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RESUMO 

 
Este trabalho aborda o caminho do conhecimento pelo qual o homem se aperfeiçoa 
e chega à realidade eterna, ao seu fim último: a Beatitude. Desenvolve-se tal 
pesquisa mediante as leituras, tanto clássicas, quanto por meio de comentadores 
atuais, que permitem o assunto ser compreendido de maneira mais detalhada. O 
que embasa tal a análise são as obras de Aristóteles e de Santo Tomás de Aquino 
(com atenção à Suma Teológica), com a intenção de entender a concepção humana 
e virtuosa do Estagirita e suas contribuições à construção do pensamento Tomista. 
O núcleo da presente pesquisa é especular a influência das virtudes na edificação 
humana, que se encaminha ao pleno cumprimento de seu objetivo designado por 
Deus. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Virtudes. Caminho. Conhecer. Humano. Contemplação. Deus. 
Bem-Aventurança. 



 

ABSTRACT 

 

This work seeks to enunciate the path of knowledge by which man improves himself 
and reaches eternal reality, his ultimate end: Beatitude. For this, the discussion was 
developed through readings, from classical to current, allowing the reader a more 
detailed understanding. This analysis was improved from the works of Aristotle and 
St. Thomas Aquinas (with attention to the Theological Summa), with the intention of 
understanding the human conception, and virtuous, of the Stagirite and his 
contributions to the construction of Thomist thought. The focus, then, of this research 
is to speculate the influence of virtues on human edification, which leads to the full 
fulfillment of their goal designed by God. 
 
KEYWORDS: Virtues. Way. To know. Human. Contemplation. God. Bliss. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O que o ser humano mais faz ao longo se sua vida é perguntar. Pergunta 

sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o que descobre no transcurso da existência, 

sobre o que virá depois desta vida. São infinitos os questionamentos – feitos por 

cada um – frente ao extraordinário feito que é à existência. Questionamentos 

enigmáticos e incontornáveis, mas também libertadores das amarras da ignorância e 

da comodidade, tendo em vista o bem conhecer para bem viver. 

 Esta característica – a de questionar – que é parte da essência dos seres 

racionais, que podem ter consciência de si, os eleva a um grau superior em relação 

às demais criaturas, porque os torna capazes de autonomia não só corporal como 

intelectual. Decidirá por si próprio, via intelecto e vontade, podendo ordenar a 

presente existência segundo o que considere mais consistente e valioso.  

 É Aristóteles quem inicialmente se destaca no campo das ciências humanas1. 

Considerado um dos fundadores da Ética e da Antropologia, devido ao seu atento e 

detalhado trabalho intelectual, alcançou crédito na empreitada pelo entendimento do 

ser humano. A proposição da harmônica cooperação entre o corpo e a alma – 

composto que corresponde à relação entre matéria e forma –, a descrição da vida do 

anthropos na pólis tendo em vista a conquista da eudaimonia via cultivo das 

virtudes, eis algumas contribuições do estagirita.  

 Santo Tomás de Aquino, personagem que marcou para sempre a história da 

humanidade por ter aproximado singularmente o humano do divino, valorizou e 

interpretou a contribuição de Aristóteles em contexto cristão, através de linguagem 

acessível e método específico, analisando metodicamente as questões que dizem 

respeito à existência dos seres humanos. Santo Tomás deu novo e inédito 

significado ao pensamento dos antigos filósofos à luz do Cristianismo e com isso 

complementa o empenho dos primeiros filósofos, que muito alcançaram à luz da 

razão, mas que atingiram novos horizonte através da iluminação recebida da fé 

cristã através do labor do doutor angélico.  

 É estreita a ligação, como já dito, entre os filósofos citados, cada qual em seu 

contexto, concordam que há um fim a ser alcançado pelos mortais, que suas ações 

tendem para um fim.  

                                            
1 Assunto consagrado na obra: Ética a Nicômaco. 
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 Uma questão se levanta: as virtudes podem influenciar – efetivamente – na 

formação e aperfeiçoamento do homem?  

 Tomás edifica, na Suma Teológica, um Tratado sobre as Virtudes no qual nos 

deteremos para estudar a parte que corresponde à moralidade, itinerário pelo qual o 

homem irá bem viver e ser capaz de transcender, chegando, assim, à realidade 

divina. É cultivando os bons hábitos que o homem vai atualizando sua humanidade, 

pela vontade que é livre segundo orientação da reta razão. Encaminhando-se, 

assim, via ações racionais, tende ao verdadeiro sentido da existência, o fim último 

que é chegar à bem-aventurança – a recompensa pela vida virtuosa. 

 Os viventes estão todos envoltos em um plano que os orienta atingir um 

objetivo, o de encontrar as respostas para as suas indagações, confrontando-os e os 

estimulando a não viverem uma vida estagnada e sem sentido. A providência, ao 

contrário, os estimula a realizar aquilo que pretendem por seus esforços que serão 

suplementados pelo indispensável auxílio divino; sem o qual toda e qualquer 

existência e projeto não é capaz de adquirir perfeição. 

 Em nossos dias, especialmente, a temática das virtudes precisa recuperar 

cada vez mais espaço entre os colóquios humanos. Em um mundo tão marcado pelo 

relativismo, pessoas que desperdiçam seu tempo com banalidades podem – pelo 

estudo e vivência das virtudes – recuperar o fundamento da vida, conferindo-lhe 

autêntico significado.  

Através de atenta leitura das obras de Aristóteles e, especialmente, da Suma 

Teológica e da Suma contra os Gentios de Santo Tomás, com o auxílio de 

comentadores, se almeja explicitar elementos para conseguir um bom terreno de 

construção almejando um trabalho monográfico bem arquitetado e construído.  

 No primeiro capitulo trataremos sobre o ser humano, sua construção 

enquanto tal, o seu caminho sobre a terra; a seguir – no segundo capítulo -  se 

aprofundará o itinerário das virtudes proposto pelo doutor angélico via conhecimento 

da missão do ser humano nesta terra; e com o terceiro, pretende-se sondar o que 

está reservado aos que pensando e agindo souberam viver segundo às virtudes 

completadas pela graça – aos quais é reservada a bem-aventurança eterna.  



11 

 

2 SER HUMANO: UM EXTRAORDINÁRIO DESAFIO 

 

 Ser humano, quantas vezes se escutam estas palavras no cotidiano, das mais 

variadas e tocantes formas, em tantos e distintos lugares?  Palavras estas das quais 

muitos se julgam ser bons entendedores, porém remetem-nas a simplórias 

significações. Alguns se envolvendo em diálogos massivos, para resultar em 

incontáveis redundâncias, o que na verdade não trás novidade alguma; outros se 

dedicam arduamente em examinar paralelamente às antigas conceituações, 

ressignificando e conduzindo à melhor compreensão. Enfim, grande é o esforço em 

refleti-las, descrevê-las, pela tamanha profundidade que estas duas palavras 

possuem; e ainda mais, quando unidas. 

 

 

2.1 SER 

 

 A palavra: ser. Não se sabe exatamente quando esta expressão fora usada 

pela primeira vez na história. Estudos atribuem a Parmênides1, à introdução e 

explicação de tal expressão em uma de suas obras, intitulada “Da Natureza”, onde 

elaborou a seguinte conceituação: Um só caminho resta ao discurso: que o ser é. E 

nesse caminho há muitos sinais indicadores. O ser é incriado e imperecível: com 

efeito, é um todo, imóvel e sem fim (REALE, 2002, p.53).  Daí deriva a compreensão 

de que o ser é: único, eterno, imutável, ilimitado e imóvel. Por seu trabalho, 

Parmênides é tido por pai da ontologia no ocidente. 

 O filósofo Aristóteles, mais tarde veio a desconsiderar a conceituação de 

Parmênides, pela seguinte razão, diz Santos2: 

Como tanto insistiu Aristóteles (Física I 3, 186 a24-b3; Categorias 1 a28-30; 
Metafísica X, 1059 a10 até o final; vide Alexandre de Afrodísias. In 
Metaphisican 84, 29), “o ser” eleático constitui uma monstruosidade lógica, 
ao poder ser encarado quer como o nome individual da classe “das coisas 
que são”, quer como o predicado universal pela posse do qual se diz que 
todas e cada uma das coisas “são” (no sentido existencial, ou predicativo: 
“ser isto ou aquilo”...). Para o Estagirita, o problema resolve-se impedindo o 
ser de ser dito de uma só maneira, por outro, ou seja, tanto como um 
indivíduo quanto como um universal. “ O ser” deve, portanto, dizer-se de 

                                            
1 Cf. REALE, Giovanni. História da Filosofia: Filosofia Pagã Antiga, v. 1 l Giovanni Reale. Dario 

Antiseri; [tradução Ivo Storniolo]. - São Paulo: Paulus. 2003. p.191. Parmênides nasceu em Eleia 
(hoje a localidade de Velia, entre o pontal Licosa e o cabo Palinuro) na segunda metade do século VI 
a. C. e morreu em meados do século Va. C. Foi ele o fundador da escola eleática[...]. 
2 SANTOS, José. T. Parmênides, DA NATUREZA. Ed. Loyola, São Paulo, 2002. 
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muitas maneiras. Antes de tudo, cada ente “é”, e é um ser. 
Complementando essa leitura, a expressão “ser enquanto ser” designa a 
substância de todo e cada ente, aquilo que ele é, sua natureza. (2002, 
p.38). 

 

 Aristóteles, após refletir sobre o princípio de tal palavra (ser), considera: 

“comum a todos os significados de princípios o fato de ser o primeiro termo a partir 

do qual algo é ou é gerado ou é conhecido” (ARISTÓTELES, Metafísica, Delta 1, 

1013a 17ss.). 

 Tantas divergências já vistas desde tempos remotos fazem compreender a 

importância em procurar da melhor maneira possível fazer entender, palavra esta 

tão significativa, ser. 

  Por esta busca, pela melhor explicação, muitos se depararam com 

divergências, refutações (até hoje); levando a investigações mais profundas, àquilo 

que é mais íntimo ao homem, que toca em sua estrutura. Porque trata de uma 

questão substancial. 

 

 

2.2 HUMANO 

 

 A palavra: humano. Esta palavra tem sua origem na língua latina. Deriva da 

palavra: humanus,3 possuindo semelhança também, com a palavra humus4, que 

comporta chão, terra. Esta comparação etimológica está unida à concepção de que 

o homem está ligado à terra, implicando seu estado terrenal, diferenciando-o das 

realidades e condições divinas. 

 Estas duas palavras cruzam o tempo conduzindo o pensamento a descobrir e 

maravilhar-se, por mais que seja de forma ainda muito limitada, não conseguindo 

abraçar plenamente toda a significação (esta que se dará apenas no encontro com o 

Absoluto). 

 Em cada tempo da história novas interpretações sobre o assunto surgem, 

remetendo, transsignificando, àquilo que já se considerava, talvez, assunto 

encerrado. Toda esta movimentação pela tentativa de os seres pensantes buscarem 

por entenderem-se, por não conformarem-se com qualquer explanação. Almejando 

                                            
3 Cf. FARIA, Ernesto. Dicionário Escolar Latino Português. Editora: FENAME, 6ª Edição. Rio de 

Jsneiro, 1982, p. 256. 
4 Ibidem. 
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sempre situarem-se nesta fascinante empreitada, muito breve, que se tem sobre a 

terra: a vida. 

 Ainda é preciso levar em consideração que, o homem inquieto por estes 

impasses, nem sempre será compreendido ou aceito. Muitas vezes será tido por tolo 

(por aqueles que simplesmente vivem, e não se desafiam à possível e libertadora 

reflexão), por não querer conformar-se com o ordinário. Mas ele sabe que é capaz 

de ir muito mais além, e conscientemente mergulhar nos mistérios do seu ser; e 

nunca desistir de conhecer o que o cerca. Ele é o único entre os animais a 

perguntar, por si, e pelo que observa. É um ser capaz de atribuir um juízo. A fim de 

melhor conhecer-se: para assim bem viver. Eis uma relação muito estreita e 

significativa esta. 

 

 

2.3 DA CONSCIÊNCIA 

 

 Que extraordinário é para o homem, quando este, em algum momento de sua 

romagem terrena, num átimo que o faz parar, silenciar, que o extasia, que o eleva, 

movendo-o a perguntar-se por si; que o leva a não querer comparar-se mais, a não 

tentar pensar por outrem, pensar que é parte daquilo que o cerca, que o domina, 

que o ignora. Aquele momento em que ele percebe-se único, dotado de uma 

independência, pensando estritamente em si, naquilo que simplesmente, que 

puramente: ‘é’. Aí ele tomou consciência de si. Este ato o humaniza, o diferencia dos 

demais seres não racionais. Uma aptidão concedida por excelência aos seres que 

podem entender-se. 

 Grande esforço exige compreender-se consciente, em nenhum pouco é tarefa 

fácil. É pela consciência que se decidirá o bem pensar, o bem viver; enfim, o ser. 

São Bernardo de Claraval5, em uma de suas obras, intitulada: Tratado da 

Consciência ensina: 

A consciência é perpétua e, como a alma, não tem fim; pois bem, a alma, 
que é imortal, não pode existir sem a consciência. A consciência será 
indefectivelmente a glória ou a confusão inevitável de cada um, conforme a 
qualidade das coisas que nela deposite.6 

                                            
5 Cf. Tratado da Consciência, ou do Conhecimento de si mesmo. São Bernardo de Claraval; 

radução Lyege Ornellas Pires Carvalho.-Itapevi,SP: Nebli, 2015 
6 Cf. BERNARDO 2015, p. 18. 
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 Pela consciência, ou virá à glória: a glória aqui no sentido de paz consigo 

mesmo, de ordem, resultado por buscar o que é justo, o que é belo, o que realiza, ao 

que a consciência já está desde a sua origem inclinada a perseguir. O mesmo São 

Bernardo diz: “A consciência é a ciência do coração”7. Haverá sabedoria mais útil e 

necessária do que esta ao ser humano? Quereria o homem desejar algo maior do 

que conscientemente compreende-se? Contemplar do que é capaz em vista 

Daquele que por amor o fez? Quão seguro estará todo aquele que retamente deixar-

se conduzir pela boa consciência, pela retidão. A consciência como ciência do 

coração nada mais é do que deixar-se orientar, buscar no mais íntimo, quando e 

como proceder, calcado na prudência. Ou virá a confusão: livremente decidirá. 

Confusão não se trata necessariamente por resultado de não agir corretamente 

(lógico que esta é a primeira consequência), mas também por deixar 

nostalgicamente o tempo passar, recusando as oportunidades de ir atrás, refletir, 

mover-se, identificar e seguir o bem; antes que a sanidade o deixe. Será pior a 

confusão, quando o tempo lhe faltar, quando estiver incapacitado. 

 Da consciência dependerá o que nela for depositada. Esta pode ter a imagem 

de um grande depósito, onde se é responsável por aquilo com que é preenchida. O 

que nela estiver contida virá sempre à tona, quando a ela recorrer-se. 

 Felizmente esta não é uma realidade pronta e estática: é flexível, sempre 

tendo a capacidade de ser moldada, permitindo que se recupere e que se purifique 

de tudo aquilo que prejudica e tornaria insuportável o viver. Desse modo, ganhar-se-

á novo rumo a vida do homem. 

 Falar de consciência é também falar em internalizar, recorrer ao bom senso, e 

entender que esta precisa sempre ir um passo à frente de tudo aquilo que deve ser 

executado. Ela carrega consigo uma pulsão, uma energia que não permite o homem 

viver por viver desinteressadamente, mas preocupar-se, colocar-se a serviço e 

comprometer-se com aqueles ou aquilo que o cerca. É ela quem vai indicar o quanto 

vale permitir-se, clarificando as situações. 

 O que caracteriza a consciência e a capacita, é a sensibilidade. A 

sensibilidade permite o ser humano atender àquilo que a ele apresentar através dos 

sentidos; da sua racionalidade. Para isso é preciso buscar estar preparado quando 

for o momento de pensar ou agir bem com consciência, afim de não transformar a 

                                            
7 Cf. BERNARDO 2015, p. 3. 
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vida em uma confusão, pois toda a ação trará consigo uma reação; e como dito 

acima, esta será depositada na consciência, tranquilizando, realizando o homem, ou 

o direcionando a um desconforto, a um vazio, a uma inutilidade. A consciência 

acompanhará o homem em toda a sua jornada, em todo o seu processo de 

maturação, como uma boa mestra, e espera de seus dirigidos um cuidado, uma 

reflexão inteligente e sensata. 

 

 

2.4 A CONTRIBUIÇÃO ANTROPOLÓGICA ARISTOTÉLICA 

 

 Aristóteles é um dos filósofos mais importantes da história, e que até hoje 

contribui à compreensão nas mais diversas dimensões do saber. O “[...] mais 

genuíno dos discípulos de Platão”, como o caracterizou Diógenes Laércio8. 

Aristóteles aprendera desde jovem a maravilhar-se pela filosofia, e a buscar 

incessantemente o entendimento das realidades que o cercava; sem conforma-se 

com o que simplesmente a ele se apresentava. Mais tarde acaba por distanciar-se 

de Platão, ampliando criticamente, dando assim uma nova orientação aos 

ensinamentos de seu mestre. Ocorre uma revisão ao que lhe fora transmitido até 

então. 

 Percorrendo com profundidade os mais distintos campos do conhecimento, 

destaca Reale9: “metafísica, física, psicologia, ética, política, estética, e lógica”, 

protagonizou o filósofo muitas descobertas e revitalizou diversas concepções em 

seu contexto. Em sua organização, Aristóteles divide as ciências em três modos: 

a) ciências teoréticas, isto é, ciências que buscam o saber em si mesmo; b) 
ciências práticas, isto é, ciências que buscam o saber para, através dele, 
alcançar a perfeição moral; c)ciências poiéticas ou produtivas, isto é, 
ciências que buscam o saber em função do fazer, isto é, com o objetivo de 
produzir determinados objetos. Por dignidade e valor, as mais elevadas são 
as primeiras, constituídas pela metafísica, a física (na qual se inclui também 
a psicologia) e a matemática.10 

 

 O Estagirita busca sintetizar por esta configuração (e em toda a sua obra) o 

estudo realizado pelos seus predecessores, possibilitando por meio de tal modelo 

                                            
8 Cf. REALE, Giovanni. História da Filosofia, 1 Filosofia pagã antiga. Giovanni Reale. Dario 

Antiseri; [tradução Ivo Storniolo]. - São Paulo: Paulus. 2003, p.191. 
9  REALE, 2003, p.192. 
10 REALE, 2003, p.195. 
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uma melhor compreensão das ciências. Mais do que uma síntese, se percebe uma 

ligação entre elas, uma unidade. 

 Grande desafio ao qual se lança o filósofo, encaminhando seus estudos por 

caminhos um tanto desconhecidos. Daí se encontra o novo, se torna possível ir mais 

além, revelar ao mundo aquilo que ainda está encoberto; o que ainda ninguém 

ousou pensar. 

 

 

2.4.1 O que é o homem para Aristóteles? 

 

 Em toda a sua obra, Aristóteles busca tratar com maior atenção ao que se 

refere ao homem, a sua caracterização. Conforme Lima Vaz11: Aristóteles é 

considerado, com razão, um dos fundadores da antropologia como ciência e o 

primeiro que tentou sistematicamente uma síntese científico-filosófica em sua 

concepção de homem. 

 Sob uma observação geral, é possível perceber, que Aristóteles ao decorrer 

da busca pela definição de “homem”, caminha – orientado por aquilo que trouxe de 

outrora, aprendido de seu mestre – do dualismo platônico, superando este, ao 

desenvolvimento da teoria hilemórfica12; esta que “explica o homem” dividindo-o 

entre matéria e forma. 

 Primeiramente, deve-se considerar que o homem é essencialmente, 

estruturalmente formado por um corpo (σῶμα: sôma)13, e uma alma (Ψυχή: 

psyché)14. 

                                            
11 Cf. LIMA VAZ, H. C. de, Antropologia Filosófica I, São Paulo: Edições Loyola, 2004.p.33. 
12 A teoria hilemórfica de Aristóteles afirma que toda realidade natural é composta por dois princípios 

substanciais que são a matéria e a forma substancial. Essa teoria foi criada para explicar a 
existência das mudanças substanciais. “Em cada mudança substancial há um sujeito substancial 
que perde seu ser substancial mediante corrupção e adquire um novo ser substancial mediante 
geração. O sujeito substancial em questão não poderia perder seu ser substancial se não tivesse 
isso em potência, isto é, se não houvesse um princípio substancial (a matéria-prima) que estivesse 
ordenado a algo como o está a potência ao ato. Por outro lado, o sujeito substancial não poderia 
perder seu ser substancial ou adquirir um novo ser substancial se não houvesse outro princípio 
substancial que se perdesse mediante corrupção ou se adquirisse mediante geração (a forma 
substancial) que estivesse ordenado a algo como está o ato à potência” (BRENNER, 2017 apud 
FERRATER MORA, 2000, p. 1344). 

13 DICIONÁRIO BÍBLICO STRONG Léxico Hebraico, Aramaico e Grego de Strong. São Paulo: 
2002. Disponível em: http://www.cenovalianca.com.br/biblia/dicionario_biblico_strong.pdf. Acesso 
em: 17 julh. 2019. p. 1849. 

14 Ibidem. p. 1926. 

http://www.cenovalianca.com.br/biblia/dicionario_biblico_strong.pdf
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 Diferente de Platão, Aristóteles não compreende o corpo como um 

impedimento, um cárcere para a alma. Aristóteles observa que, o corpo unido à 

alma, existe em harmonia e completude: 1) O corpo, servindo de matéria para a 

alma; 2) A alma, aquele princípio vital presente no homem, que confere a este o 

poder de bulir-se. Detém esta três incumbências (na organização defendida por 

Aristóteles): vegetativa, nutritiva e sensitiva; esta última, a única entre as demais 

sendo imortal. Em suma, Lima Vaz esclarece: a psyché é, pois, a perfeição ou o ato 

(entelécheia) do copo organizado.15 

 

 

2.4.2 O Animal Racional e o Animal Político  

 

 O homem, naturalmente é racional e político, e lhes são estas duas 

circunstâncias, propriamente essenciais à sua realidade enquanto ser pensante e 

responsável, não só por si, mas também pelos seus. Aristóteles dá foco na 

aclaração destas características em sua obra, Política. 

 O Animal Racional (Zoon Logikón): a principal distinção do homem, dos 

demais animais, dá-se pela capacidade que este possui, daquilo que se conhece 

por: racionalidade. É por este privilégio que ele é capaz da fala (logos), da 

expressão; da mais louvada, ou da mais depravada prática; dependendo em sua 

liberdade, de sua vontade. 

 Toda a atividade humana está dividida em duas: atividade racional (a mais 

nobre – que está acima) que emerge das ciências (teóricas e práticas); e a atividade 

sensitiva (que cumpre unicamente as funções vitais do ser orgânico em suas 

transformações). 

 Será desta atividade racional, da busca pelo pensamento bem ordenado, que 

Aristóteles declara como meio dado ao homem para elevar-se, ser que é capaz de 

uma contemplação, que vai conduzindo-o a transcender. O homem possui a 

capacidade, por meio do intelecto, de ir além do seu ser naturalmente imposto pela 

natureza. 

 O Animal Político (Zoon Polítikon): é resultante a ligação da condição racional 

com a condição política presente no homem. Parece um tanto óbvia tal colocação, 

                                            
15 LIMA VAZ, 2004, p.35. 
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portanto se faz necessária, pois Aristóteles apresenta na Política, o propósito da vida 

do homem; e bem definido está, que a felicidade é fruto desta relação. Pois o que o 

homem mais deseja é a felicidade, e a sua felicidade acontece de modo mais pleno 

na Cidade (πόλις), vivendo virtuosamente. 

 O Estagirita manifesta na Política, que a associação dos homens na cidade é 

decisiva, por meio desta reflexão: 

 a cidade é uma criação natural, e que o homem é por natureza um animal 
social, e um homem que por natureza, e não por mero acidente, não fizesse 
parte de cidade alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade 
(como o “sem clã, sem leis, sem lar” de que Homero fala com escárnio, pois 
ao mesmo tempo ele é avido de combates), e se poderia compara-lo a uma 
peça isolada do jogo de gamão.16 

 

 O homem (vê-se claramente por esta citação) é concebido como um ser 

sociável, e que desde tempos remotos, não é bem visto fora da convivência com os 

outros; e se decide viver assim, é taxado de peça isolada, fora do jogo, que não teria 

utilidade. 

 O que o filosofo admoesta, é que esta vida sociável é muito mais proveitosa 

ao homem. Estar engajado em prover as necessidades dos outros, organizar-se 

enquanto sociedade e bem viver, reserva ao mortal a felicidade plena. Nessa vida, o 

homem necessita ter uma relação com diversas realidades, para que este, 

encontrando-se útil, se emprenhe sempre mais em viver virtuosamente. 

 Este modelo de vida brota também da necessidade de sobrevivência, 

procurando cumprir os fins determinados em prol da conservação da vida dos que 

fizerem parte da sociedade, que deve estar unida, comprometida com a realização 

dos que a integram. 

 Para melhor compreensão do alcance, da relação entre o animal racional, e 

político, apresentado por Aristóteles, voltemos a sua obra. A fim de atermo-nos à 

uma explicação mais sintética: 

 

a razão pela qual o homem, mais do que uma abelha ou um animal 
gregário, é um animal político em sentido pleno, é óbvia. A natureza, 
conforme dizemos, não faz nada em vão, e só o homem, dentre todos os 
animais, possui o logos. Assim, enquanto a voz indica prazer ou sofrimento, 
e nesse sentido é também atributo de outros animais (cuja natureza atinge 
sensações de dor e de prazer e é capaz de as indicar) a linguagem (logos), 
por outro lado, serve para tornar claro o útil e o prejudicial e, por 
conseguinte, o justo e o injusto. É que, perante os outros animais, o homem 

                                            
16 Cf. POLÍTICA, 1253a 2. 
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tem suas peculiaridades: só ele percebe o bem e o mal, o justo e o injusto; é 
a comunidade dessas percepções que produz a família e a cidade.17 

 

 

2.4.3 O homem: paixão e desejo 

 

 Um aspecto muito importante, que não deve passar despercebido para a 

compreensão antropológica aristotélica, é a compreensão do homem pelas 

dimensões: da paixão e do desejo. Estas interagem na vida humana acompanhando 

as ações morais de cada indivíduo. Passando a contribuir e auxiliar no viver. 

Contudo, se não forem bem observadas, podem conduzir os viventes à ruina, ao 

vício; a tudo aquilo que prejudica de alguma forma o bem pensar, o bem viver. 

 O homem virtuoso (aquele que é considerado justo por Aristóteles, mais tarde 

chamado: santo, pela tradição cristã) será aquele que reconhece e se compraz com 

o prazer saudável (o que realmente importa perseguir), e que despreza, que rejeita 

um prazer indevido. Eis o programa do virtuoso: educar as paixões para que se 

possa bem desejar; compreende o Estagirita, buscar aquilo que é bom. 

 

 

2.4.4 As virtudes segundo Aristóteles 

 

 Na obra Ética a Nicômaco18, Aristóteles reflete sobre a vida virtuosa, aquela 

vida que os sábios levam, porque reconhecem que exclusivamente será por este 

caminho que se chegará a eudaimonia19 (εὐδαιμονία), a felicidade; a gratificação 

pelo esforço empregado na jornada de uma vida retamente vivida. 

 É preciso ter ciência que, a compreensão grega de aretê20 (ἀρετή), ou seja, 

virtude, não é a mesma, (contextualmente falando) da cultura cristã; por mais que, 

objetivamente falando, o fim último almejado seja semelhante. Na concepção grega, 

diz, Denis Silveira: aretê significa o grau de excelência no exercício de uma 

                                            
17 POLÍTICA. 1253a 8-17. 
18 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Pietro Nassetti. Editora: Martin Claret Ltda. São Paulo, 

2006. A obra será abreviada por EN. 
19 LIMA VAZ, 1999, p. 125. 
20JAEGER. Paideia, 2003, p. 25. 
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capacidade que um ser possui como própria21, tendo em vista, certamente, o que se 

compreende por telos, um bem inerente. 

 Pelas palavras de Aristóteles compreende-se o valor da virtude, esta que é a 

justa medida das ações humanas: 

A virtude é, então, uma disposição de caráter relacionada com a escolha de 
ações e paixões, e consistente numa mediania, isto é, a mediania do 
homem dotado de sabedoria prática. É um meio-termo entre dois vícios, um 
por excesso e outro por falta, pois nos vícios ou há falta ou há excesso 
daquilo que é conveniente no que concerne às ações e às paixões, ao 
passo que a virtude encontra e escolhe o meio-termo.22 

 

 O homem enquanto possuidor de racionalidade consegue identificar o que lhe 

serve ou não, o que colabora e o que prejudica o seu viver; e em muito a virtude o 

auxilia em tal discernimento. No livro primeiro, assim abordou Aristóteles, 

distinguindo as virtudes entre: intelectuais e morais23. Estas são ambas provenientes 

das partes da alma, as intelectuais: alusivas à parte racional, e as morais: à parte 

apetitiva. 

 A primeira modalidade de virtude, intelectual (dianoética - διανοηθική): se 

encontra ligada ao estudo, e requer um espaço para o exercício e um período. São 

estas: a arte, o conhecimento científico, a sabedoria prática, a sabedoria filosófica, e 

a razão intuitiva24. 

 A segunda modalidade de virtude, moral (ética - ηθική): resulta daquilo que 

habitualmente se faz no dia-a-dia. São estas: a coragem, a temperança, a 

liberalidade, a magnificência, o justo orgulho, o ânimo, a calma, a veracidade, a 

espirituosidade, a amabilidade, a modéstia, a justa indignação, e a justiça25. 

 Por fim, o filósofo faz questão de recomendar que o cultivo, a prática das 

virtudes, precisa ser constante ao longo da vida; com o anseio de alcançar um dia a 

eudaimonia, que vai de encontro com aquela função que é primordial de cada ser 

humano: ser bom. Assim aconselha: “Mas é preciso acrescentar “em uma vida 

inteira, pois uma andorinha não faz verão, nem um dia tampouco; e da mesma forma 

um só dia, ou um curto espaço de tempo, não faz um homem feliz e venturoso”26. É 

                                            
21SILVEIRA, Denis. Artigo: As Virtudes em Aristóteles. 2000. Disponível em: http://revistas.fw.uri.br/ 

index. php/revistadech/article/viewFile/ 203/372. Acessado em 23/07/2019, p. 3. 
22 EN Livro II, 1107a, p.49. 
23 EN Livro I, 1103a 5-10, p.40. 
24 EN Livro VI, 1139b 15, p.130. 
25 EN Livro II, 1107b, p. 50. 
26 EN. Livro I, 1098a, p.27. 



21 

 

a constância a peça chave aqui. Por conseguinte, não se deve desanimar por viver 

virtuosamente, pelo contrário, antes ter a certeza em alcançar o que se espera no 

tempo adequado, moldado pela paciência, sem a pressa que causa imperfeição. 

 Todo o trabalho de Aristóteles, em especial suas considerações 

antropológicas, constitui uma importante e rica base para os pensadores que lhe 

sucederam; e que serve até hoje de fundamento para muitas pesquisas. O Estagirita 

influenciou muitas nações, e a tradição o eterniza e reverencia, pelo empenho na 

busca por entender o que somos, porque somos; a finalidade de tantas coisas que 

se apresentam ao homem, e que o deixam maravilhado. 

 

 

2.5 A CONCEPÇÃO ANTROPOLÓGICA TOMISTA 

 

 Primeiramente, quem foi Tomás de Aquino? O século XIII presenteou a 

humanidade com uma daquelas personalidades mais significantes e esclarecedoras 

que o mundo já conhecera: Tomás de Aquino (1225-1274). Em uma época, 

conhecida muitas vezes ao longo da história erroneamente, como: “idade das 

trevas”27, conceito este que cai por terra mediante a contemplação das produções 

deste momento, faz livrar da ignorância pelo primeiro contato consciente (por meio 

da uma reta análise, e de fontes seguras), provando que este período fora um 

período de luz, e grandiosas conquistas. Certamente possuindo muitos problemas, 

como a todo contexto histórico é inerente, portanto, é na idade média que o homem 

alcança um nível espiritual e intelectual que até hoje fascina. 

 Período em que se edificaram estruturas que desafiam até os mais modernos 

sistemas de engenharia (as Catedrais), pela utilização de materiais e matérias 

comuns, alicerçados em técnicas lógicas, e numerações precisas, obtidas 

hermeneuticamente das Sagradas Escrituras; a criação das universidades, e suas 

produções científico-literárias que servem de base a tantos estudos na atualidade; 

período que explorou como nunca a vós humana (pelo cantochão e pela polifonia); 

ainda um período que fez as pedras sorrirem (como o anjo sorridente, presente na 

Catedral de Reims, região Nordeste da França). São tantas outras maravilhas que 

precisaria muito tempo para enumerá-las. 

                                            
27 Grifo meu. 
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 O Aquinate encontra-se fixado à escolástica, da qual é considerado um dos 

grandes expoentes e contribuintes (sistema este que predominava na sua época). 

Assim caracteriza Reale: 

Mais do que um conjunto de doutrinas, entendemos por Escolástica a 
filosofia e a teologia que eram ensinadas nas escolas medievais. Essa é 
uma caracterização de certa forma extrínseca mais significativa e útil: útil, 
porque nos liberta da tarefa de precisar logo o corpo doutrinário que se 
pode chamar "escolástico" (teremos, ao invés, a possibilidade de velo em 
seus desenvolvimentos articulados e nas suas linhas dominantes nos 
capítulos seguintes); significativa, porque nos transporta para o ambiente 
em que tais doutrinas foram elaboradas, pensadas e aprofundadas a partir 
da primeira reorganização medieval das escolas, promovida e sustentada 
por Carlos Magno.28 

 

 Esta é a real Idade Média, na qual viveu e tanto operou Tomás de Aquino, 

enriquecendo e elevando o ser humano, permitindo-o contemplar através se sua 

característica e reflexiva linguagem, as aspirações mais latentes aos mortais, 

naquela busca incessante pelo Absoluto. Tomás deixa claro, que o que ele mais 

desejava era a contemplação de Deus, e mais, revelar aos outros, o que conseguiu 

com a ajuda divina. A fim de que estes também pudessem conhecer e também ama-

Lo. 

 Quem poderia dizer que a profecia de Santo Alberto29, sem demora se 

cumpriria, fazendo o mugido de Tomás ser escutado pelas universidades, pela 

igreja, pelo mundo. Aquele homem sem atrativos, calado, mas que quando começou 

a expressar o que era fruto de seus estudos unido à sua vida de oração, deu novos 

ares, permitindo melhor compreensão para cristandade; e impedindo que esta, 

caísse em erros nas questões de fé. Sua inteligência é considerada única e de 

particular valor, por ter sido este homem, que conseguira alcançar tão elevado gral 

de sabedoria. 

 O cerne pelo qual edifica Tomás de Aquino os seus estudos, é a ciência da 

Sacra Doctrina; área esta, na qual alcançara reconhecimento. Jean-Pierre Torrel, 

(um dos comentadores das obras do Aquinate), apresenta tal ciência e sua 

abrangência, que vai desde as Sumas, Sentenças, Sagrada Escritura, Comentários; 

entre outras atividades. Torrel ajuda a entender melhor por meio de uma divisão, 

                                            
28 Cf. REALE, Giovanni. História da Filosofia: Patrística e Escolástica, v. 2 l Giovanni Reale. Dario 

Antiseri; [tradução Ivo Storniolo]. - São Paulo: Paulus. 2003. p. 121. 
29 Cf. CHESTERTON G. K.. Santo Tomás de Aquino. 3ª edição. Trad. Antônio E. A. de Araújo. 

Editora Ecclesiae. Campinas- SP. 2015, p.63. 
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denominada: três linhas mestras30, sob as quais se entende a dinâmica tomista 

quanto ao seu estudo e produção, com foco na unidade indivisa da Sacra Doutrina: 

1ª) Especulativa, o esforço de compreensão pela razão do objeto da fé; 2ª) Histórico-

positiva, dos comentários escriturísticos; 3ª) Mística, o reconhecimento da teologia 

em si. 

 Por mais se queira dizer que a fé é autônoma à razão, o Doutor Angélico, 

precisamente conclui: “há uma razão e uma filosofia como preambula fidei” 31. 

Tomás entendeu como ninguém que existe uma harmonia entre a razão e a fé, por 

serem dons provenientes de Deus. Cada qual exercendo sua função, e impelindo-se 

mutuamente àquele propósito ao qual foram pensadas pelo Criador; permitindo ao 

homem alcançá-Lo. 

 Eis a principal tarefa de Tomás, e a esta buscou embrenhar com maior 

atenção: as questões que se referem a Deus, ao homem e a criação. Toda sua obra 

expressará uma observação cuidadosa destas dimensões. 

 Dando sequência, adentrar-se-á agora, precisamente ao que se refere à 

investigação sobre o homem. 

 A antropologia tomista parte da perquirição pela compreensão da natureza 

humana de Jesus Cristo, para que, mediante a esta, se entenda e se possa 

seguramente apresentar a digna condição na qual se encontram as criaturas. 

 Esta busca se divide nas seguintes áreas: a Psicologia, a Somatologia, a 

Emembriologia e a Tanatologia32. Na da Psicologia se pesquisa sobre a alma, parte 

mais elevada nos seres, compreendendo-a Tomás, como a perfeição do corpo; na 

Somatologia sobre o corpo em si, em sua materialidade e extensões; na 

Embriologia, propriamente as caracterizações aos primeiros momentos da vida 

humana intrauterina; na Tanatologia aquilo referente especificamente à finitude: a 

morte.  Conforme Allan L. Dos Santos, seriam quatro, entre outras, as influências 

que mais se destacaram no embasamento para a antropologia tomista: 

a Sagrada Escritura, Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Alberto. O 
Gênesis é a fonte da antropologia teológica ou adâmica, que trata da origem 
e natureza do primeiro homem, Adão. Tratamos deste tema em Teologia 
Tomista, na parte Antropologia Teológica. O De anima de Aristóteles é a 
fonte filosófica, juntamente com o tratado De homine de Santo Alberto, de 
onde o Aquinate extraiu o fundamental de sua antropologia filosófica. As 

                                            
30 Cf. TORREL, Jean-Pierre. Santo Tomás de Aquino. Mestre Espiritual. Trad. J. Pereira. São Paulo: 

Loyola, 2008, p. 14-15. 
31 Cf. REALE, p.213. 
32 FAITANIN, Paulo. Artigo: A antropologia Tomista. Disponível em: http://www.aquinate.net/portal/ 

Tomismo/Filosofia/tomismo-filosofia-a-antropologia-tomista.htm. Acessado em: 13/08/2019. 
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doutrinas antropológicas de Santo Agostinho, no que se referem à natureza 
espiritual da alma, são fundamentais para a estruturação dos argumentos 
tomistas. 33 

 

 

2.5.1 O que é o homem para Tomás de Aquino? 

 

 É no decorrer de sua obra, Suma Teológica, que obtemos a definição de 

homem para Tomás, o qual considera este ser: criatura feita à imagem e 

semelhança do Criador (como se encontra no final da primeira parte). Resultando 

desta particularidade a distinção dentre os demais seres criados. Deste modo 

encontra-se: 

Afirma Damasceno que o homem é criado à imagem de Deus, enquanto o 
termo imagem significa o que é dotado de intelecto, de livre-arbítrio e 
revestido por si de poder. Após ter discorrido sobre o exemplar, a saber, 
Deus, e sobre as coisas que procederam do poder voluntário de Deus, 
deve-se considerar agora a sua imagem, a saber, o homem, enquanto ele é 
o princípio de suas ações, possuindo livre-arbítrio e domínio sobre suas 
ações.34 

 

 Tomás segue afirmando que a noção de imagem de Deus, presente no 

homem, é imperfeita, sendo imagem perfeita de Deus unicamente seu Primogênito. 

Traz o exemplo de Agostinho que retrata, como a imagem do Rei está em seu filho, 

os demais seres humanos seriam como a imagem deste Rei presente numa moeda 

de prata. Quanto à semelhança, portanto, por conta da imperfeição da imagem 

presente no homem, ainda se tem semelhança, mas uma semelhança genérica; 

como trata o Aquinate, por expressar a perfeição da imagem. 

 Destas considerações encontra-se um rumo para o estudo da antropologia 

tomista. Rumo, porque por esta verificação entende-se que, o homem é criatura feita 

com diferencial, saído das mãos de Deus, à semelhança do Criador por desígnio da 

vontade divina; com isso, lhe é permitido decidir por ele mesmo acolher o plano 

divino, ou rejeitá-lo. Este aspecto se torna decisivo para concluir que, o homem, está 

                                            
33 SANTOS, Allan L. dos. Artigo: Antropologia Tomista. Disponível: 

https://allanlopesdossantos.wordpress.com/2010/10/04/antropologia-tomista-i/. Acesso: 11 de Ago. 
2019. 

  Escrita entre 1265 a 1273 – o trabalho mais importante de sua vida, que norteia muitas questões da 
doutrina católica até hoje. O Santo Padre o Papa Pio XI, ao fazer menção à tão extraordinária e 
original produção, disse: "A Suma Teológica é o céu visto da terra"; in: Alocução de 12 de 
dezembro de 1924, no colégio Angelicum de Roma. 

34 Cf. TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. São Paulo: Loyola, 2016. IIa IIae, Prólogo, p. 29. 
Abreviada nas citações seguintes: ST. 
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por excelência acima das demais criaturas, por dignidade e nobreza, por ser capaz 

de Deus (Capax Dei). Está revelada de forma mais significativa a atenção dada por 

Deus ao ser humano, por amor. 

 

 

2.5.2 O homem enquanto unidade material e espiritual 

 

 Tomás apresenta a seguinte classificação dos seres criados: anjos, os que 

são os puros espíritos; o mundo, sendo puramente material; e o homem ocupando 

posição especial (composto de matéria e espírito), trazendo em si de forma plena a 

criação. Neste trecho da Suma contra os Gentios, é possível contemplar esta impar 

unidade da qual os homens são dotados: 

[...] diz o beato Dionísio: A sabedoria divina une os fins das coisas 
superiores aos princípios das coisas inferiores. Deve-se, pois, admitir algo 
supremo no gênero dos corpos, a saber, o corpo humano, possuidor de 
temperamento uniforme, que atinja o ínfimo do gênero superior, isto é, a 
alma humana, que ocupa o último grau das substâncias intelectuais, como 
se pode verificar pelo seu modo inteligente de conhecer. E, por isso, se diz 
que a alma intelectual é como o horizonte e a fronteira entre o corpóreo e o 
incorpóreo, enquanto substância incorpórea e, no entanto, forma do corpo. 
E nem menor é a unidade de uma coisa resultante de substância intelectual 
e matéria corpórea, que a da unidade da forma do fogo com sua matéria, e 
talvez o seja até muito mais porque, quanto mais a forma excede a matéria, 
mais forte é a união delas. 35 

 

 Aqui, percebe-se semelhança com os estudos e as definições de Aristóteles, 

que concebia o homem pela junção dum corpo e de uma alma – demonstrando a 

superioridade da alma –, sem que pudesse haver humanidade (o que caracteriza o 

humano) se tais realidades estivessem separadas. Tomás, como Aristóteles, afasta-

se da concepção Platônica, que defendia a alma apenas ser motor do corpo, sem 

estar unida estritamente a este. 

 Tomás de Aquino de certa forma complementa, aperfeiçoa (à luz da fé) as 

conceituações antigas; ratificando a noção da unidade presente no ser humano. 

Esta palavra, unidade, será a chave para todo o estudo em sequência; onde o 

homem sendo resultado de uma unidade (material e espiritual), anseia por aquela 

Unidade plena com o seu Criador, para O qual se encaminha nesta vida. 

 

                                            
35 TOMÁS DE AQUINO. Suma Contra os Gentios. Trad: D. Odilão Moura, OSB. São Paulo: 

Ecclesiae, 2017 II, p. 68. A obra, a partir de agora quando citada, será abreviada por: ST. 
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2.5.3 A Alma e o Corpo 

 

 O Doutor Angélico, nas questões que se referem à alma (anima), parte 

considerando esta, o primeiro princípio, que permite os seres vivos viverem. Daqui 

resulta aquela expressão, seres animados (os viventes) e inanimados (sem vida). 

 A alma humana subsiste ao corpo (em especial) é imaterial, capaz de atuar e 

existir sem este corpo (porém, sem o corpo, não cumpre plenamente o desígnio para 

o qual foi criada). Também a alma humana é imortal (continua a existir mesmo 

depois da morte do corpo), e não sofre com os acidentes do corpo material; diferente 

da alma que está presente nos animais e plantas, possuindo necessidade de tal 

corpo para existir. Ainda, sobre a alma humana, ao unir-se ao corpo material, 

permite o desenvolvimento vegetativo, sensitivo e intelectivo; em suma, garante ao 

homem a existência (que ocorre unicamente mediante a esta união), e permite que 

este alcance o que de mais nobre lhe é permitido: a realidade divina. 

 Tomás, seguindo o pensamento aristotélico, trata também das partes que a 

alma possui. A distinção se dá hierarquicamente em três: a primeira a alma racional 

(anima rationalis) parte superior, que vai além da natureza corpórea, realizando suas 

funções sem auxílio do corpo, possuindo duas faculdades distintas, uma do 

conhecimento e outra do apetite; alma sensitiva (anima sensibilis) compartilhada 

com os animais, esta cumpre função de garantir movimento ao corpo, é esta que 

permite agir e reagir conforme sente algo interna ou externamente por percepção; 

alma vegetativa (anima vegetabilis) compartilhada com todos os seres vivos, 

expressando o gral mais primário de vida, responsável pela nutrição, crescimento e 

geração dos seres vivos. 

 Quanto ao corpo, o Aquinate, (também como Aristóteles), ratifica que este 

está unicamente feito para a alma e as suas atividades, conforme vê-se por esta 

citação: 

Ora, o fim próximo do corpo humano é a alma racional e suas operações, 
pois a matéria é para a forma e os instrumentos para as ações dos agente. 
Digo, portanto, que Deus constituiu o corpo humano na melhor disposição 
para tal forma e tais operações. Se acaso parece haver algum defeito na 
disposição do corpo humano, deve-se considerar que ele decorre da 
necessidade da matéria para que, naquelas coisas requeridas pelo corpo, 
haja devida proporção entre o corpo e a alma e as suas operações. 36 

 

                                            
36 ST Ia IIae, q.91, a.3. 
 



27 

 

 Muito densa e rica é a explanação referente ao homem produzida pelo 

Aquinate, porque é na humanidade que se encontra uma unidade estreita de tudo o 

que Deus criou; vindo Ele mesmo nesta natureza se encarnar. 

 Tomás por seu amor e incessante busca pela verdade, soube muito bem 

embasar o seu discernimento, e por referências precisas chegou à defesa e 

introdução de autores clássicos em seu período. Cabe realçar, que a concepção 

aristotélica ocupa um espaço de destaque na construção antropológica tomista, pela 

estreita relação e semelhança na definição dada por Tomás ao homem, antecipada 

e caracterizada pelo Estagirita. 

 Alguns autores costumam considerar, que Tomás de Aquino cristianizou 

Aristóteles (deu novo sentido às suas obras), informação esta nem sempre aceita. O 

que importa frisar aqui, é que muito aproveitaram os escolásticos das elaborações 

antigas; e o cristianismo encarregou-se da tarefa de aperfeiçoar aquelas 

formulações, dando a estas, maior clareza e completude. Destas adaptações surgiu 

o que se conhece por filosofia Aristotélico-Tomista, que até hoje tanto enriquece o 

ocidente. 

 

 

2.6 UM CAMINHO A PERCORRER 

 

 Ao homem, não compete uma vida estagnada, fadada ao conformismo visível, 

momentâneo. Ele pode ir além através das capacidades que nele estão presentes, e 

descobrir que está neste mundo para desafiar-se, mover-se, ir ao encontro de 

soluções para suas questões. Na medida em que inicia tal caminhada, vai entendo 

que sua existência tende a um término, um fim último. 

 Todos os dilemas que vão sendo abordados por ele, ao longo de sua jornada 

na terra, estão ligados ao compreender-se aqui, ao atualizar-se enquanto pessoa, 

por suas atividades. Sejam elas: intelectivas, (com foco na verdade) e pela vontade 

(buscando o bem), desse modo estruturando seu comportamento, o senhorio sobre 

si mesmo; ou as que se referem ao eterno, aquilo pelo qual seu ser mais deseja - 

como eternizou Agostinho, nas Confissões, a inquietude do ser enquanto não 

retorna para Deus (seu criador). Essa inquietação é quem vai mover o ser humano, 

a não perder de vista para que foi criado, o de contemplar a Deus face-a-face. 



28 

 

 Para que o homem alcance este fim último (o Sumo Bem), que é único, afirma 

Santo Tomás, se faz necessária a sua disposição e colaboração. Ainda, é obrigação 

da alma racional, unida ao corpo material, impulsionar o ser humano a tal 

ordenamento. Esta ordem o faz bem pensar, e bem seguir no caminho que o levará 

ao encontro com o Eterno. 

 

 

3 O CAMINHO DAS VIRTUDES 

 

 Este é o itinerário ao qual se dispõe o homem a fim de conquistar uma vida 

consistente e feliz. É um caminho que exige (porque tem valor) renuncias, 

sacrifícios, e muita coragem. É preciso ainda ter ciência, que o mais difícil não é 

começar a percorre-lo, mas permanecer neste; ao qual todos os homens de boa 

vontade são chamados a vivenciar. Porém, sendo livres, ainda há possibilidade de 

rejeitarem este plano, e viverem presos ao vício (que é a contrariedade do caminho 

virtuoso). 

 Santo Tomás sempre buscou considerar no que se trata do homem, como um 

todo, dando ênfase ao cuidado com que Deus tem para com esta criatura; e o tanto 

que a inspira. Sendo criatura – como mencionado anteriormente –, possui o homem 

em sua essência algumas características compartilhadas com os demais seres 

criados (por exemplo: com os animais, instintivamente: necessidade de alimentar-se, 

proteger-se, etc). Todavia, ao homem também está unida outra parte, àquela mais 

nobre, que domina a carne (as paixões) e o espiritualiza, que o assemelha a Deus.

 Desta forma está assim o homem constituído por essas duas partes: uma 

parte inferior (compartilhada com os demais seres viventes), e outra mais elevada 

(que o distingue das demais criaturas), que permite viver virtuosamente. Valor este 

concedido particularmente, por Deus, ao homem; predicado que está unido 

essencialmente à natureza humana. Salienta o Pe. Miguel Á. Fuentes37: “Para Santo 

Tomás, como para Aristóteles, o agir virtuoso não é uma opção mais perfeita na 

ordem do agir, senão que é o modo plenamente humano de operar”. Este caminho 

                                            
37 FUENTES, Àngel Miguel LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA TEOLOGÍA MORAL 

CATÓLICA. Edição: EVE. San Rafael, 2005: “Para Santo Tomás, como para Aristóteles, el 
accionar virtuoso no es una opción más perfecta en el orden de la obrar, sino que es el modo 
plenamente humano de operar”. 
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que plenifica, faz aflorar aquela forma com a qual o homem pode melhor exercer sua 

humanidade integralmente. 

 Ademais, o doutor angélico, sustentado pelas posições aristotélicas, indica 

três modos para seguir neste caminho (da aquisição de virtudes): 1º) consequência 

da própria natureza da virtude (se indica por este que o indivíduo afaste-se por este 

do extremo ao que se propõe; buscando o temo médio da virtude); o segundo, 

daquilo que é particular a cada homem, de sua natureza (concentrar-se àquilo a que 

o apetite é mais afetado; Tomás dá o exemplo da semelhança em ajustar uma 

árvore torta, aquele que busca endireitar seu modo de ser e virtuoso); e o terceiro, o 

que é comum a todos os seres humanos (evitando universalmente às deleitações).38 

 Em sequência, o estudo segue observando a originalidade e precisão, com 

que Tomás de Aquino reflete os atos humanos, na segunda parte da Suma 

Teológica; em que se constituiu a doutrina, ou tratado das virtudes. 

 

 

3.1 O QUE É A VIRTUDE? 

 

 Inicialmente, tratando da etimologia da palavra, virtude é uma palavra latina: 

virtus, que deriva de vir (varão, força) em seu modo mais original, de virilidade, - a 

coragem, força, a excelência que se preza o homem, numa constante busca pelo 

seu aperfeiçoamento moral. Esta característica presente no ser humano conduz a 

vida à ordenação, àquilo que melhor exige a razão. 

 Seguindo tal análise, é preciso dar ênfase a uma característica que se torna 

decisiva na compreensão da virtude, denominada por Tomás: hábito bom. Assim 

situa na introdução à questão 49 da Suma Teológica: 

É uma disposição, uma capacidade da natureza humana, a qual se enraíza 
em sua natureza específica e individual, finalizada pelo agir. É como um 
intermediário entre o dado ontológico e dinâmico da natureza e seu 
acabamento humano, a exemplo do processo de crescimento que conduz o 
recém-nascido à idade adulta, ao homem “perfeito”, terminado (perficere, 
em latim).39 

 

 O hábito qualifica o homem, o aperfeiçoa, em relação a si mesmo, ou a outra 

realidade. Esta palavra se equipara à expressão grega (hexis), – encontrada 

                                            
38 Cf. Artigo: A Educação segundo a Filosofia Perene. Encontrado em: http:// cristianismo.org.br/ efp5-

11.htm. Acesso em: 03 out. 2019 
39 ST Ia IIa, q.49. Introdução. 
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significativamente nas obras aristotélicas –, que traz a noção de uma constituição, 

jeito de ser, algo próprio de quem possui. Tomás, trás Bazuchi (2011, p. 21): 

[...] acrescentou à hexis de Aristóteles o sentido de capacidade que permute 
uma pessoa se desenvolver através da atividade ou ainda o sentido de uma 
disposição durável suspensa entre a potência e a ação. Logo, todo habitus 
está em potência em relação ao ato, relação esta de ordenação a este 
ato[...].40 

 

 O Doutor Angélico expressa a importância da cooperação do ser humano, por 

ter em vista tal aperfeiçoamento da natureza deste; e será pela atuação dos hábitos 

que se atingirá este fim. O hábito vai sendo adquirido com o objetivo de mover 

determinada ação à conclusão perfeita. Deste exercício (também denominado 

“habito operativo”, estando já ordenado para a ação) vai servindo perfeitamente na 

vida daquele que o pratica.41 

 O que caracterizará o hábito será a repetição dos atos (não bastando apenas 

um ato para causar a virtude, senão vários), com objetivo de prevalecer sobre outros 

apetites, inclinações ou determinadas disposições que lhes são opostos. Estes 

hábitos podem ser bons (os virtuosos) que convém ao homem, estando em 

conformidade com a razão; ou maus (os viciosos) que não estão em conformidade 

com a razão, que causam desarmonia com aquilo que está já ordenado na natureza. 

 Na questão 57 encontra-se a distinção entre os hábitos intelectuais e morais. 

Os intelectuais são determinados neste formato essencialmente por estarem unidos 

à racionalidade do homem, e os hábitos morais unidos à vontade. Segundo a 

distinção feita pelo filósofo, os hábitos intelectuais são: o intelecto, a ciência, a 

sabedoria, a prudência e a arte. Os morais, inerentes à faculdade apetitiva. Ainda se 

fala nos hábitos quase inatos, características imediatas à proposta da ação do 

conhecimento; por exemplo: que cem é mais do que um.42 

 Além destes hábitos que vão sendo adquirido ao longo da vida, Tomás de 

Aquino ainda declara que, os homens contam com aqueles hábitos que por Deus 

são infundidos neles, estes que auxiliam a natureza humana (que sozinha não seria 

capaz de alcançar tal elevação) a elevar ainda mais sua condição, e por meio deste 

auxílio divino, chegarem ao fim que estão chamados. 

                                            
40 BAZUCHI, Regina K. Vieira. Artigo (Dissertação de Mestrado): As virtudes Cardeais em Tomás 

de Aquino. Disponível: em:http: // repositorio.unb.br/bitstream/10482/8695/ 1/2011_KathiaRegina 
VieirBazuchi.pdf.  Acesso em: 01/10/2019.  Apud. Kenny (2005,p.226) 

41 ST Ia IIa, q.49. a.4, ad.1. 
42 ST IIa IIae, q.57, a.1-4. 



31 

 

 Por esta explanação, é possível perceber que a virtude em nada trata 

opressivamente, como um impedimento, sobrepondo-se à vontade do ser humano. 

Antes esta deve ser acolhida e entendida, como mediação da natureza humana; que 

pela virtude, vai se aperfeiçoando ao encontro de seu Criador. É do cultivo das 

virtudes, destes bons hábitos, que se chegará seguramente à plenitude.  Toda a 

virtude no pensamento Tomista é reconhecida pela relação firme, constante e 

edificante desta, com o bem. Não apenas com o objetivo de fazer com que sejam 

boas as ações, mas que estas possam o fazer ser bom. 

 

 

3.2 SERIAÇÃO DAS VIRTUDES 

 

 Tomás de Aquino, tanto na segunda sessão da Suma Teológica, quanto no 

Comentário à Ética, faz uma intensa abordagem em referência às virtudes, 

classificando uma série destas tais disposições, que se apresentam ao ser humano; 

que o educam, e que o fazem atribuir sentido a uma forma mais elevada de se bem 

viver. 

 Na descrição das virtudes, se faz necessário acrescentar que o filósofo 

primeiramente discorre sobre as virtudes humanas, expondo com isso a capacidade 

do homem de trilhar um caminho justo por meio da razão (entendendo que àqueles 

a quem a revelação Cristã não chegou, mesmo assim, podem alcançar por sua 

natureza o bem – que está posto de forma inata; pois também são seres criados 

pelo próprio Deus), mas que conseguem valor muito mais elevado se estão unido à 

graça divina; como na sequência encaminha ao estudo das virtudes teologais, que 

complementam de certa forma às cardeais. 

 Dessa maneira se encontra, na questão 58, primeiramente a distinção entre 

as virtudes morais e intelectuais: 

[...] A virtude humana é um hábito que aperfeiçoa o homem, para proceder 
bem. Ora, os atos humanos só tem dois princípios, ou seja, o intelecto ou 
razão e o apetite. São eles como se diz no livro III da Alma, os dois motores 
do homem. É preciso, pois, que toda virtude humana aperfeiçoe um desses 
dois princípios. Se for virtude que aperfeiçoa o intelecto especulativo ou 
prático para o bom agir do homem, a virtude será intelectual; se aperfeiçoar 
a potência apetitiva, será virtude moral, donde se conclui  que toda a virtude 
humana é intelectual ou moral. 43 

 

                                            
43 ST IIa IIae, q.58, a.3. 
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 Essa classificação está para as virtudes consideradas humanas 

(apresentadas em sequência, mais detalhadamente, como: Virtudes Cardeais - 

tradicionalmente assim denominadas), aquelas que possuem por objeto o que é 

possível granjear pela razão. Exigem “a retidão do apetite, pois não só produz a 

potência de agir bem, mas causa também o próprio exercício da boa ação”44. 

Consistindo desse modo, no equilíbrio (entre dois extremos: vício e o defeito), no 

meio termo; ordenadas ao bem. 

 Ambas virtudes, tanto intelectuais quanto morais (em parte) - considera o 

Aquinate, podem coexistir sem a necessidade explicita umas das outras (mas 

sempre há uma interação implícita). Não obter-se-ia, porém, os mesmos resultados, 

sem buscar a integração das virtudes, à qual estão já pré-dispostas e configuradas à 

unidade que é a pessoa.  

 As virtudes intelectuais vão se diferenciar das virtudes morais, enquanto que 

a primeira modalidade possui um objeto mais universal; e a segunda modalidade o 

bem particular. Assim, a sabedoria é a mais nobre desta classificação de virtudes, 

porque seu objeto é a causa última de todas as coisas, inclusive das demais 

virtudes. As virtudes morais são mais nobres, pelo fato destas disporem a ação. 

Estas, não obstante, aproximam-se mais da conceituação real do sentido de virtus, 

como deve ser compreendida. Ademais, dependem da virtude moral, três elementos 

do agir virtuoso, trás Pe. Miguel Á. Fuentes45: o cognoscitivo, o volitivo, e o modo de 

proceder. 

 Ao que se refere às virtudes teologais, o filosofo delibera que a fé, a 

esperança e a caridade, estão postas acima das virtudes humanas, sendo 

essencialmente elas divinas. Por elas, o homem é chamado a fazer parte na vida da 

graça divina. Tais virtudes serão responsáveis por ordenar o homem; são para ele 

um caminho que ruma à beatitude, tendo por objeto o próprio Deus; o fim último das 

coisas. 

 

 

                                            
44 ST IIa IIae, q.61, a.1. 
45 Cf. FUENTES, p. 150. “1º El elemento cognoscitivo: conocer la obra de virtud como fin de la 

acción que se realiza. 2º El elemento volitivo: elegirla en sí misma, como algo conveniente con la 
naturaleza del virtuoso. 3º El modo de proceder: la firmeza, la perseverancia (y podemos agregar: 
la delectación). 
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3.2.1 As Virtudes Cardeais 

 

 As virtudes cardeais são aquelas que podem ser consideradas a residência 

de toda vida moral; estas vão aperfeiçoando o ser humano naturalmente. Cardeal, 

do latim cardo, palavra esta, traduzida por: dobradiça; é aquilo que facilita, permite a 

abertura para algo. Estas virtudes agem como um auxílio para se conquistar as 

demais que estão unidas a elas mesmas. 

 São quatro as principais virtudes cardeais que interagem, com as também 

quatro respectivas faculdades presentes no homem: a prudência (com a faculdade 

da razão), a justiça – dividida entre: distributiva e comutativa – (com a vontade), a 

fortaleza (com a irascível) e a temperança (com a concupiscível). Por meio desta 

relação, complementa ainda o Aquinate, que: 

 [...] toda virtude que faz o bem conforme a razão será denominada 
prudência, toda virtude que faz o bem devido e reto nas ações será 
chamada justiça, toda virtude que coíbe as paixões e as reprime será 
chamada temperança e toda virtude que dá firmeza interior contra qualquer 
paixão será chamada fortaleza. 46 

 

 Ganha destaque na análise, a virtude da prudência. O próprio autor denomina 

esta: “boa conselheira”, “reta razão do que deve ser feito” 47. Dentre as virtudes 

cardeais, é ela a mais perfeita (porque julga e comanda), estando na razão e tendo 

por objeto o bem racional (essencialmente); enquanto as outras virtudes possuem 

por objeto o bem participado nas outras coisas. Será a prudência a guia, a 

influenciadora das demais, possibilitando: através da justiça, o homem ser capaz de 

aperfeiçoar-se em relação a outrem, buscando ordenar-se frente às questões 

externas; pela fortaleza, ser firme e enfrentar o que é devido com resistência em 

todos os sentidos de combate (espiritual ou corporal); e por via da temperança, a 

moderação, o refreamento àquilo que levaria o homem à perdição por deleitar-se em 

prazeres indevidos. 

 Ainda na questão 61, Tomás observa uma importante aproximação entre seu 

pensamento e o pensamento aristotélico, e tratando das virtudes cardeais, indica 

que: 

[...] como o homem é, por natureza animal político, as virtudes cardeais, 
enquanto nele existentes segundo as condições próprias de sua natureza, 

                                            
46 ST IIa IIae, q.61, a.3. 
47 ST Ia IIae, q.47, a.8. 
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se chamam políticas, ou seja, praticando-as o homem procede 
corretamente na gestão das coisas humanas. 48 

 

 Toda a moral tomista estará firmada na razão (pela inteligência e vontade), e 

no restante, o que é tocante ao agir humano. Por esta linha, Tomás de Aquino apoia 

a classificação das virtudes cardeais, sucedendo que: a prudência une a razão ao 

viver; e as outras três, incorporam a uma ordem racional, as operações (mediante a 

justiça), e as paixões (mediante a temperança e a fortaleza). 

 

 

3.2.2 As Virtudes Teologais 

 

 Havendo tratado das virtudes cardeais (humanas) dispostas a todos os seres 

humanos, (que pela razão são capazes de reconhecê-las, e fazer destas um auxílio 

para bem viver), o autor segue em seu tratado, discorrendo agora sobre as virtudes 

teologais (divinas), tendo o próprio Deus por objeto e resultado destas interações 

virtuosas – como já apresentadas anteriormente –, que são concedidas, infundidas 

no homem por Deus, junto com a graça santificante; às quais são reconhecidas por 

meio da revelação divina. Enriquecendo desta maneira, e dirigindo a moralidade. 

 Tomás de Aquino considera o estudo das virtudes teologais por esta 

sequência: primeiramente trata da virtude da fé, em seguida da esperança, e por fim 

da caridade. 

 Quanto à virtude da fé: apoiada na verdade divina, o ponto base (o qual 

sustenta toda a ação desta virtude), está em poder reconhecer: “[...] aquelas coisas 

das quais gozaremos: a visão na vida eterna e o que a ela nos conduz”.49 Servindo-

se em primeiro plano do intelecto, a fé alcança e acolhe o Bem (a realidade 

sobrenatural) para que pela vontade, a este deseje. Faz lembrar Torrel50, que “não 

basta apenas conhecer o bem, é necessário praticá-lo”; é pela vontade ou outra 

potência a ela unida, que isto se edificará. Por essas razões tal virtude está 

apresentada por primeira na ordem, porque é por ela que se conhecerá a Deus, e 

com este conhecimento o homem irá se confia a Ele; e buscará realizar sua Vontade 

para a sua vida. 

                                            
48 ST IIa IIae, q.61, a.5. 
49 ST IIa IIae, q.1, a.8. 
50 Cf. TORREL, 2008, p.320. 
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 Os frutos a serem obtidos pela fé serão: a união com o divino, início da vida 

eterna naqueles que a acolhem, o entendimento, e o vencimento diante das 

tentações. 

 Ao que se refere à virtude da esperança: esta virtude está unida inteiramente 

à confiança do homem em Deus Misericordioso e Justo (Àquele que 

verdadeiramente pode dispor a felicidade que não passa: a bem-aventurança 

eterna); numa espera filial, mediante a qual, se reconhece e se aguarda com 

garantia a ação, o cumprimento das promessas divinas. Ela move o homem a não 

desanimar nas provações, sempre apontando e lhe fazendo lembrar-se das 

realidades eternas, o que mais deve importar ao mortal (que compreende que nesta 

vida está apenas de passagem). 

 No que concerne à virtude da caridade: quanto ao significado da palavra, no 

latim se encontra a expressão caritas, remetendo àquilo que é caro, ao que se deve 

zelo – pela preciosidade que acarreta a caridade. Procedendo de Deus (Caridade 

Perfeitíssima), esta virtude é infundida no homem – fundada ainda na bondade 

divina –, permitindo amá-Lo, a ele mesmo e ao próximo. O diferencial deste amor 

(caritas), é que por este se entende o amor em seu sentido mais essencial: um amor 

que ama porque quer o Bem. 

 Na introdução à questão 23, da segunda sessão da segunda parte da Suma 

Teológica, o Aquinate destaca inicialmente que tal virtude tem a principal tarefa de 

ser a chave que concede ao ser humano a possibilidade de adentrar, e acessar ao 

“[...] mistério insondável de Deus e de nossa salvação” 51, para encontrar-se com o 

verdadeiro o Amor, e unir-se a Ele. 

 A caridade é considerada a maior virtude entre as teologais. Embora todas as 

virtudes teologais tendem para o mesmo objeto (o próprio Deus), como já fora dito, a 

caridade é aquela quem já O possui. Não somente perante às teologais, mas a sua 

superioridade é destacada perante todas as demais virtudes existentes. Porque a 

caridade é quem vai dirigir as demais virtudes; a qual Tomás compara o papel 

desempenhado, com o de uma mãe, que sabe como ninguém nutrir e conduzir 

aqueles que a ela estão confiados. 

 Por uma frase simples, mas que tão bem revela grande sentido, a caridade é: 

“[...] a amizade do homem para com Deus”.52 É uma relação perfeitamente próxima, 

                                            
51 ST IIa IIae, q.23, Introdução. 
52 ST IIa IIae, q.23, a.5. 
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não como uma amizade interesseira, mas sustentada pela eterna gratidão do 

homem para com seu Criador e Sustentador. Pela caridade o homem vai atingir a 

Deus e aí permanecer. Porém, esta exige também atenção, e cultivo; do contrário 

pode-se perder, como qualquer outra. 

 Finalmente, a caridade trás efeitos, tanto interiores, que serão: a alegria, a 

paz e a misericórdia; quanto os efeitos exteriores: a beneficência, esmola, e a 

correção fraterna. Mas o maior benefício vindo desta virtude, é que ela “[...] assegura 

e purifica nossa capacidade humana de amar, elevando-a a perfeição sobrenatural 

do amor divino”.53 Tal virtude faz com que o homem transforme-se, que não deixe 

espaços para o egoísmo, que já não viva mais para si, mas para Deus. 

 

 

3.3 RELAÇÃO UNITÁRIA ENTRE ÀS VIRTUDES 

 

 Encontra-se no Catecismo da Igreja Católica54 (concluindo esta parte da 

distinção), que as virtudes humanas (cardeais) vão encontrar fundamento nas 

teologais (divinas), promovendo um amoldamento das faculdades humanas; para 

que haja melhor interação com a natureza divina. As virtudes teologais, por sua vez, 

sendo o fundamento das virtudes humanas, animam e caracterizaram toda a 

moralidade cristã. Estas que são aquelas infundidas por Deus. Afim de que o 

homem possa bem viver e alcançar o céu. 

 Ao que diz respeito às virtudes humanas, não é possível que haja alguma das 

demais (intelectuais ou morais), sem que haja a assistência da virtude da prudência; 

e ao que diz respeito às virtudes divinas, sem que haja assistência da virtude da 

caridade. São estas duas principais virtudes os pilares que sustentam as virtudes, 

humanas e divinas. Conectando-se na mais perfeita ordem, que as conduzem a 

atingirem o ideal a qual cada uma fora chamada. 

 Ao que segue, o catecismo aponta para um dado complementar e 

indispensável: a graça divina. É por ela que se purificam e se elevam as 

capacidades humanas. O homem em seu viver vai reconhecendo, e isso é 

indispensável, aquilo que por suas próprias forças, por suas limitações não é capaz 

                                            
53 Catecismo da Igreja Católica. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Loyola, 2010 Art. 1828. 
54 Cf. CATECISMO, 2010, Art. 1812-1813. 
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de manter sozinho, sejam os hábitos mais nobres, até os mais simples. Nada ele é 

sem a graça, que supõe e aperfeiçoa a sua natureza. 

 Este dom divino, que é a graça, é o que vai impulsionar, e também ajudar a 

manter-se firmemente no caminho edificante: no caminho das virtudes. Acrescenta 

Santo Tomás: “A graça por intermédio das virtudes é o princípio da ação meritória, 

como a essência da alma por intermédio de suas potências é o princípio de suas 

ações.“ 55 

 

 

3.4 A INFELICIDADE PELA CONTRARIEDADE DOS VÍCIOS 

 

 Tendo explorado o caminho das virtudes, apresentado o itinerário do qual o 

ser humano colhe os bons frutos resultantes de tais ações, apresentar-se-á agora o 

outro lado do caminho (correto, santo e justo): o caminho do vício; este que 

contradiz a virtude, as faculdades humanas, que leva à perdição. 

 O que alude a este assunto é encontrado no centro da vida moral relatada por 

Tomás, e se faz necessário, com o alvo de conhecer, ter noção do mal causado; 

para que se possa manter distância do mesmo, que em nada acrescenta à vida. 

Apenas destrói tanto a matéria, quanto o espirito humano. 

 Enquanto a virtude caminha junto à razão, sempre voltada àquilo que convém 

para a edificação dos homens, o vício, por sua vez, opondo-se essencialmente ao 

que é racional e ordenado, está completamente desvinculado do plano da 

edificação, pelo fato deste deformar os homens. Acrescenta Tomás, quanto às 

razões da origem das virtudes e dos vícios, que: 

[...] as virtudes são causadas pela ordenação do desejo à razão, ou a uma 
bem imutável que é Deus. Os vícios, porém, nascem do apetite do bem 
mutável. Portanto não é necessário que os principais vícios se oponham às 
principais virtudes. 56 

 

 Da certa forma, como as virtudes teologais conduzem as demais virtudes 

humanas, Tomás diz que os vícios capitais são responsáveis por desencadear e 

guiar os outros vícios: 

[...] enquanto deriva de cabeça em sentido metafórico; assim chama-se 
pecado capital o princípio e o que tem a direção dos outros. E desse modo 

                                            
55 ST Ia IIae, q.100, a.4. 
56 ST Ia IIae, q.84, a.4. 
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se diz vício capital aquele que dá origem a outros vícios, principalmente 
enquanto causa final, que é a origem forma, como já foi dito. Assim o vício 
capital não é somente o princípio de outros vícios, mas ainda os dirige e de 
certo modo os guia. Com efeito a arte ou o hábito que visam o fim sempre 
exercem a função de princípio e de comando sobre os meios. Por isso, 
Gregório compara estes pecados capitais aos “chefes de exército. 57 

 

 O Aquinate enumera os sete vícios capitais, da seguinte maneira: a vanglória, 

inveja, ira, avareza, tristeza, gula, luxúria. Todos eles agindo em função de mover o 

apetite, direta ou indiretamente. 

 O vício torna quem nele insiste, quem nele se apraz, escravo, num caminho 

desregrado, e sem mérito algum. Desviando da retidão, do bem, desvia também do 

fim ao qual o homem fora criado, entristecendo, afastando para longe daquela 

amizade com Deus: a verdadeira felicidade (que só se encontra em Deus, mediante 

a livre decisão em cumprir Sua vontade). 

 A prática viciosa destrói o “habitus virtuoso” 58, o que de bom recebera 

(infundido por Deus), ou que adquiriu por suas capacidades. Claramente se entende 

que, o vício é contrário às virtudes, e diante desta realidade se entende a 

impossibilidade de ambos coexistirem no mesmo indivíduo. Ou conquistará a um por 

seu esforço com o auxílio divino, ou se entregará inconsequentemente ao outro. 

Assim é a vida do homem sobre a terra. Não pode lutar em lados opostos ao mesmo 

tempo, nesta batalha pela sua salvação. Precisa decidir o que assumirá. 

 O vício, sorrateiramente vai se apoderando do homem, se este descuidar vai 

se enraizando até se tornar o seu jeito de ser, ocasionando uma permanente 

inquietação, um descontentamento por estar percorrendo um caminho contrário e 

sem um real sentido. A alma fica manchada, obscurecida, marcada pela frustração, 

envolta na tristeza que aumenta a cada ato desordenado que é praticado. O mais 

grave ainda, de tudo isso, é o pensamento que se decide conscientemente (mesmo 

tendo presente o que é bom, tendo ciência do que deve ser feito, recusa a trilhá-lo) 

pelo pecado. Esta livre decisão, respeita o Criador, porque criou o homem dotado de 

liberdade (condição que impulsiona o homem a alcançar com nobreza o que é 

correto, ou o rebaixa) e inteligência. A fim de que ele decida o que fazer de sua vida, 

mas que tenha sempre em vista, e assuma também as consequências que 

resultarão de seus atos livres. 

                                            
57 ST Ia IIae, q.84, a.3. 
58 ST Ia IIae, q.89, a.1. 
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Giotto interpretou muito bem por meio de seus afrescos, encontrados na 

Cappella degli Scrovegni, em Pádua, o que Tomás de Aquino teorizou na Suma 

Teológica. 

Assim expressou Giotto di Bondone59 (1267-1337): o vício contrário à 

Prudência, a Estultícia – ou Estupides (próprio daqueles que vivem por viver, sem 

fazer atenção ou refletir com cautela sobre si e sobre o mundo, não procurando a 

medida mais correta tomar; contrário à Fortaleza, a Inconstância (que faz viver 

despreocupadamente, sem ter firmeza no que se deve, abandono daquilo que já não 

mais agrada); contrário à Temperança, a Ira (também conhecida por “cólera” ,o 

descontrole da realidade, que leva a desejar o mal); contrário à Justiça, a Injustiça 

(que não quer distribuir bem, que não dá o que corresponde a outra realidade); 

contrário à Fé, a Infidelidade (recusa a verdade revelada); contrário à Caridade, a 

Inveja (mergulhada no desamor; quem inveja o que o outro é ou tem, não o pode  

amar verdadeiramente); contrário a Esperança, o Desespero. O desespero, que 

conduz às fatalidades pelo medo, por perder o sentido do que se faz – quando não 

se age bem. Resta por termo a vida, atingindo o grau mais elevado da ingratidão 

para com Deus – pois a vida é dom precioso, e o vício está determinado à conduzir 

ao desespero, a tudo o que desfavorece, o que contraria a vida.  

 Santo Tomás, defronte a este assunto, sempre trás unido a realidade 

de vício, a de pecado (como que sendo estas duas palavras sinônimas), que 

essencialmente, atuam com a mesma meta: corromper a relação com Deus, com o 

próximo (podendo ser causa de queda para o outro), ou a si mesmo; condenando o 

homem a perder a sua vida - não só a vida terrena (que através do vício é 

abreviada), mas também a vida eterna. 

 

 

4 A VIDA ETERNA: O DESTINO FINAL DE TODO HOMEM 

 

 Tendo vivido o homem, por vontade divina nesta terra - sendo mortal, em 

certa altura do percurso, lhes cessam os dias aqui; e tendo cumprido ou não, o que 

Deus para este pensou (em determinado tempo), faz então a passagem do finito 

                                            
59 Cf. NUNES, Meire A. Lóde; OLIVEIRA, Terezinha. Artigo: Os vícios e as virtudes na Capella 

degli Scrovegni: uma aproximação das questões filosóficas presentes no século XIII. 
Disponível em: http://www.hottopos.com/notand42/6%20Meire% 20Aparecida% 20Lode%20Nunes 
% 20Terezinha%20Oliveira.pdf. Acesso em: 03 nov. 2019. Anexo A. 
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para o eterno. Realidade esta a que todos os Viventes estão submetidos, a qual, 

(muitas vezes caída no esquecimento) sem nenhuma exceção serão todos 

convocados. 

 Como está preparando-se para viver eternamente? Deve ser esta a pergunta 

a sempre acompanhar o homem. Porque é nesta vida já, que se começa a 

preparação para a Vida Eterna. 

 É famoso e pertinente, o ditado popular, repetido muitas e muitas vezes, 

especialmente pelas pessoas mais humildes (desprovidas de uma linguagem mais 

rebuscada, ou de um melhor entendimento por conceituações mais aprofundadas), a 

fim de relembrar-lhes das verdades eternas, identificando a preciosidade e 

responsabilidade que trás consigo, estas sábias palavras, que dizem: “se morre, 

como se vive!”. Expressão curta, mesmo assim carregada de significados. Atemo-

nos a dois: o primeiro a ser apontado, pode ser o de uma verdade gravada no 

interior de cada mortal, a sabedoria em julgar o que é certo e errado, fazer ou não, 

escolher o caminho da virtude ou o caminho do vício; em segundo lugar, a realidade 

da justiça divina, Deus que é a Suma Justiça, que conhece cada uma de suas 

criaturas, e seus esforços, dará a compensação ao virtuoso, por ter vivido bem, e o 

castigo ao infeliz, por ter vivido mal. 

 Dessa maneira, a vida terrena, a morte e a Vida Eterna, constituem o roteiro 

humano que se divide unicamente em âmbito temporal, no entanto, conservando no 

mais intimo do homem aquilo que de mais precioso carrega consigo: o que tenha ele 

amado, e as consequências desta ação. Tudo isso forjado no plano da liberdade sob 

o qual fora criado. Esta liberdade fundamenta-se na participação humana em 

relação com o divino, encontrando seu real sentido, o seu fim, quando retornando, 

pelo amor, chegar ao seu princípio criador: Deus. Segundo Santo Tomás de Aquino, 

o homem, criado por à sua imagem e semelhança Deus (por amor), somente irá 

conseguir se realizar-se enquanto pessoa, na medida em que este amar e se voltar 

a esta causa última 

 Dando seguimento, se estudará o que tange à destinação do homem, e de 

seu agir virtuoso, com atenção ao que Tomás de Aquino clarifica tanto na Suma 
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Teológica (na primeira e na segunda parte), quanto na Suma Contra os Gentios60 

(no terceiro livro). 

 Vale apresentar esta obra intitulada Suma Contra os Gentios, outra 

importante e monumental elaboração do Doutor Angélico. Escrita já nos últimos 

anos de sua vida, onde ele expõe através por meio desta a maturidade de seu 

pensamento no que remete aos estudos realizados, tanto filosóficos (à luz da razão) 

quanto teológicos (à luz da revelação). Assim a resume, Dom. Odilão Moura, na 

introdução de sua tradução: 

A SCG contém, portanto, os elementos essenciais da Filosofia e da 
Teologia do grande mestre, aliás indissociáveis, de modo a esclarecer 
aqueles q iriam levar a mensagem evangélica aos maometanos, aos judeus, 
e aos albigenses, como também aqueles que enfrentariam as correntes 
teológicas existentes nas universidades da época, a respeito das verdades 
que a razão pode atingir e que Deus revelou aos homens. Trata-se, pois, de 
uma autêntica e acabada obra teológica, e não sem razão lê-se-lhe no 
título: Liber de veritate catholicae fidei.61 

 

Em nota, acrescenta: 

Aqui resta somente dizer que a SCG não é diretamente dirigida aos infiéis: 
foi feita para os fiéis que iriam confrontar-se com eles. É, de certo modo, um 
plano de batalha, uma previsão da tática a ser usada e das precauções a 
serem tomadas. [...] Pode-se, assim, encontrar na SCG uma espécie de 
imensa reserva, admirável e funcionalmente disciplinada, de elementos que 
poderão servir para apresentar aos infiéis da verdade da fé Cristã.62 

 

 

4.1 O RETORNO DO HOMEM AO SEU DEUS CRIADOR 

 

 Quem melhor teria o direito de se apossar, estabelecer as regras para tal 

criação, e por justiça, receber como recompensa os resultados de tais obras, do que 

o seu próprio criador e dispensador? Pensando humanamente, esta é uma definição 

muito correta e livre de qualquer crítica ou ilicitude. Porém, se este modo de pensar 

for comparado ao agir divino, algumas coisas precisam ser destacadas aqui. Sim, 

Deus tem direito sobre todas as suas criaturas, que por sua Benevolência as criou, 

mas as criou livres (dotadas de livre-arbítrio); e por isso, depende delas, acolherem 

                                            
60 TOMÁS DE AQUINO. Suma Contra os Gentios. Trad: D. Odilão Moura, OSB. Editora: Livraria 

Sulina. Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes Universidade de Caxias do Sul: 
1990. Abreviada nas citações sequentes: SCG.  

61 SCG, L I, Introdução, p.13.  
62 SCG, L I, Introdução, p.15. 
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livremente e bem viverem sob este estado. Deus as espera ansiosamente, (sem 

obrigá-las) para que retornem e permaneçam junto Dele no seu reino. 

 Eis a ordem: o homem retornará a Deus. Este é um reencontro já marcado 

desde o primeiro instante em que Deus o fez. Neste dia, se destinará eternamente o 

fim definitivo do ser humano, que tenderá: ou para a salvação eterna (contemplação 

eterna de Deus face-a-face), ou para a condenação eterna (o eterno tédio, no 

inferno, livre de qualquer esperança). 

 Tomás de Aquino, para firmar suas colocações quanto à finalidade do 

homem, na questão 44, citando a passagem do livro dos Provérbios, que diz: “O 

Senhor tudo fez para si mesmo” 63, o autor recorda por este trecho da Sagrada 

Escritura, que todas as coisas que existem saíram das mãos de Deus, e são criadas 

e sustentadas por seu amor, para Ele, para Sua maior glória. E cada criatura é 

única. 

 Toda a criatura racional, com seu sentido de existir, assumindo o que lhe 

condiz, carrega consigo certo sentimento de pertença (esta saudade do Eterno), que 

sempre lhe assegura e indica com responsabilidade para onde deve se direcionar, 

enquanto viandante, herdeiro deste Eterno; acompanhado por esta noção de fim, ao 

qual se prepara. Longe de ser um fim triste e frustrante (para quem viveu 

virtuosamente) é mais do que um simples ‘fim’, é o começo de uma vida nova: a vida 

eterna. Essa dimensão de eternidade é expressa por Boécio como sendo a: “posse 

total, simultânea e completa da vida interminável” (A Consolação da Filosofia. Cap. 

5); máxima que veio a ser analisada e comentada por Santo Tomás, na Suma 

Teológica. 

 O Aquinate descreve todo o agente operando com um objetivo, na direção de 

um fim “àquilo para o qual se dirigem o impulso do agente” 64, pela natureza ou pelo 

intelecto; onde repousará o apetite. Toda a ação de qualquer indivíduo é direcionada 

a algo já estabelecido, o que pode ser comprovado através das ações quotidianas 

observáveis. Diz o Doutor Angélico: “Com efeito, o homem, de quem é próprio agir 

em vista de um fim, jamais age em vista de um fim desconhecido”  65. Se assim não 

fosse, qualquer coisa que se realizasse, não seria mais nada do que uma operação 

vazia, motivada e em função dum mesmo acaso. 

                                            
63 ST Ia, q.44, a.4. 
64 SCG, L III, C II. 
65 ST Ia llae, q.1, a.2. 
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 Não é fácil querer compreender o que seriam das ações humanas se estas se 

inclinassem toda vez que executadas, para o infinito. Sem um propósito declarado, 

seria uma eterna e nostálgica repetição infrutuosa de atos, e também desnecessária, 

mesmo que o empenho não faltasse. Se dissermos que não há um fim para o 

homem, se destruiria no pensamento a natureza do bem, como trás Aristóteles no 

Livro II da Metafísica. Seguindo, se ainda permanecêssemos nesta ideia, seria o fim 

da causa final, ao que Tomás rejeitara abertamente, insistindo que todo o homem 

está inclinado para alcançar um fim que é único e incomparável. Havendo outro fim, 

o que reinaria seria a contradição; sem se ter um modelo definido, perfeito e 

exemplar a ser desejado e consequentemente ser possível de ser conquistado. A 

esta ideia, pode ser acrescentada aquela outra que defende, que da mesma forma 

que não podem coexistir duas verdades simultaneamente num mesmo plano. 

 O movimento de retorno de toda a criação ao Criador é divido em duas 

categorias: passiva (das criaturas irracionais), deste modo Deus vai conduzir estas a 

Ele, mediante a atração perfeita – que lhe é própria; e ativa (das criaturas racionais), 

diferente do modo de operar com as criaturas irracionais, para esta categoria, criada 

especialmente, dotada de atributos superiores, e assemelhadas ao próprio Criador, 

o movimento de retorno do homem a Deus não é igual; porque este se dá através do 

desejo presente (posto no coração do homem) pelo Eterno, pela Beatitude. O 

direcionamento do homem rumo ao Eterno, aponta Tomás, é efetivado por sobre 

“[...] passos de conhecimento de amor.” 66 

 Ainda complementando este assunto, o autor acrescenta a relação existente 

entre agente e paciente (Criador e criatura): 

[...] O agente e o paciente, enquanto tais, têm o mesmo fim, mas cada um 
diferentemente, pois uma única e mesma coisa o agente quer comunicar e o 
paciente receber. Há algumas coisas que são agente e paciente ao mesmo 
tempo; sendo agentes imperfeitos, lhes é conveniente que procurem 
adquirir alguma coisa mesmo no agir. Mas para o agente primeiro, que é 
somente agente, não convém agir para adquirir um fim. Sua intenção é 
simplesmente comunicar sua perfeição, que é sua bondade. E cada criatura 
visa obter sua perfeição que é a semelhança da perfeição e da bondade 
divinas. Assim a bondade divina é o fim de todas as coisas.67 

 

 Ao dizer, ‘Deus Criador’, já se afirma Ele sendo princípio e fim, realizado Nele 

a plenitude e a perfeição, e através disso o acesso à bem-aventurança. O homem 

sedento desta perfeição tende a voltar-se ao seu Criador, este que é o fim atingível, 

                                            
66 ST Ia IIae, Introdução. 
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dentro de nossas capacidades. Deus não inspiraria algo que não pudesse ser 

alcançado, não moveria “[...] ao que é impossível atingir. Logo todo o agente opera 

para um fim”. 68 

 

 

4.2 À FELICIDADE ETERNA 

 
 Não diferente dos tempos atuais, Santo Tomás enfrentara no seu tempo, 

correntes que buscavam a todo custo fazer com que os homens se esquecessem 

das realidades vindouras, e viessem a se entregar ao vício e a felicidade passageira, 

fruto das riquezas pertencentes a este mundo, meios estes, os quais licitamente 

podem auxiliar o mortal nesta vida, permitindo-o construir muitas coisas, e também 

ajudar (se bem saber administrar) os outros; do contrário levam ao pecado e 

ligeiramente à perdição. 

 Porém não é nisto que está contida a verdadeira felicidade. O Aquinate deixa 

claro, quando defende a impossibilidade de a bem-aventurança plena ser 

conseguida enquanto se vive no mundo. A bem-aventurança eterna não está 

residindo: nas riquezas mundanas, sejam elas: naturais, como possuir alimento, um 

lugar para viver; ou a riqueza artificial, mecanismos criados pelo próprio ser humano, 

como o dinheiro (que proporcionaria a felicidade passageira, sempre tem por 

objetivo adquirir mais e mais, de um jeito que não sacia, que nunca basta, porque o 

que deseja é finito, é corruptível, assim, inferior aos seres humanos); nem pode 

residir na honra, na glória ou na fama, ou no poder temporal; tampouco no bens da 

alma. Unicamente porque não será na imperfeição que se encontrará a perfeição. 

 Por estas razões, a felicidade passageira (terrena), existe com o único intuito: 

de proporcionar o que o homem necessita para o cumprimento das suas 

necessidades usuais aqui69. Portanto, não pode ser comparada com a felicidade 

eterna, porque a bem-aventurança é plena, tem seu valor em si mesmo; sem 

qualquer necessidade de atributos, ou quaisquer esforços que venha a ser externa a 

ela. 

 Por esta diferenciação, é possível extrair algo positivo entre ambos modos de 

conceber como a felicidade se manifesta. Santo Tomás não está condenando ter 

                                            
68 SCG, L III, C II. 
69 ST Ia IIae, q.2, a.1  
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bens ou dizendo que não há felicidade em estar aqui, muito pelo contrário, pois se é 

feliz também aqui, rodeado pelos dons e pelas criaturas. Se se afirmasse outra 

coisa, estaria abrindo espaço para interpretações errôneas, como a de que Deus em 

seus desígnios teria se equivocado. Deus tem uma intenção para sua criação, e 

para os artifícios que elas dispõem, afim de que possam chegar até Ele. Quer 

apenas admoestar que é preciso ter consciência das coisas e o que representam, 

compreendendo-as cada qual na realidade à luz do que fora pensada pelo Ser 

Divino, na mais perfeita ordem. Tendo sempre em vista, que tudo o que Deus fez é 

bom. Etienne Gilson corrobora dizendo, que: 

Esta bem-aventurança, transcendente ao homem e à natureza, não é, sem 
embargo, um termo adventício imaginado para fazer concordar a moral com 
a religião; entre a bem-aventurança terrena, que nos é acessível aqui 
embaixo, e a bem-aventurança celestial à que somos chamados, há um 
íntimo acordo e quase uma continuidade. O fim último não é uma negação 
de nossos outros fins humanos, senão que, ao contrário, os recolhe 
sublimando-os, e nossos fins humanos são, por sua vez, como outras tantas 
imitações parciais e substitutos imperfeitos de nosso fim último.70 

 

 Recorda Tomás: “[...] o prêmio ou a recompensa da virtude é a bem- 

aventurança”.71 A bem-aventurança celestial é a verdadeira felicidade que tanto se 

procurou; que já é antecipada aqui pela vivência humana. É ela o resultado dos bons 

hábitos edificados nesta vida presente pela cooperação do homem com o auxílio 

divino. Como dito acima, é na bem-aventurança celestial que se aperfeiçoará, se 

reconhecerá o verdadeiro sentido das coisas criadas (será revelado ao homem o 

mistério no qual esteve envolto sob a condição mortal), que por enquanto são 

vivenciadas e conhecidas parcialmente; porque a condição humana se encontra 

imperfeita. 

 Na Suma Contra os Gentios, Santo Tomás, por este trecho, sintetiza a espera 

do homem pela contemplação da realidade eterna, aquilo que o aguarda no 

entardecer de sua vida: 

[...] De tudo isso resulta que a felicidade última do homem está na 
contemplação da verdade. Aliás, essa é a única atividade própria do 
homem, e dela de nenhum modo outro animal participa. Esta atividade não 
se ordena a coisa alguma como fim, porque contemplação da verdade é 
procurada por si mesma. Por esta operação o homem se une por 
semelhança ao seres superiores, porque, entre as atividades humanas, ela 
é a única que se encontra em Deus e nas substâncias separadas. Por ela, 
também o homem se aproxima dos entes superiores, conhecendo-os de 

                                            
70 GILSON, Etienne. El Tomismo: Introducción a La Filosofía de Santo Tomás de Aquino. Trad. 

Alberto Oteiza Quirno. Buenos Aires: Ediciones Desclée de Brouwer, 1951. p. 447-448. 
71 ST Ia IIae, q. 4, a.1. 
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algum modo. Ademais, o homem é mais que suficiente em si mesmo para 
realizar esta atividade, porque, para tal, muito pouco precisa das coisas 
exteriores. Finalmente, é visível que as demais operações humanas para 
ela se dirigem como para o fim. Com efeito, para a perfeita contemplação é 
necessária a incolumidade corpórea, e para esta se ordenam todos os 
utensílios necessários à vida. Também requer a contemplação a 
tranquilidade sem as perturbações passionais, à qual se chega pelas 
virtudes morais e pela prudência, bem como a tranquilidade que afasta as 
perturbações exteriores, para a qual se ordena todo o regime da vida social. 
E assim, vendo-se bem a realidade, verifica-se que todas as atividades 
humanas servem à contemplação da verdade.72 

 

 A visão Beatífica constitui-se no eterno gozo, na “[...] posse do Sumo e Eterno 

Bem.”73 O homem, sendo capaz deste Sumo Bem, alcança-O também pelo seu 

intelecto, e por sua vontade chegando a deseja-lO, diz o Aquinate.  

 Na eternidade já estará recuperada a ordem, que outrora fora perdida pelos 

primeiros pais, por culpa da queda. Então poderá o homem gozar das no 

cumprimento da palavra divina. 

 É para aí que se destina o desejo insaciado das criaturas na terra, que não 

pretendem nada mais além do que a satisfação plena, o repouso, o alcance da 

perfeição, da Eterna Verdade, pela Benevolência Divina. 

 Muito íntima é a relação, poderíamos dizer ainda, inerente ao aprendizado do 

ser humano, esta entre: a felicidade verdadeira e o fim último do homem. O homem 

é criado para a felicidade, mas para a felicidade eterna que jamais se esgota, porque 

emana de seu próprio Autor. 

 A retidão da vontade é que irá guiá-lo, para que se decida em perseverar, e 

poder chegar a tão esperado estado: o da união eterna e definitiva com Deus. Se 

concretizará este, quando estiver livre de qualquer outro sentimento que não seja o 

de satisfação por ver diante de si aquilo que jamais pode ser interpretado pela 

limitada linguagem humana, ao que São Paulo prenunciou, quando escrevera em 

uma de suas cartas aos Coríntios: “o que os olhos não viram, os ouvidos não 

ouviram e o coração do homem não percebeu, tudo o que Deus preparou para os 

que o amam.” 74 

 

 

                                            
72 SCG, L III, C XXXVII. 
73 ST Ia IIae, q. 4, a.1. 
74 Cf. 1 Cr 2,9. 
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4.3 À VIRTUDE EM PLENITUDE 

 

 Unido a Felicidade Eterna (na qual residirá o virtuoso para sempre), se 

apresenta o resultado de todo o esforço mediado pela virtude, que tenha 

empenhado o homem, enquanto aprendeu a bem conhecer e a bem viver pela 

escola das virtudes, em sua peregrinação terrestre. É por meio desta senda, que lhe 

será certificado o ingresso na Beatitude. 

 As virtudes, possuindo valor de eternidade e de imortalidade já nesta vida, 

segundo a concepção tomista, perduram também na outra vida, porém, de um modo 

diferente. 

 A seguir, será explanado o assunto já declarado. A problemática é 

desenvolvida ao longo da segunda parte da Suma Teológica, mais precisamente na 

questão 67 (A permanência das virtudes depois desta vida), em que o Doutor 

Angélico enuncia se há possibilidade de conservação, de continuidade das virtudes 

(humanas e divinas), que ultrapassariam a finitude, plenificando-se; já que a criatura 

está agora em contato direto com a Perfeição. 

 Partindo da explicação das virtudes morais, primeiramente Santo Tomás 

responde por meio de Santo Agostinho, que pelas palavras de Cícero afirma que as 

virtudes morais não existirão mais na vida futura como na terra existem, por conta de 

que nesta nova vida o homem já terá logrado o pleno conhecimento essencial do 

que é cada uma delas (desde a sua origem até seu perfeito cumprimento). No 

entanto, na mesma fala retifica concluindo a existência das virtudes morais na outra 

dimensão (eternidade). 

 Nesta categoria de virtudes, há estas duas características que às compõe: a 

formal (na ordem da razão) e a material (na ordem apetitiva). O que permanece post 

mortem é a formal, que se inclinará perfeitamente ao que agora atinge sem os 

defeitos  

Por isso é que Agostinho acrescenta na mesma obra: “ Então a prudência 
estará lá sem nenhum perigo de erro; a fortaleza, sem o peso de males por 
suportar; a temperança, sem o ataque dos maus desejos, de sorte que à 
prudência incumbirá não antepor nem equiparar nenhum bem a Deus; à 
fortaleza, aderir a ele com firmeza máxima e a temperança, não se deleitar 
com nenhuma fraqueza viciosa”. Quanto à justiça, é mais fácil ver que o ato 
haverá ali, a saber, “submeter-se a Deus”, pois já nesta vida é próprio da 
justiça ser submisso ao superior.75 

 

                                            
75 ST Ia IIae, q. 67, a.1. 
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 Dando continuidade, ao redigir sobre a permanência das virtudes intelectuais, 

Tomás de Aquino a estas também explica tendo por base, a primeira parte. Esta 

categoria de virtudes igualmente está dividida entre as características, formal e 

material: a material, que comporta as representações imaginárias, é aquela que 

perece juntamente do corpo; a formal, que abrange as espécies inteligíveis 

existentes no intelecto possível, persiste. Em nota, comenta Albert Plé, resumindo 

que 

Sto. Tomás não faz aqui mais do que aplicar a sua epistemologia, em 
essência, a mesma de Aristóteles. Ele deduz que, privado de corpo, e de 
seu corpo singular, a alma é privada das imagens e sensações das quais 
extrai as ideias. Ela só pode conservar o “formal” das virtudes 
intelectuais[...].76 

 

 Enfim, ao que diz respeito às virtudes divinas, o Aquinate conclui por dizer 

que: a fé não permanece no indivíduo depois da morte como antes, porque agora 

ele contempla em face o que acredita (a fé no plano anterior lhe servia para acreditar 

enquanto não via); a esperança da mesma forma, já não espera mais pelo que não 

se tem, ele já O possui, já desfruta Aquele por quem tanto esperou, “ ela está para o 

gozo beatífico assim como o movimento está para o repouso finalmente 

alcançado.”77; a caridade é aquela que permanece inalterada, possui o seu Autor. O 

que mais caberia ser acrescentado, aperfeiçoado? Ao que Albert Plé conclui, 

comentando que, a virtude da caridade “[...] tem por objeto Deus em sua realidade. 

Esse objeto permanece idêntico durante a “viagem”, in via (ver Hb 11,13-14) e na 

chegada à pátria.78  

                                            
76 Plé. Nota: d. In: ST Ia IIae, q. 67, a.2. 
77 ST Ia IIae, q. 67, a.5. 
78 Plé. Nota: g. In: ST Ia IIae, q. 67, a.6. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa empreendida, ainda que limitada, pretendeu atualizar a questão 

fundamental: no que consiste o tornar-se humano? Refletir sobre o itinerário que 

caracteriza a existência humana, dar-se conta das capacidades do ser humano que, 

atualizadas, permitem autêntica realização, orientou o presente estudo. A 

investigação descobriu um ente – a pessoa humana – capaz de conscientemente 

enfrentar os desafios da vida, realizar escolhas e, sobretudo, o mais importante, apto 

a se tornar pessoa via transcendência. 

A relevância do pensamento aristotélico – trabalho decisivo e inovador – que 

desde o contexto antigo iniciou pesquisas no campo das ciências naturais, filosofia 

prática e metafísica, permitiu pensar o anthropos ultrapassando os limites do visível, 

ligando dinamismos aos finalismos e indicando a teleologia que une todos os entes 

no cosmos.   

 A obra Ética a Nicômaco, principal trabalho da filosofia prática de Aristóteles 

que analisamos, afirma que o anthropos é um animal racional e político, 

características essenciais e que cooperam à realização tanto individual quanto 

social. Prosseguindo, o filósofo de Estagira descreve as virtudes (aretê), dimensão 

própria da vida humana a ser conquistada e cultivada na tarefa de atualizar a 

humanidade – via pensamentos e ações racionais e moderadoras – na direção da 

eudaimonia (felicidade). O Estagirita as divide em duas categorias, virtudes morais e 

intelectuais. 

  Inúmeros estudiosos, ao longo dos séculos, prosseguiram as investigações 

sobre o ser humano desde o legado de Aristóteles. Um dos principais nomes que 

soube, como ninguém, unir o pensamento filosófico antigo à tradição teológica cristã, 

foi Santo Tomás de Aquino. O brilhante dominicano mudou para sempre o 

pensamento filosófico-teológico, unindo as duas fontes de saber que clareiam, 

norteiam a vida dos homens que se dispõem à reflexão e ao exame dos argumentos 

oferecidos. As duas Tradições, antiga e cristã, separadas muito alcançaram, unidas 

garantem ao homem uma segurança no reto modo de pensar, amar e agir frente às 

questões existenciais. 

 Pela leitura de Tomás de Aquino, se constatou que boa parte de sua 

antropologia é oriunda da tradição aristotélica, agora aperfeiçoada à luz da fé. A 

partir disso, compreendeu-se, também, que pelas faculdades das quais o ser 
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humano é dotado (intelecto e vontade), se bem ordenadas, o homem é capaz de ir 

muito além, se as direcionar à bem-aventurança eterna que é contemplar o Criador 

face-a-face. 

 Constatou-se que a vida na terra tem um único propósito pensado por Deus, o 

de que um dia todos retornemos a ele, e com ele permaneçamos eternamente. A 

vida presente é passageira, pois brevemente deixaremos de existir, mas almejamos 

o gozo eterno.  

 Averiguou-se que ao homem é concedida a graça de entre as demais 

criaturas ser Capax Dei, ou seja, é apto a ter intimidade, relacionar-se com Deus. 

Para alcançar isto em plenitude, já nesta vida, o homem deve trilhar um caminho 

seguro, o caminho das virtudes. Duas são as categorias de virtudes, as humanas 

(cardeais), e as divinas (teologais ou infusas): as virtudes humanas serão adquiridas 

mediante o esforço racional, que torna a pessoa humana capaz de bem discernir e 

escolher o que deve executar; as virtudes infusas são aquelas concedidas por Deus 

e que a Ele conduzem, são para nós um auxílio enriquecedor da vida ética, a 

plenificando.  

 Como guia interior, as virtudes atualizam a pessoa, conduzem ao excelente, 

ao ótimo, ao seu estado mais condizente como o que fora ordenado pelo Criador de 

todas as coisas. 

 Cada passo dado na caminhada fortalece o indivíduo que crê, espera e ama. 

Todo o esforço será recompensado, nada será em vão se a pessoa humana 

permanecer firme e confiar. Do contrário, se se entregar ao vício, se afastará de da 

comunhão e felicidade em Deus, o que denominamos condenação. O infeliz destino 

dos que recusam a Deus tanto na vida presente quanto futura, a justiça divina, é 

admoestação aos seres que criados para livremente amar a Deus, o recusam, se 

afastam da comunhão com o divino Criador.  

 O presente trabalho possibilitou um olhar mais atento e encorajador sobre 

assunto que é, infelizmente, tão negligenciado, embora, tão importante e decisivo. 

Se refletíssemos um pouquinho mais sobre o sentido da vida presente – indagando 

sobre a vida futura, alcançaríamos serenidade e paz, ordenaríamos a vida segundo 

autêntica liberdade que obedece às orientações da reta razão. O esquecimento de 

assunto de tão vital importância leva à tantas armadilhas e enganos, torna o 

indivíduo humano prisioneiro dos egoísmos, o que podemos chamar de pecado.  
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 Para superar todo os enganos que aprisionam a pessoa nos limites de si 

mesma, irradia a beleza da Eterna Verdade, que é o que o homem mais espera e 

deseja em seu íntimo. É necessário cooperar para fazer a Verdade ser conhecida e 

seguida com perfeição através do cultivo das virtudes, estabelecendo o firme 

propósito em adquiri-las. 

 As virtudes constituem precioso tesouro à disposição. É tesouro valioso, que 

custa para ser conquistado. É preciso que sejam mudadas muitas coisas, muitos 

hábitos precisam ser convertidos em cada um, para que superando a autocentração, 

vencida à inclinação aos vícios, a pessoa conquiste autarquia – governo sobre a 

vida – e seja alcançada a bem-aventurança eterna.  

 Bem sabe o homem que o verdadeiro consolo, a verdadeira felicidade não 

está aqui neste mundo, mas sim na vida eterna que é gozo na fonte de amor que é 

Deus. Aqui, se inicia a busca que é antecipada pelas alegrias que Deus concede aos 

seus. Já é permitido experimentar parcialmente a alegria plena, aquela que é eterna, 

porém não se pode parar de caminhar e ficar preso às breves consolações, que de 

fato são boas, mas passageiras. 

 Após ter bem conhecido e bem vivido o tempo que o Senhor reservou ao ser 

humano no mundo, completado o trajeto, é o momento de receber o prêmio eterno. 

O virtuoso, em consequência, chega à verdadeira de definitiva morada: a bem-

aventurança. Tendo ordenado os bens finitos3 na direção dos bens que não terão fim 

e que se encontram em Deus, o ser humano acolhe os bens que não passam. Nada 

mais há com o que se preocupar; e sim ocupar-se da perfeição na qual já está 

incorporado. Terá aí recebido a recompensa por vida santa ou virtuosa, o infinito 

consolo ou gozo. Após caminhar pelo mundo, usufruindo das coisas finitas na 

direção do Gozo em Deus, tendo realizado o bem e testemunhado a verdade, 

incluído aos bem-aventurados, glorificará a Deus eternamente e ternamente irá bem-

dizer a Deus Uno e Trino, amor eterno, infinito e abundante.  

                                            
3 Nesse sentido, rejeitar os bens finitos é não fazer deles a razão única pela qual se viveu. 
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ANEXO A – AFRESCOS REFERENTES AOS VÍCIOS E VIRTUDES. 

PRESENTES NA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI, NA CIDADE ITALIANA DE 

PÁDUA. PINTADOS POR: GIOTTO DI BONDONE (1267-1337). 

 
Assim estão distribuídos os afrescos na capela: 

 
Fonte:http://www.hottopos.com/notand42/6%20Meire%20Aparecida%20Lode%20Nunes%20Terezinh

a%20Oliveira.pdf. Acesso em: 04 de nov. 2019. 
 

 
Esta, bom como as demais imagens seguintes, se econtram através da seguinte fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Virtudes_e_os_V%C3%ADcios_(Giotto). Acesso em: 04 de nov. 2019. 
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          Estultícia          Prudência 

       Inconstância           Fortaleza 
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               Ira           Temperança 

             Justiça           Injustiça 
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                Fé          Infidelidade 

          Caridade             Inveja 



58 

 

              
 
 
 

          Esperança           Desespero  
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