quiditativa, tem por objetos as essências das coisas. A 

dificuldade está em que, enquanto operação elementar, a apreensão quiditativa possibilita 

todas as operações ulteriores do intelecto; ela deve ser realizada mesmo nos estágios mais 

incipientes da cognição. Contudo, é intuitivamente implausível que a cognição tenha início 

justamente na apreensão de uma essência, algo que, aparentemente, só se pode alcançar após 

árdua investigação empírica. Além disso, Tomás assume a tese de que a cognição sobre o que 

é ontologicamente posterior é cronologicamente anterior. Como a essência é ontologicamente 

anterior aos acidentes, é natural supor, desde o ponto de vista de Tomás, que a operação 

intelectual incipiente conceba primeiro acidentes e, depois, apreenda essências, talvez por 

meio de acidentes. A concepção de Tomás sobre a discursividade parece mitigar esse 

problema na medida em que distingue a apreensão incipiente sobre uma essência, e a 

apreensão perfeita sobre a mesma. A primeira se manifestaria, por exemplo, quando alguém 

classifica objetos em tipos naturais corretamente, embora não seja capaz de indicar 

precisamente os elementos da essência desses objetos; a segunda, por sua vez, se manifestaria 

na explicitação dos elementos dessa essência no contexto de uma pesquisa empírica. A 

mesma essência seria apreendida em cada situação, mas de um modo indistinto e confuso no 

primeiro caso, e de um modo distinto e determinado no segundo.  

 Em segundo lugar, como os exemplos mencionados sugerem, a noção de 

discursividade indica que a referência de um conceito empírico legítimo a um determinado 

domínio de objetos não pode ser estabelecida por meio de notas características arbitrariamente 

selecionadas pelo intelecto. A modificação das notas de um conceito, quando da passagem de 

um estágio incipiente para um estágio “avançado” no conhecimento, não traria consigo 

automaticamente uma modificação no âmbito de aplicação desse conceito. A noção de 

similitude talvez seja a chave para confirmar esse ponto. Anterior ao estabelecimento das 

notas do conceito, a similitude entre o conceito e as coisas fixaria a referência do primeiro às 

últimas, e garantiria a estabilidade do domínio de aplicação desse conceito apesar das 

modificações de suas notas graças ao desdobramento da cognição. 

 Mas, apesar dessas aparentes vantagens, não está claro como os diferentes tipos de 

relação entre todo e parte permitem discernir graus de distinção e determinação de atos 

cognitivos. Pelo que se disse, está claro que, para Tomás, esses graus são diretamente 

proporcionais à quantidade de partes do objeto apreendidas por esses atos. Ora, Tomás admite 
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pelo menos dois tipos de todo: o integral e o universal
31

. Um exemplo de todo integral é um 

objeto material qualquer, como uma árvore, que é constituída por tronco, galhos etc. Esse 

caso não parece ser problemático. Uma apreensão A da árvore X é mais distinta e 

determinada que uma apreensão B de X quando A e B apreendem o todo de X, mas A, ao 

contrário de B, apreende também galhos, tronco etc. Um exemplo de todo universal é a 

espécie homem. Suas partes incluiriam, por exemplo, os indivíduos que são homens. Neste 

caso, a aplicação das noções de todo e parte são menos intuitivas: em que sentido um 

indivíduo qualquer se relaciona como parte com um universal? Sem uma resposta satisfatória 

para essa questão, o conceito de cognição discursiva perde em clareza e, por consequência, 

em utilidade explicativa para dar conta da diferença entre espécie inteligível e conceito. 

 As últimas considerações que fizemos nos permitem apresentar nossa hipótese e 

indicar as tarefas que precisaremos cumprir para confirmá-la. Nossa hipótese é que Tomás 

precisa afirmar a existência de conceitos, além da de espécies inteligíveis, para explicar em 

parte o aumento do grau de determinação e distinção segundo o qual um todo universal é 

apreendido. O conceito precisaria ser formado para explicitar parcialmente o que, mediante a 

espécie inteligível, é pensado indistinta e confusamente. Por ser uma explicitação, a formação 

do conceito pressuporia a cognição prévia de um conteúdo tornado presente para o intelecto 

por outros meios, entre os quais está a espécie inteligível. A quebra na série de causas 

eficientes que vai da coisa material até o fantasma não significa que o conceito seja de todo 

independente dessa coisa e do fantasma do ponto de vista causal. Em certa medida, não há 

ruptura na série de causas formais: o fantasma serve de exemplar quando da formação da 

espécie inteligível e, graças a esta, o conceito é uma similitude de coisas. Tendo em vista o 

quadro geral esboçado acima, concernente ao intelecto humano, podemos delimitar nossas 

tarefas para confirmar nossa hipótese. Em primeiro lugar, é preciso explicar brevemente o 

sentido relevante de universal para a nossa discussão. Em seguida, é necessário esclarecer em 

que consiste um todo universal, quais são seus elementos e como se pode determiná-los. A 

partir da noção peculiar de identidade contida no modo como Tomás caracteriza a predicação, 

veremos quais são as partes desse todo. Em outras palavras, tentaremos explicar de modo 

plausível como, desde o ponto de vista de Tomás, as noções de todo e parte podem ser 

aplicadas a universais. Assim pode-se compreender melhor o aumento de determinação e 
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 STh I, 85, 3: Sic autem potest cognosci tam totum universale, in quo partes continentur in potentia, quam 

etiam totum integrale: utrumque enim totum potest cognosci in quadam confusione, sine hoc quod partes 

distincte cognoscantur. [E assim <confusa e indistintamente> pode ser conhecido tanto o todo universal em que 

as partes estão contidas em potência, quanto o todo integral: com efeito, ambos podem ser conhecidos com certa 

confusão, sem que todas as <suas> partes sejam conhecidas distintamente.] 
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distinção na apreensão de todos universais, que, ao contrário do que ocorre no caso de todos 

integrais, não é evidente.  

Antes de tudo, é preciso elucidar o que entenderemos por universal. Essa noção pode 

ser entendida em diversos sentidos. Em sentido metafísico, universal é o ente que faz muitas 

coisas diversas pertencerem a um mesmo tipo. Em sentido lógico e cognitivo, universal é o 

que é pensado como comum a muitas coisas. Desse ponto de vista, o universal pode ser 

entendido como uma característica concebida deixando-se de lado seu vínculo com qualquer 

indivíduo determinado; assim ela pode ser usada para classificar diversos indivíduos em um 

mesmo tipo. Em suma, universal é o item metafísico ou representacional que, por relacionar-

se com muitas coisas, explica o fato dessas coisas pertencerem, ou serem pensadas como 

pertencentes a um mesmo tipo. Ambos os sentidos podem ser desenvolvidos e relacionados de 

diversas maneiras. O sentido relevante para nossa discussão é, porém, apenas o lógico e 

cognitivo, uma vez que estamos tratando somente de operações cognitivas e seus conteúdos. 

O termo “universal” será usado, no que se segue, somente nesse sentido. Espécies inteligíveis 

e conceitos, por representarem as coisas materiais deixando de lado o que as individua, não se 

referem a nenhum indivíduo determinado e podem representar indiferentemente todos os 

indivíduos de um dado tipo. Nesse sentido, essas representações são universais. 

Se a noção de todo universal tem alguma serventia para a nossa discussão, então tem 

de haver um sentido de todo universal que se aplique a conceitos. 

 Ora, uma das características básicas da relação entre todo e parte é a sua assimetria. 

Com efeito, um dos requisitos mínimos para que algo se comporte como todo em relação à 

outra coisa é que ele contenha tudo o que está nessa coisa, sem que essa coisa contenha tudo o 

que está nele. Mostrar que conceitos satisfazem essa condição relativamente a alguma coisa é 

indispensável para tornar inteligível a atribuição da noção de todo a eles.  

Essa condição é obviamente satisfeita por todos integrais. Nas palavras de Tomás, um 

todo é integral quando ele não está presente em nenhuma de suas partes. Noutros termos, um 

todo é integral quando tudo o que está contido nas suas partes está contido nele, sem que o 

todo esteja contido em suas partes. Uma casa se comporta como todo integral em relação a 

tijolos e telhas, uma vez que tudo o que está nestes está também na casa, mas a casa não está 

contida em nenhum deles. Um todo universal, por sua vez, estaria presente em cada uma de 

suas partes chamadas subjetivas. Partes subjetivas de um todo universal são universais 

subordinados e indivíduos. Isso significa que, embora essas partes do todo universal, como 

qualquer parte, satisfaçam a condição mínima para serem partes, isto é, não contenham tudo o 
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que está nesse todo, elas contêm algo
32

. O todo universal contém, enquanto todo, tudo o que 

está em cada uma de suas partes. Assim, o gênero animal seria o todo que contém tudo o que 

está na espécie homem e na espécie cavalo; homem e cavalo conteriam algo do que está em 

animal, uma vez que animal está em suas definições. Tal diferença entre todo integral e todo 

universal explicaria, segundo Tomás, por que este, ao contrário do primeiro, pode ser 

predicado de suas partes. A noção de casa só poderia ser predicada de tijolos e telhas 

impropriamente. O gênero animal, porém, pode ser predicado em sentido próprio de homens e 

cavalos
33

.  

 Mas o que significa mais precisamente a tese de que o todo universal está presente em 

cada uma de suas partes subjetivas? Em que sentido o conceito contém tudo o que está nestas? 

É evidente que ele não pode estar inteiramente em cada uma de suas partes no sentido de ser 

numericamente idêntico a cada uma delas. Como a relação de identidade numérica é 

transitiva, se o todo universal fosse idêntico nesse sentido a duas de suas partes, seguir-se-ia 

que essas partes seriam numericamente idênticas entre si e ao todo universal. Logo, a 

diferença entre todo e parte se dissiparia, e não faria nenhum sentido manter essa distinção 

para explicar a natureza do universal. A passagem de STh I, 77, 1, ad 1 citada sugere que 

Tomás propõe a distinção entre tipos de todos para discernir aquele todo que pode atuar como 

predicado daquele que não pode. Em suma, o que Tomás pretende com essa distinção é 

explicar algumas condições da predicação. Vejamos como a referida distinção se relaciona 

com a predicação.  

 Em STh I, 85, 5, ad 3, ao comparar a composição de sujeito e predicado em juízos 

com a composição ontológica de objetos materiais, Tomás assinala que os itens significados 

pelos elementos da primeira não devem ser confundidos com os elementos da segunda. Os 

dois tipos de composição predicativa relevantes nesse contexto são a predicação essencial e a 

predicação acidental. A cada um deles corresponderia um tipo de composição ontológica: à 

predicação essencial corresponderia a composição da matéria com a forma, ao passo que à 
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 Além das partes subjetivas, um todo universal tem também partes definidoras. Trataremos destas mais adiante. 

Nosso objetivo no momento é distinguir os tipos de todo. Ter partes subjetivas é suficiente para fazer de algo um 

todo universal, e não integral. 
33

 STh I, 77, 1, ad 1: Totum enim universale adest cuilibet parti secundum totam suam essentiam et virtutem, ut 

animal homini et equo; et ideo proprie de singulis partibus praedicatur. Totum vero integrale non est in qualibet 

parte, neque secundum totam essentiam, neque secundum totam virtutem; et ideo nullo modo de singulis 

partibus praedicatur; sed aliquo modo, licet improprie, de omnibus simul: ut si dicamus quod paries, tectum et 

fundamentum sunt domus. [Com efeito, o todo universal está presente, segundo toda a sua essência e virtude, em 

qualquer das partes, como animal está em homem e cavalo; e, por isso, ele se predica propriamente de cada 

parte. Porém, o todo integral não está presente em qualquer das partes, nem segundo toda a essência, nem 

segundo toda a virtude; e, por isso, de nenhum modo pode ser predicado de cada uma das partes; mas, de certo 

modo, embora impropriamente, de todas simultaneamente: como quando dizemos que a parede, o teto e os 

alicerces são a casa.]  
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predicação acidental corresponderia a composição do sujeito (em sentido ontológico) com o 

acidente
34

. O ponto de Tomás é que, de um lado, o item significado pelo sujeito não deve ser 

confundido nem com a matéria, nem com o sujeito de acidentes, e que, de outro lado, o item 

significado pelo predicado não deve ser confundido nem com a forma, nem com o acidente.  

A razão disso é que, segundo Tomás, a composição ontológica implica diversidade 

real entre seus elementos, ao passo que a predicação exprime a identidade daquilo que é 

significado pelo sujeito com aquilo que é significado pelo predicado
35

. Assim, quando se diz 

de um gato que ele é animal, não se está dizendo desse gato que ele é sensibilidade, mas sim 

que a tem; quando se diz dele que é negro, não se está dizendo que ele é negrura, mas sim que 

a tem. A conexão predicativa entre um gato e animal exprimiria a identidade entre esse gato e 

algo que tem sensibilidade; a conexão entre um gato e negrura exprimiria a identidade entre 

um gato e algo que tem negrura. Disso se segue que, uma vez que nada pode ser idêntico a 

uma de suas partes, o predicado não pode significar somente parte daquilo que é significado 

pelo sujeito, mas sim o seu todo, como é patente nos exemplos. O conceito-predicado deve 

conter o todo daquilo que é significado pelo conceito-sujeito. Naturalmente, o conteúdo não 

está enquanto parte integral no conceito, ao modo em que o tronco está em uma árvore. O 

conceito-predicado contém de modo intencional o todo daquilo que é significado pelo 

conceito-sujeito, isto é, o que é expresso pelo primeiro contém tudo o que é expresso pelo 

segundo.  

O conceito é formado a partir da espécie inteligível pela espontaneidade do intelecto. 

A espécie inteligível, por sua vez, é formada por abstração, isto é, pela ação do intelecto 

agente que considera um conteúdo deixando de lado as condições individuantes vinculadas a 

ele nos fantasmas. Assim, o conceito contém pelo menos o que foi abstraído: uma quididade 

ou uma propriedade cujas condições individuantes foram deixadas de lado. Mas, na medida 

em que pode atuar como predicado, um conceito não pode conter apenas o que é abstraído. O 

                                                           
34

 STh I, 85, 5, ad 3: Invenitur autem duplex compositio in re materiale. Prima quidem formae ad materiam. Et 

huic respondet compositio intellectus, qua totum universale de sua parte praedicatur. Nam genus sumitur a 

materia communi; differentia vero completiva speciei, a forma; particulare vero, a materia individuali. Secunda 

vero compositio est accidentis ad subiectum. Et huic reali compositioni respondet compositio intellectus, 

secundum quam praedicatur accidens de subiecto (...). [Ora, há dupla composição na coisa material. A primeira 

é a da forma com a matéria. E a esta corresponde a composição do intelecto pela qual o todo universal é 

predicado de sua parte. Pois, o gênero é tomado da matéria comum; a diferença completiva da espécie é 

<tomada> da forma; o particular, da matéria individual. A segunda composição é a do acidente com o sujeito. E 

a esta composição real corresponde a composição do intelecto segundo a qual um acidente é predicado de um 

sujeito (...).] 
35

 STh I, 85, 5, ad 3: Tamen differt compositio intellectus a compositione rei. Nam ea quae componuntur in re 

sunt diversa; compositio autem intellectus est signum identitatis eorum quae componuntur. [Contudo, a 

composição do intelecto difere da composição da coisa. Pois, os itens que se compõem na coisa são diversos; 

mas a composição do intelecto é signo da identidade daqueles itens que se compõem.]   
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que é abstraído contém apenas forma e matéria comum, ao passo que o indivíduo contém 

forma e matéria designada, com todas as propriedades pelas quais ele se distingue de outros 

indivíduos da mesma espécie e de outros indivíduos de outras espécies. O conceito deve 

conter, de certo modo, todas essas propriedades diferenciadoras. Mas é claro que ele não pode 

contê-las do mesmo modo que aquilo que foi abstraído. 

 Ora, o que é abstraído pode relacionar-se de pelo menos dois modos com aquilo que é 

deixado de lado.  

As determinações abstraídas podem ser pensadas exclusão feita do acréscimo de 

qualquer outra determinação. Mediante essa exclusão, Tomás explica a formação de 

universais como humanidade, que contém somente forma e matéria comum. Tais conceitos 

excluem os princípios diferenciadores e, portanto, não podem ser atribuídos verdadeiramente 

a indivíduos. Quando se diz de Sócrates que ele é humanidade, atribui-se a Sócrates forma e 

matéria, mas exclui-se dele a designação da matéria. Como a matéria de Sócrates é 

necessariamente designada, por ele ser um indivíduo material, segue-se que é falso que 

Sócrates é humanidade.  

Por outro lado, as determinações abstraídas podem ser pensadas sem que se exclua o 

acréscimo de determinações compatíveis. Universais como homem são formados, segundo 

Tomás, abstraindo-se um conteúdo sem excluir as propriedades deixadas de lado. Assim, 

quando se diz de Sócrates que ele é homem, não se está dizendo que Sócrates tem somente as 

propriedades contidas em humanidade; o que é dito de Sócrates inclui tanto o conteúdo de 

humanidade quanto o que foi deixado de lado quando se abstraiu esse conteúdo. Ele inclui o 

conteúdo de humanidade do mesmo modo que humanidade e inclui, de certo modo, o que foi 

deixado de lado. Quando o que é abstraído é pensado sem que se exclua o que foi deixado de 

lado, nem o acréscimo de determinações compatíveis, o conteúdo do universal inclui não só 

as determinações que foram abstraídas, mas também as que são compatíveis com estas. No 

entanto, ele não pode conter do mesmo modo o que é abstraído e o que pode ser acrescentado. 

O que é abstraído está contido no universal de modo determinado, enquanto o que pode ser 

acrescentado está contido nele de modo indeterminado ou como potencialmente inteligido. 

Um universal que pode ser atribuído verdadeiramente a mais de um indivíduo da 

mesma espécie ou de espécies diferentes contém tudo o que se encontra em cada um desses 

indivíduos e mais alguma coisa. Ele contém determinadamente todas as propriedades em que 

tais indivíduos se assemelham e, indeterminadamente, todas aquelas em que eles se 

diferenciam. Nesse sentido, o universal é um todo que contém, como partes, cada um dos 

indivíduos dos quais se predica. Já que tudo o que está nos indivíduos está no universal, mas 
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não vice-versa, a relação entre o conceito e os indivíduos dos quais o conceito é predicado é 

uma relação do todo com a parte. Na medida em que os indivíduos contêm determinadamente 

o que está determinadamente no conceito, mas não as características diferenciadoras de outros 

indivíduos, contidas indeterminadamente no conceito, segue-se que o conceito é um todo 

universal e os indivíduos são partes subjetivas dele.  

 Um conceito pode ser um todo universal não só em relação a indivíduos, mas também 

em relação a outros conceitos. Porém, um conceito subordinado a outro pode exercer, em 

relação a este, a função de todo. Em outras palavras, gêneros e diferenças são todos universais 

em relação a espécies e espécies exercem a função de todo em relação a gêneros e diferenças. 

Gêneros e diferenças não são, obviamente, partes subjetivas, mas sim partes definidoras da 

espécie
36

.  

Um gênero ou uma diferença podem ser predicados das suas espécies. Nesse sentido, é 

preciso que tanto gênero quanto diferença signifiquem o todo daquilo que é significado pelas 

espécies.  

O gênero significa determinadamente as notas comuns a todas as suas espécies e, 

indeterminadamente, as características diferenciadoras. Assim, ele contém tudo o que está em 

uma espécie, e esta contém algo do que está no gênero, mas não tudo, a saber, as 

características diferenciadoras de outras espécies. Portanto, o gênero satisfaz as condições 

para ser um todo universal relativamente às suas espécies, que, além dos indivíduos, são 

partes subjetivas do gênero.  

A diferença significa determinadamente aquilo que distingue uma espécie de outras no 

mesmo gênero; indeterminadamente, ela significa as notas significadas determinadamente 

pelo gênero e todas as características presentes determinadamente nos indivíduos, mas que 

não são significadas determinadamente nem por ela, nem pelo gênero. Para que a diferença se 

relacione como todo com a espécie, é preciso que a diferença inclua tudo o que está na 

espécie, e que a espécie não inclua tudo o que está na diferença, mas apenas algo. A diferença, 

como se disse, inclui tudo o que está na espécie e a espécie inclui algo do que está na 

diferença: por um lado, a espécie inclui o que a diferença significa determinadamente e, por 

outro, algo do que a diferença significa indeterminadamente, a saber, o que o gênero significa 
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 STh I, 85, 3, ad 2: (...) universale magis commune comparatur ad minus commune ut totum et ut pars. Ut 

totum quidem, secundum quod in magis universale non solum continentur in potentia minus universale, sed 

etiam alia (...). Ut pars autem, secundum quod minus commune continet, in sui ratione, non solum magis 

commune, sed etiam alia (...). [(...) o universal mais comum relaciona-se com o menos comum como todo e 

como parte. Como todo, na medida em que no mais universal está contido em potência não só o menos universal, 

mas também outros (...). Como parte, porém, na medida em que o menos universal contém, em sua definição, 

não só o mais comum, mas também outros (...).] 
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determinadamente. O que a diferença inclui e que não está incluído, nem determinada, nem 

indeterminadamente, na espécie só pode ser algo que a diferença significa 

indeterminadamente (o que é significado determinadamente por outros gêneros). Graças a 

isso, uma espécie se subordina a uma diferença. 

Se atentarmos somente para o significado determinado de conceitos, há um sentido 

razoável em que gêneros e diferenças são partes de espécies. Com efeito, dada essa restrição, 

a espécie contém tudo o que está no gênero, mas este não contém tudo o que está na espécie: 

esta contém também o que está na diferença. O mesmo raciocínio se aplica à relação entre 

espécie e diferença. Uma vez que gênero e diferença constituem a definição da espécie, os 

primeiros são as partes definidoras desta. 

Assim, a concepção de Tomás sobre o conhecimento discursivo pode ser aplicada 

coerentemente ao caso dos universais. Uma apreensão A sobre um todo universal U é mais 

distinta e determinada que uma apreensão B sobre o mesmo todo se A e B apreendem o todo 

de U, mas A apreende mais partes subjetivas ou definidoras de U do que B. O aumento do 

grau de determinação e distinção pelo qual um todo universal é apreendido ocorre, em parte, 

pela apreensão das partes definidoras desse todo. É nesta apreensão que consiste a formação 

do conceito: a explicitação de características confusa e indistintamente apreendidas. Isso 

confere certa plausibilidade à tese de Tomás segundo a qual a apreensão quiditativa é a 

operação elementar do intelecto e indica que o domínio de aplicação de um conceito não é 

estabelecido por notas arbitrariamente selecionadas. Tal domínio é estabelecido antes da 

atividade espontânea do intelecto pela qual ele determina as partes definidoras do conceito. 

Como se disse no começo desta seção e em 2.1, a similitude da espécie inteligível é o que faz 

a intelecção visar o objeto que visa e do modo como o visa. Ora, a espécie inteligível é 

anterior ao conceito: é razoável pensar então que, para Tomás, a estabilidade do domínio de 

aplicação de um conceito, a despeito da variação nas suas notas devida ao aumento de 

determinação e distinção, é consequência da relação de similitude graças à qual a espécie 

inteligível especifica a intelecção, relação essa “herdada” pelo conceito. 

 

2.2.2. Objeto e fantasma 

 

Outra via pela qual Tomás aponta para a diferença entre espécies inteligíveis e 

conceitos é a comparação entre o intelecto e a sensibilidade, como em STh I, 85, 2, ad 3 e 

CG I, 53.  
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Em STh I, 85, 2, ad 3, Tomás sustenta que a cada faculdade corresponderiam duas 

operações: a “imutação” e a formação. A “imutação” no âmbito sensível caberia aos sentidos. 

Eles recebem espécies sensíveis pela ação dos objetos sobre os órgãos dos sentidos e 

apreendem os objetos na sua singularidade, no momento da afecção. Na sensibilidade, a 

formação seria um ato da imaginação que consistiria em produzir a imagem de objetos 

ausentes ou que nunca afetaram os órgãos dos sentidos
37

. Pela analogia, a “imutação” 

ocorreria no intelecto quando a espécie inteligível é recebida, atualiza o intelecto possível e 

torna o objeto como que disponível para a faculdade antes da intelecção e para ela. A 

formação consistiria na produção de definições (conceitos) e de juízos por composição e 

divisão a partir do conteúdo disponibilizado para o intelecto pela espécie inteligível
38

. 

Enquanto na sensibilidade as funções de receber e formar seriam exercidas por potências 

distintas, no intelecto o responsável por ambas seria exclusivamente o intelecto possível. 

Em CG I, 53, Tomás reitera a necessidade da espécie inteligível para que o objeto se 

torne como que disponível para o intelecto e sirva de base às operações intelectuais 

subsequentes. Ele afirma também que, ao inteligir, o intelecto forma em si uma intenção da 

coisa inteligida tendo por base a espécie inteligível. Essa intenção seria necessária porque a 

operação do intelecto se assemelha em um aspecto à da imaginação e difere dela em outro 

aspecto. A semelhança estaria em que o intelecto, assim como a imaginação, pode prescindir 

da presença do objeto; a diferença, em que o intelecto apreende o objeto deixando de lado os 

princípios individuantes
39

. 

Não há acordo entre os comentadores sobre como entender essa comparação. 
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 STh I, 85, 2, ad 3: (...) in parte sensitiva invenitur duplex operatio. Una, secundum solam immutationem; et 

sic perficitur operatio sensus, per hoc quod immutatur a sensibili. Alia operatio est formatio, secundum quod vis 

imaginativa format sibi aliquod idolum rei absentis, vel etiam nunquam visae. [(...) há dupla operação na parte 

sensitiva. Uma consiste só na imutação; e assim completa-se a operação do sentido, quando é imutado pelo 

sensível. Outra é a formação, pela qual a virtude imaginativa forma, para si, a imagem de uma coisa ausente, ou 

mesmo nunca vista]. 
38

 STh I, 85, 2, ad 3: Et utraque <immutatio et formatio> coniungitur in intellectu. Nam primo quidem 

consideratur passio intellectus possibilis, secundum quod informatur specie intelligibili. Qua informatus, format, 

secundo, vel definitionem, vel divisionem, vel compositionem quae per vocem significatur. [E ambas <imutação e 

formação> unem-se no intelecto. Pois, primeiro, há a paixão do intelecto possível, na medida em que é 

informado pela espécie inteligível. Assim informado, ele forma, em segundo lugar, a definição, a divisão ou a 

composição que a voz significa.]. 
39

 CG I, 53: (...) intellectus, per speciem rei formatus, intelligendo format in seipso quandam intetionem rei 

intellectae, quae est ratio ipsius, quam significat definitio. Et hoc quidem necessarium est: eo quod intellectus 

intelligit indifferenter rem absentem et praesentem, in quo cum intellectu imaginatio convenit; sed intellectus 

hoc amplius habet, quod etiam intelligit rem ut separatam a conditionibus materialibus, sine quibus in rerum 

natura non existit; et hoc non posset esse nisi intellectus sibi intentionem praedictam formaret. [(...) o intelecto, 

informado pela espécie da coisa, forma em si mesmo pela intelecção uma certa intenção da coisa inteligida, que 

é a noção da mesma significada pela definição. E isso é necessário porque o intelecto intelige indiferentemente a 

coisa ausente e presente, no que a imaginação se assemelha ao intelecto; porém, o intelecto tem algo a mais, a 

saber, ele também intelige a coisa enquanto separada das condições materiais sem as quais a coisa não existe na 

natureza; e isso não seria possível se o intelecto não formasse para si a intenção mencionada.]  
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De acordo com Perler
40

, o objetivo de Tomás ao propor essa comparação é contrastar 

representações que dependem da presença de seus objetos (sensação e espécie inteligível) e 

representações indiferentes a essa presença (fantasma e conceito). A ideia central é que o 

intelecto pode pensar objetos ausentes deixando de lado suas condições individuantes. A 

espécie inteligível pode representar um objeto deixando de lado suas condições individuantes, 

mas não pode prescindir da presença desse objeto, visto que essa espécie é formada tendo por 

base um fantasma que se refere a um indivíduo presente. Quem possui somente uma espécie 

inteligível só poderia conhecer ou representar o objeto presente causador do fantasma a partir 

do qual essa espécie foi abstraída. Contudo, um fantasma pode representar objetos ausentes, 

mas sempre sob condições materiais e individuantes. Para conciliar a aptidão de conceber 

algo deixando de lado suas condições individuantes com a de prescindir da presença do 

objeto, Tomás postularia, segundo Perler, a existência de uma representação intelectiva 

distinta da espécie inteligível: o conceito. 

Pode-se mostrar que essa interpretação é incorreta. Visto que a espécie inteligível é 

formada por abstração, ela só pode representar um objeto deixando de lado as características 

individuantes deste e tudo o que decorre delas, como a presença ou ausência desse objeto num 

lugar e momento determinados. Como se disse em 2.1., não há nada na espécie inteligível que 

a vincule a um indivíduo determinado em detrimento de outro; e não há nada nela que a 

vincule a um indivíduo existente em um momento determinado em detrimento de outro 

qualquer. Ela pode representar algo ausente deixando de lado suas condições individuantes. É 

pouco provável que Tomás pretendesse contrastar representações que prescindem da presença 

de seus objetos e aquelas que não prescindem. 

Pasnau
41

 considera duas hipóteses de interpretação para o texto de CG I, 53. De 

acordo com uma hipótese, (i) o objetivo de Tomás nessa passagem seria contrastar uma 

potência que não precisa de uma representação ou entidade intermediária para apreender seu 

objeto (o sentido), e as potências que precisam (a imaginação e o intelecto). O ponto 

fundamental seria, portanto, a oposição entre cognição imediata, prerrogativa da sensação, e 

cognição mediata, que caberia à imaginação e ao intelecto. De acordo com outra hipótese, (ii) 

Tomás pretenderia mostrar a diferença entre uma potência que não precisa formar as 

representações ou entidades intermediárias pelas quais apreende seus objetos (sentido), e 

outras que precisam formá-las (imaginação e intelecto). Nesse sentido, o elemento mais 
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 PERLER, 2002, p. 89. 
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 Cf. a primeira seção do capítulo 8 de PASNAU, 1997. 
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importante do texto seria o contraste da passividade da sensação com a atividade da 

imaginação e do intelecto.  

 A ideia principal usada por Pasnau para tentar tornar plausível a hipótese (i) é a de que 

todo ato cognitivo requer um objeto. Os objetos da sensação existem no mundo tal como são 

sentidos. Nesse caso parece ser supérfluo admitir a existência de uma entidade mental como 

objeto, visto que esse papel parece poder ser perfeitamente desempenhado pelos objetos 

ordinários de sensação (cores, cheiros etc.). Os objetos da intelecção e da imaginação não 

existem no mundo tal como são pensados ou imaginados. Assegurar um objeto para o 

pensamento e a imaginação parece exigir que se conceda que, em alguma medida, entidades 

mentais são objetos desse tipo de cognição. Para que o intelecto possa pensar universais ou 

naturezas desvinculadas de princípios individuantes, isto é, para que ele possa pensar tais 

naturezas de um modo que não é aquele pelo qual elas existem no mundo, parece ser 

necessário que o intelecto forme em si mesmo uma entidade que sirva como objeto.  

 Mas essa ideia padeceria, segundo Pasnau, de dois defeitos. Em primeiro lugar, o 

conceito de sensação usado não poderia dar conta do fenômeno da alucinação, no qual, 

aparentemente, há sensação sem correspondente objeto no mundo. Em segundo lugar, ela 

assumiria erradamente que, em Tomás, a sensação prescinde de entidades intermediárias 

enquanto objetos no seu exercício ordinário
42

. Em suma, a diferença relevante entre sensação, 

de um lado, e imaginação e intelecto, de outro, não diria respeito ao caráter mediato destes e 

ao caráter imediato daquela, pois os três visariam representações antes de apreender coisas no 

mundo. 

 Não podemos tratar das teses de Pasnau sobre a sensação e, por isso, deixamos em 

aberto a questão sobre se as duas objeções acima são corretas. Mais importante aqui é atentar 

para o argumento que ele pretende reconhecer a favor da existência do conceito: como 

universais são objetos primários do intelecto e eles não existem enquanto tais no mundo, os 

objetos primários do intelecto seriam entidades mentais. 

 A hipótese (ii) se apoiaria na ideia de que, como universais não existem no mundo, 

eles não podem ser causas da intelecção, nem do conceito. Ao contrário, a sensação não 

envolve qualquer atividade da parte do sentido. Uma vez que o objeto de sensação existe no 

mundo tal qual é percebido, ele pode causar no sentido a espécie sensível e a sensação. De 

acordo com Pasnau, o problema dessa hipótese estaria em que ela não estabelece a existência 

do conceito enquanto distinto da intelecção ou da espécie inteligível. Ela mostraria somente 
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 Essa objeção era de se esperar, visto que Pasnau defende uma interpretação representacionalista da 

intencionalidade em Tomás.  
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que, se ele existe, certamente é algo que é formado pelo próprio intelecto. Na avaliação desse 

autor, Tomás não mostra satisfatoriamente por que é preciso postular a existência de outra 

entidade mental além do ato de inteligir. 

 O argumento que, segundo Pasnau, sustenta a segunda hipótese contém duas 

premissas presentes no argumento sobre o qual se baseia a primeira hipótese. Uma dessas 

premissas afirma que o objeto primário do intelecto – o universal – não existe enquanto tal no 

mundo. Outra dessas premissas afirma que todo ato cognitivo requer um objeto. O argumento 

relativo à primeira hipótese infere imediatamente que o objeto primário do intelecto, por não 

existir no mundo, só pode ser uma entidade mental. O argumento relativo à segunda parece 

supor que ou o objeto causa a intelecção, ou a intelecção causa o objeto. Uma vez que o 

universal não existe no mundo, ele não pode ser causa da intelecção; logo, visto que a 

intelecção não pode ocorrer se não existir um objeto, é preciso que ela o produza. Assim, as 

representações produzidas pelo intelecto atuariam como objetos, ocupando o lugar que 

nenhuma entidade extra-mental poderia ocupar
43

.  

 Em suma, os diferentes elementos da interpretação de Pasnau convergem para a 

mesma tese: o conceito é o objeto primeiro do intelecto
44

. Porém, essa posição gera uma 

dificuldade: ela parece suprimir a possibilidade de que diversos indivíduos pensem sobre os 

mesmos objetos. Ora, se uma intelecção tem por objeto primeiro um universal, e este é uma 

representação, que é individuada pela mente singular na qual existe, então, ao que parece, essa 

intelecção apreende um objeto disponível somente para ela, e não um objeto 

intersubjetivamente acessível. Assim, não seria possível que mais de um indivíduo 

concebesse o mesmo universal. Ademais, a tese de que o objeto primeiro da intelecção é o 

conceito parece ir de encontro à distinção entre cognição reflexiva (aquela que versa sobre 

representações) e não-reflexiva (aquela que versa sobre coisas).  
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 Os fantasmas que representam objetos ausentes também exerceriam a função de objeto; mas eles se 

distinguiriam do conceito por estarem submetidos a condições materiais. 
44

 Um texto que apoia a interpretação de Pasnau é De potentia 9,5: Id autem quod est per se intellectum non est 

res illa cuius notitia per intellectum habetur, cum illa quandoque sit intellecta in potentia tantum, et sit extra 

intelligentem, sicut cum homo intelligit res materialies, ut lapidem vel animal aut aliud huiusmodi: cum tamen 

oporteat quod intellectum sit in inteligente, et unum cum ipso. (...) Hoc ergo est primo et per se intellectum, quod 

intellectus in seipso concipit de re intellecta, sive illud sit definitio, sive enuntiatio (...). [Mas o que é por si 

inteligido não é a coisa da qual se tem conhecimento pelo intelecto, uma vez que ela às vezes é inteligida 

somente em potência, e existe fora do inteligente, como ocorre quando o homem intelige as coisas materiais, 

como a pedra, o animal ou algo do gênero: mas é necessário que o inteligido esteja no inteligente, e seja uno com 

o mesmo. (...) Portanto, o que é primeiro e por si inteligido é o que o intelecto concebe em si mesmo sobre a 

coisa inteligida, quer isso seja a definição, ou o enunciado.]  
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 Uma das soluções sugeridas por Pasnau parece ser proposta também por Perler
45

. Tal 

solução baseia-se na tese de que é a mesma natureza que existe no indivíduo e na mente, 

enquanto conceito. Quando um sujeito apreende o seu conceito sobre um objeto, e outro 

sujeito apreende o seu conceito sobre esse mesmo objeto, ambos apreendem a mesma 

quididade porque os conceitos de um e de outro seriam instâncias da mesma quididade que 

diferem apenas pelo fato de que uma pertence a um sujeito, e outra, a outro. Além de 

solucionar a primeira dificuldade mencionada, esta interpretação permitiria ainda 

compatibilizar a tese de que o conceito é o objeto primeiro do intelecto com o caráter não-

reflexivo da cognição ordinária: nesta, o que é visado são as propriedades comuns ao conceito 

e à coisa, e não aquelas que os diferenciam, como a existência do conceito na mente; na 

cognição reflexiva, o que é visado são essas propriedades comuns e a existência intencional 

de um conteúdo na mente, e tudo o que se segue dessa existência. 

 Porém, tendo em vista o que foi dito em 2.2.1, é possível rejeitar o argumento que 

Pasnau acredita ter reconhecido em CG I, 53. Não é preciso afirmar a existência de uma 

entidade mental que cumpra o papel de objeto que uma coisa material, por si mesma e sem 

intervenção de alguma faculdade cognitiva, não é capaz de cumprir. Rejeitada a conclusão 

desse argumento, não é preciso resolver as dificuldades que se seguem dela. Nesse sentido, 

iremos conceder a premissa segundo a qual todo ato cognitivo requer um objeto e qualificar a 

premissa segundo a qual o inteligível enquanto tal não existe no mundo. Tentaremos mostrar 

que, em Tomás, há um sentido razoável em que os indivíduos materiais são o correlato real da 

intelecção, isto é, do ato de conceber algo enquanto universal.  

 Em primeiro lugar, é preciso ter presente que tudo o que está contido de modo distinto 

e determinado em um conceito é atribuído aos indivíduos dos quais esse conceito se predica. 

Assim, se a universalidade de um conceito empírico estivesse entre os elementos contidos 

distinta e determinadamente nesse conceito, ele não poderia ser predicado de nenhum 

indivíduo, o que é absurdo no caso de um conceito como homem ou animal. Portanto, embora 

a universalidade seja uma característica que o conceito tem em ato, ela é como que exterior ao 

conteúdo dele. Uma vez que não existe nada no mundo que esteja desvinculado de suas 

condições individuantes, essa universalidade não pode ser fruto do modo como o objeto do 

conceito é constituído em si mesmo, mas sim da operação do intelecto pela qual um conjunto 
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 Cf. PERLER, 2002, p.89: Indem jemand die Species erfasst, erfasst er auch die Natur des durch die Species 

dargestellten Gegenstandes. [Enquanto alguém apreende a espécie <inteligível>, apreende também a natureza do 

objeto representado pela espécie.] Nesse texto, Perler oferece uma interpretação para um trecho do Comentário 

às Sentenças (In I Sent., dist. 35, q. 1, a. 2, co.) onde Tomás afirma que o objeto primeiro do intelecto é uma 

similitude da coisa e que o objeto secundário é a coisa material. Essa tese parece aplicar-se a qualquer similitude 

intelectual, isto é, à espécie inteligível e ao conceito.  
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de características é tomado enquanto universal. Por isso, a análise da expressão “inteligido em 

ato” proposta por Tomás é bastante semelhante a um tipo de análise dos termos concretos que 

significam acidentes: assim como estes significam uma forma e o sujeito dessa forma, a 

referida expressão significaria algo que se comporta como um sujeito, a saber, a coisa à qual 

ocorre o fato de ser inteligida, e um acidente, a saber, a propriedade de ser inteligida, da qual 

se segue a universalidade
46

. Ora, qualquer propriedade intencional de uma coisa, isto é, 

qualquer propriedade que uma coisa tem em função de sua relação com alguma faculdade 

cognitiva, como a de ser inteligida, pode ser reduzida a características imanentes ao sujeito 

que possui essa faculdade, uma vez que operações cognitivas são imanentes.  

Além disso, o conceito contém tudo o que está nos indivíduos dos quais é predicado. 

Portanto, como se disse, ele contém todas as características pelas quais classificamos esses 

indivíduos num mesmo tipo, e todas aquelas pelas quais diferenciamos esses indivíduos, as 

primeiras características de um modo, as últimas de outro. Por meio de um conceito como 

homem, o que se pensa não é algo como uma natureza separada dos indivíduos ou algo que, 

em última instância, só pode existir na mente; o que se pensa, primariamente, são todos os 

indivíduos que são homens. De acordo com a noção de discursividade apresentada em 2.2.1, o 

que ocorre é que essa totalidade é apreendida, em um momento, de um modo confuso e 

indistinto, isto é, sem que as características de cada indivíduo sejam apreendidas distinta e 

determinadamente, e, em outro momento, ela é apreendida de modo mais determinado e 

distinto.  

A universalidade de um conceito remonta, portanto, às características do intelecto e de 

suas operações, ao passo que os elementos do conteúdo remontam, em última instância, às 

coisas individuais às quais são atribuídos quando esse conceito é predicado delas. Na medida 

em que existe pelo menos um indivíduo do qual um conceito pode ser predicado, pode-se 

dizer que existe um objeto enquanto correlato real para esse conceito. A comparação entre 

intelecto e imaginação não precisa ser compreendida do modo como Pasnau o faz. Na 

verdade, trata-se mais uma vez de aplicar um princípio geral sobre as ações ao caso das 
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 STh I, 85, 2, ad 2: (...) cum dicitur intellectum in actu, duo importantur, scilicet res quae intelligitur et hoc 

quod est ipsum intelligi. Et similiter cum dicitur universale abstractum, duo intelliguntur, scilicet ipsa natura 

rei, et abstractio, seu universalitas. Ipsa igitur natura cui accidit vel intelligi, vel abstrahi, vel intentio 

universalitatis, non est nisi in singularibus; sed hoc ipsum quod est intelligi, vel abstrahi, vel intentio 

universalitatis, est in intellectu. [(...) quando se diz  “inteligido em ato”, dois itens estão envolvidos, a saber, a 

coisa que é inteligida e o inteligir. E semelhantemente, quando se diz “universal abstrato”, dois itens são 

pensados, a saber, a natureza da coisa, e a abstração ou universalidade. Ora, a natureza à qual ocorre o fato de ser 

inteligida, ou abstraída, ou a intenção de universalidade, só existe nos singulares; mas o inteligir, o abstrair ou a 

intenção de universalidade existem no intelecto.] Sobre a aplicação da análise de termos concretos que 

significam acidentes à análise de termos que significam conceitos, cf. DE LIBERA, 1984.  
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operações cognitivas. De acordo com tal princípio, toda operação precisa produzir alguma 

coisa: por isso, a operação ativa da sensibilidade produz fantasmas e a intelecção produz 

conceitos. O objetivo visado por Tomás é, portanto, bastante modesto. 

 Mas, obviamente, isso não quer dizer que as relações entre imaginação e intelecto 

sejam um tema periférico. Com efeito, como dissemos em 2.1.2, a tese da união da alma com 

o corpo implica, em Tomás, que o papel exercido pelos fantasmas na intelecção não pode ser 

meramente circunstancial. Muito pelo contrário, a relação do intelecto com a imaginação é 

constitutiva do exercício ordinário do pensamento. Antes de iniciar a seção 3 deste trabalho, é 

oportuno indicar em linhas gerais em que sentido essa relação é constitutiva da intelecção.   

O conteúdo de um juízo que menciona um indivíduo determinado, como juízos da 

forma “Este S é P”, envolve esse indivíduo. Com efeito, quando se forma um juízo desse tipo, 

o que se pretende é que esta coisa, e não qualquer outra que também seja S, caia sob o 

conceito P. Uma vez que os conceitos constituintes do juízo são universais, eles não são 

suficientes para representar esse indivíduo determinado. Para representá-lo, é preciso dispor 

de informações que nenhum conceito pode fornecer. Por isso, a cognição intelectual sobre um 

indivíduo determinado depende da posse de fantasmas que o representem na sua 

individualidade. Assim, no caso de juízos como os que têm a forma “Este S é P”, os 

fantasmas são necessários não só para a verificação do juízo, mas também para a sua 

constituição.  

Mas essa função exercida pelo fantasma em alguns juízos não justifica dizer que todo 

ato intelectual tem, por sua própria constituição, uma relação com os fantasmas. Com efeito, 

um juízo que não menciona nenhum indivíduo determinado, como juízos da forma “Todo S é 

P”, não depende dos fantasmas no mesmo sentido que “Este S é P”. Além disso, a verificação 

de um juízo pressupõe o juízo já constituído: assim, a necessidade de fantasmas para verificar 

juízos não torna os fantasmas constitutivos dos mesmos.  

Não podemos tratar de todos os aspectos da questão aqui. Mas gostaríamos de indicar 

como a relação do intelecto com os fantasmas é constitutiva de pelo menos uma das operações 

do intelecto, a saber, do ato de conceber. Nossa hipótese é que os fantasmas são constitutivos 

do ato de conceber na medida em que o legitimam, isto é, garantem a sua referência a coisas 

realmente existentes ou que podem existir.  

Um conceito empírico tem a sua referência a coisas garantida somente se os 

indivíduos pertencentes à sua extensão são possíveis e pode haver, em princípio, um fantasma 

de cada um desses indivíduos. A segunda exigência exclui conceitos de objetos abstratos; a 

primeira, conceitos de objetos imaginários e contraditórios. Um conceito empírico é legítimo 
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se as coisas pertencentes à sua extensão podem ser determinadas ou, em outras palavras, se 

qualquer juízo da forma “este S é P” em que “S” significa esse conceito pode, em princípio, 

ter o seu valor de verdade determinado.  

 O que é preciso para que o conceito cumpra a primeira exigência? Se a espécie 

inteligível, princípio da intelecção, for abstraída a partir de fantasmas resultantes da ação de 

seus objetos sobre os sentidos, ela representará um conteúdo instanciável: ele é instanciado 

pelas causas dos fantasmas e é, portanto, possível. A abstração implica a quebra da série de 

causas eficientes que vai da coisa material até a faculdade de conhecimento, mas não implica 

uma total autonomia do intelecto em face dessa coisa e dos fantasmas. Com efeito, a série de 

causas formais não é quebrada por ocasião da abstração: o fantasma atua como causa 

exemplar da espécie inteligível que, enquanto similitude, é uma forma idêntica à forma da 

coisa. 

Uma maneira de explicar como a segunda exigência é cumprida em Tomás é a 

seguinte
47

. Suponhamos que uma espécie inteligível foi produzida por abstração a partir de 

fantasmas causados por aquilo que é representado por eles; logo, pelo que se disse antes, os 

objetos representados por essa espécie inteligível são possíveis. O intelecto, por sua 

espontaneidade, pode atuar sobre a imaginação e produzir fantasmas. Ora, como se disse 

antes, quando uma coisa sofre a ação de outra, a forma que especifica essa ação é como que 

impressa no paciente. Já que a espécie inteligível é o princípio da ação intelectual, segue-se 

que o fantasma produzido por essa ação relaciona-se com essa espécie à maneira em que um 

exemplo se relaciona com o seu exemplar. A espécie inteligível pode atuar como uma regra 

para a produção de fantasmas. Como os objetos pertencentes à extensão do conceito são 

possíveis, os fantasmas representam objetos possíveis. Naturalmente, o intelecto não é a única 

causa dos fantasmas. Mas a sua aptidão a produzir fantasmas mostra que, para cada objeto 

contido na extensão de um conceito empírico, pode existir pelo menos um fantasma que 

representa esse objeto: assim, o intelecto ao atuar sobre a imaginação tem em princípio todos 
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 CG II, 73: Alio ergo modo se habet intellectus possibilis ad phantasma quo indiget, ante speciem 

intelligibilem: et alio modo postquam recepit speciem intelligibiliem. Ante enim, indiget eo ut ab eo accipiat 

speciem intelligibilem: unde se habet ad intellectum possibilem ut obiectum movens. Sed post speciem in eo 

receptam, indiget eo quasi instrumento sive fundamento suae speciei: unde se habet ad phantasmata sicut causa 

efficiens: secundum enim imperium intellectus formatur in imaginatione phantasma conveniens tali speciei 

intelligibili, in quo resplendet species intelligibili, sicut exemplar in exemplato sive in imagine. [Portanto, o 

intelecto possível está para o fantasma de que necessita, antes de receber a espécie inteligível, de modo diferente 

do que depois de a ter recebido. Com efeito, antes, dele necessita para obter a espécie inteligível, razão pela qual 

ele está para o intelecto possível como objeto movente. E depois de a espécie estar nele, dele necessita como 

instrumento ou fundamento da sua espécie. Por isso, está para os fantasmas como causa eficiente, pois, segundo 

o império do intelecto, forma-se na imaginação o fantasma que convém à espécie inteligível, como o exemplar 

resplandece no exemplado ou na imagem.]  
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os recursos para determinar se um objeto pertence ou não à extensão de um conceito 

empírico. 
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3. Dietrich de Freiberg e a função constitutiva do intelecto humano 

 

No Tratado sobre a origem das coisas predicamentais
48

, o dominicano alemão 

Dietrich de Freiberg pretende cumprir uma das tarefas que, desde seu ponto de vista, cabem à 

metafísica ou ciência do ente enquanto ente, a saber, determinar a natureza e a origem das 

categorias. O que Dietrich se propõe a explicar não é a semântica de termos categoriais, 

tampouco a classificação de objetos segundo gêneros supremos, mas sim as condições de 

pertencimento de indivíduos a tipos ontológicos básicos como o de substância ou acidente. 

 Esse tratado atraiu a atenção dos estudiosos de Filosofia Medieval sobretudo em razão 

do papel singular atribuído ao intelecto e da originalidade da argumentação. O impulso inicial 

aos estudos sobre o DO foi dado pelo notável artigo Conhece a filosofia medieval a função 

constitutiva do pensamento humano? Uma investigação sobre Dietrich de Freiberg.
49

, de 

Kurt Flasch. Com efeito, cabe a ele o mérito de ter descoberto em DO uma teoria filosófica 

explícita que atribui ao intelecto humano função constitutiva não só quanto aos chamados 

entes de segunda intenção – aquilo que é designado por conceitos de segunda ordem como 

gênero, predicado etc. –, mas também quanto aos chamados entes de primeira intenção, como 

substâncias e acidentes. Nos capítulos 1 e 2 de DO, argumenta-se que todas as coisas que não 

estão nas categorias de substância, quantidade e qualidade, assim como alguns acidentes 

decorrentes da quididade (como, por exemplo, igualdade, desigualdade, causa, causado etc.), 

são constituídas pelo intelecto e são, exatamente por isso, entes de primeira intenção. No 

quinto e último capítulo, argumenta-se que mesmo a substância, a quantidade e a qualidade 

são constituídas, em certo sentido, pelo pensamento. Mais precisamente, a intelecção 

constituiria a quididade ou o ser quiditativo do ente natural, que são os objetos primeiros do 

intelecto. Na visão de Flasch, a investigação metafísica sobre a origem das categorias 

encontraria o seu acabamento numa investigação sobre a relação entre conceito e objeto, na 

qual coincidiriam a questão sobre o fundamento real dos gêneros supremos e a questão sobre 

a intencionalidade de conceitos. 

 No entanto, a posição de Dietrich é bastante nuançada e a sua compreensão precisa 

não é isenta de dificuldades. Pode-se encontrar em DO, por um lado, a afirmação explícita da 

tese da constituição e, por outro, afirmações não menos explícitas que parecem ir de encontro 

a essa tese e impor seu enfraquecimento ou qualificação, como, por exemplo, a de que a coisa 

natural pode existir sem o intelecto. Assim, apesar das divergências, as estratégias de 
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 Tractatus de origine rerum praedicamentalium. Por brevidade, DO. 
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 FLASCH, 1972. 
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interpretação são, fundamentalmente, duas, e se definem de acordo com o aspecto que 

valorizam em detrimento do outro.  

 Alguns medievistas, como Jan Aertsen e Theo Kobusch, mostram certa reserva quanto 

a interpretações que priorizam a tese da constituição. No artigo Os modos do ser segundo 

Dietrich de Freiberg
50

, Kobusch propõe uma leitura reducionista e assimila a argumentação 

de Dietrich à teoria do conceito ou verbo mental de Tomás de Aquino. A constituição da 

quididade pelo intelecto não seria nada mais que a determinação espontânea dos elementos do 

conceito. Estes, em última instância, apenas explicitariam características fundadas na coisa 

natural. A ideia de que o intelecto constitui entes de primeira intenção significaria apenas que 

a espontaneidade da produção de representações intelectuais não compromete a validade 

objetiva destas.  

 Outros medievistas, como Kurt Flasch, Burkhard Mojsisch, Alain de Libera, Dominik 

Perler e Ruedi Imbach, atribuem maior importância à tese da constituição e propõem 

interpretações não reducionistas
51

. Ainda que reconheçam a distância que a separa do 

idealismo moderno, e discordem entre si quanto a muitos pontos relativos à sua elucidação e 

avaliação, todos esses autores estão de acordo quanto a atribuí-la a Dietrich como um dos 

temas explícitos de sua reflexão. A intelecção não só produziria seus conceitos, mas também 

garantiria a validade objetiva dos mesmos, ao constituir aquilo que, na realidade, corresponde 

a eles. No caso dos conceitos empíricos pelos quais classificamos indivíduos em tipos 

naturais, o intelecto constituiria a própria quididade desses indivíduos.  

 Temos duas interpretações contrárias. O objetivo desta parte da dissertação é oferecer 

uma interpretação detalhada dos textos relevantes que servem de base para ambas as 
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 KOBUSCH, 1984, p. 61: Das Erkannte als solches, das Thomas mit den synonymen Ausdrücken verbum, 

intentio intellecta, conceptio, species intellecta bezeichnet, bestimmt Thomas genau so, wie Dietrich die Washeit 

der Sache bestimmt: sie ist das selbstkonstituierte Ziel der intelligiblen Tätigkeit des Verstandes. (...) Wenn aber 

der Verstand selbst das konstituiert, was er von der Sache oder als was er die Sache erkennt, – also in Dietrichs 

Sprache: das quidditative Sein, in der Sprache des Thomas: das Wort – dann kann auch mit Recht gesagt 

werden, daß er das „Objekt“ als solches erst bildet. [O conhecido enquanto tal, que Tomás designa com as 

expressões sinônimas verbum, intentio intellecta, conceptio, species intellecta, é definido por Tomás exatamente 

como Dietrich define a quididade da coisa: ela é o termo autonomamente constituído da atividade inteligível do 

entendimento. (...) Mas se o entendimento mesmo constitui o que ele conhece da coisa ou o modo como a 

conhece, – na linguagem de Dietrich: o ser quiditativo; na linguagem de Tomás: o verbo – então pode ser dito 

também com razão que somente ele forma o “objeto” enquanto tal.]  
51

 A inserção da tese da constituição nos contextos argumentativos da obra de Dietrich é compreendida de 

diversas maneiras, uma correspondente a cada um desses autores. Em todo caso, o objetivo para o qual 

convergem os esforços de todos eles é o mesmo e foi formulado sinteticamente em FLASCH, 1972, p. 192: Die 

naturhafte Substanz, die zu Beginn von Dietrichs Abhandlung <sc. DO> noch ein autarker Bezugspunkt zu sein 

schien, wird nun, was ihr quidditatives Sein angeht, von Gedankenbestimmungen konstituiert, die keine bloßen 

entia rationis sind, sondern das individuell Seiende in seinem Logos bestimmen. [A substância natural, que no 

começo do tratado de Dietrich <sc. DO> ainda parecia ser um ponto de referência autárquico, é constituído 

agora, no que se refere ao seu ser quiditativo, por determinações inteligíveis, que não são meros entia rationis, 

mas determinam o ente individual no seu lógos.] 
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interpretações. Uma vez que, sem dúvida, o texto principal é DO 5, a análise detalhada do 

argumento contido nesse capítulo orientará toda esta parte da dissertação. Mas, quando 

necessário, mobilizaremos recursos de outras obras ou de outros capítulos de DO, procurando 

indicar os pontos de contato e de afastamento entre Dietrich e Tomás.   

  

3.1. Intelecto e quididade 

 

O argumento de DO 5 pode ser dividido em três partes. A primeira procura mostrar 

que a relação entre o intelecto e seu objeto é uma relação causal. A segunda visa a estabelecer 

o sentido dessa causalidade, isto é, se é ao intelecto ou ao objeto que cabe a função ativa nessa 

relação. A terceira responde à objeção que talvez seja a principal dentre as quatro dificuldades 

apresentadas no início de DO 5. Trata-se da objeção que afirma a impossibilidade de o 

intelecto por ou constituir algo na ou relativamente à coisa natural. Aqui, trataremos da 

primeira parte, analisando, em 3.1.1, a teoria de Dietrich sobre quididade e relação per se e, 

em 3.1.2, sua teoria sobre o intelecto possível e como Dietrich aplica os resultados 

apresentados em 3.1.1 a esse intelecto para obter a conclusão de que a relação entre intelecto e 

objeto é causal.  

 

3.1.1. Quididade e relação per se 

 

 A primeira etapa do argumento de DO 5 tematiza a relação entre a intelecção e seu 

objeto e procura estabelecer um pouco mais precisamente, tendo por base uma premissa geral 

sobre relações, e uma determinada concepção sobre o intelecto, qual é o tipo ou espécie de 

relação existente entre ambos. A premissa que diz respeito ao intelecto ou, mais precisamente, 

ao intelecto possível humano, será explicada e discutida em 3.1.2. Na presente seção, a partir 

da ideia-chave de quididade, uma interpretação será fornecida para a premissa geral sobre as 

relações. Eis a forma que esta recebe no texto de Dietrich:  

  

(...) toda coisa cuja entidade se encontra per se e absolutamente na totalidade dos entes, se 

ela possui por si mesma e de acordo com sua própria natureza alguma relação per se [per se 

ordinem] com algum ente, tal ente será idêntico àquele ente, ou um será causa do outro 

(...)
52

. 
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 DO 5, 17: (...) omnis res, cuius entitas per se et simpliciter invenitur in totalitate entium, si secundum se et 

secundum propriam naturam habeat aliquem ordinem ad aliquod ens, tale, inquam, ens erit idem illi enti, vel 

unum erit causa alterius (...). 
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 Em suma, a premissa afirma que, se o assim chamado ente per se em sentido absoluto 

relaciona-se per se com algo, então ambos são idênticos, ou um é causa do outro. Vejamos 

então o que se entende por cada elemento desse enunciado e se, na hipótese de um ente com 

essas qualificações se encontrar numa relação per se com algo, segue-se a identidade entre 

ambos, ou que um é causa do outro. 

 Um esclarecimento conciso da noção de ente per se em sentido absoluto é fornecido 

nesse contexto. A qualificação “per se” remete à familiar distinção entre ente per se e por 

acidente, e tem a função de excluir agregados ou junções contingentes. A qualificação “em 

sentido absoluto” visa a excluir o indivíduo (ens ut nunc) ou, mais precisamente, os 

indivíduos que possuem partes exteriores à sua quididade ou que não são mencionadas por 

sua definição (as chamadas partes posteriores ao todo). Assim, no âmbito dos entes materiais, 

no qual cada espécie contém uma multiplicidade de indivíduos, o ente em sentido absoluto 

seria o que Dietrich chama de ente segundo a espécie (ens secundum speciem
53

). Este seria 

aquilo que, ao contrário dos indivíduos, é visado propriamente pela natureza, no sentido de 

que os indivíduos existiriam para preservar a espécie, e não o contrário. 

 Para explicar mais precisamente essa noção, parece-nos ser importante ter presente 

que, para Dietrich, o objeto primário do intelecto possível é um ente que satisfaz as duas 

qualificações mencionadas (“per se” e “em sentido absoluto”). Ora, em Dietrich, o objeto 

desse intelecto é, primariamente, a quididade expressa pela definição e, secundariamente, as 

coisas que a ela estão associadas de algum modo. A cognição sobre uma quididade se 

realizaria na medida em que as notas desta são expressas numa definição. Uma vez que a ideia 

de relação per se, como mostraremos, é explicada como uma relação decorrente da quididade, 

esta é a noção-chave para compreender a primeira premissa. Desse modo, será possível 

explicar, por contraste, em que consiste aquilo que se opõe a um ente em sentido absoluto, 

isto é, o indivíduo. 

 Em primeiro lugar, trataremos da noção de quididade. Em segundo, da ideia de relação 

per se.    

 No Tratado sobre as quididades dos entes (DQE) e no Tratado sobre o ente e a 

essência (DEE), Dietrich inclui o conceito de algo (quid ou aliquid) entre os transcendentais. 

Não se deve confundi-lo com o transcendental que Tomás designa pelo mesmo nome. Se, 

para Tomás, “algo” exprimia a diferença de uma coisa relativamente a outras, e se incluía 
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 Mojsisch traduz essa expressão por “ente segundo a forma” (Seiendes gemäss der Form). 
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entre os transcendentais relativos
54

, o mesmo termo designa um conceito totalmente diferente 

em Dietrich. Com efeito, para ele, o conceito de algo tem a mesma extensão que o de ente, e 

se distingue deste por exprimir o fato de cada ente ser um item determinado e inteligível ou, 

por outras palavras, o fato de cada coisa pertencer a um tipo e poder ser classificada nele. O 

conceito abstrato correspondente, isto é, quididade, é uma noção que exprime aquilo que é 

responsável pela determinação de algo enquanto realidade e enquanto objeto de 

conhecimento. 

 Uma vez que a noção de algo é transcendental, o conceito correspondente de 

quididade elaborado em DQE precisa ser, pelo menos inicialmente, tão amplo a ponto de 

poder ser aplicado a todos os âmbitos da realidade. Em todo caso, após explicar rapidamente 

essa noção maximamente geral de quididade, Dietrich passa a considerar o âmbito no qual ele 

julga ser mais relevante, do ponto de vista explicativo, a aplicação dessa noção, que é o 

domínio das coisas materiais. A razão disso será buscada por Dietrich, de um lado, no fato de 

os indivíduos corpóreos serem compostos e, de outro, no fato de quididade ser um item cuja 

existência é afirmada tendo em vista a necessidade de uma explicação. Noutros termos, o 

papel principal da ideia de quididade é dar conta de por que uma coisa é assim e não de outro 

modo. Os dois elementos dessa compreensão sobre a quididade se entrelaçam, como 

tentaremos mostrar, no seguinte texto: 

 

(...) em todas as coisas que têm uma quididade e são algo, é necessário encontrar-se alguma 

multiplicidade real, segundo o Filósofo no final de Met. VII, na qual algo subjaz como que 

subjetiva e materialmente, em que se origina a substância da coisa. Mas se perfaz e se 

completa, de modo a ser um ente determinado, por algum ato formal, que, por isso mesmo, 

é a quididade de tal ente. E isso avalia a questão pelo “porquê” ou “em vista do quê” 

segundo o Filósofo em Met. VII. Com efeito, nessas questões, se alguém as profere 

propriamente, segundo a propriedade da locução e da significação, sempre se supõe algo e 

se pergunta sobre outro. Tudo o que é algo envolve, de acordo com a sua própria noção, 

algo que é algo em virtude de uma quididade, como o branco, que significa que algo é 

branco em virtude da brancura. Contudo, a brancura não é branca, mas, como se disse, algo 

é branco pela brancura
55

.   
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 Cf. De veritate 1, 1: (...) sicut ens dicitur unum, inquantum est indivisum in se, ita dicitur aliquid, inquantum 

est ab aliis divisum. [assim como o ente é dito uno enquanto é indiviso em si, ele é dito algo enquanto é dividido 

dos outros.]  
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 DQE 3: (...) in omni, quod habet quiditatem et est quid, necessarium est inveniri aliquam realem 

multitudinem, secundum Philosophum versus finem VII, in qua aliquid substernitur quasi subiective et 

materialiter, in quo originatur substantia rei. Perficitur autem et completur, ut sit ens in eo, quod quid, per 

aliquem actum formalem, qui ex hoc ipsum quiditas est talis entis. Et istud iudicat quaestio per ‘quare’ seu 

‘propter quid’ secundum Philosophum in VII. In his enim quaestionibus, si proprie eis quis utatur, ex proprietate 

locutionis et significationis semper aliquid supponitur et quaeritur de alio. Omne enim quid importat secundum 

suam propriam rationem aliquid, quod aliqua quiditate est quid sicut album, quod designatur aliquid esse 

albedine album. Ipsa autem albedo non est alba, sed, ut dictum est, aliquid est album albedine. 
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 As ideias fundamentais contidas nesse texto são, a nosso ver, duas. Em primeiro lugar, 

a identidade e a inteligibilidade daquilo que tem uma quididade não são imediatamente 

inteligíveis e primitivas, sendo necessário afirmar a existência de algum item que possa 

explicar essas duas características. Em segundo lugar, esse item cuja existência é postulada 

não pode ser idêntico, nem pode ser reduzido àquilo que ele serve para explicar; caso 

contrário, seria inútil comprometer-se com sua existência e esse compromisso poderia ser 

descartado. 

No que diz respeito aos entes materiais, entende-se por quididade um item cuja 

existência é postulada para explicar por que uma multiplicidade de indivíduos pertence a uma 

espécie e por que esses indivíduos podem ser classificados nela. Admitir a existência de tal 

item só faz sentido, portanto, se se assume que o pertencimento de indivíduos a uma espécie, 

assim como a sua inteligibilidade, expressa pela classificação dos mesmos, não é um dado 

primitivo, imediatamente compreensível e que não necessita de explicação. Em suma, a 

aplicação do conceito de quididade a propósito das coisas materiais envolve a suposição de 

que estas não são inteligíveis por si mesmas. 

 Quando se postula a existência de um item para explicar as propriedades de outra 

coisa, é claro que o item postulado não pode se identificar com aquilo que ele serve para 

explicar, nem pode ser reduzido a ele. Assim, a quididade de uma coisa material não pode 

identificar-se com o composto de matéria e forma. Quando se diz de uma coisa que ela é 

idêntica à sua quididade, o que se está dizendo, na verdade, é que a sua inteligibilidade e 

determinação são primitivas, e não carecem de explicação, que só poderia ser fornecida 

mediante outras entidades. Eis a razão de Dietrich afirmar que a aplicação mais relevante do 

conceito de quididade é a que diz respeito às coisas materiais, pois, ao contrário das 

imateriais, que são simples, elas apresentam uma diversidade de elementos, a algum dos quais 

pode ser atribuída a função de quididade
56

. 

 Uma vez que a matéria, em qualquer das suas acepções, é algo em potência e toda 

inteligibilidade e determinação se deve a alguma atualidade, resta que a quididade, por não 

poder ser a matéria, só pode ser a forma. O raciocínio é válido tanto para o caso da matéria 

prima, que não tem nenhuma atualidade por si mesma, quanto para o das partes materiais 

chamadas de partes posteriores ao todo, como mãos, pés, etc. Tampouco seriam elementos da 
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 DQE 3: (...) quiditas non solum quantum ad modum significandi, inquantum videlicet abstractive significatur, 

sed magis et verius dicit rem quandam qualitativam seu qualitatem, qua res in sua substantia est quid. Unde 

etiam secundum hoc quiditas non est quid, sed aliquid est quid ipsa quiditate. [(...) a quididade, não só quanto ao 

modo de significação, enquanto é significada abstratamente, mas principalmente e mais verdadeiramente 

significa uma coisa qualitativa ou qualidade, pela qual a coisa é algo em sua substância. Assim, também de 

acordo com isso, a quididade não é algo, mas algo é algo em virtude da quididade.] 
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quididade a chamada matéria ex qua, e a matéria comum, ainda que possam ser mencionadas 

pela definição
57

. Vejamos então cada caso. 

 Que a matéria prima não figure na quididade é algo de que dificilmente se pode 

duvidar. Ora, como qualquer “tipo” de matéria, ela exerce sua função de constituinte ou 

princípio na medida em que é algo em potência. Mais especificamente, a matéria prima a 

exerce enquanto algo que deve toda a sua determinação e inteligibilidade a outra coisa, que 

possui alguma determinação por si mesma: a forma. Enquanto indeterminada, é evidente que 

ela não pode explicar ou contribuir para a explicação da diferença entre tipos de coisas, nem 

por que classificamos indivíduos nesses tipos. Portanto, ela é excluída da quididade.  

 Quanto às partes de uma substância corpórea que são o que Dietrich chama de partes 

posteriores ao todo também é claro que elas não podem estar contidas na quididade. Partes 

posteriores ao todo são aquelas partes em cuja definição é mencionado necessariamente o 

todo de que são partes. Algumas delas contêm matéria, como mãos, pés, etc. A mão e o pé, 

por exemplo, não são simplesmente porções de matéria, mas sim porções de matéria de um 

animal, de um homem, etc. Ora, a função da noção de quididade é explicar por que um dado 

indivíduo é animal, homem, etc., e não pode, portanto, conter nada daquilo que ela serve para 

explicar. Se ela contivesse alguma das partes posteriores ao todo, ela conteria algo do que ela 

deve explicar e se tornaria, enquanto princípio explicativo, inútil.  

 Nenhum dos dois sentidos de matéria considerados oferece dificuldades para a 

intenção de Dietrich, que é a de eliminar a matéria, em qualquer de suas acepções, da 

quididade das coisas materiais. Contudo, os dois “tipos” mais relevantes de matéria que ele 

precisa excluir, isto é, a matéria comum e a matéria ex qua, exigem argumentação mais 

complexa.  

Para explicar a noção de matéria comum, e os problemas com os quais está 

relacionada, é útil ter presente o uso que Tomás faz dela
58

. A ideia de matéria comum é 

introduzida por ele para conciliar a presença da matéria na essência das substâncias compostas 

com a possibilidade de definir essas naturezas ou, por outras palavras, a possibilidade de 

significá-las por meio de definições.  

Por um lado, Tomás argumenta que a essência de uma substância composta precisa 

conter matéria. A razão é que a essência é aquilo que é significado pela definição e, caso a 
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 Como veremos adiante, a quididade não é tudo o que pode ser significado por uma definição, mas sim o 

mínimo que ela deve significar. Veremos também que a matéria só precisa estar contida na definição 

implicitamente, o que não impede que, no contexto da ciência natural, por exemplo, a menção à matéria seja 

feita explicitamente. 
58

 As reflexões que se seguem são extraídas do tratado Ente e essência de Tomás. 
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essência de uma substância composta não contivesse matéria, mas apenas a forma, não seria 

possível distinguir a definição que exprime a natureza de uma coisa material e uma definição 

matemática, que só menciona a forma. Para manter a distinção entre definições de ciência 

natural e definições matemáticas, parece ser necessário admitir que a matéria está contida na 

essência das coisas estudadas pela ciência natural. 

Por outro lado, Tomás atribui a função de princípio de individuação à matéria. Ora, se 

cabe à forma o papel de explicar a identidade entre indivíduos da mesma espécie, é claro que 

não pode caber a ela também a função de explicar a diferença entre eles, inclusive a diferença 

numérica. Dado que indivíduos corpóreos são constituídos apenas por dois elementos, a 

matéria e a forma, parece razoável atribuir à matéria essa função diferenciadora.   

 No entanto, é assumido por Tomás que não há definição de indivíduos. Se a essência 

contém matéria, e a matéria é o princípio de individuação, disso parece seguir-se que a 

essência é também individual e, portanto, indefinível. Mas a essência é o que é significado 

pela definição. Em princípio, existem pelo menos duas opções para dissolver essa dificuldade: 

pode-se negar a presença da matéria na essência de substâncias corpóreas, ou qualificar o 

sentido em que a matéria é princípio de individuação. Tomás opta pelo segundo caminho, e se 

aferra à ideia de que a diferença entre definições matemáticas e definições de ciência natural 

consiste na menção, por parte destas, da matéria, menção essa cujo fundamento ontológico 

estaria na própria constituição das essências corpóreas que, além de conter forma, abarcariam 

necessariamente a matéria. Naturalmente, a matéria mencionada pela definição não pode 

identificar-se com a matéria que individua. Esta é chamada por Tomás de matéria individual 

ou designada e aquela, de matéria comum, e diferem entre si tal como esta carne e estes ossos 

diferem de carne e ossos, tomados universalmente. Essa diferença torna possível conceber a 

quididade de uma coisa material excluindo ou não a matéria da coisa individual. Quando se 

exclui, obteríamos conceitos como humanidade, que contém apenas forma e matéria comum: 

a quididade. Ao não excluir, obteríamos conceitos como homem, que, além de conter 

determinadamente o mesmo que humanidade, conteria implicitamente determinações 

compatíveis, como as características próprias de cada homem. Assim, homem conteria o todo 

de cada indivíduo. Em todo caso, a quididade parece conter, de certo modo, o todo dos 

indivíduos, na medida em que a diferença entre matéria comum e matéria individual se 

restringe ao caráter designado desta, e ao caráter não designado daquela, diferença essa que, 

até onde sabemos, não é explicada mais precisamente por Tomás. 

 Não se deve pensar, porém, que a matéria comum seja, em algum sentido, componente 

dos indivíduos corpóreos. Em primeiro lugar, é bastante plausível a tese interpretativa 
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segundo a qual, para Tomás, não há substâncias nem partes ou características delas que sejam 

universais. A matéria comum, enquanto comum, não pode ser então parte de uma coisa 

material. Tampouco é correto dizer que a matéria comum mais alguma característica 

individualizante é elemento do indivíduo. Com efeito, Tomás afirma que a matéria individual 

é princípio de individuação, mas, até onde sabemos, não se pronuncia em nenhum momento 

sobre uma espécie de princípio de individuação da matéria comum. É mais plausível pensar 

que a matéria comum não é, em nenhum sentido, elemento dos indivíduos, mas sim um dos 

elementos do conteúdo de nossos conceitos mediante o qual pensamos objetos como 

pertencentes a esta ou àquela espécie.    

 Essa concepção parece gerar, aos olhos de Dietrich, pelo menos dois problemas. 

 Em primeiro lugar, a quididade é um item postulado para explicar a identidade de 

objetos na mesma espécie. Como dissemos acima, esse item não pode ser idêntico a esses 

objetos, pois, se o fosse, ele se tornaria supérfluo para cumprir a sua função explicativa. Ora, a 

concepção de Tomás sobre a quididade de coisas corpóreas, se não chega a identificá-la com 

essas coisas, parece não tornar suficientemente inteligível a diferença entre elas, pelo fato de 

não explicar mais precisamente a diferença entre designação e não designação. Um texto de 

Dietrich que, segundo pensamos, exprime essa dificuldade é o seguinte: 

 

Com efeito, segundo essa posição <sc. a de Tomás>, nenhuma seria a diferença entre os 

compostos e os simples. É que, assim como, de acordo com essa posição, o todo das coisas 

compostas seria significado em abstrato, assim também o das coisas simples: nem há 

alguma razão por que a quididade dos compostos envolve todo o composto e não a das 

coisas simples. Com efeito, a composição das coisas compostas não teria qualquer 

relevância nesse ponto, no sentido em que se diz mais propriamente que os compostos têm 

quididade do que <se diz que> os simples <a têm>
59

. 

 

 Interpretamos esse texto como dizendo que, sem uma explicação suficiente para a 

diferença entre quididade e indivíduo, o que se traduz na diferença entre matéria comum e 

individual, a relevância do conceito de quididade se vê ameaçada no que diz respeito às coisas 

materiais. 

 Em segundo lugar, a visão de Tomás sobre a ideia de quididade parece tornar essa 

ideia mais adequada para descrever o conteúdo de um conceito do que para descrever um 

componente ontológico. Contudo, a função principal dessa ideia é contribuir para a descrição 
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 DQE 3: Nulla enim secundum hoc esset differentia inter composita et simplicia. Sicut enim secundum hoc 

esset differentia inter composita et simplicia. Sicut enim in rebus compositis totum significatur in abstracto, sic 

in simplicibus; nec est aliqua ratio, quare in compositis quiditas rei importet totum compositum et non in 

simplicibus. Compositio enim in rebus compositis nihil facit ad propositum, in eo videlicet, quod potius ipsa 

composita dicantur habere quiditatem quam simplicia. 
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da constituição de objetos, e não somente para a descrição do modo como os concebemos. É 

por isso que Dietrich acusa Tomás de confundir o âmbito dos conceitos de primeira intenção 

com o das intenções lógicas. Dietrich distingue claramente, em DQE, uma explicação da 

noção de quididade apropriada para a descrição de objetos e uma que se restringe ao âmbito 

de nossas representações.  

 Uma confirmação disso encontra-se, por exemplo, no seguinte texto de DQE: 

 

(...) alguns <como Tomás>, falando de modo pouco cuidadoso e querendo tratar das 

quididades das coisas naturais, que são coisas de primeira intenção, disseram que 

humanidade, que contém em abstrato toda a natureza da espécie, é a quididade de homem, 

na medida em que ambos, a saber, humanidade e homem, são coisas naturais e coisas de 

primeira intenção. Acreditando estarem tratando de coisas da natureza ou de primeira 

intenção, caíram no modo e propriedade das coisas de segunda intenção, que são coisa de 

razão
60

. 

 

 Humanidade contém, segundo Tomás, forma e matéria comum, elementos que 

constituem a natureza da espécie homem. Ora, matéria comum não é um elemento de 

indivíduos. Logo, humanidade parece exprimir mais os elementos de um conteúdo conceitual 

do que um componente ontológico ao qual os indivíduos devem sua identidade e 

inteligibilidade. 

 Excluída então da quididade a matéria comum, resta ainda considerar o papel da 

chamada matéria ex qua. Por esse tipo de matéria entende Dietrich aquela base material a 

partir da qual um agente causa uma substância. São citados como exemplos o sangue 

menstrual, no caso dos animais, ou o ferro, no caso da serra. Trata-se então de uma matéria já 

determinada, anterior à substância que é produzida a partir dela. Em princípio, essa matéria 

não está sujeita às dificuldades consideradas a propósito dos outros tipos de matéria. Ela 

possui certa atualidade, ao contrário da matéria prima, e pode então contribuir para a 

inteligibilidade da coisa. Pelo fato de ter uma forma própria, anterior à ação da causa eficiente 

e à constituição da substância, ela pode ser concebida sem que o todo dessa substância seja 

concebido. Isso impede que se gere a respeito da matéria ex qua o problema considerado 

acima relativo às chamadas partes posteriores ao todo. Assim, a lâmina de um instrumento de 

corte, qualquer que seja, não é um exemplo de matéria ex qua, pois uma lâmina é um material 

preparado para ser parte de um instrumento de corte, e não se pode concebê-la senão enquanto 

parte deste. Ao contrário, ferro, aço e outros materiais, que podem servir tanto para a 
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 DQE 6: (...) quidam minus considerate loquentes et volentes agere de quiditatibus rerum naturalium, quae 

sunt res primae intentionis, dixerunt humanitatem, quae in abstracto importat totam naturam speciei, esse 

quiditatem hominis, inquantum utrumque istorum, scilicet et humanitas et homo, est res naturae et res primae 

intentionis. Aestimantes se agere de rebus naturae seu primae intentionis inciderunt in modum et proprietatem 

rerum secundae intentionis, quae sunt res rationis. 
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produção de lâminas quanto de outras coisas, e podem ser concebidos independentemente do 

fato de serem materiais de um instrumento de corte, seriam exemplos de matéria ex qua. 

Finalmente, a matéria ex qua não é apenas uma nota contida no conceito, ao contrário da 

matéria comum, e pode exercer um papel na explicação das propriedades de indivíduos 

materiais. No entanto, a matéria ex qua é anterior à existência da substância e, portanto, 

exterior à essência desta; essa exterioridade a impede de figurar na quididade. A quididade 

consistiria, então, segundo Dietrich, unicamente na forma. Quando apresentamos a explicação 

concisa que Dietrich dá para a primeira premissa do argumento de DO 5, indicamos que, no 

domínio das coisas corpóreas, o ente em sentido absoluto, isto é, aquilo que é determinado e 

inteligível em si mesmo, é a quididade, e não os indivíduos; logo, nesse domínio, ente em 

sentido absoluto é a forma.   

 Antes de passar à segunda tarefa anunciada no começo desta seção, a saber, a de 

explicar em que consistem relações per se, gostaríamos de fazer alguns apontamentos sobre a 

relação entre quididade e definição. O interesse desse procedimento é triplo. Primeiro, isso 

nos dará alguma razão para sugerir que a redução da quididade à forma torna plausível e 

inteligível a obtenção, a partir de conceitos sobre objetos materiais, de conceitos metafísicos 

maximamente gerais, cujas notas características não incluam a matéria, ainda que não se tenha 

demonstrado a existência de entes imateriais. Tais conceitos metafísicos, se não garantem 

imediatamente a existência desses entes, todavia não a excluem, e satisfazem uma das 

condições necessárias para que os possamos conceber: a capacidade de pensar algo sem 

pensar a sua materialidade
61

. Segundo, poderemos indicar que, para Dietrich, existem 

definições mínimas, que só mencionam a forma, e definições expandidas em que a matéria é 

mencionada ao lado das causas. Esse ponto nos dará ocasião para explicar um conceito útil 

para as seções seguintes, a saber, o de ente natural. Terceiro, poderemos indicar também que 

admitir definições mínimas relativas a coisas materiais e na metafísica não dissolve a 

diferença entre essas definições e definições matemáticas. 

 No DO e outros textos, Dietrich compromete-se explicitamente com a possibilidade de 

pelo menos dois tipos de definição. Por um lado, ele se compromete com algo como uma 
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 A posição de Dietrich parece estar de acordo com a de Aristóteles nesse ponto. Cf. ZINGANO, 2003, p. 294: 

Muito provavelmente, para o adunco ou a soleira, a menção à matéria <na definição> é decisiva, mas a matéria 

figura somente de esguelha em outras substâncias, como o homem. Isto, por si só, já seria capaz de descolar a 

forma da matéria no campo da substância sensível, preparando assim o terreno para uma substância de outra 

natureza. Que a matéria figure somente de esguelha na definição de homem significa que, embora não seja 

mencionada, a presença da matéria em instâncias da noção de homem pode ser inferida a partir do que é 

significado pela definição. Voltaremos ao assunto no que se segue. 
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definição mínima, que significa somente a forma
62

. Por outro, ele afirma a possibilidade de 

definições que mencionam também as causas externas (eficiente, final e matéria ex qua). As 

últimas seriam aquelas pelas quais concebemos algo enquanto o que Dietrich entende por ente 

natural. Qual é a função dessa distinção? 

 As ciências teóricas se distinguem, de acordo com Tomás e Dietrich, conforme os 

respectivos objetos formais. A razão disso parece ser a possibilidade de que as mesmas coisas 

sejam estudadas por ciências distintas. Nesse caso, é evidente que a diferença entre as ciências 

não corresponde a uma diferença entre as coisas estudadas. Não havendo esta diferença, resta 

que as ciências se distingam pelo modo como consideram seus objetos. Assim, não é a 

diferença entre objetos tomados materialmente, mas sim a forma ou modo de concebê-los que 

é decisivo. De acordo com DO 5, o modo de consideração próprio a cada ciência teórica se 

exprimiria nas conclusões visadas por cada ciência e no tipo de definição requerida para que 

essas conclusões sejam demonstradas. As definições da metafísica ou ciência do ente 

enquanto ente seriam as definições mínimas, ao passo que as da ciência natural conteriam a 

menção à matéria e às causas. Por quê?  

 No seguinte texto, Dietrich atribui à metafísica algumas características que a 

distinguem de outras ciências: 

  

Com efeito, porque o metafísico considera o ente enquanto ente, consideração essa que 

versa sobre o ente por essência do ponto de vista de sua quididade, circunscritas da coisa 

todas as suas causas, tanto eficientes quanto finais, segue-se que <o metafísico> só define 

propriamente por meio da causa formal: definição essa que diz o porquê de algum modo ou 

propriedade que não envolve alguma coisa natural relativa à substância ou, falando de 

modo geral, à essência da coisa
63

. 

 

 Em suma, as conclusões que se procura demonstrar na Metafísica são aquelas em que 

uma propriedade ou modo que não envolve uma coisa natural é atribuído a um ente. Tal 

propriedade ou modo teria o seu fundamento na quididade, e não na matéria ou em causas 

eficientes e finais. Assim, as definições que servem de base para demonstrar essas conclusões 

não precisam mencionar nada além da forma. O que isso significa se torna claro quando se 
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 DQE 8: (...) solum substantiae proprie et simpliciter habent definitionem, quae secundum Philosophum et 

Commentatorem solam formam significat, quamvis definiat totum compositum. [(...) somente as substâncias 

possuem, propriamente e sem qualificações, uma definição, que significa, segundo o Filósofo e o Comentador, 

somente a forma, ainda que defina o todo composto.] 
63

 DO 5, 61: Quia enim metaphysicus considerat ens inquantum ens, quae consideratio est entis per essentiam 

secundum rationem suae quiditatis circumscriptis a re suis causis, tam efficientibus quam finalibus, hinc est, 

quod solum definit proprie per causam formalem; quae definitio est medium demonstrationis dicens propter quid 

alicuis modi vel proprietatis non importantis circa substantiam vel generaliter rei essentiam aliquam rem 

naturae. 
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considera o estatuto atribuído por Dietrich às definições da ciência natural, como no seguinte 

texto: 

 

Não é assim no que diz respeito às coisas naturais, quando se demonstra a propósito da 

substância alguma coisa natural, que inere a um sujeito, necessariamente em razão de um 

agente: mas o agente não faz tal coisa na substância senão em vista de algum fim. Portanto, 

no que diz respeito às coisas naturais, para obter-se uma definição completa, é preciso que 

estejam junto da forma da coisa a causa eficiente e o fim. E porque o agente, que produz 

uma natureza determinada em um sujeito determinado em vista de um fim determinado, 

não age senão a partir de determinado sujeito ou matéria, segue-se que a matéria cai na 

definição natural. Mas refiro-me à matéria a partir da qual se realiza a geração no que diz 

respeito à definição das substâncias naturais, como o sangue menstrual no animal
64

. 
 

A noção principal que é preciso explicar é a de coisa natural. 

Uma coisa pode ser considerada enquanto inserida numa série de causas eficientes e 

finais, não só na medida em que está relacionada com o movimento e o repouso, como no 

caso das coisas corpóreas, mas também enquanto está engajada numa operação real qualquer, 

como princípio, termo ou sujeito, ainda que seja incorpórea. É a coisa assim concebida que 

Dietrich chama de ente natural
65

. No âmbito dos entes corpóreos, contam como entes naturais 

a substância, a qualidade e a quantidade, estando excluídas todas as outras categorias. Em 

grandes linhas, a razão disso estaria em que a essência desses entes não dá conta de explicar 

todas as suas operações. Isso torna necessário admitir a existência de outro gênero de entidade 

– a qualidade – que se acrescenta à substância de modo a possibilitar suas operações. Como a 

qualidade nada mais é que uma disposição de partes quantitativas, ela depende da quantidade 

que, por sua vez, depende da matéria
66

. Desse modo, ainda que a matéria não precise ser 

mencionada pela definição de coisas materiais, a materialidade dessas coisas pode ser como 

que deduzida a partir da insuficiência da quididade para explicar todas as suas operações. É 

nesse sentido que, conforme uma citação anterior
67

, a definição define o todo, embora 
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 DO 5, 62: Non sicut in naturalibus, ubi de substantia demonstratur aliqua res naturae, quam oportet per 

agens inesse subiecto: Agens autem non facit huiusmodi rem in substantia nisi in ordine ad aliquem finem. Igitur 

in naturalibus ad integritatem definitionis oportet concurrere cum forma rei causam efficientem et finem. Et quia 

agens, quod agit determinatam naturam in determinato subiecto ad determinatum finem, non agit nisi ex 

determinato subiecto vel materia, ideo et materia cadit in definitione naturali. Dico autem materiam, ex qua fit 

generatio quantum ad definitionem substantiarum naturalium, ut menstruum in animali (...). 
65

 DO 1, 13: (...) unumquodque ens in ordine ad suas causas dicitur res naturae. [(...) qualquer ente enquanto 

relacionado com suas causas é dito ser uma coisa da natureza]. 
66

 Um raciocínio semelhante é apresentado em ZINGANO, 2003, p. 292: (...) ao definir e.g. homem como animal 

racional, estou enunciando qual é sua função própria – viver segundo a razão ou não sem razão – sem, contudo, 

introduzir elementos materiais no definiens. Se é animal racional, deve ter sensação, pois o pensamento em um 

ser sensível depende das imagens obtidas pela sensação; se tem sensação, tem os órgãos correspondentes, e 

assim por diante, o que obviamente supõe a matéria, mas nada disso aparece explicitamente na definição como 

a matéria comparece na de nariz adunco: concavidade na carne. 
67

 Cf. nota 60. É assim que entendemos como a matéria poderia estar presente “de esguelha” nas definições sobre 

coisas corpóreas. Cf. nota 59. 
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signifique apenas a forma: a presença da matéria na essência do indivíduo pode ser inferida a 

partir daquilo que uma definição deve no mínimo significar, isto é, a forma ou quididade. 

Segundo Dietrich, o princípio de individuação não é a matéria individual, mas sim as 

partes posteriores ao todo
68

. Tais partes são aquelas que não são significadas pela definição. 

Assim, no domínio das coisas materiais, cuja quididade consiste somente na forma, mas 

envolvem necessariamente a matéria como parte de sua essência, todos os objetos possuem 

partes posteriores ao todo e, por isso, são individuais.  

Os exemplos de partes posteriores ao todo mencionados por Dietrich sugerem que ele 

atribuía a acidentes a função de princípio de individuação. Com efeito, ele indica mãos e pés, 

que são exteriores à essência de indivíduos, como exemplos de tais partes. Embora não seja 

muito claro o ponto de Dietrich, pensamos que, apesar das aparências, isso não significa que a 

individuação de uma coisa corpórea se deva a algum acidente. Em primeiro lugar, a diferença 

entre um indivíduo e outro é essencial: ela não pode ser explicada em termos de 

características acidentais desses indivíduos
69

. Em segundo lugar, Dietrich entende por 

essência o conjunto de condições internas de existência; ora, uma coisa corpórea não pode 

existir sem a sua matéria, o que implica a presença da matéria na essência dessa coisa. Tal 

matéria satisfaz a condição para atuar como princípio de individuação: ela é exterior à 

quididade, pois não é idêntica à forma. Ora, a matéria que figura na essência de um indivíduo 

não é matéria prima, mas sim matéria determinada pela forma: isso explica talvez por que 

Dietrich sempre mencione como exemplos de partes posteriores ao todo componentes 

materiais já determinados pela forma do todo do qual são partes
70

. Se essa interpretação for 

correta, então parece não haver diferença significativa entre as posições de Tomás e Dietrich a 

respeito da individuação das coisas materiais. A diferença maior estaria em que a concepção 

geral sobre a individuação formulada por Dietrich não exclui a possibilidade de um princípio 

de individuação para entes incorpóreos.  
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 DI II, 26: (...) ratione individuationis est in habendo partes post totum, quae non ingrediuntur definitionem rei 

(...). [(...) a razão da individuação consiste em ter partes posteriores ao todo, que não entram na definição da 

coisa (...).]  
69

 De accidentibus: Proprietates autem rerum et accidentalia non constituunt rerum essentias et per consequens 

nec essentiales ipsarum differentias. [Contudo, as propriedades das coisas e os acidentes não constituem as 

essências das coisas e, consequentemente, nem as suas diferenças essenciais.] 
70

 Dietrich admite partes posteriores ao todo que pertencem à substância (ou essência) do indivíduo. Cf. De 

magis et minus: (...) ratio individui in eo, quod individuum, consistit in habendo partes posteriores toto (...). E 

istae partes sunt duobus modis. Quaedam enim sunt partes individui, in quibus consistit substantia individui (...). 

Sunt aliae partes quaedam, quae pertinent ad perfectionem substantiae talis individui (...). [(...) a razão de 

indivíduo enquanto indivíduo consiste em ter partes posteriores ao todo (...). E há dois tipos destas partes. Com 

efeito, algumas são partes do indivíduo em que consiste a substância do indivíduo (...). Há outras partes que 

pertencem à perfeição de tal indivíduo (...).] 
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Assim, no domínio das coisas corpóreas, o que se ajusta a essa descrição do ente 

natural são os compostos de matéria e forma, que são indivíduos portadores de acidentes 

como a quantidade e a qualidade. 

A ideia que serve de base para essa elucidação atua como uma espécie de princípio 

regulador ou de economia ontológica. Com efeito, a ideia segundo a qual só devemos admitir 

como ente natural aquilo que é relevante e indispensável para a explicação das operações das 

coisas permite a Dietrich excluir as categorias aristotélicas que não a substância, a quantidade 

e a qualidade do âmbito da natureza, isto é, daquele âmbito que, ao menos em certa medida, é 

independente das nossas operações cognitivas. Uma vez que, para Dietrich, os indivíduos e 

suas propriedades igualmente individuais são suficientes para explicar as operações desses 

indivíduos, segue-se que, em sua teoria, o compromisso com a existência de universais, 

subsistentes ou imanentes, é dispensável
71

. 

 Tendo em vista essas considerações, pode-se compreender o texto sobre as definições 

e conclusões da ciência natural (cf. nota 64). A ciência natural se caracteriza, de acordo com 

esse texto, por buscar um determinado tipo de conclusão, a saber, aquele em que se atribui à 

substância um predicado que exprime alguma propriedade decorrente da inserção dessa 

substância numa série de causas eficientes e finais. Mais especificamente, essas conclusões 

descrevem operações e suas condições, como as qualidades. As definições devem permitir 

que todas as conclusões de uma ciência sejam deduzidas: logo, como é impossível 

compreender por que uma coisa possui essas propriedades considerando-se unicamente a 

quididade dessa coisa, é preciso mencionar na sua definição as causas externas. Assim, as 

definições da metafísica são definições mínimas, enquanto que as da ciência natural são 

expandidas. 

 Contudo, como a quididade de uma coisa corpórea só contém a forma, nada impede, 

segundo Dietrich, que ela seja expressa por uma definição mínima. Mas isso não quer dizer 

que a materialidade esteja de todo excluída dessa definição, pois, como se indicou acima, se a 

forma de um ente material é insuficiente para dar conta de todas as suas operações, pode-se 

inferir o tipo de base material necessária para a instanciação da forma e para o exercício 
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 Esse “princípio de economia ontológica” parece concordar, em certa medida, com algumas restrições impostas 

por Aristóteles à existência de substâncias imateriais. Sobre Aristóteles, cf. ZINGANO 2003, p. 288-289: Ao 

examinar a natureza da substância sensível, a forma serve de vicário à substância não sensível, mas ao mesmo 

tempo este exame introduz condições que não podem ser satisfeitas pelas Ideias ou números como candidatos ao 

posto de substância não sensível. (...) A substância não sensível, puro ato, é o princípio último do movimento 

das substâncias sensíveis a título de motor imóvel. (...) O apelo a uma substância não sensível fica assim 

condicionado à sua capacidade de explicar o movimento no mundo sensível. Ora, como Aristóteles 

reiteradamente enfatiza, nem as Ideias nem os números podem servir de princípios explicativos do movimento, o 

que os elimina como bons candidatos a substância não sensível. 
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dessas operações. A referência à matéria não precisaria ser feita pela definição do modo como 

Tomás acreditava que ela deveria ser feita. 

 O terceiro e último apontamento que gostaríamos de fazer sobre a relação entre 

quididade e definição se refere à diferença entre uma definição matemática, de um lado, e 

definições mínimas na metafísica ou sobre coisas materiais. Ao considerar a noção de matéria 

comum, assinalamos que, segundo Tomás, a admissão de tal matéria seria necessária para 

distinguir definições matemáticas e as de ciência natural. Uma vez que Dietrich elimina da 

quididade a matéria comum, ele precisa indicar outro meio para distinguir essas definições. 

De acordo com ele, a diferença entre elas estaria em que as definições da Metafísica e sobre 

objetos materiais levam em conta a possibilidade de instanciação daquilo que elas definem e 

das notas pelas quais definem, ao passo que as definições matemáticas simplesmente deixam 

de lado essa restrição, ao definir pelo menos alguns objetos de um modo que exclui a sua 

existência real no mundo.  

 Vejamos agora, por fim, o que Dietrich entende por relação per se.  

 Após estudar em DO 1 a noção de substância, e procurar determinar sua origem e 

legitimidade, Dietrich investiga em DO 2 a origem das categorias de acidentes a partir dos 

resultados do capítulo anterior. Para explicar a substancialidade, Dietrich recorre no DO 1 aos 

princípios admitidos tradicionalmente pelo aristotelismo, a saber, as quatro causas 

aristotélicas, em termos das quais algo pode ser pensado enquanto ente natural, quando é 

pensado em sua inserção numa série de causas eficientes e finais, ou enquanto ente, 

simplesmente, quando se deixa de lado essa inserção e apenas os elementos ou princípios 

intrínsecos – matéria e forma – são considerados. Em DO 2, Dietrich procura determinar os 

princípios de cada categoria de acidentes. O que orienta essa busca pelos princípios de cada 

uma dessas categorias de acidentes são os diferentes modos pelos quais a substância se 

relaciona com um acidente de modo a determinar a definição deste, relação essa irredutível à 

função própria das causas e dos elementos
72

.   

 Dentre as quatro perspectivas em que uma substância pode contribuir, de acordo com 

Dietrich, para a constituição de um acidente, interessa-nos aqui particularmente aquela 

baseada na quididade. Sob esse aspecto, os tipos de acidente que podem ser constituídos se 
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 Tal relação não é a de inerência. É em função de sua atualidade ou perfeição que a substância determina a 

natureza de um acidente; não é a sua potencialidade enquanto sujeito de acidentes que lhe permite fazê-lo. Mas, 

na inerência, a substância está em potência relativamente ao acidente, e este exerce o papel de ato quanto a ela. A 

relação pela qual os acidentes são causados pela substância permanece sem nome ao longo do tratado, embora 

sirva de fio condutor para a “dedução” das categorias de acidentes. A respeito da teoria dos acidentes, contrária à 

de Tomás em diversos pontos fundamentais, cf. FLASCH, 1983; IMBACH, 1997; ID., 1998. Em todo caso, 

Tomás concordaria com a tese de que a substância é, certo sentido, causa dos acidentes.  
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devem ou à quididade, tomada absolutamente, ou a ela em sua relação com algo de outro. No 

primeiro caso, os acidentes constituídos seriam apenas “modos privativos”, ao passo que no 

segundo eles seriam relações, que podem implicar algo de positivo.  

Em grandes linhas, a razão por que uma substância, isoladamente, não poderia causar 

em si mesma senão privações é a seguinte. A quididade não pode causar nada de positivo na 

coisa da qual é quididade, uma vez que isso pressuporia a presença e a ausência simultâneas 

desse item positivo na mesma coisa. Enquanto causa, a coisa deveria possuir de antemão 

aquilo que ela produz; mas não faz sentido dizer que uma coisa passa a apresentar uma 

propriedade graças a uma ação causal se ela já a apresenta; disso se seguiria que algo, para ser 

causa de uma característica positiva em si mesmo, precisaria possuir aquilo que causa e, ao 

mesmo tempo, não possuir, o que, obviamente, é absurdo. Esse é o motivo por que algo não 

pode ser causa de si quanto à existência, nem quanto a alguma característica positiva 

qualquer.  

No entanto, nada impede que a quididade seja causa da exclusão de disposições 

positivas, isto é, causa dos chamados “modos privativos”. Exemplos desses modos são o uno 

e o múltiplo, assim como as suas espécies, que incluiriam o uno em qualidade (semelhante), o 

uno em quantidade (igual), entre outros.  

Por outro lado, algumas determinações relativas, como as de causa e de causado, 

quando decorrentes da quididade de uma coisa, poderiam implicar algo de positivo, visto não 

se aplicarem a uma coisa tomada isoladamente, mas sim em relação com outro. Não se trata 

de relações resultantes de uma comparação entre duas coisas, que poderiam existir 

independentemente, mas sim de relações que envolvem uma dependência real fundada nas 

quididades dos correlatos.  

 Em suma, quando uma propriedade é decorrência da quididade da coisa, então ela é ou 

a exclusão de algo de positivo, ou uma relação de dependência real como a que há entre causa 

e causado. Mas essa exclusão de algo de positivo pode implicar também uma relação. Com 

efeito, é graças a ela que se constituem a unidade e a multiplicidade, bem como as suas 

espécies. Ora, uno é, em geral, o que é indiviso ou indistinto; o uno em qualidade 

(semelhante) é, portanto, o que é indiviso ou indistinto quanto à qualidade; o uno em 

quantidade (igual) é, pela mesma razão, o que é indiviso ou indistinto quanto à quantidade. 

Uma vez que semelhança é identidade qualitativa, e igualdade é identidade quantitativa, 

unidade qualitativa ou quantitativa são tipos de identidade. Quando há uma relação per se 

entre duas coisas, isto é, uma relação decorrente das suas quididades, então ou uma é causa da 

outra, ou elas são idênticas. 
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3.1.2. Intelecto possível 

 

 Além da premissa sobre as relações per se, o argumento de DO 5 assume, como  já 

assinalamos na seção anterior, uma concepção sobre o intelecto ou, mais precisamente, o 

intelecto possível humano, que se exprime em duas proposições. O papel destas consiste em 

mostrar que o intelecto satisfaz o antecedente da premissa sobre as relações per se no que diz 

respeito à sua relação com o inteligível. Assim, como só haveria dois tipos básicos de relação 

per se, o raciocínio de Dietrich o levaria a estabelecer uma disjunção, ponto de partida da 

argumentação subsequente e objeto do próximo capítulo desta dissertação: ou a intelecção se 

explica em termos de identidade e algum de seus tipos (como semelhança, igualdade etc.), 

mantida entre a intelecção ou algum de seus princípios e o inteligível, ou a noção mais 

apropriada para dar conta da referência da intelecção a objetos é a de causalidade, cujo 

sentido ainda precisaria ser determinado. Nesse momento, o argumento ainda não pretende 

esclarecer em que consistem, mais exatamente, as duas relações possíveis existentes entre 

intelecção e objeto. Nossa tarefa agora se restringe, então, a examinar as duas premissas 

concernentes ao intelecto, e considerar como elas permitem alcançar a disjunção desejada.   

 Ora, conforme a seção anterior, a primeira premissa do argumento de DO 5 afirma que 

se a relação de um ente per se, algo que não é um mero agregado, com outra coisa se deve à 

quididade desse ente, não podendo ser explicada em termos de propriedades acidentais ou 

individuais dele, é preciso que essa relação seja identidade ou causalidade. O que Dietrich 

precisa mostrar, portanto, é que o intelecto é um ente per se e que da sua quididade se segue 

uma relação per se com seus objetos. Parte desse objetivo se exprime na seguinte passagem: 

 

Uma vez que nosso intelecto está entre os entes mais formais da natureza, é manifesto que a 

sua entidade é per se. Além disso, ele não é um ente em sentido absoluto somente segundo 

a espécie, ao modo das coisas submetidas à geração e corrupção, mas também em cada 

indivíduo retém o modo de um ente em sentido absoluto (...)
73

. 

 

 A primeira proposição deste texto não será tematizada aqui. Para explicar a segunda 

proposição, vamos defender uma hipótese baseada na distinção bastante natural, mas útil, 

entre propriedades intencionais e não intencionais de atos cognitivos. De acordo com essa 

hipótese, duas intelecções que visam o mesmo conteúdo, mas são realizadas por dois 

intelectos diferentes, diferem unicamente pelo fato de uma ser realizada por um intelecto, e a 
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 DO 5, 18: Intellectus igitur noster, cum sit de numero formaliorum entium naturae, manifestum est, quod eius 

entitas est per se. Ipse etiam non solum est ens simpliciter secundum rationem speciei secundum modum 

generabilium et corruptibilium, sed etiam in unoquoque individuo retinet modum entis simpliciter (...). 



69 

outra, por outro. Essa diferença nas propriedades não intencionais de duas intelecções seria, 

segundo nossa hipótese, totalmente irrelevante para as características intencionais de ambas; 

assim, elas seriam indiscerníveis no aspecto intencional e visariam o mesmo conteúdo do 

mesmo modo. O mesmo não se verificaria, segundo Dietrich, no caso de sensações ou 

fantasmas, cujas propriedades intencionais sofreriam inevitavelmente uma “interferência” 

pelas não intencionais. Duas sensações de sujeitos diferentes, ainda que sejam do mesmo tipo 

e visem os mesmos objetos, são essencialmente diferentes, do ponto de vista intencional e não 

intencional: uma sensação apresenta um objeto de um modo para um sujeito e a outra pode 

apresentar o mesmo objeto para o outro, mas o fará de modo diverso e enquanto vinculada a 

circunstâncias que têm a ver unicamente com o sujeito dessa sensação, como a sua posição, a 

disposição de seus órgãos de sentidos, o intervalo temporal em que ocorre a sensação etc. 

Segundo essa hipótese, a possibilidade de duas intelecções serem perfeitamente indiscerníveis 

do ponto de vista intencional confere a elas uma espécie de universalidade e, graças a esta, 

uma objetividade que sensações ou fantasmas não podem ter
74

.  

Dietrich dá forma a essas ideias por meio de sua aplicação do conceito de ente em 

sentido absoluto ao intelecto, contrapondo-a ao uso que esse conceito tem relativamente aos 

entes corpóreos. Na seção anterior, mostrou-se que o papel de ente em sentido absoluto é 

desempenhado no DO 5 pela quididade. Ora, no âmbito das coisas materiais, o indivíduo 

difere da quididade: aquele teria a sua identidade e inteligibilidade determinadas por esta, cuja 

identidade e inteligibilidade não precisariam ser explicadas em termos de outra coisa. Tal 

prioridade explicativa é o que caracteriza mais propriamente o que Dietrich entende por ente 

em sentido absoluto
75

. Assim, nenhum indivíduo corpóreo é ente nesse sentido. Por outro 
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 Uma posição semelhante à que propomos está em MOJSISCH, 1984. Em DI III, 8-9, entendemos que 

Dietrich argumenta que, se a definição que exprime a quididade de um ato cognitivo comporta, necessariamente, 

menção a processos e propriedades não intencionais, então esse ato cognitivo depende de afecções e cada uma 

das ocorrências desse ato está vinculada, graças a uma afecção, a um indivíduo determinado apreendido por esse 

ato. Ora, a intelecção não depende de afecções (ela concebe seu objeto articulando espontaneamente os 

elementos da definição) e as ocorrências da intelecção não estão vinculadas, graças a uma afecção, a um 

indivíduo determinado (a intelecção visa seu objeto deixando de lado os princípios individuantes deste). Logo, a 

quididade do intelecto não envolve nenhuma propriedade não intencional, ao contrário da sensação. É essa a 

forma que ganha, em Dietrich, a ideia aristotélica de que o intelecto é separado e sem mistura. Ao que parece, a 

posição de Dietrich assimila alguns elementos da solução proposta por Averróis ao chamado “problema de 

Teofrasto”. O mérito de Dietrich estaria em que ele minimiza os compromissos ontológicos dessa solução, 

concebendo em termos intencionais o que Averróis acreditou só poder ser explicado em termos de propriedades 

não intencionais do intelecto (substancialidade e unicidade). Sobre isso, cf. DE LIBERA, 2009.  
75

 Ente em sentido absoluto é aquilo cuja existência é postulada para explicar em última instância determinadas 

propriedades de outra coisa. Por isso, ele não pode possuir tais propriedades de modo que necessite de 

explicação: ou ele não as possui de modo algum, ou ele as possui de modo primitivo (sem necessidade de 

explicação). Assim, não só a forma ou quididade, mas também os elementos podem exercer a função de ente em 

sentido absoluto. Cf. FLASCH, 2007, p. 596: Elemente sind entia ut simpliciter, non ut haec et individua (...). Als 

Voraussetzung von Werden und Vergehen können sie weder werden noch vergehen. [Elementos são entia ut 
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lado, os intelectos individuais manteriam, nas palavras de Dietrich, o modo de um ente em 

sentido absoluto, apesar de serem individuais e numericamente distintos entre si. Na 

passagem que se segue imediatamente à citação anterior, essa tese é explicada nos seguintes 

termos:  

  

(...) Com efeito, ainda que sua natureza <sc. a do intelecto> se encontre em diversos 

indivíduos numericamente diferentes entre si, isso apenas lhe ocorre <accidit> enquanto 

intelecto. Assim, ele é, em cada indivíduo, um isto, isto é, singular e temporalmente 

determinado; não é, porém, temporalmente determinado segundo a sua própria natureza, 

porque não se origina de uma causa agente temporalmente determinada, cuja causalidade 

concerne o movimento e a transmutação
76

. 

 

 Vejamos se a hipótese proposta pode ser confirmada e se há, de acordo com Dietrich, 

uma relação per se entre o intelecto possível e a quididade. 

Antes de cumprir essas tarefas, é conveniente, contudo, descrever de modo geral em 

que consiste o intelecto possível. É evidente que, em DO 5, o intelecto de que se trata é o 

intelecto possível humano já atualizado. Esse capítulo não considera a questão sobre como 

esse intelecto passa ao ato, mas somente o que ele faz ou pode fazer após receber seu ato 

primeiro.  

É preciso ter em mente que Dietrich assume uma concepção discursiva sobre o 

conhecimento humano ordinário. Assim como Tomás, ele entende que a operação cognitiva 

não se realiza imediatamente, mas envolve uma diversidade de elementos e etapas. 

Fundamentalmente, ela não pode se perfazer sem que, de um lado, algo seja dado à faculdade 

de conhecimento e, de outro, os dados recebidos sejam comparados e organizados segundo 

determinadas regras. O fruto da conjunção destes dois elementos é, na sua forma elementar, a 

representação de objetos enquanto homens, animais etc., a partir de determinadas 

características empíricas concebidas enquanto universais, isto é, enquanto comuns a diversos 

objetos. Seguindo a tradição filosófica, chamamos de sensibilidade a faculdade pela qual algo 

nos é dado. “Intelecto possível” é o nome que Tomás e Dietrich dão ao poder pelo qual o que 

nos é dado é comparado e organizado de acordo com determinadas regras, que são 

representações pelas quais concebemos características enquanto universais. Em suma, a forma 

elementar na qual se exprime a conjunção de sensibilidade e intelecto é a classificação de 

                                                                                                                                                                                     
simpliciter, non ut haec et individua <entes em sentido absoluto, e não determinados e individuais> (...). 

Enquanto pressuposto da geração e da corrupção, eles não podem nem ser gerados, nem corromper-se.] 
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 DO 5, 18: Quamvis enim numeretur natura eius in diversis individuis, hoc tamen sibi accidit inquantum 

intellectus. Unde ipse in unoquoque individuo est hoc, id est singulare et nunc, non tamen ut nunc secundum 

propriam eius rationem eo, quod non invenitur a causa agente ut nunc, cuius causalitas concernit motum et 

transmutationem. 
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indivíduos em tipos a partir de algo que é dado à sensibilidade e de características empíricas 

concebidas enquanto comuns a diversos indivíduos. A operação do intelecto possível envolve, 

fundamentalmente, uma operação classificatória e uma operação que é condição necessária 

desta, a saber, a de conceber algo de modo universal. Enquanto discursiva, porém, ela se 

desdobra em diversas etapas, ao longo de um dado intervalo temporal. Isso implica que, em 

um dado momento, ele concebe determinados conteúdos e, em outro, outros, não sendo 

possível que ele apreenda todos em um único ato. 

 Como já se disse, Dietrich introduz a primeira premissa sobre o intelecto possível 

contrapondo duas aplicações da noção de ente em sentido absoluto. Uma delas diz respeito ao 

intelecto possível, e a outra se refere às coisas materiais. O objetivo da comparação é indicar 

que o intelecto – mesmo um intelecto individual – não possui nenhuma característica 

essencial que não esteja contida na sua quididade. Isso se traduz, na terminologia de Dietrich, 

pela tese de que o intelecto permanece um ente em sentido absoluto apesar de sua 

individuação. Por outro lado, um indivíduo material contém em sua essência a matéria, que 

não é elemento da quididade: esta consiste somente na forma. Assim, no âmbito material, ente 

em sentido absoluto e indivíduo são distintos.  

Essa assimetria da relação entre intelecção e objeto se apoia, sobretudo, na 

imaterialidade do intelecto. Para esclarecer o sentido dessa diferença e o argumento por meio 

do qual Dietrich pretende estabelecê-la, utilizaremos o Tratado sobre a visão beatífica (De 

visione beatifica; no que se segue, DV). O mesmo estilo de raciocínio se encontra em 

diversas obras.  

 Tal como em Tomás, há em Dietrich a tentativa de estabelecer a imaterialidade total 

do intelecto. Em Tomás, mais especificamente, essa tentativa visa a rejeitar a atribuição de 

materialidade em sentido forte ou fraco ao intelecto. Por materialidade em sentido forte 

entendemos o fato de algo ter a matéria como um de seus componentes essenciais. Assim, os 

órgãos dos sentidos, as partes materiais de objetos ou, de modo geral, qualquer corpo são, 

obviamente, materiais em sentido forte. Por materialidade em sentido fraco entendemos o fato 

de algo só poder existir na matéria, embora não inclua a matéria entre seus componentes 

essenciais. Desse modo, as qualidades de coisas materiais, como o calor ou o frio, assim como 

a forma substancial de um ente corpóreo, mesmo a de uma pedra, podem ser ditas materiais 

em sentido fraco, mas não em sentido forte. Nenhum desses itens contém matéria, embora só 

possa existir nela. Em outras palavras, o que Tomás pretende mostrar é que o intelecto não é 

nem um corpo, nem a forma de um corpo. No caso do intelecto humano, em particular, isso 

equivale a dizer que o sujeito do intelecto só pode ser a alma. Em Dietrich, porém, a 
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argumentação procura não só afastar a materialidade nos dois sentidos mencionados, mas 

também evidenciar o contraste entre o intelecto e os entes categoriais. Embora conceda que o 

intelecto possível seja em certo sentido um acidente da alma, Dietrich procura tirá-lo do 

regime causal e de individuação que cabe aos demais acidentes.  

 As duas premissas principais do argumento de Tomás, como vimos, eram: (i) se uma 

potência cognitiva contém algum de seus objetos em sua natureza, então ela só pode conhecer 

esse objeto; (ii) o intelecto humano pode conceber as naturezas de todos os corpos. Dadas 

essas premissas, segue-se que (iii) o intelecto não pode ter uma natureza corpórea. Em 

grandes linhas, no que diz respeito ao intelecto humano, a estratégia consiste em excluir da 

natureza de um princípio de cognição os seus objetos.   

As premissas do argumento de Dietrich não são, porém, tão explícitas. Contudo, não é 

difícil encontrá-las no contexto onde ele se insere. A estratégia é fundamentalmente a mesma 

que a do argumento de Tomás. Nossa hipótese é que Dietrich concorda com a premissa (i) 

mencionada acima, mas amplifica a premissa (ii). Para Dietrich, o objeto de qualquer 

intelecto, inclusive do intelecto possível humano, é o ente enquanto ente, e não se restringe a 

nenhum gênero. Assim, o escopo da intelecção é máximo. Pode-se reescrever (ii) então nos 

seguintes termos como (ii´): o intelecto humano pode conceber qualquer natureza, não 

importando a que gênero ela pertença. Nesse sentido, o objetivo de Dietrich parece ser não só 

afastar do intelecto a limitação imposta pela matéria, mas também qualquer limitação imposta 

por uma natureza contida em um gênero categorial. Segundo nossa hipótese, o raciocínio 

assumiria então a seguinte forma: (i´) se o intelecto contivesse algum de seus objetos em sua 

natureza, então ele só poderia conhecer esse objeto; (ii´) o intelecto pode conhecer todos os 

entes categoriais; logo, o intelecto não está contido em nenhuma categoria.  

 A proposição (ii´) não será discutida aqui
77

. DV nos fornecerá a base para 

compreender (i´).   
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 Tal proposição parece relacionar-se fortemente com a questão sobre a visão beatífica. A tese de Tomás 

segundo a qual o objeto do intelecto humano é a quididade das coisas materiais enfrenta um grave problema no 

contexto da discussão sobre essa questão. Para que essa visão seja possível, parece ser necessário que as 

capacidades naturais do intelecto sejam ampliadas por uma ação sobrenatural de Deus, o que Tomás exprime na 

sua doutrina do lumen gloriae. Uma consequência indesejável dessa posição é que, se a capacidade intelectual 

humana é elevada acima da sua medida natural, disso parece decorrer antes uma destruição e substituição do que 

um aperfeiçoamento. Por sua vez, Dietrich afirma que, no curso ordinário da natureza, a intelecção humana não 

pode conhecer as coisas incorpóreas. Contudo, ao contrário de Tomás, ele procura tornar os impedimentos para 

tanto tão circunstanciais quanto possível. Isso se traduz na sua crítica à doutrina do lumen gloriae. A dificuldade 

contrária à posição de Tomás sequer se instaura se o objeto do intelecto for concebido como o ente enquanto 

ente. Cf. MOJSISCH, 1977, p. 83-92. 
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 Suponhamos que o intelecto possível possui alguma natureza determinada, contida em 

um gênero categorial. Pode-se inferir a partir dessa hipótese uma disjunção: ou o intelecto 

pode conceber essa natureza, ou não.  

 Se o intelecto não pode conceber essa natureza, então existe pelo menos um ente que 

não pode ser objeto de intelecção, a saber, o próprio intelecto. Contudo, de acordo com (ii´), 

não há nada que esteja fora do alcance da intelecção. Para evitar uma contradição, é preciso 

admitir, portanto, que ele pode conceber essa natureza determinada em que ele próprio, por 

hipótese, consiste78. 

 No entanto, se ele concebe essa natureza determinada, ele a terá por único objeto. Se a 

natureza do intelecto for a razão pela qual um dado objeto – no caso em questão, a própria 

natureza do intelecto – é concebido, então o intelecto não poderá conceber outras coisas, pois 

ele não pode deixar de ter a sua natureza e passar a ter outra. De fato, assim como algo não 

pode pertencer ao mesmo tempo a duas espécies distintas, como cavalo e boi, o intelecto não 

poderia ter outras naturezas além daquela que, por hipótese, ele possui. A natureza 

determinada do intelecto excluiria qualquer outra determinação e, ao mesmo tempo, qualquer 

outro objeto
79

. 

 Assim, pode-se concluir que, se o intelecto possível possui alguma natureza 

determinada, então ele não pode inteligir nada além dessa natureza. Mas, uma vez que ele 

pode conceber qualquer coisa, é preciso que ele não seja limitado e confinado a um gênero 

qualquer por uma natureza determinada
80

. Um intelecto não pode ser, por natureza, 

parcialmente potencial ou, o que dá no mesmo, parcialmente atual; ou bem ele está em ato 

quanto a todos os inteligíveis, ou bem ele está totalmente em potência quanto a seus objetos
81

.  
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 DV 3.2.4, 9: Primo, quoniam iam haberet determinatam naturam in ordine entium, ex quo sequitur, quod non 

esset in potentia intelligere omnia, quia se ipsum non posset intelligere. Necessarium est enim id, quod est in 

potentia aliquid intelligere, denudatum esse ab eo, quod potest ab eo intelligi. Res autem non est denudata a se 

ipsa. [Primeiro: ele possuiria uma natureza determinada na ordem dos entes, do que se segue que ele não estaria 

em potência para inteligir todas as coisas, porque não poderia inteligir a si mesmo. Com efeito, é necessário que 

aquilo que está em potência para inteligir alguma coisa esteja desnudado daquela coisa que pode ser inteligida 

por ele. Mas uma coisa não é desnudada de si mesma.] 
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 DV 3.2.4, 10: Item sequitur, quod nec aliquid aliorum entium posset intelligere, quia secundum Philosophum 

III De anima, ut verbis eius utar, prohiberet despectum, id est si intellectus haberet aliquam determinatam 

naturam, haec determinata natura prohiberet, ne aliquid aliud intelligeret, et omne aliud intelligibile esset ei 

despectum. [Ademais, segue-se que ele tampouco poderia inteligir algum dos outros entes, porque, segundo o 

Filósofo em III De anima, nas suas palavras, o que é estranho seria um impedimento, isto é, se o intelecto 

tivesse alguma natureza determinada, essa natureza determinada impediria que ele inteligisse algo de outro, e 

todas as outras coisas inteligíveis lhe seriam estranhas.] 
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 Que o intelecto não é, em Dietrich, um ente categorial é confirmado pelo seguinte texto. DV 4.3.4: (...) 

convenit omni intellectui, ut (...) non sit in aliquo genere praedicamenti (...). [(...) cabe a todo intelecto que ele 

(...) não esteja em algum gênero predicamental.] 
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 Daí se segue que, se um intelecto conhece, por sua essência, alguma coisa, então ele contém todas as coisas 

em sua natureza, e conhece-as todas. Evidentemente, não pode contê-las segundo o modo de existência próprio 

dessas coisas fora do intelecto. Como veremos na seção 3.3.2, Dietrich pretende que o intelecto agente humano, 
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 Todo ente que é material em sentido forte ou fraco é categorial; logo, se o intelecto 

possível não é categorial, segue-se que ele não é material em nenhum desses sentidos. Não 

sendo categorial, o intelecto possível não está submetido às mesmas condições de 

individuação que os entes categoriais. Assim, embora um intelecto seja numericamente 

distinto de outro, eles podem ser indiscerníveis pelo menos quanto às suas propriedades 

intencionais. 

Agora que a segunda premissa do argumento de DO 5 foi explicada, podemos 

concentrar-nos na terceira. Esta afirma que, em algum sentido, a relação do intelecto com seus 

objetos depende da quididade do intelecto. Eis a terceira premissa da primeira parte do 

argumento de DO 5: 

 

Nosso intelecto possui também por si mesmo e de acordo com sua própria natureza uma 

relação per se <per se ordinem> com as coisas que existem. Com efeito, entre as potências 

passivas e ativas e os seus objetos há uma relação per se <ordo per se>
82

.  
 

Como se deve entender esse texto? 

Quando analisamos a noção de espécie inteligível em Tomás, assumimos que é 

possível discernir atos cognitivos de tipos distintos a partir de seus objetos. Por exemplo, é 

possível distinguir as diversas ocorrências de intelecções sobre a quididade de macaco das 

ocorrências de intelecções sobre a quididade de cachorro atentando-se para o fato de que as 

primeiras têm por objeto uma quididade, enquanto as últimas têm por objeto outra. Não se 

trata apenas de distinguir uma ocorrência de outra, mas também de discernir as intelecções 

segundo os seus tipos: uma intelecção sobre a quididade de macaco é de um tipo distinto 

daquele a que pertence uma intelecção sobre a quididade de cachorro.  

Isso indica que a relação entre um ato cognitivo e seu objeto não é meramente 

circunstancial. Na análise sobre a posição de Tomás, consideramos duas hipóteses: ou a 

relação de um ato cognitivo com seu objeto é constitutiva para esse ato, ou ela decorre do 

modo como esse ato é constituído em si mesmo. Ambas explicam por que somos capazes de 

discernir tipos de atos cognitivos em termos de seus objetos. De acordo com a primeira, esse 

processo de discernimento se daria como aquele pelo qual distinguimos objetos que são 

homens daqueles que são cachorros em termos das características essenciais desses objetos. 

De acordo com a segunda, tal processo se daria como aquele pelo qual determinamos a que 

                                                                                                                                                                                     
assim como qualquer substância intelectual, é um intelecto que contém em sua essência todos os seus objetos, e é 

como que um exemplar para eles.  
82

 DO 5, 20: Habet etiam intellectus noster secundum se et secundum propriam naturam per se ordinem ad ea, 

quae sunt. Inter potentias enim passivas et activas et sua obiecta attenditur ordo per se. 
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tipo uma coisa pertence a partir de alguma característica que decorre da essência dessa coisa e 

que tem a mesma extensão que esse tipo. Por exemplo, a capacidade de latir não está entre as 

características essenciais de um cão, mas tudo o que é capaz de latir é um cão e vice-versa, de 

modo que é suficiente constatar que um animal late para saber que ele é um cão. Quando as 

notas essenciais de um objeto são desconhecidas, as características que decorrem da essência 

dele podem ser úteis para discriminá-lo de outros objetos. 

 Procuramos mostrar antes que Tomás descarta a primeira dessas hipóteses e aceita a 

segunda. A ideia que serve de base para isso é a de que toda entidade, qualquer que seja a sua 

natureza, é especificada por aquilo que lhe é intrínseco: uma substância é especificada por 

seus elementos e um acidente o é, em certa medida, pela substância à qual inere e os acidentes 

desta. Na medida em que é extrínseco a um ato cognitivo, o objeto não pode especificá-lo. A 

especificação de um ato dessa natureza se deve ao fato de que os princípios intrínsecos desse 

ato são proporcionados a um determinado objeto, isto é, são constituídos de tal maneira que 

de suas propriedades internas se segue a relação com seu objeto. Pensamos que Dietrich 

rejeita a mesma hipótese que Tomás tendo por base o mesmo princípio: o tipo a que uma 

entidade pertence não pode ser determinado por algo que seja totalmente extrínseco a essa 

entidade
83

. A relação do intelecto com o inteligível não é constitutiva do intelecto, mas sim 

algo que decorre da quididade deste. É nesse sentido que a relação entre intelecto e objeto é 

per se. 

 Dada a premissa estabelecida em 3.1.1, pode-se concluir então, com Dietrich, o 

seguinte:       

 

Logo, as coisas ou as quididades das coisas, que são objeto do intelecto, ou são idênticas ao 

intelecto, segundo o que se disse antes, ou bem haverá entre elas somente uma relação 

causal
84

. 

 

Em 2.1, ao tratarmos da aplicação do conceito de similitude às espécies inteligíveis, 

consideramos três razões a favor de conceber essa similitude como identidade da espécie 

inteligível com a forma da coisa. A primeira das razões que assinalamos visa a conciliar a tese 

de que a especificação de uma entidade qualquer, inclusive a de um ato cognitivo, se deve a 

características intrínsecas dessa entidade, com a tese de que os tipos de atos cognitivos podem 
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 Aos olhos de Dietrich, esse princípio tem validade no que diz respeito a operações vitais e, sobretudo, a 

operações vitais cognitivas. Com efeito, ao tratar da atualização dos sentidos e do intelecto possível, Dietrich 

assume que um ser é vivo quando ele tem em si mesmo o princípio de seu movimento. A partir dessa ideia, ele 

infere que nenhuma das duas atualizações pode ser totalmente passiva relativamente a um objeto exterior. Cf. 

nota 91. 
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 DO 5, 20: Igitur res seu quididates rerum, quae sunt obiectum intellectus, vel sunt idem intellectui secundum 

praedicta, vel erit inter ea solum ordo secundum rationem causae. 
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ser discernidos segundo os objetos desses atos. A identidade formal permitiria essa 

conciliação na medida em que é uma relação perfeitamente redutível às características 

absolutas, intrínsecas, dos correlatos: a espécie inteligível e a forma da coisa.  

 Uma vez que a espécie inteligível e a forma da coisa, segundo essa concepção, são 

formalmente idênticas, mas diferentes em alguma medida, argumentamos em favor da ideia 

de que a diferença entre ambas só pode estar no tipo de existência que cada uma tem. Ora, 

uma característica só pode distinguir duas coisas de resto indiscerníveis quando ela é 

irredutível às demais características dessas coisas. Um gato branco não poderia ser distinguido 

de um gato negro se brancura e negrura fossem totalmente reduzíveis à natureza felina: só 

pode discernir esses gatos em termos de suas cores porque elas são irredutíveis a essa 

natureza. Pela mesma razão, a tese da identidade formal depende da irredutibilidade da 

existência à forma, pois, caso contrário, não se poderia distinguir duas formas em termos dos 

tipos de existência que elas têm. Mas, como se sabe, Dietrich é um crítico ferrenho da tese da 

distinção real entre existência e essência
85

. Essa é uma das razões por que ele não pode 

admitir o emprego da noção de identidade na explicação da especificação da intelecção. 

 Outra razão é o fato de que ele nega que espécies inteligíveis sejam anteriores à 

intelecção
86

. 

 Por fim, admitir a identidade formal tem por consequência a ideia de que a mesma 

forma pode ser instanciada no intelecto, enquanto acidente, e na coisa, enquanto co-princípio 

do gênero substância. Ademais, ela implica que, em certa medida, o intelecto pode causar 

uma forma substancial. Apesar de seu valor explicativo, a tese da identidade formal leva a 

algumas consequências bastante implausíveis.  

 Vejamos então se a alternativa à identidade (a relação de causalidade) permite elaborar 

uma teoria mais plausível sobre a relação da intelecção com seu objeto. 

 

3.2. A constituição da quididade pelo intelecto 

 

 Mostraremos nesta seção que Dietrich admite quatro itens como candidatos a causa da 

intelecção, a saber, o indivíduo material, o fantasma, a espécie inteligível e ideias platônicas. 

Vamos mostrar que ele nega a anterioridade de cada um desses itens em relação à intelecção 

se utilizando de duas estratégias. Uma delas se baseia na impossibilidade de que uma coisa 

material cause algo no intelecto; ela visa a demonstrar que indivíduos materiais e fantasmas 
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 Cf. DIETRICH DE FREIBERG; TOMÁS DE AQUINO, 1996; IMBACH, 1997; Id., 1979; MAURER, 1990. 
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 Trataremos desse ponto em 3.2.2. 
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não podem atuar como causas da intelecção. Outra estratégia se baseia na inexistência do 

inteligível, enquanto tal, antes da operação do intelecto; ela visa a demonstrar que as ações do 

intelecto não pressupõem, em nenhum sentido, a existência de um objeto inteligível que 

pudesse causar essas ações. A primeira estratégia será objeto de 3.2.1, ao passo que a segunda 

será tematizada em 3.2.2. 

 

3.2.1. Materialidade e causalidade 

 

Depois de demonstrar que a relação entre intelecto e objeto é uma relação causal, 

Dietrich procura determinar qual é o sentido dessa relação e como, mais precisamente, ela se 

realiza. No que diz respeito ao sentido da relação causal, trata-se de saber se o objeto é a 

causa da intelecção ou se, ao contrário, a intelecção o constitui. Quanto ao modo pelo qual se 

realiza essa causalidade, trata-se de saber que tipo de causa, em sentido aristotélico ou não, 

está em questão.  

 A base do argumento é uma disjunção: ou bem a causa da intelecção é o objeto, ou 

bem a causa do objeto é a intelecção. É evidente que se trata de uma disjunção exaustiva. 

Dada a assimetria da relação causal, é impossível que tanto a intelecção seja causa do objeto, 

quanto o objeto seja causa da intelecção. O argumento procede então, fundamentalmente, por 

exclusão de uma das alternativas em favor da outra. A alternativa que Dietrich pretende 

excluir é a que afirma a causalidade do objeto sobre o intelecto.  

Em DO 5, 26, Dietrich aponta duas razões para rejeitar a ideia de que o objeto causa a 

intelecção:   

 

Com efeito, os objetos não exercem função causal relativamente ao intelecto em ato, quer 

porque o movimento dos objetos não o alcança, uma vez que ele não é um corpo, nem uma 

faculdade corpórea, mas sim algo separado, como diz o Filósofo; quer porque nessa 

cognição não é pressuposto o objeto segundo a determinação própria de objeto, pela qual 

ele poderia mover o intelecto e, assim, exercer função causal; antes, é em razão do ato 

cognitivo que o objeto passa a ter a determinação própria de objeto
87

. 

  

 O objeto não poderia causar a intelecção (i) porque o intelecto não é algo corpóreo, em 

nenhum sentido, isto é, ele não é um corpo, nem a forma de um corpo; (ii) porque o objeto 

não existe enquanto tal antes da intelecção. Tanto a razão (i) quanto a (ii) são ambíguas.  

                                                           
87

 DO 5, 26: Obiecta enim non habent rationem causae respectu intellectus in actu, tum quia ad ipsum non 

pervenit motio obiecti, cum ipse nec sit corpus nec virtus in corpore, sed quid separatum secundum 

Philosophum, tum quia in cognoscendo non praessuponitur obiectum secundum propriam rationem obiecti, qua 

possit movere intellectum et secundum hoc habere rationem causae, sed potius in cognoscendo incipit habere 

obiectum propriam rationem obiecti. 
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Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que, segundo Dietrich, o intelecto pode ter 

como objetos os indivíduos materiais e as quididades desses indivíduos88. Assim, é legítimo 

perguntar se o termo “objeto” em (i) e (ii) refere-se a indivíduos materiais e quididades, 

tomados conjuntamente, ou apenas a um desses objetos.  

Em segundo lugar, é necessário atentar para a possibilidade de entender a atualização 

de uma faculdade cognitiva pelo objeto em termos intencionais ou em termos ontológicos. Em 

sentido intencional, entende-se que essa atualização é causada pelo objeto na medida em que 

ele é tornado presente para a faculdade por meio de alguma entidade mental intermediária, tal 

como uma representação ou uma similitude do objeto. Segundo Tomás, por exemplo, a 

intelecção não é causada pelo objeto segundo o modo de existência real que ele tem fora da 

mente, mas sim na medida em que ele é tornado presente para o intelecto, antes da intelecção 

e para ela, pela espécie inteligível. Em sentido ontológico, entende-se que essa atualização é 

causada pelo objeto diretamente, segundo o modo de existência real desse objeto, e não na 

medida em que ele é tornado presente para a faculdade por uma similitude, representação ou 

outra entidade intermediária. Tendo em vista essa dupla possibilidade, é pertinente perguntar 

se a causalidade que Dietrich pretende rejeitar pelas razões (i) e (ii) é entendida apenas em 

sentido ontológico, ou se ela deve ser compreendida também em sentido intencional.  

Em suma, o intelecto pode ter por objetos tanto os indivíduos materiais quanto as 

quididades desses indivíduos, e existem dois modos pelos quais um objeto pode atualizar uma 

faculdade cognitiva, a saber, segundo o modo de existência real desse objeto ou por meio de 

uma similitude existente na faculdade. A hipótese de que o objeto causa a intelecção se 

desdobra, portanto, em quatro hipóteses: (a) os indivíduos materiais causam, segundo o seu 

modo de existência real, a intelecção; (b) eles causam-na na medida em que são 

representados, isto é, por meio dos fantasmas; (c) uma quididade existente fora do intelecto 

enquanto inteligível em ato causa, segundo seu modo de existência real, a intelecção; (d) ela 

causa a intelecção na medida em que é representada no intelecto por uma similitude, e não 

diretamente.  

 Tomás rejeitaria (a), (b) e (c), mas aceitaria (d). Ora, como se mostrou na seção 2, 

Tomás concebe a espécie inteligível como uma similitude abstrata de quididades que é 

princípio da intelecção. A hipótese que vamos defender aqui é que Dietrich pretende rejeitar 

qualquer tipo de causalidade do objeto relativamente ao intelecto, quer ela seja entendida em 
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 DO 5, 26: Obiectum enim intellectus est quiditas secundum Philosophum vel res secundum rationem suae 

quiditatis (...). [Com efeito, o objeto do intelecto é, segundo o Filósofo, a quididade, ou a coisa segundo a 

determinação de sua quididade.] 
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sentido ontológico, quer em sentido intencional. Assim, além de recusar (a), (b) e (c), ele não 

poderá aceitar (d). Tal discordância tem como consequência que a formação do conceito, em 

Dietrich, não pode ser entendida como a explicitação de um conteúdo já disponível no 

intelecto por outros meios e que tem, numa relação causal direta ou indireta com a coisa, a 

garantia de sua realidade. O intelecto formaria seus conceitos de maneira perfeitamente 

autônoma, sem ter por base o conteúdo apresentado pelos fantasmas ou qualquer outra coisa 

externa a si mesmo. A validade dos conceitos empíricos em Tomás é estabelecida a partir da 

origem desses conceitos, cuja formação apoia-se nas espécies inteligíveis obtidas a partir dos 

fantasmas. Em Dietrich, porém, a realidade do objeto representado pelo conceito, isto é, a 

diferença entre conceitos de objetos fictícios e reais, só pode ser demonstrada a partir da 

consideração das características intrínsecas das faculdades e das representações envolvidas na 

intelecção.  

 Segundo a nossa proposta interpretativa, a refutação completa da tese de que o objeto 

causa a intelecção envolve, portanto, a refutação de cada uma dessas hipóteses. Nesse sentido, 

entendemos que a razão (i) citada acima para negar que o objeto seja causa da intelecção, a 

saber, a ideia de que o intelecto não é um corpo, nem uma potência corpórea, deve ser 

interpretada como dizendo respeito aos indivíduos materiais, no seu modo de existência real e 

enquanto representados pelos fantasmas. A razão (i) trataria então das hipóteses (a) e (b). 

Quanto à razão (ii), a saber, a ideia de que o objeto do intelecto não existe, enquanto tal, antes 

da intelecção, ela deve ser interpretada como dizendo respeito a todas as hipóteses. Antes da 

operação do intelecto, não são objetos inteligíveis nem o indivíduo material, nem o fantasma, 

nem uma quididade inteligível em ato independentemente do intelecto, nem a quididade 

enquanto representada por uma espécie inteligível antes da intelecção.  

 O papel de refutar as hipóteses (a) e (b) que atribuímos à razão (i) pode ser justificado 

por um texto em que se procura explicar a razão (i). Trata-se de DO 5, 21: 

  

Mas tais coisas [sc. as coisas materiais compostas de matéria e forma] não exercem 

influência causal relativamente ao intelecto, e me refiro à influência que é própria à causa 

per se. A razão disso é que o intelecto é um ente incomparavelmente mais formal e simples 

do que esses entes. No entanto, é necessário que as causas per se, que são causas segundo a 

atualidade, contenham em si, em razão de sua virtude mais formal, o seu causado, antes que 

esse causado exista em si mesmo; de outro modo, elas não desempenhariam a função de 

causa em relação aos entes. E isso levou Aristóteles a admitir um intelecto agente na 

produção das espécies inteligíveis, algo de que não é capaz uma virtude inferior ao 

intelecto: com efeito, o agente sempre é mais nobre do que o paciente e o princípio <é 

sempre mais nobre> do que a matéria (...)
89

.  
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 DO 5, 21: Sed huiusmodi res [sc. res materiales composita ex materia et forma] non habent rationem causalis 

influentiae respectu intellectus, et dico influentiam, quae est causae per se. Huius autem ratio est, quia 
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 A análise desse raciocínio revela que Dietrich não pretende aqui eliminar, como 

possíveis causas de intelecção, nem as espécies inteligíveis entendidas como similitudes de 

quididades, nem quididades supostamente existentes enquanto inteligíveis em ato antes da 

ação do intelecto (tal qual ideias platônicas, talvez). Por meio desse argumento, só se pode 

pretender eliminar os indivíduos materiais e os fantasmas, visto que estes são similitudes 

desses indivíduos e dependem de órgãos corpóreos. Trata-se da refutação das hipóteses (a) e 

(b). 

 As premissas do argumento podem ser identificadas precisamente. Uma delas assinala 

uma condição necessária para que algo seja uma causa per se ou, conforme a tradução de 

Mojsisch
90

, uma causa essencial: se x é causa per se de y, então x contém y antes que y exista 

em si mesmo. Outra aponta uma condição necessária para que algo contenha outra coisa do 

modo requerido pela causalidade per se: se x contém y antes que y exista em si mesmo, então 

x é mais formal do que y. A primeira premissa afirma que o intelecto satisfaz essas duas 

condições necessárias, e permite supor que os indivíduos materiais não as satisfazem. No 

contexto em questão, a maior “formalidade” do intelecto está vinculada a sua maior 

“simplicidade” e “nobreza”.  

  Pode-se mostrar claramente que o raciocínio é válido. Suponhamos que os indivíduos 

materiais ou os fantasmas sejam causas per se da intelecção. A partir dessa hipótese e da 

explicação sobre a causalidade per se pode-se inferir que esses indivíduos e os fantasmas 

contêm em si todas as propriedades da intelecção, antes que esta se exerça efetivamente. Ora, 

isso requer que tais indivíduos e os fantasmas sejam mais “simples”, “formais” e “nobres” do 

que a intelecção. Entretanto, dado que o intelecto é mais formal, simples e nobre do que esses 

indivíduos e os fantasmas, chega-se a uma contradição: o intelecto seria, ao mesmo tempo, 

mais e menos formal, simples e nobre do que esses indivíduos e os fantasmas. Portanto, é 

preciso negar a hipótese e concluir que o intelecto não depende da causalidade deles. 

Uma hipótese para explicar como Dietrich concebe a assimetria da relação entre 

intelecto e objeto se baseia na ideia aristotélica segundo a qual o agente é mais nobre que o 

paciente. “Formalidade” não seria nada mais do que um sinônimo de “nobreza”. Tal ideia se 

                                                                                                                                                                                     
intellectus est ens incomparabiliter formalius et simplicius, quam sint haec entia. Necessarium est autem causas 

per se, quae sunt causae secundum rationem actus, formaliore virtute praehabere in se suum causatum, quam sit 

ipsum causatum in se, alioquin non haberent respectu entium rationem causae. Et hoc induxit Aristotelem, ut 

poneret intellectum agentem in factione specierum intelligibilium, ad quod non attingit virtus inferior intellectu: 

Semper enim agens nobilius patiente et principium materia (...) 
90

 Mojsisch traduz “causas per se” pela expressão “wesentliche Ursachen”. Desse modo, ele associa o raciocínio 

a um dos temas que, de acordo com MOJSISCH, 1984, é central para o pensamento de Dietrich: o da 

causalidade essencial.  
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encontra em diversos textos de Dietrich
91

. Em DO 21, ela aparece formulada do seguinte 

modo: “(...) com efeito, o agente sempre é mais nobre que o paciente (...)”
92

. Dado que o 

intelecto é mais nobre que os indivíduos materiais, é evidente que essa ideia permite concluir 

que esses indivíduos não são causa da intelecção. No entanto, como afirma Flasch, esse 

princípio é simplesmente explicitado por Dietrich, e assumido sem maiores explicações. De 

acordo com a avaliação desse autor, o mérito de Dietrich, no que diz respeito a esse princípio, 

estaria somente na utilização coerente deste para justificar a tese da constituição do inteligível 

pelo intelecto
93

. Uma vez que não há nenhuma passagem no DO em que Dietrich pretenda 

explicar mais detidamente esse princípio, pensamos que essa avaliação é correta pelo menos 

quanto ao DO, mas deixamos em aberto a questão se ela pode ser estendida a outras obras. 

Em todo caso, é preciso ter em mente que o papel da noção de “formalidade” é, senão 

justificar, pelo menos tornar plausível a premissa segundo a qual a causa per se contém em si 

o seu causado, antes que este exista em si mesmo. Ora, se essa noção só puder ser elucidada a 

partir do princípio aristotélico mencionado, o ganho real da argumentação de Dietrich será 

muito pequeno, visto que esse princípio é problemático e pouco claro. 

O argumento não é totalmente claro, pois os conceitos principais não são explicados 

nesse contexto. Com efeito, não se explica aí em que sentido e por que a causa per se contém 

o seu causado, nem de que maneira a maior “formalidade”, “nobreza” ou “simplicidade” dela 

contribuem para explicar isso, tampouco no que esse tipo de causa difere de outras (em 

particular, da causa por acidente que, dada a costumeira oposição entre as qualificações “per 

se” e “por acidente”, é provavelmente o ponto de referência segundo o qual se delimita o que 

seja, no texto em questão, a causa per se).  

Uma hipótese de interpretação que permite esclarecer esses conceitos é sugerida pela 

tradução de Mojsisch. Nossa tarefa no momento é avaliar a pertinência de identificar a noção 
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 Cf., por exemplo, a interessante Quaestio utrum potentiae sensitivae habeant aliquod principium activum 

intrinsecus, quod faciat eas in actu sentiendi in homine vel animali. O objetivo de Dietrich nesse texto é 

refutar a tese de que o único princípio ativo envolvido no fenômeno da sensação é a coisa externa. Tal tese é 

atribuída pelos editores a Tomás de Aquino. Segundo Dietrich, a coisa externa só é causa de uma disposição 

puramente física dos órgãos dos sentidos. O elemento propriamente psicológico, isto é, a sensação em sentido 

próprio, seria obra de um princípio intrínseco ao animal que “elaboraria” ou “processaria” o resultado da ação da 

coisa nesses órgãos. São três as razões por que a coisa não poderia ser causa da sensação: (i) todo ser vivo tem o 

princípio de suas operações vitais em si mesmo; (ii) o agente é mais nobre ou excelente do que o paciente; (iii) a 

causa per se e essencial contém o seu causado de modo mais nobre, antes que esse causado exista em si mesmo. 

Nesse texto, como em DO, a maior nobreza da operação cognitiva é usada para garantir o seu caráter ativo.  
92

 DO 5, 21: (...) Semper enim agens nobilius patiente (...). 
93

 FLASCH, 2007, p. 130: Die konstitutive Funktion des geistigen Erkennens ist die konsequentere Fassung 

davon, daß das agierende Wesen „vornehmer“ ist als das rezipierende. [A função constitutiva do conhecimento 

intelectual é a versão mais consequente da ideia de que o agente é mais “nobre” que o recipiente.] 
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de causa per se, no contexto que consideramos, com a de causa essencial. Pode-se avaliar o 

valor dessa hipótese a partir de seu poder de elucidação.  

Uma causa é essencial quando a sua ação causal se deve tão somente à sua essência. 

Ela se distingue das causas instrumentais, cuja ação se explica pela intervenção de outro 

agente; e das causas acidentais, cuja ação apoia-se em acidentes do agente. Parece não haver 

problema em aplicar essa noção de causalidade essencial à causalidade existente entre 

intelecção e objeto, pois, como se disse em 3.1.2, Dietrich entende que a relação entre ambos 

é uma relação de dependência real decorrente da própria quididade de um dos correlatos, isto 

é, daquele que atua como causa.  

O texto citado afirma que a causa per se é uma causa segundo a atualidade. Isso 

significa evidentemente que, ao contrário da matéria, uma causa per se exerce sua função 

graças a alguma determinação que ela possui em ato. De acordo com a hipótese que 

consideramos, essa determinação só pode ser uma que está contida na, ou que decorre da 

essência da intelecção ou do objeto.   

 A ideia segundo a qual uma causa per se precisa conter o seu causado, antes que este 

exista em si mesmo, parece poder ser explicada de acordo com algumas considerações gerais, 

mas plausíveis, acerca da causalidade que se apoia na atualidade do agente. Tais 

considerações ganham forma, por exemplo, na ideia de Tomás segundo a qual um agente age 

na medida em que é uma coisa de um tipo determinado, como o fogo que só pode esquentar 

porque é quente. A mesma ideia encontra-se em diversos momentos da obra de Dietrich. O 

que a motiva pode ser formulado da seguinte maneira: quando duas coisas se relacionam 

causalmente, as propriedades daquilo que sofre a ação podem ser determinadas ou deduzidas, 

em alguma medida, a partir das propriedades do agente. O efeito não pode ser inteiramente 

heterogêneo e distinto da causa. Se fosse, suas propriedades seriam perfeitamente 

independentes das da causa, e não poderiam ser determinadas a partir das que pertencem a 

esta. Mas essa possibilidade de determinação ou dedução é o que caracteriza a causalidade em 

primeiríssimo lugar. Assim se conjugam duas ideias: a de que todo agente age na medida em 

que é, em ato, uma coisa de determinado tipo, isto é, enquanto tem uma determinada forma; e 

a de que a forma responsável pela capacidade causal do agente é como que comunicada para o 

efeito. Nesse sentido, o fato de que o causado está contido na causa pode ser compreendido 

como a possibilidade de determinar ou deduzir as propriedades do causado a partir das da 

causa. 

 No entanto, como se disse em 3.1.1, Dietrich só admite como ente natural, isto é, 

como algo que existe independentemente de nossas operações cognitivas, aquilo que é 
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indispensável para a explicação das operações das coisas. Dado que uma forma esteja 

associada a um conjunto de operações, e que ela não seja suficiente para explicar a totalidade 

dessas operações, segue-se, segundo Dietrich, que o ente possuidor dessa forma deve ser 

determinado por características exteriores à sua forma (isto é, à sua quididade): as qualidades. 

Ora, as qualidades são disposições de partes quantitativas que envolvem, necessariamente, 

matéria
94

.   

 Tais considerações nos autorizam a propor três maneiras de compreender por que uma 

coisa corpórea não pode causar a intelecção. 

 Em primeiro lugar, admitir a existência de qualidades enquanto princípios de ação de 

uma coisa só faz sentido, de acordo com Dietrich, se se assume que as operações dessa coisa 

não podem ser explicadas unicamente em termos de sua quididade. Assim, o que explica as 

operações de um indivíduo corpóreo não é a quididade desse indivíduo, mas sim um conjunto 

de acidentes. Disso se segue que tal indivíduo não pode ser uma causa per se ou essencial. Por 

outro lado, a relação do intelecto com seu objeto é, como se disse em 3.1.2, algo que decorre 

da quididade do intelecto; nesse sentido, este pode atuar como causa per se.   

 Em segundo lugar, como se disse, as propriedades do efeito só podem ser 

determinadas a partir das da causa se existir alguma característica comum ao efeito e à causa. 

Assim, é plausível admitir que, quando uma coisa causa uma propriedade em outra, essa 

propriedade é como que comunicada da coisa que age para a que sofre a ação, como o calor é 

comunicado de uma coisa quente para outra pela ação de esquentar. Portanto, como o 

princípio da ação de indivíduos corpóreos são qualidades, que eles como que produzem no 

objeto que sofre sua ação, e qualidades dependem da disposição das partes quantitativas do 

objeto ao qual inerem, o intelecto não pode sofrer a ação de tais indivíduos, pois, sendo 

imaterial, conforme se disse em 3.1.2, ele não satisfaz uma das condições básicas para ser 

sujeito das qualidades que são princípio de ação de coisas corpóreas, isto é, ele não é 

quantitativamente determinado. 

 Em terceiro e último lugar, uma coisa corpórea não pode possuir, em nenhum sentido, 

características incompatíveis com o tipo natural ao qual ela pertence: por exemplo, uma pedra 

– um ser inanimado – não pode conter, em nenhum sentido, as características essenciais que 

fazem de um gato um ser animado. Todas as características que um indivíduo corpóreo pode 

ter são delimitadas pela categoria e pela cadeia de gêneros e espécies às quais ele pertence. Se 

é correta a posição de Dietrich segundo a qual o intelecto possível não é categorial, então, 
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para que um indivíduo corpóreo pudesse conter as propriedades da intelecção, seria preciso 

que ele possuísse propriedades que excedem a delimitação imposta por sua categoria, o que é 

impossível. Por outro lado, o intelecto pode conter de modo intencional as propriedades de 

uma coisa corpórea, isto é, ele pode concebê-las. Nesse sentido, um indivíduo material não 

satisfaz umas das condições necessárias para ser uma causa per se relativamente à intelecção: 

as características desta não podem ser determinadas em termos das características desse 

indivíduo, pois este não pode conter nada do que está contido no intelecto. O mesmo 

raciocínio se aplica aos fantasmas, uma vez que estes dependem de órgãos corpóreos. No 

entanto, o contrário pode ser o caso, de maneira que a intelecção pode, em certo sentido, atuar 

como causa relativamente às coisas corpóreas, como é evidente no que se refere à cognição 

orientada para a prática ou para a produção. O que não é tão claro é como a causalidade do 

intelecto pode se ajustar à intenção de Dietrich de explicar a cognição intelectual em geral, 

inclusive a teórica; esse ponto será tematizado na próxima seção.  

 

3.2.2. O inteligível enquanto posterior à intelecção 

  

 Como dissemos acima, a estratégia de Dietrich é dupla. Ela utiliza, por um lado, a 

imaterialidade total do intelecto e, por outro, a ideia de que o inteligível inexiste, enquanto tal, 

antes da intelecção. Analisamos o primeiro desdobramento dessa estratégia. Passemos agora 

ao segundo. 

 Antes de tudo, é preciso ter presente que, em DO 5, Dietrich assume duas teses. Uma 

delas afirma que o objeto primeiro do intelecto é a quididade, ao passo que os indivíduos são 

objetos secundários de intelecção
95

. Outra afirma que a quididade é concebida mediante 

definições. Cada elemento de uma definição significaria um dos aspectos da quididade
96

. 

 A primeira dessas teses é o que torna compreensível o argumento que, em nossa 

opinião, resume todos os argumentos de DO 5 a favor da anterioridade da intelecção 

relativamente a seu objeto baseados na tese de que o inteligível enquanto tal inexiste no 

mundo. No seguinte trecho de DO 5 pode-se ler a primeira premissa desse argumento central:  
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 DI III, 16: (...) obiectum intellectus possibilis secundum Philosophum est quiditas, et hoc primo et maxime per 

se. (...) Secundo ordine obiectum intellectus est ipsum quid talem quiditatem habens (...). [(...) o objeto do 

intelecto possível é, segundo o Filósofo, a quididade, e isso primeiramente e de modo mais próprio. (...) 

Secundariamente, o objeto do intelecto é o item <quid> que possui tal quididade (...).] 
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 DO 5, 26: (...) hanc <sc. quiditas> autem nequaquam apprehendit intellectus nisi distinguendo et 

determinando eius propria principia, quae Philosophus vocat partes formae, quas significat definitio. [(...) esta 

<sc. a quididade> o intelecto não apreende de nenhum modo senão distinguindo e determinando os seus 

princípios próprios, que o Filósofo chama de partes da forma, que a definição significa.] 
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Sabe-se que todas as formas que existem na natureza suscetível de geração e 

corrupção são determinadas e individuais. No entanto, o objeto do intelecto não é o 

ente determinado enquanto determinado, mas sim o ente em sentido absoluto
97

.  

 

  

Recapitulemos rapidamente o que se disse em 3.1.1 acerca da noção de ente em 

sentido absoluto e sua relação com a de quididade. Veremos então por que, segundo Dietrich, 

a natureza só produz indivíduos, e não o ente em sentido absoluto, que é o objeto do intelecto. 

 No que diz respeito às coisas materiais, quididade é o item cuja existência é postulada 

para explicar a determinação e a inteligibilidade de um indivíduo. Enquanto princípio 

explicativo, a quididade não pode apresentar as propriedades que ela serve para explicar de 

um modo que exija explicação. Assim, a função de quididade só pode ser desempenhada por 

algo que seja determinado e inteligível por si mesmo. Já que não faz sentido postular a 

existência de um item como princípio explicativo das propriedades de outra coisa se esse item 

puder ser reduzido a essa coisa, segue-se que uma coisa material não é idêntica à sua 

quididade. Esse raciocínio torna plausível a tese de que o objeto primeiro do intelecto é a 

quididade, e não o indivíduo. Este é posterior àquela na ordem de explicação: logo, o 

indivíduo deve ser concebido em termos da quididade, e não o contrário. 

A quididade não contém matéria. Uma vez que inteligibilidade e determinação são 

dadas pelo ato, a quididade não pode conter matéria prima, que é ente em potência. Além 

disso, como a quididade atua como princípio explicativo em relação ao indivíduo material, 

este deve ser concebido em termos dela, e não o contrário: portanto, ela não pode conter a 

matéria que abarca as partes do indivíduo que são partes posteriores ao todo, pois estas só 

podem ser concebidas em termos do todo ao qual pertencem. Ademais, a função do conceito 

de quididade não é descrever os elementos do conteúdo conceitual, mas sim um princípio que 

determina realmente os indivíduos corpóreos: por isso, a quididade não contém matéria 

comum, a qual pode ser elemento do conteúdo de um conceito, mas nunca elemento de uma 

coisa. Por fim, a quididade não contém matéria ex qua, pois esta é anterior ao indivíduo. 

Assim, é à forma que cabe o papel de conferir determinação e inteligibilidade ao indivíduo.  

 Qual é a relação entre a noção de quididade e a de ente em sentido absoluto? Ora, a 

diferença entre ente em sentido absoluto e ente natural corresponde a dois modos pelos quais 

um ente pode ser considerado.  
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 DO 5, 33: Constat autem, quod omnes formae, quae sunt in natura generabili et corruptibili, sunt hae et 

individuales. Obiectum autem intellectus non est ens hoc ut hoc, sed ens simpliciter. 
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Conceber algo enquanto ente em sentido absoluto consiste em concebê-lo unicamente 

em termos daquilo que confere a ele sua determinação e inteligibilidade. Tal modo de 

conceber se exprime nas definições em que apenas a forma – a quididade – é mencionada. 

Trata-se das definições que significam o mínimo que elas podem significar: por isso, 

chamamo-las de definições mínimas. Uma vez que, em Dietrich, a individuação da forma se 

deve às partes da essência do indivíduo que são posteriores ao todo, a forma não é significada 

por definições mínimas como a forma deste ou daquele indivíduo, mas sim universalmente.  

Mas isso não quer dizer que a quididade de um ente corpóreo exista ou possa existir 

separada dos outros elementos da essência desse ente. Isso se torna claro caso se atente para o 

outro modo pelo qual um ente pode ser considerado, a saber, enquanto ente natural. Conceber 

algo enquanto ente natural consiste em concebê-lo enquanto inserido numa série de causas 

eficientes e finais. Tal modo de conceber fornece a Dietrich os elementos conceituais para que 

ele formule uma proposição que atua como uma espécie de princípio de economia ao longo de 

DO: visto que a inserção de uma coisa numa série de causas eficientes e finais se deve às 

operações que essa coisa pode exercer, só conta como ente natural, isto é, como algo que pode 

existir independentemente de nossas operações cognitivas, aquilo que é condição das 

operações das coisas. Assim, uma vez que a forma de um ente corpóreo não é suficiente para 

dar conta de todas as operações desse ente, é preciso postular outro tipo de entidade que possa 

explicar essas operações: a qualidade. Como esta nada mais é que uma disposição das partes 

quantitativas de um objeto, e estas dependem da matéria, a forma de um ente corpóreo só 

pode existir na matéria, e nunca como uma espécie de ideia platônica. Noutros termos, toda 

forma é individual. O modo de conceber pelo qual se toma algo enquanto ente natural é 

expresso por um tipo de definição: aquele que menciona, além da quididade, as causas 

eficiente e final e a condição material do exercício dessa causalidade, isto é, a matéria ex qua.  

 Em suma, visto que o objeto primeiro do intelecto é ente em sentido absoluto, e que o 

âmbito da natureza não contém nada além de indivíduos, segue-se que o inteligível não está 

dado no mundo e, portanto, não pode exercer função causal relativamente ao pensamento. É o 

intelecto que deve exercer o papel de causa na sua relação com o inteligível
98

. 
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 DO 5, 33: (...) cum autem ens simpliciter, quod est obiectum primum intellectus, sit ens secundum actum, 

alioquin non haberet rationem obiecti, igitur huiusmodi ens habet entitatem ex operatione intellectus. Et hoc est, 

quod communiter dicitur, quod intellectus agit universalitate in rebus. Secundum hoc enim unamquamque rem 

ex propria ratione in esse quiditativo constituit. [(...) mas, visto que o ente em sentido absoluto, que é o objeto 

primeiro do intelecto, é ente em ato, pois, caso contrário, não exerceria a função de objeto, segue-se que tal ente 

obtém sua entidade a partir da operação do intelecto. E isto é o que comumente se diz, a saber, que o intelecto 

produz universalidade nas coisas. Com efeito, é nesse sentido que todas as coisas são constituídas no ser 

quiditativo de acordo com a sua determinação própria.] 
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 A segunda tese mencionada no início desta seção, a saber, a de que a quididade é 

concebida mediante definições, permite esclarecer os argumentos baseados numa estratégia 

semelhante à do argumento anteriormente apresentado. Os dois argumentos que 

consideraremos se baseiam na ideia de que os princípios da quididade são significados pelos 

elementos da definição. Assim como a definição é constituída por gênero e diferença 

específica, a quididade seria constituída pelos princípios significados pelo gênero e por 

aqueles significados pela diferença.  

 Um desses argumentos que se apoiam na ideia de que o inteligível inexiste, enquanto 

tal, antes da intelecção pode ser reconstruído, esquematicamente, da seguinte maneira. O 

intelecto se relaciona causalmente com seu objeto por meio dos princípios deste, isto é, ou 

bem os princípios do inteligível causam a intelecção, ou bem a intelecção constitui o 

inteligível a partir de seus princípios. Ora, se o inteligível existisse enquanto tal antes da 

intelecção, ele teria o poder de causá-la. Mas o inteligível não existe enquanto tal antes da 

intelecção. Se os princípios que o constituem existissem antes da intelecção, eles não 

poderiam causá-la. Ora, os princípios de um ente, antes de estarem articulados nele, não 

possuem os poderes causais que ele possui; os elementos que constituem o inteligível, antes 

de estarem articulados neste, não possuem, portanto, os poderes causais que ele possui. 

Assim, se o intelecto se relaciona com seu objeto por meio dos princípios deste, é preciso que 

o intelecto atue articulando esses princípios no objeto; desse modo, ao articular os elementos 

da definição, o intelecto constituiria a quididade significada por ela
99

. 

 Outro argumento desse tipo parece assumir que, assim como a espécie significa um 

ente em sentido absoluto, cada elemento da definição dessa espécie significa também um ente 

em sentido absoluto. Com efeito, gênero e diferença não significam indivíduos, mas apenas a 

forma
100

. Portanto, se a natureza não constitui o inteligível significado pela espécie, ela não 
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 DO 5, 27: Cum enim habitudo alterius istorum ad alterum attendatur secundum rationem causae, ut dictum 

est; est autem habitudo intellectus in actu ad ipsum obiectum secundum rationem principiorum obiecti, ut etiam 

iam dictum est; principia autem entis alicuius inquantum huiusmodi deficiunt ab actualitate ipsius entis et 

habent modum existentis in potentia, inquantum ex eis constituitur id, quod est ens in actu simpliciter. Igitur ens 

per sua principia nullius rei naturalis est causa. Oportet igitur potius inveniri causalitatem apud intellectum 

respectu rei ex propriis principiis quam ex parte rei per propria principia respectu intellectus. [Com efeito, uma 

vez que a relação de um destes com o outro implica a função de causa, como já foi dito; e a relação do intelecto 

em ato com o objeto se dá por meio dos princípios do objeto, como também já foi dito; mas os princípios de um 

ente, enquanto tais, carecem da atualidade desse ente e possuem o modo de um existente em potência, enquanto 

a partir deles se constitui aquilo que é ente em ato, absolutamente. Portanto, o ente não causa, por meio de seus 

princípios, nenhuma coisa natural. É necessário então que a causalidade seja exercida pelo intelecto 

relativamente à coisa, a partir dos princípios próprios desta, e não pela coisa, por meio de seus princípios 

próprios, relativamente ao intelecto.] 
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 No entanto, como dissemos em 3.1.1, embora a definição signifique apenas a forma, ela define o todo. Assim, 

o indivíduo – o todo do qual a forma é parte – está contido, em alguma medida, naquilo que é significado pela 

definição. Mas, obviamente, indivíduo e forma não estão contidos da mesma maneira. 
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constitui aquele que é significado pelo gênero, nem aquele significado pela diferença. A 

constituição do que é significado por cada elemento da definição se deve então ao intelecto, 

assim como a constituição do que é significado pela definição se deve à articulação 

espontânea das notas definidoras pelo intelecto
101

. Desse modo, o que é suposto pelo 

argumento anterior – isto é, que os elementos do inteligível estão dados antes da operação 

pelo qual ele é constituído – pressupõe que os elementos da definição e aquilo que é 

significado por eles sejam constituídos pelo intelecto antes de serem articulados.  

Dietrich entende que a relação de constituição que há, de um lado, entre intelecto e 

quididade, e, de outro, entre quididade e indivíduo natural, é transitiva: se o intelecto 

determina a quididade e esta determina o indivíduo, segue-se então que o intelecto constitui, 

sob certo aspecto, o próprio ente natural. A determinação do indivíduo pela quididade e pelos 

princípios desta é o que Dietrich chama de ser quiditativo
102

.  

Naturalmente, embora Dietrich afirme explicitamente que o intelecto é a causa 

eficiente do inteligível, essa causalidade não deve ser entendida como a causalidade eficiente 

que se encontra ordinariamente na natureza. No entanto, se a ação do intelecto não incidisse, 

em última instância, sobre os indivíduos, não haveria diferença entre as operações pelas quais 

concebemos entes fictícios e aquelas pelas quais formamos conceitos aplicáveis a entes 

realmente existentes
103

. Isso indica que, em Dietrich, a possibilidade de classificar 

corretamente os indivíduos em tipos naturais não se explica em termos da dependência da 

operação classificatória em relação ao pertencimento desses indivíduos a esses tipos; muito 

pelo contrário, é a própria operação classificatória que delimita a que tipo natural cada 
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 DO 5, 31: Praeterea in hac hominis ratione, quae est animal rationale, duplicem invenimus distinctionem. 

Unam, quae est harum formalium partium, scilicet animal rationale, inter se; aliam, quae est istius rationis ab 

ea re naturae, cuius ista est propria ratio, ut ab homine. Neutram autem istarum facit natura: operatio enim 

naturae non terminatur nisi ad rem naturae inquantum huiusmodi. Hae autem partes inter se simul etiam cum re 

subiecta sunt una res naturae. Sunt igitur huiusmodi ab intellectu distinguente et per hoc eficiente ea: idem enim 

est in huiusmodi distinguere et efficere. Cum ergo istae partes sint per se et essentialia principia huiusmodi rei, 

quae est homo, patet etiam ex paulo ante dictis, quod intellectus potius habet rationem causalis principii 

respectu rerum sive obiectorum propriorum quam e converso. [Ademais, encontramos dupla distinção nesta 

definição de homem, que é animal racional. Uma, que é a destas partes formais, a saber, animal racional, entre si; 

outra, que é a desta razão relativamente àquela coisa natural, como o homem, da qual ela é a razão própria. Mas 

nenhuma das duas produz a natureza: com efeito, a operação da natureza visa somente à coisa natural enquanto 

tal. Mas estas partes entre si juntamente com a coisa subjacente constituem uma coisa natural. Portanto, tais 

coisas derivam do intelecto que distingue e, assim, as produz: com efeito, em tais coisas, o mesmo é distinguir e 

produzir. Logo, uma vez que estas partes são princípios per se e essenciais de tal coisa que é homem, é evidente 

também a partir do que se disse há pouco que o intelecto atua como princípio causal relativamente às coisas ou 

aos objetos próprios, e não o contrário.]  
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 DO 5, 26: Et ex hoc iam habet forma rationem quiditatis et ipsa res esse quiditativum. [E a partir disso <a 

articulação dos elementos da definição> a forma atua como quididade e a própria coisa tem ser quiditativo.] Em 

3.1.1 e no início desta seção, consideramos a noção de quididade deixando de lado sua relação com o intelecto. 

No trecho citado, porém, afirma-se claramente que a forma só atua como quididade na medida em que se 

relaciona com o intelecto. 
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 Esse ponto é insistentemente frisado por Flasch. Cf. FLASCH, 1972; Id. 1984; Id. 1983. 
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indivíduo pertence. Obviamente, cabe perguntar por que algumas classificações que fazemos 

não são arbitrárias e por que algumas são aptas a descrever o mundo, enquanto outras não o 

são
104

.   

 A argumentação considerada até agora visa a rejeitar a ideia de que a intelecção se dá 

como um processo análogo ao da sensação. Noutras palavras, trata-se de negar a anterioridade 

ontológica do objeto e a ação causal do mesmo sobre o intelecto. Antes de passar à próxima 

seção, vejamos rapidamente dois dos argumentos de Dietrich contra a anterioridade 

intencional do objeto, isto é, contra a ideia de que o objeto, na medida em que é tornado 

presente por uma espécie inteligível, causa a intelecção. O resultado desses argumentos é a 

negação da distinção real entre a espécie inteligível e a intelecção. Assim, ao contrário de 

Tomás, Dietrich entende que a formação do conceito não é uma explicitação daquilo que foi 

tornado indistinta e confusamente presente no intelecto antes da intelecção e para ela por uma 

espécie inteligível
105

.  

 Na seção 2, mostramos como Tomás emprega alguns princípios concernentes à ação 

em geral para explicar a intelecção. Tais princípios se aplicam indiferentemente a ações 

imanentes e a ações transitivas, e permitem inferir algumas propriedades de espécies 

inteligíveis e conceitos. A estratégia de Dietrich nos dois argumentos mencionados consiste, 

fundamentalmente, em restringir a aplicação desses princípios gerais.  

 Em 2.2, mostramos que Tomás infere que conceitos são similitudes no mesmo sentido 

que espécies inteligíveis a partir do princípio segundo o qual toda ação, imanente ou 

transitiva, “imprime” a forma que especifica a ação em algum paciente. A ação imanente 

“imprimiria” uma forma no próprio agente, ao passo que a transitiva “imprimiria” uma forma 

em algo de exterior ao agente. A estratégia de Dietrich em um dos argumentos mencionados 

consiste em restringir esse princípio ao caso das ações transitivas, às quais ele se aplica mais 

evidentemente. Uma razão para aceitar essa restrição é que, de modo geral, se x causa uma 

forma F em y, então, antes da interação causal, x possui a forma F e y não a possui. 

Obviamente, é preciso que x e y sejam realmente distintos para que x possa agir sobre y, não 

importa em que sentido: y pode ser uma parte ou uma entidade completamente independente 

de x. Se x for idêntico a y, segue-se que x, enquanto agente, deve possuir a forma F e, 

enquanto paciente, deve não possuir a forma F: em suma, x deve possuir e não possuir a 

forma F sob o mesmo aspecto, o que é absurdo. O princípio geral sobre a ação mencionado 

implicaria, segundo Dietrich, justamente essa identidade entre agente e paciente na ação 
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 Essa questão será abordada em 3.3. 
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 Cf. os últimos parágrafos de 3.1.2. 
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imanente e, portanto, uma consequência absurda. Assim, no caso de uma ação imanente, não 

faria sentido afirmar a existência de uma forma que seja distinta da ação e que a especifique 

no mesmo sentido que uma forma especifica uma ação transitiva
106

. Afirmar a distinção real 

entre espécie inteligível e intelecção parece implicar a admissão de compromissos ontológicos 

dispensáveis. 

 Outro argumento com o fim de negar a distinção real entre espécie inteligível e 

intelecção baseia-se também na recusa de atribuir uma característica típica de ações 

transitivas a ações imanentes. Dietrich propõe uma comparação entre ações voluntárias 

transitivas, como construir e tocar um instrumento, e imanentes, como pensar. No caso das 

ações voluntárias transitivas, o que especifica a ação difere realmente dela: ora, o 

conhecimento do construtor e do tocador não se identifica nem com a ação de construir, nem 

com a de tocar. Nesse caso, é possível que construtor e tocador estejam pensando naquilo que 

pretendem fazer, sem construir nem tocar. Se o princípio de uma ação voluntária é realmente 

distinto dessa ação, então é possível que esse princípio esteja em ato no agente, sem que este 

aja. Mas não faria sentido dizer, segundo Dietrich, que alguém possui uma espécie inteligível 

em ato e que não pensa. Logo, a espécie inteligível é idêntica ao ato de pensar
107

. O que 

haveria no intelecto possível é o hábito de pensar determinado conteúdo e o exercício de 

pensá-lo.  

 Uma vez que Dietrich nega todo tipo de anterioridade do objeto em relação à 

intelecção, a validade objetiva desta não pode ser estabelecida, de acordo com ele, nos 

mesmos termos que em Tomás. A solução proposta por Dietrich baseia-se na afirmação da 

anterioridade da elaboração de definições e de classificações relativamente ao pertencimento 
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 DV 3.2.1: Est enim per se consequens, videlicet si intellectus habet speciem intelligibilem in actu, quod eo 

ipso intelligit, immo ulterius in intellectu actus primus et actus secundus sunt idem per essentiam, cum 

intelligere, quod dicunt actum secundum, sit operatio intra. Quarum operationum, quae sunt eiusdem generis, 

manentium intra operantem idem est principium et operatio. Alias, si differant, idem secundum idem educet se 

ipsum in actum. [Com efeito, é consequente por si que, se o intelecto tem a espécie inteligível em ato, por isso 

mesmo intelige; ademais, no intelecto o ato primeiro e o ato segundo são o mesmo por essência, uma vez que o 

inteligir, que chamam de ato segundo, é uma operação interior. Nessas operações, que pertencem ao mesmo 

gênero e permanecem no operante, o princípio e a operação são o mesmo. De outro modo, se diferissem, o 

mesmo, sob o mesmo aspecto, faria a si mesmo passar a ato.] 
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 DV 3.2.1: Praeterea, cum homo sit dominus actuum suorum, si forma seu species, qua intellectus est factus in 

actu, differret ab operatione, quae est intelligere, sequeretur, quod habens intellectum actu formatum specie 

simul cum hoc posset non intelligere, quod est absurdum, sicut citharoedus vel aedificator actu speculantes 

formas artis suae nihilominus possunt non operari, quod contingit in operationibus transeuntibus in extra, in 

quibus differt operatio et principium operationis. [Ademais, visto que o homem é senhor de seus atos, se a forma 

ou espécie pela qual o intelecto se atualiza diferissem da operação que é inteligir, seguir-se-ia que aquele que 

tem o intelecto informado por uma espécie ao mesmo tempo poderia não inteligir, o que é absurdo, assim como o 

tocador de citara ou o construtor que concebem em ato as formas relativas às suas artes podem, apesar disso, não 

operar, o que ocorre nas operações que visam algo de exterior, nas quais diferem a operação e o princípio da 

operação.] 
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das coisas classificadas a tipos naturais. Em outras palavras, sua solução baseia-se na tese da 

constituição, mencionada no início da seção 3.  

 Agora, vamos considerar algumas dificuldades da posição de Dietrich e como se pode 

tentar resolvê-las. 

 

3.3. Objeções 

 

 Nesta seção, iremos considerar quatro objeções presentes em DO 5 e as respostas que 

elas recebem nesse texto. Para avaliar a resposta à terceira objeção, iremos considerar a ideia 

de causalidade simultânea e a teoria do intelecto agente elaborada por Dietrich.  

 

3.3.1. A ideia de causalidade simultânea 

 

 No início de DO 5, quatro objeções são contrapostas à tese segundo a qual alguns 

entes de primeira intenção podem ser constituídos pelo intelecto
108

.  

 A primeira objeção nega qualquer atividade do intelecto a respeito de seus objetos. Ela 

menciona, como confirmação, o dito aristotélico de acordo com o qual a intelecção é um certo 

padecer. O que motiva essa posição parece ser a comparação entre intelecto e sensibilidade: 

assim como os sentidos precisam ser afetados por seus objetos, o intelecto precisaria também 

da ação dos inteligíveis sobre ele para poder exercer sua operação.  

No entanto, como se mostrou em 3.2, Dietrich nega qualquer anterioridade do 

inteligível em relação ao intelecto tendo por base uma dupla estratégia: uma apoiada na tese 

da imaterialidade total do intelecto e outra apoiada na inexistência do inteligível enquanto tal 

antes da intelecção. A última estratégia envolve um estudo sobre as quididades das coisas 

corpóreas e sobre as espécies inteligíveis. A primeira, porém, depende dos princípios de 

causalidade segundo os quais (i) o agente deve ser mais nobre do que o paciente e (ii) a causa 

deve conter em si o seu causado. A maior nobreza ou eminência do intelecto permitiriam a ele 

conter em si os seus objetos, mas impediriam que estes pudessem causar a intelecção.   

Ao contrário, a sensibilidade é a faculdade pela qual algo nos é dado, o que impede 

que ela seja totalmente ativa relativamente aos seus objetos. A dependência da sensação em 

relação ao seu objeto seria garantida, por um lado, pelo fato de o sensível existir enquanto tal 

                                                           
108

 Cf. FLASCH 1972: Diese Argumente, die Dietrich gegen seine Lehre aufführt, sind geschichtlich von 

besonderem Interesse, weil sie dem Bild entsprechen, das man sich im 20. Jahrhundert von der Erkenntnislehre 

des Mittelalters gewöhnlich macht (...). [Estes argumentos que Dietrich cita contra a sua doutrina têm 

historicamente um interesse especial, pois eles correspondem à imagem que se tem habitualmente, no séc. XX, 

sobre a teoria do conhecimento da Idade Média.] 
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independentemente da sensação e, por outro, pelo vínculo entre os sentidos e determinados 

órgãos corpóreos. O sensível se encontra no mesmo nível que esses órgãos e contém 

efetivamente as determinações que ele causa nestes
109

.  

Em suma, existe uma relação entre as propriedades do intelecto e as da sensibilidade 

tal que permite determinar as primeiras a partir das últimas. No entanto, isso não pode ser 

feito por uma simples generalização daquilo que cabe aos sentidos e por sua aplicação ao caso 

do intelecto. Muito pelo contrário, de acordo com Dietrich, a sensibilidade só pode servir de 

fio condutor para descobrir as características do intelecto por um método que contrasta as 

duas faculdades. Com efeito, a passividade, materialidade e a anterioridade do objeto, no caso 

da sensação, correspondem à espontaneidade, à imaterialidade e à posterioridade do objeto, no 

caso da intelecção. 

Mas, como já se sabe muito bem, a não passividade do intelecto possível quanto a seus 

objetos não significa que ele seja totalmente impassível. Ora, visto que ele é uma pura 

potencialidade, ele precisa de uma causa que lhe seja externa para atualizar-se, como qualquer 

coisa que está potência. Excluído o candidato mais óbvio a causa dessa atualização – o 

inteligível –, é preciso procurá-la em outra parte. Em conformidade com a tradição 

aristotélica, Dietrich chama de intelecto agente o princípio responsável pela atualização do 

intelecto possível
110

.    

A quarta objeção é semelhante à primeira. Ela compara a imaginação com o intelecto e 

conclui que, assim como a imaginação não põe nada na coisa, assim também o intelecto, ao 

conceber ou representar a realidade, não age sobre nada de exterior a si. Sua refutação é 

semelhante também à da primeira: ela nega a anterioridade do inteligível relativamente à 

intelecção. 

 A segunda objeção afirma que tudo o que é produzido pelo intelecto não passa de um 

ente de segunda intenção. A estratégia de refutação consiste numa enumeração dos tipos 

principais de entidades considerados ao longo de DO e na indicação de que alguns deles, 

ainda que sejam, em certo sentido, constituídos pelo intelecto, figuram, contudo, em alguma 

categoria, o que faz deles entes de primeira intenção. Isso os diferenciaria de objetos fictícios, 

de intenções lógicas e de certos objetos matemáticos.  

                                                           
109

 Cf. nota 91. Embora causem as modificações nos órgãos dos sentidos a partir das quais se formam as 

sensações, os sensíveis não seriam a causa total do fenômeno da sensação. O elemento propriamente psicológico 

seria obra de um princípio interno que “processa” essas modificações.  
110

 Trataremos disso com mais detalhes em 3.3.2. 
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 O primeiro tipo de entidade a ser mencionado é o que contém os chamados entes 

naturais
111

. Trata-se daquelas entidades indispensáveis para a explicação das operações dos 

indivíduos. No âmbito das coisas corpóreas, entes naturais são as substâncias, as quantidades 

e as qualidades. Enquanto entes naturais, nenhuma dessas entidades depende da intelecção, 

mas apenas da série de causas eficientes e finais na qual estão inseridas; enquanto objetos do 

intelecto, porém, elas seriam constituídas na medida em que têm as notas constitutivas de sua 

quididade determinadas espontaneamente pela operação intelectual. A determinação do 

inteligível pelas notas discernidas e constituídas pelo intelecto é o que Dietrich chama de ser 

quiditativo. Assim, mesmo o ente natural seria em alguma medida constituído pelo intelecto, a 

saber, na medida em que tem ser quiditativo e é um algo <quid>. É verdade que Dietrich 

chega a dizer que o intelecto é causa eficiente do inteligível, mas, tendo em vista o contexto 

de sua argumentação, fica claro que, se faz sentido falar de causalidade nesse contexto, ela 

deverá ser compreendida então como uma causalidade sui generis. 

O segundo e terceiro tipos compreendem acidentes dispensáveis no que diz respeito à 

explicação das operações de indivíduos. O segundo tipo envolve os acidentes propriamente 

ditos pertencentes a categorias que não a da quantidade e da qualidade. O terceiro envolve as 

propriedades e paixões per se. Uma vez que Dietrich só admite entes naturais como 

independentes da intelecção, o segundo e o terceiro tipos, apesar de serem categoriais
112

, 

deveriam a sua existência ao intelecto. 

O quarto tipo envolve os objetos matemáticos. Alguns deles poderiam ser instanciados 

na matéria e se relacionar com algum ente natural, o que faria deles entes de primeira intenção 

da categoria da quantidade. Contudo, a característica própria das definições matemáticas, 

tanto na Aritmética quanto na Geometria, é que elas desconsideram entes naturais e seus 

princípios, o que se traduz numa desconsideração da possibilidade de instanciação de seus 

objetos na matéria
113

. Tais objetos matemáticos que só têm existência graças ao modo como 

são concebidos, e não têm qualquer relação com um ente natural, não seriam entes categoriais, 

nem de primeira intenção. 
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 Cf. 3.1.1 e 3.2.2. 
112

 As condições de pertencimento a uma categoria são objeto de DO 3, assim como as condições para que algo 

seja “reduzido” ou não a uma categoria (como a matéria e a forma, embora não sejam substâncias, podem ser 

“reduzidas” ao gênero substância). Não trataremos desses assuntos aqui, mas cabe pelo menos mencionar as 

condições de pertencimento a uma categoria. Para ser um ente categorial, uma coisa precisaria (i) ser um ente 

natural ou algo essencialmente relacionado a um ente natural; (ii) ser um ente completo; (iii) conter matéria ou 

algum princípio que se relacione, enquanto potência, com outro, que seria o ato correspondente. As entidades de 

segundo e terceiro tipos seriam entes categoriais porque estariam essencialmente relacionadas a entes naturais, 

como circunstâncias, consequências etc. 
113

 Cf. 3.1.1. 
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O quinto e último tipo é o dos chamados entes de segunda intenção ou entes de razão. 

De um modo geral, eles são caracterizados como formas, no intelecto, graças às quais as 

coisas podem ser pensadas. Juízos, conceitos, sujeitos e predicados, gêneros e espécies, entre 

outros, podem ser mencionados como exemplos de tais entes. Se for correta a posição de 

Dietrich sobre os tipos anteriores, segue-se então que, embora todo ente de razão seja causado 

pelo intelecto, nem tudo o que é causado pelo intelecto é ente de razão. Uma das diferenças 

entre os dois primeiros tipos e o quarto é que entes de razão são apenas instrumentos ou 

condições estruturantes e dispositivas da intelecção, ao passo que entes naturais e seus modos 

são os objetos principais da intelecção. Outra diferença pode ser explicada em termos da 

distinção usual, mas útil, entre objeto e coisa. Por meio dessa distinção, acreditamos poder 

tornar mais clara a dificuldade para cuja solução a ideia de causalidade simultânea – chave da 

resposta à terceira objeção – foi criada. Vejamos então o que ela significa e como ela se 

relaciona com a segunda e a terceira objeções. 

 Por coisa entendemos qualquer entidade, quer ela seja visada por algum ato cognitivo 

ou não, e que existe ou pode existir independentemente de nossas operações. Por objeto 

entendemos qualquer item representado na mente ou visado por atos cognitivos. Essas duas 

noções não têm a mesma extensão: existem coisas que não são objetos e objetos aos quais não 

corresponde nenhuma realidade no mundo. De acordo com essas explicações, um ente fictício 

poderia ser um objeto, mas não uma coisa. Assim, a questão sobre as condições para que um 

ato cognitivo tenha um objeto não se identifica com a questão sobre as condições para que um 

ato cognitivo tenha por objeto uma coisa. É legítimo perguntar então o que faz uma 

representação representar um objeto, e se ela representa entes que podem existir realmente.  

 No que se refere à segunda objeção, pode-se dizer o seguinte. Conceitos sobre entes 

fictícios são conceitos aos quais, por definição, não pode corresponder nenhuma coisa. A um 

conceito matemático pode corresponder alguma coisa da categoria da quantidade, ou não, 

quando esse conceito representa um objeto que não pode ser instanciado na matéria. A uma 

intenção primeira, como um conceito que representa entes do primeiro, do segundo e do 

terceiro tipos, corresponde sempre alguma coisa. A uma intenção segunda, como as noções de 

gênero e espécie, pode corresponder em certo sentido alguma coisa, quando essas noções se 

aplicam a intenções primeiras. Não é descabido dizer que um gênero ou uma espécie 

representam coisas existentes. Mas, evidentemente, intenções lógicas podem ser aplicadas a 

conceitos sobre entes fictícios ou sobre objetos matemáticos que não podem ser instanciados, 

como quando se diz que quimera é um conceito; nesse sentido nenhuma coisa corresponde à 

intenção segunda conceito. Intenções lógicas são, portanto, ontologicamente indiferentes, ao 
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contrário das intenções primeiras
114

. Eis a segunda diferença entre entes de segunda intenção 

e entes de primeira intenção: aqueles são concebidos mediante conceitos ontologicamente 

neutros; estes, por meio de conceitos dependentes de determinadas condições ontológicas.  

O sentido da terceira objeção pode ser melhor apreciado a partir da teoria da abstração 

de Tomás e de sua relação com as noções de objeto e coisa. No contexto dessa teoria, 

conceitos ou representações produzidos unicamente pelo intelecto, sem ter por base ou 

exemplar algo de exterior a ele, como os entes materiais ou as similitudes sensíveis pelas 

quais são representados, não têm a sua referência a coisas garantida. Com efeito, Tomás 

procura explicar essa referência em termos da dependência dos conceitos relativamente às 

coisas materiais e às similitudes que as representam na sensibilidade. Espécies inteligíveis e 

conceitos não poderiam ser produzidos nem usados para representar e conhecer coisas caso 

não fossem formados tendo por base similitudes sensíveis causadas por coisas existentes no 

mundo. Um conceito de conceitos, uma intenção segunda, parece prescindir dessa relação, 

visto que sua função não é descrever coisas no mundo, mas sim outros conceitos. Um 

conceito sobre objetos fictícios, se não prescinde de uma base empírica a partir da qual seja 

diretamente formado, não remonta, porém, a fantasmas que representem coisas realmente 

existentes. Desse ponto de vista, a posição de Dietrich parece no máximo explicar o modo 

como o conceito pode representar objetos, sem dar conta da garantia de que esses objetos 

sejam coisas. Pensamos que a terceira objeção
115

 deve ser interpretada nesse sentido: 

explicações sobre conceitos empíricos que negam a anterioridade da coisa relativamente à 

intelecção não são capazes de garantir a referência desses conceitos às coisas.  

 É para resolver essa dificuldade que Dietrich emprega a noção de causalidade 

simultânea. A ideia de causalidade simultânea é a ideia de que o mesmo todo pode ser 

causado por diferentes causas, de diferentes modos, mas de tal maneira que, suprimida a ação 

de uma dessas causas, as outras poderiam continuar a produzir o mesmo todo. Em DO 5, essa 
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 DO 5, 54: Haec autem <genus, species, etc.>, quia sunt res secundae intentionis, possunt attendi non solum 

circa entia, sed etiam circa non entia. [Estes, porém, <gênero, espécie etc.>, porque são coisas de segunda 

intenção, podem ser observados nos entes, mas também nos não entes.] 
115

 Ao que parece, a terceira objeção é a que Dietrich considerava mais importante. Com efeito, ela se repete ao 

longo de DO 5, do início ao fim. Na sua primeira formulação: DO 5, 7: (...) ex operatione intellectus nihil 

ponitur in re vel circa rem extra intellectum (...). [(...) pela operação do intelecto nada é posto na ou acerca da 

coisa (...).] Em formulação posterior: DO 5, 29: Nec obstat, si quis obiciat, quod huiusmodi habitudo, qua 

intellectus determinat alicui rei principia sua, non est nisi secundum modum intelligendi, et hoc non habet 

rationem causandi. [Não há problema se alguém objetar que tal relação, pela qual o intelecto determina para 

alguma coisa os seus princípios, ocorre somente segundo o modo da intelecção e, por isso, não é causal.] Outra 

formulação, no mesmo capítulo, é a que se segue. DO 5, 39: (...) Esse enim quiditativum non videtur esse nisi 

apud intellectum eo, quod res non habet hunc modum, nisi inquantum sibi ab intellectu determinantur propria 

principia huiusmodi. [Com efeito, o ser quiditativo não parece existir senão no intelecto, pois a coisa não tem 

esse modo senão enquanto os seus próprios princípios lhe são determinados pelo intelecto.] 
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ideia é aplicada à relação que tem como correlatos, de um lado, um ente qualquer e, de outro, 

Deus, a natureza e o intelecto. A tese de DO 5 afirma então que o todo de cada coisa pode ser 

causado por Deus, pela natureza e pelo intelecto, mas de diferentes maneiras. Deus seria a 

causa de um ente ser ente, ao causar a existência dos princípios dele. A natureza ou, mais 

precisamente, uma série de causas eficientes e finais explicaria por que e como um ente passa 

da potência ao ato e se torna um ente natural. O intelecto responderia, por fim, pelo fato de 

um ente ser algo <quid>, um objeto inteligível, ao constituir a sua quididade a partir daquilo 

que é significado pelas partes da definição (as chamadas partes da forma). As noções de ente, 

ente natural e algo exprimem o todo daquelas coisas às quais se aplicam: não é em função de 

uma parte, mas sim de seu todo, que uma coisa qualquer é ente, ente natural e algo. Um 

princípio responsável por uma coisa cair sob alguma dessas noções produz então o todo dessa 

coisa, e não apenas uma parte. Mas é evidente que, segundo Dietrich, existe uma relação de 

prioridade-posterioridade entre as causas: se a causalidade divina que incide sobre uma coisa 

cessar, esta não pode ser nem um ente natural, nem um algo <quid>; ademais, se uma coisa 

não estiver previamente inserida numa série de causas eficientes e finais, ela não pode ser um 

algo <quid>. Portanto, tudo o que é ente natural existe, mas é possível que uma coisa exista e 

não seja um ente natural; tudo o que é algo <quid> é um ente natural, mas nem tudo o que é 

ente natural é um algo <quid>
116

.  

A reserva de Aertsen quanto às interpretações que privilegiam a tese da constituição 

encontra respaldo na ideia de causalidade simultânea
117

. Com efeito, a tese da constituição 

implica a dependência do inteligível relativamente à intelecção; mas a ideia de causalidade 

simultânea, se não nega essa dependência, impõe a necessidade de qualificá-la. Flasch 

concede que essa ideia é um verdadeiro obstáculo à sua proposta interpretativa. Na sua 

avaliação, o objetivo de Dietrich ao propor essa ideia era garantir a possibilidade de se 

investigar as causas de fenômenos naturais sem se recorrer à atividade do intelecto; em outras 

palavras, trata-se de garantir a possibilidade de ciências naturais independentes de 
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 MOJSISCH, 2000, p.73: Alles, was der Intellekt erkennt, ist. Es gilt aber nicht die Umkehrung: Alles, was ist, 

wird notwendig erkannt. Denn jedes Naturding wird ganz von der Natur, ganz von der Erstursache, Gott, und 

ganz vom Intellekt hervorgebracht, jedoch auf je unterschiedliche Weise, so daß ein Naturding auch existieren 

kann, wenn es nicht erkannt wird. [Tudo o que o intelecto conhece existe. Mas não vale a inversão: tudo o que 

existe é necessariamente conhecido. Pois cada coisa é produzida totalmente pela natureza, totalmente pela causa 

primeira, Deus, e totalmente pelo intelecto, mas de maneira diferente em cada caso, de modo que uma coisa 

natural também pode existir quando não é conhecida.]  
117

 AERTSEN, 1999: Das Modell der dreigliedrigen Simultankausalität läßt sich nicht mit einer transzendental-

logischen Deutung vereinbaren. Jede der drei Ursachen hat eine eigentümliche Kausalität. [O modelo da 

causalidade simultânea ternária é incompatível com uma interpretação transcendental-lógica. Cada uma das três 

causas tem uma causalidade própria.] 
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considerações sobre a relação do intelecto com seus objetos
118

. A mesma dificuldade surge 

quando se atenta para o fato de que, em Dietrich, os objetos de conhecimento não são 

representações, mas sim, como Flasch admite
119

, coisas em alguma medida exteriores ao 

pensamento. A noção de causalidade aplicada à atividade do intelecto é muito distinta daquela 

aplicada à interação entre coisas materiais no mundo, o que resulta numa perda de clareza da 

tese da constituição.  

 Uma das razões por que as dificuldades mencionadas surgem para a interpretação de 

Flasch é o fato de que esse autor crê que o argumento de DO 5 visa a estabelecer a 

conformidade do pensamento com o mundo sem recorrer à relação da coisa e do intelecto com 

Deus
120

. Por outro lado, as interpretações de Mojsisch
121

 e Perler
122

 procuram contornar as 

dificuldades enfrentadas por Flasch explicando o argumento de DO 5 a partir da tese de que o 

intelecto agente é uma imagem de Deus. Dizer que o intelecto agente é imagem de Deus 

significa, em Dietrich, que esse intelecto emana diretamente de Deus e, por isso, “herda” 

algumas propriedades de sua causa. É evidente que eles abrem mão da principal vantagem da 

interpretação de Flasch: sua economia. Na seção seguinte, a partir da teoria do intelecto 

agente, indicaremos como se pode lidar com as dificuldades apontadas sem recorrer a essa 

tese.    

  

3.3.2. Intelecto agente 

 

 Antes de avaliar a teoria do intelecto agente no que se refere à questão da 

aplicabilidade de conceitos empíricos a coisas materiais, vamos considerar as características 

atribuídas por Dietrich ao intelecto agente que, segundo julgamos, são as mais relevantes para 

nossa questão. Depois de apresentarmos a argumentação para admitir a existência desse 
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 FLASCH 1972: Die Lehre von der Simultankausalität hätte also den Sinn, eine Berufung auf die konstitutive 

Funktion unseres Denkens dann abzuweisen, wenn nach der empirischen Ursache eines Naturvorgangs gefragt 

wird. [A doutrina da causalidade simultânea teria então o sentido de recusar o recurso à função constitutiva de 

nosso pensamento quando se pergunta pela causa empírica de um fenômeno.] 
119

 FLASCH 1972: (...) es kommt nicht zu einer Trennung von Ding an sich und überformten Ding für uns, da 

die Prinzipien, die der Intellekt der Sache als die Wesensteile ihrer Form konstitutiv zuschreibt, ihr ganzes, ihr 

quidditatives An-sich bestimmen. [(...) não se trata de uma separação entre coisa em si e coisa informada para 

nós, uma vez que os princípios que o intelecto atribui constitutivamente à coisa como partes essenciais de sua 

forma determinam inteiramente o seu Em-si quiditativo.] 
120

 FLASCH 1972: (...) Dietrich <will> die Konformität, welche zwischen dem Wesensaufbau der Dinge und 

unserem logischen Koordinatensystem von genus und differentia specifica bestehen soll, nicht auf die 

gemeinsame Begründung der subjektiven wie der objektiven Welt durch Gott zurückzuführen (...). [Dietrich não 

<quer> atribuir a conformidade que deve existir entre a estrutura essencial das coisas e nosso sistema de 

coordenadas de genus e differentia specifica à fundamentação comum tanto do mundo subjetivo quanto do 

objetivo por Deus (...).] 
121

 MOJSISCH, 1977, pp. 79-81. 
122

 PERLER, 2002, p. 149. 
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intelecto, trataremos da sua caracterização por Dietrich como um intelecto em ato por 

essência, simples e causa essencial dos inteligíveis. Desse modo, poderemos explicar a tese de 

que o intelecto atua como exemplar para seus objetos e não nos comprometer com as 

interpretações de Perler e Mojsisch, as quais dependem, de modos diferentes, da tese de que o 

intelecto agente é uma imago Dei.  

A afirmação da existência do intelecto agente é justificada muitas vezes da mesma 

maneira na tradição aristotélica. Uma indicação disso é o fato de que Tomás e Dietrich 

apresentam fundamentalmente o mesmo argumento para obter essa justificação. De fato, na 

seguinte passagem de DO 5, já citada em 3.2.1, a necessidade de comprometer-se com a 

existência de tal intelecto é vinculada à impossibilidade de que objetos causem a atualização 

do intelecto possível: 

 

Mas tais coisas [sc. as coisas materiais compostas de matéria e forma] não exercem 

influência causal relativamente ao intelecto, e me refiro à influência que é própria à causa 

per se. A razão disso é que o intelecto é um ente incomparavelmente mais formal e simples 

do que esses entes. No entanto, é necessário que as causas per se, que são causas em razão 

de alguma atualidade, contenham em si, em razão de sua virtude mais formal, o seu 

causado, antes que esse causado exista em si mesmo; de outro modo, não exerceriam a 

função de causas relativamente aos entes. E isso levou Aristóteles a admitir um intelecto 

agente na produção das espécies inteligíveis, algo de que não é capaz uma virtude inferior 

ao intelecto: com efeito, o agente sempre é mais nobre do que o paciente e o princípio <é 

sempre mais nobre> do que a matéria (...)
123

. 

 

 Em 3.1.2, mostramos que, para Dietrich, o intelecto possível é em si mesmo uma pura 

potencialidade. Mas, como Dietrich concorda com Tomás quanto à ideia de que algo só pode 

agir na medida em que possui alguma determinação, ele precisa aceitar também a ideia 

segundo a qual o intelecto possível só se torna apto para exercer a sua ação própria – inteligir 

– após atualizar-se. Uma vez que nada pode atualizar a si mesmo, é necessário então que 

exista algo distinto do intelecto possível e que atue sobre ele no sentido de torná-lo capaz de 

operar por si. Ora, como procuramos mostrar em 3.2.1 a partir do texto citado, essa 

atualização do intelecto possível não pode ser realizada pelos indivíduos materiais nem pelos 

fantasmas. É a materialidade destes que impede que eles ajam sobre o intelecto possível. 

Dado que o agente é mais nobre ou formal do que o paciente, e que uma coisa imaterial é 
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 DO 5, 21: Sed huiusmodi res [sc. res materiales composita ex materia et forma] non habent rationem 

causalis influentiae respectu intellectus, et dico influentiam, quae est causae per se. Huius autem ratio est, quia 

intellectus est ens incomparabiliter formalius et simplicius, quam sint haec entia. Necessarium est autem causas 

per se, quae sunt causae secundum rationem actus, formaliore virtute praehabere in se suum causatum, quam sit 

ipsum causatum in se, alioquin non haberent respectu entium rationem causae. Et hoc induxit Aristotelem, ut 

poneret intellectum agentem in factione specierum intelligibilium, ad quod non attingit virtus inferior intellectu: 

Semper enim agens nobilius patiente et principium materia (...). 
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mais nobre e formal do que uma coisa material, segue-se que esta não pode atuar sobre 

aquela, e que o agente de um paciente imaterial só pode ser imaterial.   

 No entanto, a causa imaterial da atualização do intelecto possível não pode ser um 

universal subsistente, como uma ideia platônica, pois, como indicamos em 3.1.1 e 3.2.1, 

Dietrich nega a existência de tais entidades. Tal universal conteria a mesma forma que uma 

multiplicidade de indivíduos corpóreos, mas não a sua matéria. Mas, como indicamos nessas 

seções, a quididade ou forma de tais indivíduos, segundo Dietrich, só pode ter existência real 

na matéria. Em grandes linhas, a razão disso é que toda forma está associada a um conjunto de 

operações que determina as condições de instanciação dessa forma. As operações associadas a 

uma forma corpórea exigem, necessariamente, a sua instanciação na matéria. Só faria sentido 

dizer que uma forma corpórea existe separada da matéria quando compreendemos essa 

separação em sentido intencional. 

 Mesmo que existisse uma ideia platônica, uma entidade imaterial exterior ao intelecto 

possível e capaz de causar sua atualização, pode-se argumentar que ela não seria suficiente 

para explicar as operações desse intelecto. De modo semelhante, Dietrich argumenta que a 

ação da coisa material sobre os órgãos dos sentidos não é suficiente para explicar a sensação. 

Uma das razões usadas por Dietrich para justificar a ideia de que a coisa material não pode ser 

a única causa ativa na sensação é a sua interpretação da concepção aristotélica sobre os seres 

vivos: um ser vivo se distinguiria de um ser inanimado pelo fato de ter em si mesmo o 

princípio das suas operações vitais. Tal princípio não seria apenas uma condição estruturante 

dessas operações, mas sim a sua causa deflagradora, a qual, em algumas circunstâncias, 

colaboraria com outros agentes. No caso da sensação, a causa interna da sensação não poderia 

prescindir das modificações de órgãos corpóreos; nesse sentido, essa causa e a coisa material 

colaborariam para causar o fenômeno da sensação. Mas, no caso do intelecto possível, a sua 

atualização se explicaria apenas em termos de um princípio imanente, uma vez que coisas 

materiais, por serem materiais, e ideias platônicas, por não existirem, não podem colaborar 

com esse princípio. O princípio ativo imanente e imaterial da atualização do intelecto possível 

é o que Dietrich chama, seguindo a tradição aristotélica, de intelecto agente124.  

                                                           
124

 DI II, 7: Supponimus enim intelligere esse aliqualiter, immo summe, vivere, sicut etiam praemissum est. 

Vivum autem a non vivo differt in habendo in se principium sui motus. Istius autem vitae principium est 

intellectus agens, in quo est omnia facere secundum Philosophum. Ergo intellectus agens est intrinsecum 

principium et proprium talis vitae. [Com efeito, supomos que o inteligir é de certo modo, ou melhor: de modo 

supremo, viver, como também foi dito antes. Mas o vivo difere do não vivo por ter em si o princípio de seu 

movimento. Mas o princípio dessa vida é o intelecto agente, que pode fazer todas as coisas, segundo o Filósofo. 

Logo, o intelecto agente é o princípio intrínseco e próprio de tal vida.] 
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 Uma importante característica atribuída por Dietrich ao intelecto agente é a de ser um 

intelecto totalmente em ato por essência. A razão dessa atribuição é dupla. Em primeiro lugar, 

se o intelecto agente estivesse em potência quanto a alguma das determinações que ele causa 

no intelecto possível, o intelecto agente deveria ser atualizado por outra coisa. De acordo com 

o que dissemos antes, essa outra coisa não poderia ser senão outro intelecto agente. 

Obviamente, atribuir alguma potencialidade ao intelecto agente leva a uma multiplicação 

desnecessária de entidades postuladas. Pelo mesmo raciocínio, pode-se concluir também que 

essa atualidade cabe ao intelecto agente por essência: ora, como nada pode causar uma 

determinação acidental em si mesmo, se o intelecto agente estivesse em ato por acidente, essa 

atualidade deveria ser causada por outra coisa que, como vimos, só poderia ser outro intelecto 

agente, o que gera o mesmo problema. Em segundo lugar, como se disse em 3.1.2, se 

potencialidade ou atualidade cabem a um intelecto em função de sua natureza, então só há 

duas alternativas concebíveis: ou esse intelecto é, por natureza, totalmente potencial; ou ele é, 

por natureza, totalmente atual. Qualquer determinação que um intelecto possui em ato exclui a 

posse de outras determinações; se essa determinação é essencial, ela exclui necessariamente a 

posse de qualquer outra. Isso significa que um intelecto que, por natureza, concebe em ato 

alguns objetos, mas não outros, tem o seu alcance limitado em princípio, o que vai de 

encontro à própria noção de intelecto: como já dissemos em 3.1.2, o objeto de qualquer 

intelecto, segundo Dietrich, é o ente enquanto ente
125

. 

 Assim, há algo na alma que é essencialmente ativo quanto à intelecção e que causa a 

atualização do intelecto possível, possibilitando que este aja por si mesmo. Para poder agir 

sobre o intelecto possível, ele tem de ser imaterial no mesmo sentido que este: ele não pode 

ser um corpo nem a forma de um corpo. Uma vez que o princípio de sua operação é a sua 
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 DV 1.1.2.1: Non enim est causa intellectorum instrumentalis seu accidentalis, sed essentialis. Se ipso enim et 

non instrumentaliter motus ab alio est causa intellectorum. Oporteret enim, si instrumentaliter moveretur ab alio 

ad faciendum intellecta in nobis, ipsum aliter et aliter moveri ad causandum alia et alia intellecta in nobis, et si 

hoc, ergo vel moveretur intellectualiter recipiens in se aliam et aliam intellectionem et sic exiret de potentia ad 

actum intelligendi, quod est impossibile, vel saltem iam haberetur propositum, videlicet quod ipse intelligit. Si 

autem non moveretur intellectualiter, videlicet non secundum diversas intellectuales dispositiones, sed secundum 

alias quascumque, ergo aliae dispositiones extraneae a natura intellectus essent in eo, qui est intellectus per 

essentiam, ex quo sequeretur ipsum non esse vere separatum et immixtum, quod absurdum est ponere in 

intellectu. [Com efeito, ele <sc. o intelecto agente> não é causa instrumental ou acidental dos inteligíveis, mas 

essencial. É que ele por si mesmo, e não enquanto movido instrumentalmente por outro, é causa dos inteligíveis. 

Com efeito, ele deveria, se fosse movido instrumentalmente por outro para produzir os inteligíveis em nós, ser 

movido outra vez para causar outros inteligíveis em nós; e se isso fosse o caso, então ele seria movido 

intelectualmente ao receber em si outra intelecção e, assim, passaria da potência ao ato de inteligir, o que é 

impossível, ou então o que é proposto já terá sido alcançado, a saber, que ele <sc. o intelecto agente> intelige. 

Mas se ele não fosse movido intelectualmente, isto é, não segundo diversas disposições intelectuais, mas 

segundo outras quaisquer, então outras disposições, estranhas à natureza do intelecto, estariam nele, que é 

intelecto por essência, do que se seguiria que o mesmo não é verdadeiramente separado e sem mistura, o que é 

absurdo dizer a respeito do intelecto.] 



101 

própria essência, comprometer-se com a existência de qualidades ou de outros acidentes no 

intelecto agente é, segundo Dietrich, desnecessário. A sua operação não é, portanto, algo que 

decorre da essência ou de uma parte da essência do intelecto agente, como um acidente 

próprio; sua operação não é algo que se acrescenta à sua essência: as duas são uma coisa só. 

Aparentemente, Dietrich afasta do intelecto agente qualquer tipo de composição: nele não 

haveria composição entre essência e operação, sujeito e acidente ou entre partes materiais. Tal 

simplicidade implica uma perfeita espontaneidade.  

 Se o intelecto agente é um intelecto em ato por essência, então ele é a causa per se ou 

essencial dos atos do intelecto possível que servem de base para todos os seus atos 

posteriores. Com efeito, se ele não tem acidentes, nem é uma causa instrumental, o único 

princípio que pode explicar sua operação é a sua essência. Ora, uma causa per se contém o seu 

causado em si, antes que este exista em si mesmo: o intelecto agente contém tudo o que está 

no intelecto possível, antes que esteja neste. Ele contém por natureza tudo o que pode ser 

objeto de intelecção: isso faz dele um exemplar, em ato, do ente enquanto ente
126

. Se em 

Tomás os fantasmas atuam como exemplar para a formação das espécies inteligíveis, em 

Dietrich é o intelecto agente que exerce essa função.   

 Nesse sentido, a posição de Dietrich é que, se assumimos a concepção sobre o 

intelecto possível apresentada nas seções anteriores, é preciso afirmar a existência do intelecto 

agente, o qual já conteria tudo o que pode ser concebido ou conhecido pelo intelecto possível. 

A atividade do intelecto humano seria totalmente espontânea: ela se explicaria, por um lado, 

pela posterioridade do inteligível e, por outro, pela suficiência do intelecto para causar todas 

as intelecções. Assim, a garantia da referência de nossos conceitos às coisas só poderia ser 

estabelecida mediante a consideração de características intrínsecas dos atos cognitivos, e não 

em termos da dependência dos mesmos em relação ao mundo. A ideia de imago Dei usada por 

Perler e Mojsisch para explicar a tese da constituição pode ser dispensada.  

No entanto, os textos que versam sobre a ideia de causalidade simultânea são bastante 

claros e tornam plausível a suposição de que Dietrich não foi totalmente coerente. Além disso, 

alguns elementos da argumentação desenvolvida até aqui dependem de considerações sobre a 

quididade dos entes materiais, sobre as condições da interação causal entre um ente material e 

um ente imaterial etc. Em todo caso, o que se conquistou indica fortemente que as 

interpretações reducionistas mencionadas
127

 devem ser rejeitadas e que se encontra, em 

                                                           
126

 DV 1.1.4: (...) intellectus per essentiam est exemplar quoddam et similitudo entis in eo, quod ens (...). [(...) o 

intelecto, por essência, é de certo modo exemplar e similitude do ente enquanto ente (...).] 
127

 Cf. p. 52. 
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Dietrich, a tentativa de explicar a intencionalidade das operações intelectuais em termos do 

conceito de constituição. Em outras palavras, encontra-se no pensamento do séc. XIII uma 

posição filosófica que por muito tempo se acreditou que fosse própria da modernidade: a 

posição segundo a qual a referência de nossas representações ao mundo só pode ser 

estabelecida em termos das características intrínsecas dessas representações.  
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4. Conclusão 

 

 Esta dissertação investigou as respostas elaboradas por Tomás de Aquino e Dietrich de 

Freiberg a duas questões. O que faz de um conceito empírico uma representação? O que faz 

de um conceito empírico uma representação não fictícia? 

 No que se refere à primeira questão, tentamos mostrar que ambos os autores têm um 

ponto de partida comum, a saber, a necessidade de conciliar a ideia de que a especificação de 

atos cognitivos se deve unicamente a suas características intrínsecas com a possibilidade de 

discernir tipos de tais atos a partir da relação entre eles e seus objetos. Nesse sentido, cada 

autor procuraria mostrar como a relação da intelecção com o inteligível pode ser reduzida a 

características intrínsecas do pensamento. Nesse contexto, o termo “inteligível” é tomado em 

sentido fraco, e significa apenas o objeto intencional de um conceito, o qual pode ser tanto 

uma coisa realmente existente quanto uma entidade fictícia.  

Quanto a Tomás, defendemos a interpretação segundo a qual a natureza 

representacional do conceito se explica em termos da sua relação com a espécie inteligível e 

da noção de identidade formal, que é irredutível à de identidade numérica. Uma espécie 

inteligível representa um objeto porque ela é uma forma existente de modo intencional no 

intelecto que é formalmente idêntica à forma do objeto. Na medida em que é formado tendo 

por base a espécie inteligível, o conceito também consiste numa forma idêntica, em certo 

sentido, à forma de seus objetos. Tal identidade funda uma relação de similitude entre o 

intelecto e o objeto. Similitude é uma relação reduzível às características absolutas dos 

correlatos. Assim, a noção de identidade formal permite compreender como as relações da 

intelecção e das representações correspondentes decorrem do modo como elas são 

intrinsecamente constituídas.      

 Quanto a Dietrich, mostramos que ele rejeita a aplicação do conceito de identidade 

para explicar a especificação dos atos intelectivos. A partir de um estudo sobre as concepções 

de quididade e de relação per se, mostramos que, para ele, a relação de identidade não é a 

única que permite efetuar a conciliação mencionada acima. A relação de causalidade também 

poderia ser decorrente do modo como uma entidade é constituída em si mesma. Mostramos 

então que a interação causal entre intelecção e objeto não pode ser explicada, segundo 

Dietrich, em termos de uma causalidade exercida sobre o intelecto. Nesse sentido, 

consideramos duas estratégias: uma baseada na impossibilidade de que uma coisa material 

atue sobre o intelecto e outra apoiada na inexistência do inteligível enquanto tal antes da 
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intelecção. O intelecto se relacionaria com o inteligível ao constituí-lo mediante a articulação 

das notas características significadas por definições.  

 Uma vez que as respostas de Tomás e Dietrich à segunda questão dependem 

essencialmente das respostas oferecidas por eles para a primeira, o modo como um deles 

concebe a distinção entre conceitos fictícios e conceitos empíricos legítimos é totalmente 

distinto da solução proposta pelo outro. 

 Quanto a Tomás, mostramos que ele pretende explicar essa distinção a partir da 

origem das espécies inteligíveis e dos conceitos. Embora esses dois tipos de representação 

intelectual não dependam da coisa em termos de causalidade eficiente, eles dependem dela em 

termos de causalidade formal. A quebra da cadeia de causas eficientes que vão da coisa 

material até a faculdade de conhecimento não implica uma quebra da cadeia de causas 

formais: a partir de um fantasma, o intelecto produz uma espécie inteligível formalmente 

idêntica à causa do fantasma e, mediante a espécie inteligível, um conceito também 

formalmente idêntico a essa causa. A formação do conceito teria o sentido de explicitar aquilo 

que é tornado presente de modo confuso e indistinto no intelecto pela espécie inteligível. No 

final da seção 2, indicamos que a legitimidade do uso de um conceito empírico também se 

explica, em Tomás, pela disponibilidade de fantasmas que permitam determinar se um 

indivíduo pertence ou não à extensão desse conceito. Nesse momento, foi sugerida a hipótese 

de que essa disponibilidade é garantida pela aptidão da espécie inteligível a atuar como causa 

exemplar dos fantasmas, aptidão essa garantida pela identidade formal da espécie inteligível 

com a forma da coisa.  

 Quanto a Dietrich, defendemos a interpretação segundo a qual ele nega todo tipo de 

anterioridade do inteligível relativamente à intelecção. Concretamente, isso significa que nem 

o indivíduo material, nem os fantasmas, nem uma quididade existente enquanto inteligível em 

ato fora da mente, nem as espécies inteligíveis podem explicar a validade objetiva da 

intelecção. Ademais, a partir da teoria do intelecto agente, mostramos que, segundo Dietrich, 

o intelecto agente humano já disporia de todos os conteúdos do intelecto possível, não sendo 

necessário admitir algum tipo de dependência do intelecto possível em relação à coisa para 

explicar as suas operações. Se, em Tomás, é o fantasma que atua como exemplar para a 

formação da espécie inteligível, em Dietrich, é o intelecto agente que é exemplar da 

intelecção e dos conceitos. Assim, a intelecção envolveria não só uma quebra na série de 

causas eficientes que vão da coisa material até a faculdade de conhecimento, mas também 

uma quebra da série de causas formais. Em última instância, a garantia da referência da 

intelecção a coisas só poderia ser estabelecida mediante a análise das características 
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intrínsecas dos atos intelectuais. Em DO 5, encontramos uma teoria que procura explicar a 

legitimidade de classificar indivíduos em tipos naturais afirmando a anterioridade da operação 

classificatória relativamente ao pertencimento desses indivíduos aos seus tipos naturais. Em 

suma, tanto a especificação dos atos intelectivos quanto a sua validade objetiva seriam 

explicados por Dietrich em termos da noção de constituição.  
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