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Introdução: Tomás de Aquino, em sua Suma de Teologia, esboça uma teoria do intelecto buscando sustentá-lo como uma capacidade que não 

depende do meio corpóreo para operar. No entanto, para o filósofo, todo conhecimento possível para o homem é a respeito de coisas sensíveis e 

corpóreas. Para dar conta dessa aparente inconsistência, Tomás recorre à operação do intelecto: por sermos capazes de operarmos com conceitos, 

conhecemos coisas materiais sem, no entanto, sermos estas próprias coisas. Com isso, Tomás salva a possibilidade de conhecimento de coisas 

corpóreas e, ao mesmo tempo, a natureza imaterial do intelecto. O objetivo deste trabalho é analisar em que medida conceitos são propriedades 

adequadas para explicarmos a imaterialidade do intelecto defendida por Tomás. Para isso, trabalho especificamente os artigos 2 e 5 da questão 75, 

parte Ia, da Suma de Teologia.

Metodologia: Para a concretização da pesquisa utilizei os textos em latim do autor, a partir de edições estabelecidas. Também usei traduções em 

língua inglesa para cotejar os textos em latim.  Já o método utilizado baseiou-se em quatro critérios: o trabalho (i) deve apresentar um problema de 

natureza filosófica; (ii) deve apresentar razões para aquilo que se propôs a defender, isto é, deve se valer de argumentos; (iii) deve buscar a coerência, 

usando apropriadamente elementos de coesão textual que torne o texto coerente; e (iv) deve ser expresso com clareza, priorizando o uso de termos 

compreensíveis por falantes da língua.

Discussão: Klima (2009a) defende que conceitos são adequados para explicar a imaterialidade do intelecto, pois um conceito se carateriza como uma 

noção geral na medida em que se isenta de qualquer particularidade característica de coisas assinaladas por matéria. Portanto, por serem noções 

genéricas e universais, conceitos devem ser isentos de matéria. O intelecto, por operar com tais noções, é, por consequência, também dotado da 

mesma natureza, isto é, é imaterial. Pasnau (2004), por outro lado, defende que inferir a natureza do intelecto a partir de conceitos não é válido, pois 

assim como o intelecto, ao pensar o vermelho não vem, por essa razão, a ser vermelho, ele também não é necessariamente imaterial por operar com 

noções abstratas e isentas de matéria. Para Pasnau, conceitos expressam apenas atitudes epistêmicas e não propriedades de inerência. Nessa 

medida, estes não interferem na constituição do intelecto humano. Assim, por serem propriedades intencionais (são apenas espécies ou intenções das 

coisas inteligidas, e não elas próprias), se inserem sob o registro epistêmico e, por essa razão, não causam nenhuma alteração no estatuto ontológico 

da faculdade que as opera. Porém, Klima destaca algo que é imune às críticas de Pasnau: ainda que não saibamos qual a exata natureza do intelecto, 

ele nos serve como referente para predicarmos de modo verdadeiro atributos essenciais do homem. Assim, do mesmo modo que de um corpo quente 

se predica verdadeiramente que ele possui calor, mesmo não sabendo qual a natureza exata desta propriedade denominada ‘calor’, também 

predicamos verdadeiramente que ‘homem é racional ou que é dotado de razão’, mesmo que não saibamos a natureza exata do intelecto. A este modo 

de se interpretar o intelecto em Tomás, Klima denomina via semântica.

Conclusões: A interpretação do intelecto pela via semântica dialoga com trabalhos sobre teorias da predicação e teoria do juízo em Tomás. Tais 

trabalhos fornecem interpretações que nos ajudam a entender melhor tal via e ver em que medida ela pode ser sustentada. Assim, (i) ver quais tipos 

de predicação há em Tomás e (ii) se há uma teoria semântica no filósofo que se choca com a via trabalhada nesta pesquisa são pontos que dão fôlego 

aos resultados obtidos. Já a interpretação de conceitos como propriedades resultantes de atitudes epistêmicas também possui sua relevância. Há 

filósofos contemporâneos que trabalham lógica epistêmica e teoria da predicação para verem em que medida atitudes epistêmicas podem ser 

referentes de proposições que buscam expressar conhecimento e não existência. Assim, o objetivo destes filósofos é investigar qual o referente de 

proposições ‘S conhece P’. Tais proposições expressariam não a existência de uma propriedade inerente a um sujeito de atributos, mas uma atitude 

de construção de conhecimento, que se insere no registro epistêmico, e não ontológico. O modo de ser intencional apontado pelos intérpretes de 

Tomás parece dialogar com este ponto na medida em que possui a mesma característica: não expressa uma propriedade existente em algo ao qual se 

inere atributos, mas atitudes de um sujeito que conhece em relação a um objeto a ser conhecido. Portanto, suas proposições expressam propriedades 

concernentes ao registro epistêmico, de modo que são insensíveis a qualquer referente de caráter ontológico.
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