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INTRODUÇÃO 

Um antagonismo insuperável? 

Quando se houve falar de moral1 e de técnica, quase instintivamente surge a ideia de 

duas realidades antagónicas. Uma representa o passado, a tradição. A outra o futuro, o 

progresso. Por um lado a segurança, por outro o risco. Crença e autoridade contra razão e 

pragmatismo. E isto desde os próprios alvores da civilização. Basta pensar no que referem 

as diversas mitologias: Prometeu é castigado pelos deuses a um suplício eterno por ter 

dado o fogo aos homens; Ícaro, pelo seu engenho e atrevimento, encontra a desgraça; na 

mitologia germânica surge Wieland, o ferreiro coxo, que forja com a ajuda de duendes e 

gnomos – esses seres malignos guardiães dos tesouros subterrâneos e, em especial, dos 

metais – as armas e objectos que lhe servem para vencer os seus inimigos. O mito 

pressente a técnica com um profundo horror. Parece querer dizer que o bem desaparece 

quando começa a técnica. 

                                                 

 

1  Não se tem presente aqui a distinção entre ética e moral, nem se discutirá a sua pertinência. Alguns autores atribuem 

à ética a classificação de ciência dos costumes elaborada a partir de princípios racionais com uma validade universal 

e reservam “moral” para a ciência dos costumes na qual entram também critérios religiosos, portanto, válidos só para 

um grupo de crentes. 
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Se olhamos para o mundo actual não podemos deixar de sentir uma certa 

perplexidade diante de certos efeitos da técnica. São diárias as notícias de enfrentamentos 

bélicos onde o poder de destruição aumenta a par dos recursos técnicos. Uma boa parte da 

investigação científica e tecnológica está ligada a fins militares: graças à tecnologia, um 

homem – sem sair do seu local de trabalho – pode causar a morte de milhares de pessoas 

num país situado nos antípodas. 

A lógica voraz da técnica afecta também o equilíbrio ecológico, que em certas 

situações já está irremediavelmente perdido, consequência de uma autêntica depredação 

das riquezas ambientais. As alterações climáticas são uma dor de cabeça que parece 

ameaçar o domínio que se pensava ter da natureza. 

Por outro lado, está tudo o que se refere à bio-tecnologia: sem negar todos os 

benefícios que oferece, a ameaça da manipulação genética, da possibilidade de 

reprogramar a vida em laboratório, de fabricar seres humanos com determinadas 

características para obter fins pouco claros, não é uma hipótese meramente teórica2. O 

“Admirável mundo novo” de Aldous Huxley está à disposição de quem tiver poder 

económico e tecnológico suficiente: e há quem veja isso como algo bom, sem se deixar 

impressionar com o horror natural que o romancista queria provocar com a sua novela-

ficção. É como se a civilização tecnológica já tivesse começado a produzir aqueles seres 

                                                 

 

2  Estes problemas foram abordados por Hans Jonas no seu livro – já clássico –  El principio de responsabilidad, ensayo 

de una ética para la civilización tecnológica, Herder, Barcelona 1995, especialmente pp. 16-59. 
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submissos, programados em laboratório, que se revoltam quando alguém lhes quer dar a 

possibilidade de serem livres. 

A tecnologia do botão conquista todos os campos da actividade humana; toda a 

informação está disponível à distância de um “clic”, mas cada vez menos se pára para 

pensar. Vive-se sem passado e sem memória, exactamente porque a técnica parece 

resolver todas as necessidades do momento presente. Não interessa saber quem somos e 

qual a razão de ser da nossa vida: o que importa é saber o seu funcionamento e a sua 

utilidade. 

Cada vez são mais as possibilidades que estão à disposição de cada um, mas também 

é cada vez maior o isolamento que essas possibilidades induzem. O devassar da vida 

privada pelas tecnologias de comunicação, controlando todos os movimentos de cada um, 

faz com que o cenário de “1984” de George Orwell, com o poder instituído a controlar até 

os pensamentos, não seja impossível de realizar. 

Paradoxalmente, isto é consequência de uma visão do mundo que se levantou 

precisamente contra o mito, com uma confiança ilimitada na razão. Pretendia libertar o ser 

humano do pensamento retrógrado fruto dos preconceitos ancestrais de tipo moral que o 

prendiam ao sofrimento e à necessidade, mas o resultado à primeira vista é a possibilidade 

real de uma escravidão mais degradante. Parece que a técnica traz consigo, além de 

inúmeras vantagens, o espectro de um perigo cada vez mais assustador. Pelos vistos, os 

gnomos malignos, ao sair dos seus antros, não deixaram de cobrar o preço dos seus 

serviços. 

Este panorama coloca muitas questões: será a técnica algo mau? Será que o 

antagonismo entre moral e técnica é insuperável e que só seja realizável o progresso 

tecnológico pondo entre parêntesis a dignidade humana? Será que a visão ética da vida 
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não tem outra função senão a de travar o domínio da natureza, impedindo a tão almejada 

libertação de todos os condicionalismos que nos impedem a criação do paraíso nesta terra? 

Sem dúvida é um desafio para a reflexão filosófica. Tanto a ética como a técnica são 

próprias e específicas do homem. A tentação é a de resolver o antagonismo submetendo 

uma à outra, seja através duma predominância da ética, que imporia o que a técnica teria 

de fazer e como, seja através de uma absorção da ética na técnica, reduzindo a decisão 

ética à pura consideração técnica dos custos e benefícios de cada situação.  

A visão que reduz a técnica aos seus aspectos negativos de degradação do homem 

está presente, por exemplo, no pensamento de Ortega y Gasset3, que se fixa no aspecto 

“máquina” da produção técnica, ou no de Heidegger4, onde, apesar de considerar o papel 

“desocultador” da técnica, há uma desconfiança de fundo, vendo-a sempre como uma 

ameaça e uma realidade estranha e terrível: é o perigo por antonomásia, porque pode levar 

o homem a ter o carácter de reserva-disponível do mesmo modo que toda a realidade. Mas 

não parece que a solução vá por aí: esta visão não satisfaz e não resolve o dilema na sua 

profundidade. Não basta denunciar perigos. Não é possível que uma actividade que 

caracteriza o ser humano esteja condenada a provocar a sua destruição. Tanto a ética como 

a técnica são próprias e exclusivas do ser humano, manifestações da sua dignidade. Há 

que encontrar o modo de as valorizar para depois as situar correctamente numa 

perspectiva do verdadeiro bem humano. Qualquer perspectiva unilateral conduzirá 

                                                 

 

3  Cf. ORTEGA Y GASSET, J., Meditación de la técnica, Obras Completas, Vol. V, Revista de Occidente, Madrid 

1964. 

4  Cf. HEIDEGGER. M., “Die Frage nach der Technik”, Vorträge und Aufsätze I, Günther Neske, Pfullingen 1959. 
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certamente a um reduccionismo empobrecedor. Há que fundamentar uma perspectiva da 

ética que integre no bem humano a técnica. 

Analogamente, surge, noutro âmbito, o antagonismo entre arte e moral. Quando se 

pensa na opinião que um moralista tem de uma obra de arte – seja um romance, um 

quadro, uma peça musical, um filme... – quase imediatamente se considera que vem de 

alguém que pretende amordaçar o génio artístico, com preconceitos que não compreendem 

uma sensibilidade que nos desvela o sentido da realidade e da vida. E, pelo contrário, as 

tentativas de transmitir convicções morais através da arte parecem estar condenadas a 

produções de fraca ou nenhuma qualidade, que só são apreciadas pelos militantes da causa 

em jogo, geralmente ineptos para qualquer sensibilidade artística. Mas isto não deixa de 

ser uma simplificação: 

“«Falar de ética e estética é como falar de equitação protestante», disse uma vez 

com engenho o escritor Jorge Luis Borges. Isto é, não tem nada que ver. No entanto, este 

mesmo autor escreveu noutra ocasião: «Vedar a ética é empobrecer arbitrariamente a 

literatura. A puritânica doutrina da arte pela arte privar-nos-ia das tragédias gregas, de 

Lucrécio, de Virgílio, de Juvenal, das Escrituras, de Santo Agostinho, de Dante, de 

Montaigne, de Shakespeare, de Quevedo, de Brown, de Swift, de Voltaire, de Johnson, de 

Blake, de Hugo, de Emerson, de Whitman, de Baudelaire, de Ibsen, de Butler, de 

Nietzsche, de Chesterton, de Shaw; quase do universo» (artigo publicado em 1939, Moral 

e literatura). Ou seja, a questão não é tão simples”5. 

                                                 

 

5  BLANCO, P., Estética de bolsillo, Palabra, Madrid 2001, pp. 74-75. 
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Perante estes antagonismos, é importante procurar uma visão que integre as diversas 

manifestações do ser humano e do seu génio, sem unilateralismos reduccionistas. Por isso, 

é importante recorrer ao pensamento clássico. 

O interesse do pensamento de João Poinsot 

No pensamento clássico, a resposta mais tradicional a este dilema foi elaborada por 

Aristóteles, que distingue os diversos âmbitos da acção humana: entre eles, a ética e a 

produção técnica. Esta análise é recolhida pela escolástica, em particular por Tomás de 

Aquino. João Poinsot encontra-se no seguimento deste pensamento. 

A vantagem de estudar o pensamento de João Poinsot vem da finalidade que se 

propôs na sua obra: defender o tomismo autêntico. E portanto, significa querer preservar a 

interpretação e recuperação de Aristóteles levada a cabo por Tomás de Aquino. Por outro 

lado, ao situar-se numa época de mudança nos alvores da Idade Moderna, procura recolher 

todas as contribuições válidas da escolástica; assim, pode dizer-se que, de algum modo, 

nele converge a tradição do pensamento clássico aristotélico-tomista. 

Além disso, é sabido como a renovação do tomismo que surge nos finais do século 

XIX e princípios do século XX olhou para João Poinsot como o intérprete fiel de S. 

Tomás, como aquele que realizou um trabalho de síntese notável, procurando conciliar 

numa visão unitária do ser humano todas as realidades que compõem a vida. E dentro 

desse revisitar o pensamento poinsotiano, alguns autores valorizam os seus possíveis 

contributos para uma filosofia da arte e uma estética cristã. Concretamente, um dos 

máximos expoentes do tomismo do século XX, Jacques Maritain, reconhece 

explicitamente a sua dívida intelectual para com João Poinsot. 
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Por estes motivos, neste trabalho pretende-se analisar o contributo do pensamento 

clássico para a reflexão sobre ética e técnica ao ver a recepção da doutrina aristotélica 

sobre phrónesis (prudência) e techné (técnica) em João Poinsot. Portanto, trata-se de 

sistematizar o que o pensamento clássico tem a dizer neste assunto tendo como pontos de 

referência aquele que foi o seu iniciador e aquele que de algum modo o encerra. 

Metodologia 

Em primeiro lugar, é bom definir o âmbito deste estudo: será restringido estritamente 

ao que se refere à relação entre ética e técnica vista numa perspectiva historiográfica, não 

temática, deixando de lado, por razões metodológicas e de extensão, outras questões. 

A exposição começará por uma primeira introdução à vida, obra e pensamento de 

João Poinsot, indispensável para poder enquadrar bem a sua doutrina. Também se fará 

referência à influência que teve em autores posteriores. 

Num segundo momento, far-se-á uma breve explanação do pensamento de 

Aristóteles sobre este assunto. Isto permitirá ver quais as respostas dadas, os aspectos que 

ficam por esclarecer e assim perceber o que constituiu a base do que foi a doutrina 

escolástica, sempre restringindo-nos ao tema que delimitámos. 

Seguidamente apresentar-se-á o texto de João Poinsot que achamos fundamental 

sobre a relação entre arte e prudência. Procurar-se-á contextualizá-lo no conjunto da obra 

poinsotiana e analisar a sua estrutura. 

Tendo o texto presente, será possível então penetrar no pensamento deste Autor, 

ressaltando os aspectos mais relevantes e os mais originais. Também procurar-se-á 
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esclarecer alguns pontos que poderão não ter sido totalmente bem compreendidos por 

outros autores. 

Por fim, proceder-se-á à análise do que Poinsot conservou da doutrina de Aristóteles 

e dos contributos dados para a melhor compreensão da questão que nos propusemos 

estudar. 

Ao longo do trabalho as citações de outros autores no texto principal serão feitas em 

português, com uma tradução própria. As obras de João Poinsot serão citadas de acordo 

com as seguintes edições: 

– IOANNES A SANCTO THOMA, Cursus philosophicus thomisticus secundum 

exactam, veram, genuinam Aristotelis et Doctoris Angelici mentem, ed. B. Reiser, 3 vol., 

Marietti, Torino 1930-37. 

– JOANNES A S. THOMA, Cursus theologicus in Summam theologicam d. Thomæ, 

10 vol., Ludovicus Vivès, Parisiis 1886. 

As citações remeterão para a parte da obra citada segundo a sua estrutura, e no final 

incluirão o número do volume das respectivas edições, com a página correspondente. Ao 

longo do texto principal as citações serão traduzidas para português e em nota de pé de 

página será incluído o texto latino. 

 

* * * 

 

Antes de concluir esta breve introdução, não queria deixar de agradecer à Faculdade 

Eclesiástica de Filosofia a possibilidade de editar esta tese de doutoramento. De modo 

especial, quero agradecer ao Director, Prof. D. José Ángel García Cuadrado, pelos 

oportunos conselhos e sugestões que foi dando ao longo do tempo, pela pronta 
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disponibilidade manifestada em qualquer circunstância e também pelo ânimo que foi 

transmitindo no meio dos avanços e recuos inerentes a este tipo de trabalho. Sem a sua 

ajuda teria sido impossível alcançar o objectivo que foi proposto. Gostaria de referir 

igualmente a contribuição prestada pelo Doutor Nuno Ferro, da Faculdade de Ciências 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que com paciência e interesse me acompanhou 

no arranque da fase final da redacção da tese.  

Também queria agradecer a todos os que, com a sua generosidade e disponibilidade, 

permitiram-me ter a dedicação necessária para realizar o presente estudo. Seria impossível 

nomear um a um: desde os que proporcionaram as condições físicas de trabalho, passando 

pelos que facilitaram o material de investigação, pelos que me substituiram noutros 

afazeres que me incumbem, até aos que me deram um apoio quase entusiástico (aí têm um 

lugar especial os meus pais): estou sinceramente reconhecido e com este agradecimento 

genérico pretendo chegar a todos e a cada um. Bem hajam! 

 





  

CAPÍTULO 1 
JOÃO POINSOT: CONTEXTO 

BIOGRÁFICO E INTELECTUAL 

Pode afirmar-se que ainda hoje a figura de João Poinsot, mais referido entre nós 

como João de São Tomás, mesmo nos ambientes ligados à filosofia, ainda se encontra 

mergulhada numa bruma de desconhecimento tanto quanto à sua vida como no que se 

refere à sua obra. Muitas vezes reduz-se a uma ideia vaga do “último dos Escolásticos”, ou 

quanto muito como o Comentador por excelência de São Tomás de Aquino. Isso faz com 

que de modo simplista e quase automático se arquive o seu pensamento nos estereótipos 

de uma filosofia medieval ultrapassada e sepultada pela Idade Moderna; e além disso, sem 

a mínima originalidade relativamente aos que o precederam. Portanto, uma peça de museu 

arqueológico a colocar numa sala das que só serão visitadas se não houver mais nada a 

fazer. 

Por isso, ao começar este estudo é conveniente dar uns quantos apontamentos sobre 

a biografia do nosso autor e sobre o enquadramento do seu pensamento na época em que 

viveu, para depois referir com brevidade a repercussão que teve ao longo dos tempos e em 

concreto na actualidade. Isso permitirá perceber com mais relevo e vivacidade o que for 

surgindo ao longo destas páginas. 

Ao não ser o objecto imediato deste trabalho, tanto a biografia de João Poinsot como 

o ambiente histórico-cultural que a enquadrou serão tratados de um modo breve, sem 

pretensão de estudar exaustivamente todas as questões ainda por esclarecer. Uma 
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descrição pormenorizada do contexto vital do nosso Autor justificaria por si só um estudo 

específico. Aqui vamos, portanto, dar muitos dados por adquiridos, remeter-nos a 

considerações gerais, e quando nalguma questão se tomar uma posição sobre um ponto 

actualmente em discussão, não haverá a preocupação de a fundamentar com rigor. 

Um ponto prévio, que poderá parecer estranho, é o que se refere ao nome com que se 

designa o nosso Autor. O nome com que foi baptizado é João Poinsot1. Ao ingressar na 

Ordem dos Dominicanos assume o nome de religião “Joannes a Sancto Thoma” 2 , 

traduzido habitualmente em português por João de São Tomás3. É este o nome que surge 

em quase todos os estudos realizados em Portugal.  

No entanto, John Deely na tradução do Tratado dos Signos4 defende que se deveria 

empregar o nome de baptismo: João Poinsot. De facto há notícia pelo menos de outros três 

                                                 

 

1  Nalgumas vezes aparece uma versão aportuguesada do apelido: “Ponçote”, “Peixoto” ou o apelido materno “Garcês”. 

2  Este é nome que o próprio Autor colocou nos três primeiros volumes do Cursus Theologicus por ele editados, se bem 

que nos quatro volumes póstumos seguintes apareça, provavelmente por corrupção do latim, “Joanne de Sancto 

Thoma”, cf. FORLIVESI, M., Le edizioni del "Cursus theologicus" di João Poinsot (1589-1644) [http:// 

web.tiscali.it/ marcoforlivesi/ mf2001e.pdf], 2001. 

3  Pinharanda Gomes defende, no Prefácio da Antologia de estudos por ele organizada, que o mais correcto seria “João 

de Santo Tomás” e é esse o nome que utiliza em todos os seus escritos, cf. PINHARANDA GOMES, J., Prefácio, em 

João de Santo Tomás. Antologia de estudos, Pinharanda Gomes, J. (ed.), IDL - Instituto Amaro da Costa, Lisboa 

1985, p. 17. No entanto, este facto parece motivado por empregar em relação ao Aquinate a designação de “Santo 

Tomás”, a qual está longe de ser a mais habitual e consensual. 

4  Cf. John Poinsot, Tractatus de signis. The Semiotic of John Poinsot, trad. DEELY J. N., in consultation with Powell 

R. A., University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London 1985. 
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personagens daquele tempo que adoptaram o nome de “Joannes a Sancto Thoma” ao 

professar na vida religiosa5. Embora não pareça que hoje em dia haja perigo de confusão, 

em rigor seria necessário distingui-los recorrendo ao nome da vida civil6. Além disso, 

Deely refere mais dois argumentos: uma particularidade do ambiente anglo-saxónico onde 

trabalha é o preconceito que surge ao empregar o nome religioso de um autor (a própria 

adopção de um nome religioso parece incompreensível), desqualificando à partida o seu 

pensamento como se estivesse distorcido de modo irremediável para poder ser recebido 

em igualdade de circunstâncias no debate filosófico. O outro argumento é a novidade que 

John Deely encontra no Tratado dos Signos e que exigiria ver de um modo diferente o seu 

Autor. 

Sem querer tomar uma posição definitiva, neste trabalho adoptar-se-á 

preferencialmente o nome de nascimento “João Poinsot”, sem excluir o recurso a “João de 

São Tomás” para evitar repetições e para evidenciar a legitimidade das duas referências. O 

nome de religião não desautoriza a entrada do autor no âmbito da filosofia, mas também o 

                                                 

 

5  Um nasceu em Bratislava em 1600, foi dominicano e faleceu em Paris aos 31 anos; outro, natural de Saragoça, deu 

aulas de Teologia em Salamanca e publicou em 1692 um livro, “Prolegomena in Scripturam Sacram”, por confusão 

às vezes atribuído a João Poinsot; um terceiro, português, dominicano, missionou em Moçambique e veio a falecer na 

ilha de S. Lourenço (Madagáscar), cf. ONOFRE, A. J. S., “Frei João de São Tomás, o homem, a obra, a doutrina”, 

Lumen, 8 (1944), pp. 664-665. 

6  Um exemplo das possíveis confusões que podem surgir vem dado na consulta do índice remissivo da “História da 

Igreja em Portugal”, de Fortunato de Almeida (Livraria Civilização, Porto 1971): o nome de João de Santo Tomás 

remete para o missionário de Moçambique. 
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emprego do nome secular não significa uma tomada de posição contrária a qualquer 

referência à vida religiosa das pessoas7. 

1. Apontamentos biográficos 

A breve referência biográfica apresentada será dividida pelos países onde viveu o 

nosso Autor, procurando ressaltar os aspectos que poderão ter contribuído para a formação 

do seu pensamento de um modo muito sucinto, como foi referido antes. 

Dentro das circunstâncias históricas que marcaram a biografia de João Poinsot, far-

se-á uma referência concreta muito breve à vida cultural e artística de cada país que 

permitirá dar uma ideia ainda que vaga do que João poderá ter conhecido directamente 

neste campo. Será um aspecto interessante para o trabalho que nos propomos. 

                                                 

 

7  Apesar de não se tratar exactamente da mesma situação, refira-se, por exemplo, Edith Stein: muito raramente as suas 

obras, mesmo as escritas depois da profissão religiosa, vêm referidas como tendo por autora Teresa Benedita da Cruz. 
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1.1. Portugal (1589-1606) 

1.1.1. Dados biográficos8 

João Poinsot nasce em Lisboa a 9 de Julho de 1589. Os seus pais foram Pedro 

Poinsot e Maria Garcês. Pedro Poinsot9 era secretário do Arquiduque Alberto da Áustria, 

que foi de 1583 a 1593 vice-rei de Filipe II em Portugal. Casou, supõe-se que pouco 

depois de ter chegado a Lisboa, com Maria Garcês, pertencente a uma família nobre 

portuguesa. Deste casamento nasceram dois filhos: Luís e João, com os nomes dos avôs 

materno e paterno, respectivamente. 

Da infância de João só se sabe que foi baptizado no mesmo dia em que nasceu, na 

Igreja dos Mártires. Pela prontidão em baptizar a criança e pelas nobres inclinações dos 

                                                 

 

8  A principal fonte para a biografia de João Poinsot encontra-se no prefácio da edição do Curso Teológico levada a 

cabo pelos beneditinos de Solesmes: JOANNES A SANCTO THOMA, Cursus theologicus, I, Desclée, Paris 1931, 

pp. i-cviii (a partir daqui ED. SOLESM.). Neste prefácio incluem-se as biografias escritas no século XVII e também 

as transcrições das referências documentais da época. Há outras notas biográficas contemporâneas dispersas às quais 

iremos recorrendo oportunamente: como é evidente, estas notas biográficas baseiam-se nas primeiras biografias 

escritas e nos documentos conhecidos. No entanto, por ressaltarem aspectos concretos escolhidos pelos autores – e 

assim chamarem a atenção para eles –, enquadrarem num contexto determinado e avançarem alguma hipótese de 

explicação no que necessitam de ser esclarecidos, serão os textos muitas vezes directamente referidos e citados. 

9  Pedro Poinsot era natural de Viena de Áustria. O mais provável é que descendesse de uma família nobre originária do 

Ducado da Borgonha. Muitas famílias nobres deste Ducado foram elementos importantes na política externa europeia 

da altura. A relação com a Áustria foi fortalecida com o casamento de Maria de Valois, a última soberana do Ducado 

de Borgonha independente, com Maximiliano I, Imperador do Sacro Império, em 1477. 
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pais podemos supor que João foi esmeradamente educado: “o que quer dizer educado na 

religião e do culto da cortesia, da honra e do pundonor. De resto, toda a vida, dará provas 

dessa fidalguia que não era mero formalismo de salas”10. 

Certamente terá recebido principalmente do lado materno um profundo amor à pátria 

onde nasceu. Isto levou João a afirmar sempre a sua origem “Lisbonensis” ao assinar as 

suas obras. Também num dos seus escritos, ao referir as explorações portuguesas em 

África, falará das “nossas aventuras”11. Por último, um pormenor bastante significativo da 

consciência da sua origem e do modo como a considerava, é a sua resposta ao ser 

convidado para confessor de Filipe IV: um dos argumentos empregados para renunciar a 

esse convite foi a circunstância de ser português12. 

                                                 

 

10  Anónimo, “Traços biográficos de João de S. Tomás, insigne filósofo e teólogo português”, Estudos, 8-9 (1944), p. 

333. 

11  “ut ex nostrorum peregrinationibus hoc tempore constat”, CTh. Tractatus de Opere sex dierum, q. LXIX, 29. No 

prefácio da edição dos beneditinos de Solesmes relativiza-se esta referência como se pudesse ser atribuída às 

explorações feitas a partir da Península Ibérica em geral. No entanto, Poinsot refere em seguida um nome em latim 

“Eduardi Lopez” como um dos exploradores da nascente do Nilo. Trata-se sem dúvida do português Duarte Lopes a 

quem se atribui a descrição do Lago Victoria em 1578, mesmo antes de P. Pedro Pais ter descrito o Lago Tana em 

1622: cf. PERES, D., História de Portugal, Portucalense Editora, Barcelos 1934, pp. 497 e 513. Além disso, o 

próprio P. Pedro Pais, nascido em Madrid, saiu de Coimbra, explorou a Etiópia a partir da colónia portuguesa, e 

escreveu a sua obra em português. Tendo em conta que então a exploração daquela zona africana foi feita 

exclusivamente por portugueses ou por seu mandato, a referência feita por Poinsot, um autor que se afirma 

ostensivamente lisboeta, só poderá querer exprimir a sua identidade lusitana. 

12  Cf. QUÉTIF, J., Synopsis vitae Joannis a Sancto Thoma, transcrito em ED. SOLESM., p. lj. 
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Os dados documentados que se encontram a seguir referem-se à obtenção do grau de 

bacharel em Artes, no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, no dia 11 de Março 

de 1605. Não se sabe ao certo com quem vivia além do irmão: não há qualquer referência 

à mãe13; o pai, Pedro Poinsot, terá deixado o país juntamente com o Arquiduque Alberto 

em Julho de 159314.  

                                                 

 

13  Nos vários perfis biográficos põem-se diversas hipóteses: falecimento prematuro da mãe, ou que esta tenha 

acompanhado o pai deixando os filhos ao cuidado de familiares, ou que tenha ficado em Portugal a cuidar dos filhos. 

Nas diversas possibilidades do percurso de João até chegar a Coimbra, não aparece em lado nenhum a de que possa 

ter acompanhado os seus pais, seguindo os diversos destinos do Arquiduque Alberto, e depois ter regressado a 

Coimbra para realizar os seus estudo em Artes: é uma mera suposição, mas está mais de acordo com a unidade 

familiar que os pais procurariam preservar e com a menção, apesar de inexacta, nos Arquivos da Universidade de 

Coimbra em 1605 e 1606 a “João Ponçote da Alemanha”. 

14  Cf. “Memorial de Pero Roĩz Soares”, p. 300, citado em VERÍSSIMO SERRÃO, J., História de Portugal, vol. III 

[1495-1580], Verbo, Lisboa 1980, p. 34. Segundo Veríssimo Serrão, o vice-reinado do Arquiduque Alberto foi 

caracterizado por uma preocupação por dotar o país de uma legislação adequada para regular a administração pública, 

desenvolver o sector económico e beneficiar a vida regional, mas ao mesmo tempo por uma dureza contra os 

portugueses suspeitos de menor afecto em relação ao rei de Castela. Isso levou a um crescente mal-estar e protestos, 

tendo Filipe II optado por substituir o vice-rei com o pretexto de lhe confiar outras missões externas. De acordo com 

as crónicas da época, tanto o vice-rei, como o seu confessor e o seu secretário terão deixado o país levando consigo 

um espólio considerável, definido pelo cronista como saque aos bens portugueses (cf. Ibidem, pp. 32-34). Se se tiver 

em conta que as crónicas referidas estavam imbuídas de sebastianismo, ter-se-á de matizar esta observação. 
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Em Outubro de 1605 João começa a estudar Teologia na Universidade de Coimbra, 

até ao fim de Março de 1606, última referência aos estudos de João Poinsot em Portugal15. 

É de supor que terá ido então continuar os seus estudos de Teologia em Lovaina, onde 

estaria o seu pai16. 

1.1.2. Contexto histórico deste período 

Quando João Poinsot nasce, Portugal vivia do ponto de vista político momentos de 

profunda crise de identidade nacional. D. Sebastião tinha falecido em Alcácer Quibir em 

1578. Depois do reinado do Cardeal D. Henrique e da derrota de D. António, Prior do 

Crato, em 1580, Filipe II foi aclamado rei nas Cortes de Tomar em 1581, comprometendo-

se com umas quantas promessas que garantiriam a independência de Portugal face a 

Espanha. Vivia-se um ambiente de resignação face à situação criada, com divisões vindas 

dos que apoiavam D. António. A coroa portuguesa, apesar de separada legal e 

politicamente da espanhola e apesar das tentativas por parte de Filipe II de ganhar as boas 

graças dos seus súbditos portugueses, veio a sofrer as consequências da política externa do 

Império Espanhol. Pouco a pouco, com a manifestação prática do poderio estrangeiro, foi-

                                                 

 

15  Quanto ao seu irmão, Luís vem referido como ouvinte de Instituta em Outubro de 1605 e a referência seguinte surge 

em 1610, quando se matricula na Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, já como religioso da Ordem da 

Ssma. Trindade. 

16  Há quem sugira que o motivo de ter deixado Coimbra e ir para Lovaina terá sido a morte da mãe, que teria ficado a 

cuidar dos filhos em Portugal, sendo coincidente com a entrada para a vida religiosa do seu irmão, cf. Anónimo, 

“Traços biográficos de João de S. Tomás, insigne filósofo e teólogo português”, Estudos, 8-9 (1944), p. 335. 
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se introduzindo um mal-estar nas famílias nobres e no povo, gerando um crescente 

sentimento de revolta que iria desembocar na restauração da independência em 1640. 

Este ambiente também teve profunda repercussão na Universidade de Coimbra, onde 

alguns mestres chegaram a pagar com a vida, a prisão ou o exílio a sua fidelidade a D. 

António, Prior do Crato17. Isto levou a que Filipe II tomasse “várias medidas de clemência 

que se traduziram na observância dos antigos privilégios e em hábeis disposições para a 

acalmia dos espíritos”18. 

No que diz respeito à cultura19, passara a época dos descobrimentos e conquistas, na 

grande euforia que dominara o Século de Ouro e que tantos reflexos deixou no campo 

literário, na pintura, na arquitectura e escultura. Já na segunda metade do século XVI se 

nota a influência da pintura italiana de tipo maneirista, correspondente ao chamado 

“espírito da Contra-Reforma” de acordo com as determinações do Concílio de Trento e 

que influenciou a arte nacional até ao fim do primeiro quartel de Seiscentos. O mesmo 

sucedeu na arquitectura com um estilo maneirista de tipo nacional, com a influência das 

igrejas construídas pela Companhia de Jesus 20 , com uma austeridade que procurava 

corresponder às orientações litúrgicas emanadas em Trento. No âmbito da literatura surge 

                                                 

 

17  Cf. VERÍSSIMO SERRÃO, História de Portugal, vol. IV [1580-1640], p. 411. 

18  Ibidem, p. 412. 

19  Cf. Ibidem, Vol. III, pp. 400 e ss; Vol. IV, pp. 422 e ss. 

20  Ver uma descrição deste estilo em GOMBRICH, E. H., The story of art, Praidon Press Limited, Londres 1995 [re-

impressão 2003], pp. 387-389. 
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uma tendência para a preservação da memória nacional, resultando em formas de 

“resistência literária” com a constante evocação dos heróis antigos e dos feitos seculares 

da Pátria. Tal como explica Maria Pacheco: 

“No Seiscentismo, o impulso cultural do século anterior e a abertura à Europa culta, 

quebra-se, inicialmente, com a perda da independência e a gravíssima crise económica e 

política de que só muito lentamente o país se recomporá. Daí resulta um inevitável 

retrocesso e um retardamento no processo evolutivo do pensamento português. (...) O 

espírito da Contra-Reforma, que se apoiava sobretudo na Península nas universidades de 

Salamanca e de Coimbra, o predomínio exclusivo do ensino jesuítico, o reforço da 

Censura e da Inquisição, limitam o nosso horizonte cultural, encaminhando os espíritos 

para a aceitação passiva duma doutrina única, na desconfiança de tudo o que não está 

estabelecido e regulado pela autoridade e na valorização dum formalismo artificial”21. 

Ao mesmo tempo, na Universidade de Coimbra, na época em que João Poinsot a 

frequenta, deu-se uma grande protecção às letras e artes, “que se fez sentir na formação da 

sua valiosa biblioteca, na edição e compra de livros, na encomenda de retábulos e de 

outros ornamentos de igrejas, na confecção de objectos de prata, na oferta de catecismos, 

etc. Tal facto supunha a existência, ao serviço da Universidade, de um conjunto de artistas, 

mesteres e tarefeiros, de que muitos nomes chegaram aos nossos dias, como pintores, 

                                                 

 

21  PACHECO, M. C., “Filosofia e Ciência no pensamento português dos séculos XVII e XVIII”, Revista Portuguesa de 

Filosofia, 38 (1982), p. 477. 
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livreiros, impressores, músicos, ourives, carpinteiros, revisores de provas, recoveiros e 

outros”22. 

1.1.3. O ensino na Universidade de Coimbra 

D. João III, na senda de D. Manuel I, deu um grande impulso ao crescimento dos 

Estudos Gerais em Portugal. É no seu reinado que se faz sentir o impacto indiscutível do 

Humanismo europeu, sob o impulso da procura do regresso às fontes clássicas e também 

da experiência dos descobrimentos marítimos, surgindo numerosas obras em vários 

domínios, desde a matemática à medicina, passando por uma aproximação ao pensamento 

humanista de Erasmo. Em 1527, com o patrocínio do Rei, foram enviados a França vários 

bolseiros; em 1537, transfere-se a sede dos Estudos Gerais para Coimbra23, sendo aí criado 

onze anos depois o Colégio Real das Artes, que era suposto servir de antecâmara 

preparatória para os estudos de grau superior ministrados de acordo com as novas 

concepções pedagógicas e científicas24. Tendo-se iniciado com esta orientação humanista 

                                                 

 

22  VERÍSSIMO SERRÃO, História de Portugal, vol. IV [1580-1640], p. 412. 

23  Os Estatutos da Universidade de Coimbra, só definitivamente promulgados em 1544, foram redigidos explicitamente 

seguindo os da Universidade de Paris, estabelecendo que os estudos teológicos reproduzissem os de Paris. Assim, 

havia cátedras que comentavam Tomás de Aquino, Scoto e Durando, cf. ANDRADE, A. A., “São Tomás de Aquino 

no período áureo da filosofia portuguesa”, Filosofia, 20 (1959), pp. 231-235. 

24  Cf. MONTEIRO, N., História de Portugal, ed. coord. por Rui Ramos, A Esfera dos livros, 4ª ed., Lisboa 2010, p. 

242. 
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com professores portugueses e estrangeiros formados tanto em Bordéus como em Paris25, 

no entanto, devido a querelas entre as duas facções de regentes, levantou-se um clima de 

suspeição que levou à intervenção do Santo Ofício. Vários professores foram presos e em 

1555 a orientação do Colégio das Artes foi entregue à jurisdição pedagógica da 

Companhia de Jesus26. 

Esta mudança de orientação traduziu-se no modo como se estudava as obras de 

Aristóteles27. Antes baseava-se na versão de Nicolau de Grouchy (professor bordalês 

trazido para Coimbra no início do Colégio das Artes), que visava expor Aristóteles com 

tónica humanista, através de uma latinitas de inspiração ciceroniana, afastando-se do 

modo formalista como a escolástica expunha a lógica. Depois passou-se a uma exposição 

que se pretendia curiosamente mais fiel à doutrina de Aristóteles baseada na versão de 

João Aregiropulo, evitando a falta de rigor das expressões humanistas, num estilo mais 

sintético e por conseguinte mais próximo da tradição escolástica. É nesta versão que João 

Poinsot citará frequentemente Aristóteles nas suas obras.  

A pretensão de fidelidade a Aristóteles reflecte-se nos Estatutos da Universidade de 

Coimbra com a imposição do estudo quase exclusivo das obras do Filósofo no curso das 

                                                 

 

25  Esta orientação, nos moldes do que acontecia na Europa além Pirinéus, defendia o regresso ao genuíno Aristóteles, 

com repúdio dos comentaristas escolásticos, cf. ANDRADE, A. A., “São Tomás de Aquino...”, p. 232. 

26  Cf. VERÍSSIMO SERRÃO, História de Portugal, vol. III [1495-1580], p. 360. 

27  Para o estudo da presença de Aristóteles no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, seguiu-se 

fundamentalmente COXITO, A., “Aristotelismo em Portugal – séculos XVI-XVIII”, Logos, Verbo, Lisboa 1989, col. 

438-449. 
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Artes. Por exemplo, no curso de 1559 indicava o estudo das seguintes obras: Categoriae, 

De interpretatione, Analytica priora, Analytica posteriora, Topica, Elenchi, Ethica, 

Physica, De Coelo, De generatione, Meteora, De Anima e Metaphysica. Esta foi a 

orientação não só no Colégio das Artes mas também na Universidade de Évora e noutras 

escolas orientadas por jesuítas. O mesmo acontece na Ratio studiorum promulgada para 

toda a Companhia de Jesus em 1599, determinando que os professores de filosofia não 

deveriam afastar-se da doutrina aristotélica. 

Para terminar esta breve referência à orientação filosófica presente em Coimbra e 

que influiu no início da formação do pensamento de João Poinsot, é obrigatório mencionar 

três influências, que depois o nosso Autor amplamente referirá e citará nas suas obras: 

Pedro da Fonseca, o Curso dos Conimbricenses e Francisco Suárez.  

Pedro da Fonseca (1528-1599), jesuíta, professor na Universidade de Coimbra, foi 

inicialmente um dos encarregado de elaborar um comentário à obra de Aristóteles que 

servisse de Compêndio para o estudo dos alunos de Filosofia – o futuro Curso 

Conimbricense –, mas a sua colaboração acabou por não se efectivar. Deixou-nos três 

obras de filosofia (Institutionum dialecticarum libri octo, Isagoge philosophica e 

Commentarii in libros Methaphysicorum Aristotelis Stagiritae), onde ressalta o modo de 

abordar a lógica mostrando como a dialéctica não constitui uma forma inferior da lógica, 

sendo concebida como útil e necessária à ciência, participando indirectamente na 

descoberta da verdade. No Comentário à Metafísica, a sua obra mais famosa, Pedro da 

Fonseca parte do texto aristotélico, por ele estabelecido com recurso ao método histórico-

filosófico, acompanhado de uma nova tradução latina, também da sua responsabilidade, 

não demasiado presa à letra, mas fiel. Aqui Pedro da Fonseca revela um profundo sentido 

crítico de análise e uma erudição invulgar, embora a quantidade de temas tratados tenha 
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impedido a realização de um sistema coerente. Ressalta a distinção clara e o 

distanciamento da metafísica em relação à teologia, não havendo lugar para uma teologia 

natural; também é de ressaltar o esboço da doutrina da “ciência média”, posteriormente 

desenvolvida por Luis de Molina, que terá um papel primordial na controvérsia “de 

auxiliis”. 

O Curso dos Conimbricenses, editado com o nome de “Comentários do Colégio 

Conimbricense da Companhia de Jesus” a partir de 1592, ficou constituído por oito 

comentários às principais obras de Aristóteles, excluída a Metafísica. Por fim foi 

elaborado por Manuel de Góis, Baltasar Álvares e Sebastião do Couto, tendo por base 

manuscritos de vários professores. Dado o número de edições que teve este curso (pelo 

menos 112, a maior parte no estrangeiro), pode afirmar-se que foi o compêndio mais 

apreciado nos centros universitários europeus da Companhia de Jesus, tendo sido 

certamente estudado por Descartes: 

“A sua divulgação ficou a dever-se à excelência do método com que o curso está 

organizado, à clareza e elegância na exposição das doutrinas, à rigorosa análise filológica 

e hermenêutica do texto aristotélico e à integração sistemática de elementos da escolástica 

medieval, ultrapassando os horizontes nem sempre bem definidos em que se move o 

espírito do Perípato”28. 

Inserindo-se na linha interpretativa do pensamento de Aristóteles desenvolvida a 

partir da Idade Média, valorizam o concreto e os dados empíricos na abordagem da lógica 

                                                 

 

28  COXITO, A., “Aristotelismo...”, col. 441. 
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e da filosofia da natureza, dando prioridade ao singular na tradicional questão sobre os 

universais. É quase certo que João Poinsot estudou pelo Curso dos Conimbricenses ao 

obter o grau de bacharel em Artes. 

Resta referir o possível contacto com Francisco Suárez, conhecido como o Doutor 

Exímio, que ensinou em Coimbra de 1597 a 1617, portanto abrangendo o período em que 

João Poinsot frequentou esta Universidade. No entanto, não é de crer que tenha ouvido 

directamente as aulas de Francisco Suárez29. Pode supor-se que terá tido contacto com o 

pensamento suareziano nessa altura e que isso tenha contribuído para a maneira como 

João Poinsot o procura contradizer ao longo dos seus escritos, saindo em defesa de um 

tomismo mais fiel à sua origem. 

1.2. Flandres (1606-1609) 

1.2.1. Dados biográficos 

João Poinsot apresenta-se na Universidade de Lovaina como candidato ao 

bacharelato bíblico a 9 de Fevereiro de 1608, dia em que fez um primeiro exame sobre o 

tema “De concursu liberi arbitrii”, tendo obtido o referido grau académico três dias 

depois. De acordo com a hipótese dos beneditinos de Solesmes, o mais provável é que, 

                                                 

 

29  Cf. FORLIVESI, M., Conoscenza e affettività. L'incontro con l'essere secondo Giovanni di San Tommaso, (Lumen, 

8), Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1993, p. 35, nota 5. 
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terminados os seus estudos em Coimbra em Março de 1606, João se tenha dirigido logo a 

Lovaina, dando continuidade à sua formação em Teologia30. 

Em Lovaina, João teve como primeiro professor Samuel Loyaerts, mas foi o P. 

Tomás de Torres quem desempenhou um papel mais decisivo no seu futuro. Tomás de 

Torres era dominicano e tinha ido do convento madrileno de Nossa Senhora de Atocha 

para Lovaina a pedido do Arquiduque Alberto em 1606. Começou a leccionar na 

Universidade em 1608. Não foi de certeza professor de João Poinsot, mas com toda a 

probabilidade terá sido seu preceptor. É a Tomás de Torres que João deve o seu amor a S. 

Tomás e a decisão de ser dominicano. 

A situação do ensino e da disciplina religiosa nos Países Baixos era instável, e consta 

que João perguntou a Tomás de Torres onde se poderia achar uma observância religiosa 

mais estrita. Este recomendou a João o ingresso no Convento de Santa Maria de Atocha, 

em Madrid, dando boas referências aos superiores do Convento sobre o seu preceptuando, 

sem poupar os elogios31. A 17 de Julho de 1609, João tomou o hábito dominicano em 

Santa Maria de Atocha. 

Portanto, a sua curta passagem por Lovaina estabelece-se entre Março de 1606 e 

Julho de 1609. Ao dirigir-se a Espanha, João teria completado 20 anos. 

                                                 

 

30  Cf. ED. SOLESM., p. viii. 

31  Cf. QUÉTIF, J., Synopsis..., p. xlviii-xlix. 
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1.2.2. Contexto histórico e cultural 

A segunda metade do século XVI e a primeira do século XVII constituíram um dos 

períodos mais conturbados da história dos Países Baixos. Quando em 1596 Filipe II 

enviou para a Flandres o Arquiduque Alberto, a região encontrava-se divida entre as 

Províncias Unidas do norte, com uma influência calvinista, e as do sul, pertencentes a 

Espanha. O Duque de Alba, que tinha comandado o exército espanhol na luta contra os 

independentistas e contra os calvinistas, deixara um rasto de opressão em todos os que não 

aceitavam o domínio de Filipe II. Por isso, Filipe II decidiu dar a Flandres em dote à sua 

filha Isabel, que casou com o Arquiduque Alberto. Esta medida possibilitou criar 

condições para a paz que se estabeleceu em 1609. 

O cariz religioso destas lutas levavam a olhar com suspeição os católicos. Este 

ambiente de confronto afectava evidentemente Lovaina e a sua Universidade. Apesar de 

poder ser considerada na altura como a representante da escolástica ibérica no centro da 

Europa, recebia forte influência do humanismo de Erasmo, que nela esteve presente, além 

do desenvolvimento das ciências naturais. 

João Poinsot teve por companheiro de Universidade a Cornélio Jansénio e foi 

condiscípulo de Duvergier de Hauranne, o famoso Abade de Saint-Cyran, precursor de 

Port-Royal e mentor das guerras doutrinais em França durante o século XVII32. O ensino 

em Lovaina de Jacques Janson, discípulo de Baio, criara um ambiente de tensão face às 

                                                 

 

32  Cf. PINHARANDA GOMES, J., João de Santo Tomás na filosofia do século XVII, Instituto de Cultura e Língua 

Portuguesa, Lisboa 1985, p.27. 
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tomadas de posição do Magistério pontifício em relação às doutrinas da graça, ditas de 

inspiração agostiniana, e, diziam, eram fruto da influência dos que pretendiam justificar o 

seu molinismo33. Aqui se encontra o terreno fértil para que, em oposição ao permissivismo 

que assolava a Europa, surja o duro moralismo rigorista de Jansénio, que teve também 

reflexos em Pascal. 

Quanto ao desenvolvimento da arte, nos Países Baixos dá-se no século XVI uma 

mudança. Fruto da Reforma protestante e do fundamentalismo calvinista, os artistas já não 

são requisitados para pintar retábulos ou outros motivos religiosos e assim especializam-se 

na representação da vida real. Destaca-se o nome de Pieter Bruegel, tendo desenvolvido a 

sua actividade artística a meados do século XVI. Já na Flandres católica, não se pode 

deixar de referir Peter Paul Rubens, que em 1608 regressa a Antuérpia depois de ter 

contactado em Itália com Caravaggio e Carracci. É quase o pintor oficial católico, tendo 

recebido encomendas de todas as autoridades civis e religiosas de então 34 . Muito 

provavelmente João Poinsot terá tido conhecimento directo de algumas das suas obras. 

                                                 

 

33  Cf. GONÇALVES, A. M., “Posição doutrinal de Frei João de São Tomás”, Arquivos do Centro Cultural Português, 3 

(1971), p. 672. 

34  Cf. GOMBRICH, E. H., The story of art, pp. 381-403. 
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1.3. Espanha (1609-1644) 

1.3.1. Dados biográficos 

João Poinsot, como foi referido, entrou no convento dominicano de Nossa Senhora 

de Atocha, em Madrid, no dia 17 de Julho de 1609. Um ano depois, no dia 18 de Julho de 

1610, faz a profissão solene dos votos religiosos, tendo adoptado o nome de João de São 

Tomás. 

No convento estudou sete anos de filosofia e de teologia, sendo dispensado de repetir 

alguns dos estudos que já realizara: a Ratio studiorum do Mestre Sixto Fabri, então em 

vigor e promulgada em 1585, exigia dois anos de lógica, três de filosofia e quatro de 

teologia, seguindo em tudo a pura tradição tomista dominicana. Completados os estudos, 

foi nomeado Leitor de Artes e Mestre dos Estudantes, no Convento de Atocha. Em 1620, 

foi enviado para o Convento de Plasência, cidade da Estremadura espanhola, como Leitor 

de Teologia, onde ganhou fama como professor de filosofia e teologia. Pouco tempo 

depois regressou a Atocha, para aí ensinar teologia. Em Junho de 1625 foi nomeado 

conselheiro do Santo Ofício de Espanha, sendo já na altura conselheiro do de Coimbra35. 

Nesse mesmo ano foi para o Colégio dominicano de S. Tomás, em Alcalá de Henares, 

                                                 

 

35  Cf. BELTRÁN DE HEREDIA, V., “Dictámenes y escritos inéditos del Maestro Juan de Santo Tomás”, La ciencia 

tomista, 69 (1945), pp. 289-290. 
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como regente de estudos. Em 1627, o Capítulo da Ordem realizado em Toro deu-lhe o 

grau académico de “Præsentatus”. 

Quando João era reitor do Colégio de S. Tomás, ensinava na Universidade de 

Alcalá36 o P. Pedro Tapia, regente da cadeira de Vésperas37. Tendo sido este nomeado a 

27 de Julho de 1630 para ensinar a cadeira de Prima, João Poinsot foi escolhido para o 

substituir na de Vésperas, iniciando as aulas a 25 de Outubro desse ano. Entretanto, a 7 de 

Abril de 1633, o Capítulo da Ordem realizado em Benavente promoveu João a Mestre em 

Teologia e, quando Pedro Tapia foi promovido ao episcopado, vai novamente substituí-lo 

na cadeira de Prima a 1 de Outubro de 1941. Nestes anos de Alcalá nasce também a 

amizade com Juan de Palafox. 

João encontrava-se no meio que lhe era próprio, onde poderia desenvolver mais as 

suas capacidades para servir a Igreja e contribuir para a procura e difusão da verdade. 

Tendo consciência disso, recusou uma proposta para ensinar em Salamanca, cátedra mais 

célebre do que a de Alcalá, assim como não aceitou quando por duas vezes os padres 

capitulares de Atocha o elegeram para prior e quando o Rei o quis promover ao 

                                                 

 

36  A Universidade de Alcalá de então, fundada em 1499, é também designada por “Complutense”, do nome latino de 

Alcalá: Complutus. Actualmente, existe a Universidade Complutense de Madrid (designação assumida nos anos 70 

pela antiga Universidade Central da capital espanhola que surgiu da transferência de Alcalá para Madrid da 

Universidade fundada por Cisneros), e a Universidade de Alcalá. 

37  Esta cadeira de Vésperas, assim como a correspondente de Prima, foi criada sob o patrocínio do Duque de Lerma, em 

1613, ficando as duas atribuídas à Ordem dos Pregadores; em paralelo, portanto, com o ensino das três correntes, 

nominalismo, escotismo e tomismo, que caracterizava a Universidade desde a sua fundação pelo Cardeal Cisneros. 
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episcopado. Mas pouco tempo depois de começar a leccionar a cadeira de Prima, recebeu 

uma quase ordem que alterou o rumo da sua vida. Filipe IV encontrava-se na altura com 

graves problemas entre mãos, como a independência de Portugal e a revolta da Catalunha. 

Tendo sido inevitável o afastamento do Conde de Olivares, Filipe quis rodear-se de bons 

conselheiros e políticos, e também de um bom confessor. Era confessor do monarca desde 

há muitos anos o P. Antonio de Sottomayor, dominicano, que tinha já perto dos noventa 

anos, o que dificultava poder dar a ajuda que o Rei necessitava do seu confessor. Filipe IV 

sugeriu ao velho confessor que seria bom retirar-se para um convento e assim poder 

descansar nos últimos dias que lhe restassem de vida. 

Assim, através de Luis de Haro, seu ministro, sondou João de São Tomás no sentido 

de assumir o encargo de confessor régio. João respondeu que haveria muita coisa a 

resolver antes, e concretamente saber se o Rei estava ou não disposto a ouvir a verdade e 

segui-la em todos os assuntos. Era um modo de levar a ser preterido em relação a outros 

possíveis candidatos. Mas Filipe IV deu uma resposta tácita, deixando João regressar a 

Alcalá e com ordem de se apresentar em Madrid no Domingo de Ramos. Então João 

expôs ao Rei as dificuldades que via nessa nomeação, entre elas as suas responsabilidades 

como professor da Ordem e como último argumento para resolver de modo definitivo a 

questão invocou, como já foi referido antes, o facto de ser português, o que levantaria 

suspeitas quanto à sua isenção para o exercício do cargo. No entanto, Filipe IV não se 

demoveu da sua intenção e a 29 de Maio de 1643 João recebeu uma carta do Rei com a 

sua nomeação como confessor e com ordem de se apresentar em Madrid esse mesmo dia. 
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O modo como João o comunica aos seus companheiros de religião manifesta quanto lhe 

custou esta ordem: “Actum est, patres, de vita mea. Mortuus sum. Orate pro me”38. 

Antes de se apresentar ao Rei passou por Atocha onde escreveu ao Provincial 

manifestando a sua disposição de obediência e pedindo autorização para aquilo que o seu 

novo encargo exigisse que não estivesse de acordo com as Constituições dominicanas. 

Ao serviço do Rei não terminou a sua tarefa de teólogo. No meio de reuniões a que 

tinha que assistir, viagens, solicitações a que tinha que atender de plebeus e nobres, pobres 

e ricos, conseguiu dedicar-se ao estudo e à escrita. Acompanhou Filipe IV nas suas 

deslocações a Saragoça, na campanha contra a rebelião catalã. Terá sido por sua sugestão 

que o monarca foi visitar Sor María de Agreda, com fama de santidade espalhada por todo 

o lado. Desse encontro surgiu uma amizade entre a humilde freira e o Rei, traduzida na 

correspondência epistolar mantida entre ambos, de alto conteúdo humano39. 

Em Janeiro de 1644 está em Madrid onde em vão se reúne com os Superiores das 

principais Ordens religiosas, não conseguindo realizar o intuito de reformar várias 

Comunidades religiosas onde se tinham instalado vários abusos. Regressou com o Rei a 

Saragoça e aí aconselhou Filipe IV a deslocar-se à Catalunha pessoalmente para assim dar 

ânimo às suas tropas. Durante o cerco a Lérida, o Rei e o seu séquito instalaram-se em 

Fraga, onde Poinsot apanhou a febre tifóide e acabaria por morrer.  

                                                 

 

38  “A minha vida acabou, padres. Estou morto. Orai por mim”, Agiológico Dominico, Lisboa, 1753, p. 69, cf. 

RAMÍREZ, D. Vita Joannis a Sancto Thoma, ED. SOLESM., p. xxxviii. 

39  Cf. MENÉNDEZ-REIGADA, I. G., “Fray Juan de Santo Tomás”, La ciencia tomista, 69 (1945), p. 11. 
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Aí, João ainda teve tempo de rever para edição o primeiro tomo do Cursus 

Theologicus sobre a I-II parte da Summa Theologiae de S. Tomás, e rever uma parte do 

tomo seguinte, tendo deixado a obra no fim do famoso “Tratado dos Dons do Espírito 

Santo”. Também em Fraga teve oportunidade de responder a uma consulta que lhe fizeram 

da Universidade de Lovaina sobre uma polémica que aí surgira a propósito da bula 

pontifícia que condenava o livro Augustinus de Jansénio. 

Acabou por falecer a 17 de Junho de 1644, depois de preparar-se para esse momento: 

“Sentindo-se no fim, fez confissão geral, levantou-se da cama e, vestido com o 

hábito da Ordem, nas tremuras da febre, adorou de joelhos a Sagrada Eucaristia e, em voz 

alta, declarou que no espaço de trinta anos nunca tinha ensinado nada que não julgasse 

conforme à verdade e à doutrina de S. Tomás, que nunca aconselhara ao Rei nada que não 

fosse para maior serviço de Deus, para utilidade da Nação e benefício do monarca”40. 

O seu corpo foi sepultado no Convento de Atocha, debaixo do altar novo do 

Santíssimo Sacramento da sala capitular. 

1.3.2. Contexto histórico e religioso 

O último período da vida de João Poinsot vivido em Espanha corresponde aos 

reinados de Filipe III e Filipe IV. Foi um período difícil, no qual o império espanhol na 

Europa se viu confrontado com inúmeros conflitos. Ao mesmo tempo, foi o período em 

                                                 

 

40  Anónimo, “Traços biográficos de João de S. Tomás, insigne filósofo e teólogo português”, Estudos, 8-9 (1944), p. 

345. 
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que Espanha dominava o mundo: estando unida a coroa portuguesa com a coroa espanhola, 

tanto na América, em África como na Ásia se fazia notar o poder do Rei de Espanha. Mas 

essa extensão levou também a um desgaste e enfraquecimento progressivo da autoridade. 

Do ponto de vista religioso, vivia-se sob a influência do Concílio de Trento, recém 

terminado. No entanto, em Espanha as conclusões deste Concílio não se manifestaram 

numa mudança de rumo. De facto, a Reforma da Igreja já tinha começado no século XV, 

no período dos Reis Católicos. O Cardeal Cisneros foi o grande impulsionador desta 

Reforma que levava a uma maior autenticidade da vida religiosa, em concreto, com uma 

grande preocupação por atalhar abusos e permissivismo que se pudessem ter introduzido 

nas Comunidades religiosas. Ao mesmo tempo, esta reforma teve uma componente 

importante no que se refere à formação da fé, tanto dos candidatos ao sacerdócio, como 

dos membros das Ordens religiosas, como do povo em geral. É aqui que surge a 

Universidade de Alcalá. 

1.3.3. A Segunda Escolástica 

No que se refere à teologia e à filosofia estamos no fim de um período: a chamada 

Segunda Escolástica. Este movimento mais influente na Península Ibérica traduziu-se num 

revigorar da velha escolástica, mergulhada nos séculos XIV e XV em disputas infindáveis 

sobre questões fúteis, presa das divisões entre nominalistas, tomistas e escotistas. Há um 

desejo de se apoiar em S. Tomás, substituindo o comentário das Sentenças de Pedro 

Lombrado pelo da Suma Teológica. Figuras de relevo são Francisco Silvestre de Ferrara 
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(o Ferrariense, 1474-1526) e Tomás de Vio Cayetano (1469-1534)41. Cayetano distingue-

se pelo seu génio, clareza e rigor, defendendo o pensamento tomista contra as objecções 

de Durando e dos nominalistas ou contra as de Duns Scoto e seus discípulos42. 

Em Espanha, principalmente em Salamanca com Francisco de Vitoria (1480-1546) e 

Domingos Soto (1494-1560), concretiza-se o esforço por regressar a S. Tomás de Aquino 

na sua pureza original, depurado de todos os desvios. Constituem marcos desta etapa 

Melchior Cano (1509-1560), discípulo de Vitoria, Bartolomeu de Medina (1528-1580) e 

Domingos Bañez (1528-1604). A este último, o teólogo mais profundo e completo da 

escola salmantina, coube o trabalho de defender a doutrina de S. Tomás face aos desvios 

de Molina43. 

João Poinsot está no vértice desta linha, pois nele convergem e se complementam 

todas as tradições de interpretação tomista desenvolvidas na escola dominicana44. Se 

Cayetano se enfrenta com Durando e Scoto, se Bañez se enfrenta com Molina, a João 

Poinsot toca-lhe o enfrentamento com os desvios do tomismo genuíno por parte de 

Vázquez e de Suárez. 

                                                 

 

41  Cf. TORO, A., “Filosofía y Teología, Derecho y Moral (siglos XVI y XVII)”, v. Edad Moderna- III, Enciclopedia 

GER, XVI, Rialp, Madrid 1992, pp. 112-113. 

42  Cf. GARRIGOU-LAGRANGE, R., “João de S. Tomás, Teólogo português”, Verdade e Vida, 7 (1945), p. 398. 

43  Ibidem. 

44  Cf. FORLIVESI, M., Conoscenza..., p. 49. 
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Que outras influências recebeu João na sua formação filosófica e teológica desde que 

entrou em Atocha? 

É importante o P. Pedro Tapia com quem tinha uma grande afinidade na vida e no 

pensamento. Sendo o antecessor de João na regência das cátedras do Duque de Lerma, e 

seu director espiritual durante algum tempo, Pedro Tapia tinha estudado em Salamanca 

quando Domingos Bañez ali ensinava45. 

Cornélio Fabro46 refere Juan Vicente, que se inspira nos mestres salmanticenses, 

como fonte do pretenso formalismo presente em João Poinsot. Também García Fernández 

refere a influência de Juan Vicente, do ponto de vista teológico47. 

Leopoldo Eulogio Palacios 48  refere outro filósofo de Salamanca, Juan Sánchez 

Sedeño, o qual terá sido precursor do nosso Autor na consideração da ética como ciência 

especulativa. 

                                                 

 

45  Ibidem, p. 50. 

46  Cf. FABRO, C., “Il posto di Giovanni di S. Tommaso nella Scuola Tomistica”, Angelicum, 66 (1989), p. 71. 

47  Cf. GARCÍA FERNÁNDEZ, “La gracia como participación de la divina naturaleza en Juan de Santo Tomás y lugar 

que a este corresponde en la tradición tomista”, La ciencia tomista, 70 (1946), pp. 209-250; 71 (1947), pp. 5-62. 

48  Cf. PALACIOS, L. E., “Juan de Santo Tomás y la ciencia moral”, Revista de estudios políticos, 18 (1945), pp. 564-

570. 
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1.3.4. Contexto cultural e científico 

O pensamento espanhol do século XVII49, além da filosofia das escolas eclesiásticas, 

em geral com pouca originalidade, encontrou uma produção literária bastante rica, sendo 

considerada a segunda Idade de Ouro de Espanha. Nomes como Cervantes (1547-1616), 

Quevedo (1580-1645), Lope de Vega (1562-1635), Calderón de la Barca (1600-1681), 

marcaram um modo de pensar bem ilustrativo da cultura do seu tempo. 

A arte também se desenvolveu de um modo significativo, em grande medida à volta 

da temática religiosa. A escultura, ao ser a imagem “meio de comunicação”, foi um 

elemento imprescindível para difundir os santos recentes: S. Inácio de Loiola, S. Francisco 

Xavier, S. Teresa de Ávila, etc. A pintura, também preponderantemente religiosa, tem 

expoentes como El Greco (1541?-1614) e Velázquez (1599-1660). 

Do ponto de vista científico, Espanha ficou à margem da chamada “Revolução 

Científica” que assolou a Europa trans-pirenaica. A “nova ciência” era vista com reserva e 

suspeição, pois ameaçava subverter a ordem tradicional, tanto do ponto de vista social 

como religioso. A vigilância do Santo Ofício, além de se tornar durante o século XVII 

mais intensa e intolerante, dirigiu-se contra a promoção da ciência de modo directo e 

explícito. Isto manifesta-se, por exemplo, nas listas de livros proibidos, onde em 1612 e 

1632 o número de obras científicas incluídas aumentou consideravelmente. A perspectiva 

                                                 

 

49  Este tema é tratado necessariamente de uma maneira sucinta e sem pretensões de erudição; baseia-se 

fundamentalmente em Historia general de España y América, t. VIII – La crisis de hegemonía española siglo XVII, 

Ediciones Rialp, Madrid 1991. 
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era de preservar todos aqueles campos onde as novidades supunham um perigo para a 

ordem tradicional (religião, direito, filosofia, ciência e técnica), permitindo a inovação em 

terrenos julgados intranscendentes, como o poético ou o artístico. No entanto, é necessário 

matizar esta ideia pois por outro lado há um desenvolvimento de determinadas técnicas, 

por exemplo, relacionadas com a navegação e a arte militar. 

2. Apontamentos sobre as obras de João Poinsot 

Depois de ver de modo sucinto alguns aspectos da vida de João Poinsot e do seu 

enquadramento, antes de descrever o seu perfil vamos dar um breve apontamento sobre a 

sua produção literária. 

Os seus escritos podem ser agrupados em quatro tipos: filosóficos, teológicos, 

pastorais e cartas e respostas a consultas. Vamos abordá-los juntando os dois primeiros e 

os dois últimos. 

2.1. Obras filosóficas e teológicas 

A sua obra filosófica e teológica está presente no Cursus Philosophicus e no Cursus 

Theologicus, que recolhem basicamente a matéria das suas aulas de filosofia e teologia. 

Foram publicados sucessivamente, sendo póstumos os últimos volumes do Curso 

Teológico. Uma característica comum e que vale a pena ressaltar é a extrema coerência 

que se encontra ao longo destas obras, onde muitos assuntos são referidos em distintos 

lugares, complementando-se e esclarecendo-se mutuamente. 
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2.1.1. O “Cursus Philosophicus” 

Esta foi a primeira obra que João Poinsot publicou. António Manuel Gonçalves50 fez 

um estudo completo da história editorial desta obra, onde se destaca a referência a um 

exemplar da primeira edição do primeiro volume da “Artis logicae, prima pars”, feita pelo 

Autor no ano de 1631, que foi encontrado na Biblioteca Nacional em Lisboa51. O título 

como hoje é conhecido “Cursus Philosophicus Thomisticus, secundum exactam, veram et 

genuinam Aristotelis et Doctoris Angelici mentem” aparece na edição de Colónia, em 1638, 

a segunda e última edição geral publicada em vida de Poinsot. 

O Curso está inicialmente estruturado em seis partes: a Lógica dividida em duas 

partes (lógica formal e lógica material) e a Filosofia natural em quatro (sobre os entes 

móveis em comum, sobre os entes móveis incorruptíveis; sobre os entes móveis 

corruptíveis; sobre os entes animados). A segunda parte da Filosofia natural nunca chegou 

a ser publicada, não se sabendo ao certo o motivo: por isso, as edições gerais só incluem 

cinco partes. Cada uma das partes consta de um comentário a uma ou mais obras clássicas, 

acrescido da resolução de alguma dificuldade. 

Chama a atenção à primeira vista a ausência de secções dedicadas à teologia racional, 

à ética, assim como à metafísica propriamente dita e à teoria do conhecimento. Alguns 

                                                 

 

50  GONÇALVES, A. M., “O ‘Curso Filosófico’ de Frei João de São Tomás, Filosofia, 1 (1954), pp. 50-59. 

51  Tanto o P. Beato Reiser, responsável pela edição crítica do Cursus Philosophicus de 1930-1937, como a edição 

crítica do Cursus Theologicus preparada pelos beneditinos de Solesmes, referem que não se conseguiu encontrar 

nenhum exemplar desta primeira edição. 
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destes temas são tratados noutras secções, por exemplo, a propósito do ente móvel em 

comum e na lógica material; as questões de ética e teologia natural aparecem 

desenvolvidas no Curso Teológico, ao comentar a Suma Teológica de Tomás de Aquino. 

2.1.2. O “Cursus Theologicus” 

O Cursus Theologicus começou a ser publicado em 1637. O desenvolvimento das 

diversas edições de cada um dos tomos e da obra inteira está bem exposto por Forlivesi52: 

trata-se de um estudo crítico exaustivo, onde aparece também uma descrição das gravuras, 

com a explicação iconográfica. 

A obra foi publicada em oito volumes. Trata-se fundamentalmente de um comentário 

a várias questões da Summa Theologica de São Tomás de Aquino. O primeiro volume 

apresenta no início três tratados (Súmula do livro das Sentenças; Isagoge da Suma 

Teológica; Tratado da aprovação e da autoridade da doutrina de S. Tomás): são os “Tres 

tractatus ad theologiæ tyrones præmissi”, ou seja, aquilo que o estudante de teologia tem 

de saber antes de mais. A partir da edição lionesa de 1663, no fim aparece o “Tractatus de 

Opere VI Dierum”, cuja autenticidade está bem demonstrada no prefácio da edição dos 

beneditinos de Solesmes53. João Poinsot preparou a edição dos três primeiros volumes e 

reviu o texto do quarto e parte do quinto, até ao fim do “Tratado dos Dons do Espírito 

                                                 

 

52  FORLIVESI, M., Le edizioni... 

53  Cf. ED. SOLESM., Præfatio, pp. iv-vi. 
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Santo”, trabalho que terminou poucos dias antes de falecer. Os volumes quarto a sétimo 

foram editados por Diego Ramírez e o oitavo, publicado em 1667, por François Combefis. 

Até que ponto se pode afirmar que o texto dos volumes póstumos é fiel ao 

pensamento de João Poinsot? Ramírez, no ponto a partir do qual João Poinsot já não reviu 

o texto, refere o seguinte: “Hucusque exemplaria nobis stylo cudenda reliquit author: ab 

hinc subijcemus materias theologicas, quas publica lectione Compluti dictavit” 54 . 

Segundo Lavaud, as materias quas dictavit não são apontamentos que Ramírez teria tirado 

ao assistir às aulas, mas sim o texto que João Poinsot escrevia para dar as aulas. João não 

improvisava nem falava apoiando-se num esquema ou resumo: levava o seu curso todo 

redigido para a aula, com imperfeições literárias, redundâncias, pontuações defeituosas, 

falta de referências, etc. e terão sido estes os textos que Ramírez corrigiu e preparou para 

serem publicados. Somente nos Tratados dos Sacramentos Ramírez introduziu a divisão 

em dissertações (Disputationes), que o autor não adoptara no original, para manter a 

estrutura de todo o resto da obra55. É uma hipótese fidedigna e que se coaduna com o 

estilo do texto, que analisaremos a seguir. Portanto, não há que pôr em causa a autoridade 

das partes desta obra que o Autor não pôde rever, se bem que seria necessário proceder à 

                                                 

 

54  Ibidem, p. xviii. 

55  Cf. Anónimo, “A obra filosófica e teológica do Padre Mestre Frei João de S. Tomás, O.P.”, Estudos, 8-9 (1944), pp. 

406-407. 
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edição crítica de todo o texto, completando a magnífica edição levada a cabo pelos 

beneditinos de Solesmes56. 

2.1.3. Estilo e método 

As obras filosóficas e teológicas de João Poinsot, apesar de se apresentarem como 

“comentários”, não se reduzem a uma mera exposição do que os autores comentados 

disseram. Segue a estrutura da obra a comentar, e por isso não são tratados orgânicos, 

como as obras de Suárez, mas o modo como organiza os temas que pretende tratar 

manifestam uma novidade face aos comentaristas anteriores57. 

De facto, no Cursus Philosophicus, pensado como texto base para as aulas que dava 

e portanto com a finalidade de substituir as obras clássicas de Aristóteles, segue uma linha 

autónoma, na qual as questões dos antigos tratados constituem pouco mais do que um 

ponto de partida para a discussão do tema em análise58. João conserva o enquadramento 

clássico, mas no interior desse edifício vai construindo uma série de pequenos tratados 

                                                 

 

56  Infelizmente, Forlivesi constatou que não há a intenção de terminar a referida edição devido à morte de Boissard, que 

era o editor, cf. FORLIVESI, M., Le edizioni..., p. 23. 

57  Cf. BELLERATE, B., “Conceito de existência em João de S. Tomás”, Filosofia, 19 (1958), p. 155. 

58  Cf. FORLIVESI, M., Conoscenza..., p. 55. 
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independentes, com um plano lógico e segundo as exigências da matéria. Manifesta-se 

assim como uma obra de transição59. 

No Cursus Theologicus, dentro da mesma liberdade na abordagem dos assuntos, há 

uma pretensão um pouco diferente, pois trata de dar solidez à utilização da Summa 

Theologica como livro base a comentar nas aulas de Teologia, substituindo o Liber 

Sententiarum de Pedro Lombardo60: 

“A orgânica dos tratados sobre a Summa é semelhante à que João adoptara para os 

livros de Aristóteles. João supõe o aluno familiarizado com a Summa. Nessa suposição, 

separa-se do texto do Santo Doutor ficando agarrado ao seu pensamento e organiza à 

vontade as suas dissertações (Disputationes). É um método diferente dos empregados até 

ali por Caetano, Medina, Bañez, etc. Na ordem das Disputationes João deixa-se comandar 

pelo estado contemporâneo das questões, pelas controvérsias então em curso e pelas 

recentes oposições encontradas pelo tomismo”61. 

Assim descreve António Manuel Gonçalves o modo de exposição: 

“Utiliza o característico método expositivo escolástico, acentuadamente polémico, 

culminando a simples dissertação, delineada no princípio de cada Artigo, num debate 

exaustivo dos problemas tratados. Tal como sucedera com Suárez, não se submete a um 

                                                 

 

59  Cf. SIMONIN, H.-D., rev. “Reiser, B., intr. ‘Ioannes a sancto Thoma, Cursus philosophicus thomisticus, secundum 

exactam, veram, genuinam Aristotelis et Doctoris Angelici mentem’, ed. B. Reiser, I, Marietti, Torino 1930”, Bulletin 

Thomiste, 3/Suppl. (1933), p. (145). 

60  Cf. FORLIVESI, M., Conoscenza..., p. 56. 

61  Anónimo, “A obra filosófica e teológica do Padre Mestre Frei João de S. Tomás, O.P.”, Estudos, 8-9 (1944), p. 405. 
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estruturação demasiado rígida, pois recorre, com frequência, a uma articulação de 

matérias que quase se identifica com atraentes sistematizações actuais”62. 

Como já foi referido, a aproximação ao método suareziano é relativa. 

Do ponto de vista literário, é unânime a constatação de um estilo às vezes prolixo na 

exposição das ideias e não facilitando a captação do seu conteúdo essencial. Por exemplo, 

refere Maritain, a obra de João de S. Tomás “sofre não apenas das complicações técnicas 

habituais na escolástica barroca, demorando-se em intermináveis discussões com autores 

secundários, que na atmosfera fechada da Escola tinham na época uma aparência de 

existência intelectual, mas em certos momentos ela sofre, da parte de grandes adversários 

como Suárez, a influência à qual nos expomos quando perseguimos até ao ínfimo 

pormenor e com os métodos escolares a controvérsia com os aqueles que se combatem 

sem trégua, e para o terreno dos quais corremos o risco de sermos por vezes arrastados”63. 

Menéndez-Reigada comenta na mesma linha outro defeito encontrado: “é a desordem que 

às vezes se observa na exposição das ideias. A propósito de uma questão qualquer, saem 

outras que bem mereciam capítulo à parte, e em ocasiões encontramos no final coisas que 

nos pareciam melhor no princípio. Ele vai seguindo espontaneamente a trama dos seus 

raciocínios sem se ajustar a um quadro previamente elaborado, coisa tão necessária para 

que a exposição seja ordenada e clara”64. 

                                                 

 

62  GONÇALVES, A. M., “Posição doutrinal...”, p. 673-674. 

63  MARITAIN, J., “Jean de Saint-Thomas”, Angelicum, 66 (1989), p. 17. 

64  MENÉNDEZ-REIGADA, I. G., “Fray Juan de...”, p. 19. 
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Isto não afecta o essencial nem a riqueza da sua doutrina. Antes, é aí que se deve 

procurar os tesouros que a sua intuição põe à nossa consideração. Garrigou-Lagrange 

refere que João Poinsot é um “contemplativo circular”, com um estilo que vai dando 

voltas a uma questão manifestando sucessivamente aquela intuição que está presente 

desde o início: 

“Esta contemplação circular faz voltar o nosso Teólogo frequentemente às mesmas 

noções fundamentais, mostrando cada vez melhor a sua profundeza e irradiação luminosa, 

desentranhando sempre novas luzes do mesmo foco luminoso, isto é, da mesma verdade 

fundamental. Dá, por vezes, a impressão de repetir a mesma coisa, mas, na realidade, 

entra cada vez mais nela, aprofundando, esclarecendo. Quem tiver a paciência de o 

acompanhar passo a passo, no desenvolvimento dos grandes problemas, acaba sempre por 

receber farta recompensa pelas luzes e consolações intelectuais, que se colhem através das 

suas extensas páginas”65. 

Outro aspecto a referir é a dificuldade que provém do estilo na sua componente 

formal66: “rude, escolar, carregado de tecnicidade, por vezes incorrecto, abundante em 

repetições”67, diz Maritain; “estilo descuidado, incorrecto, obscuro em bastantes ocasiões, 

ainda que sempre vigoroso e expressivo”68, comenta Menéndez-Reigada. 

                                                 

 

65  GARRIGOU-LAGRANGE, R., “João de S. Tomás...”, p. 399. 

66  Pode encontrar-se uma enumeração esclarecedora e exaustiva das imperfeições de linguagem dos escritos filosóficos 

e teológicos de João Poinsot em ED. SOLESM., Præfatio, pp. xxvi e ss. 

67  MARITAIN, J., “Jean de Saint-Thomas”, p. 20. 

68  MENÉNDEZ-REIGADA, I. G., “Fray Juan de...”, p. 18. 



56 Arte  e  Prudênc ia  em João Poinsot   

Ora, esta rudeza de estilo, afirma-se, é intencional. Refere-se que há passagens das 

suas obras, como os prólogos e dedicatórias, ou o próprio “Tratados dos Dons do Espírito 

Santo”, que têm um estilo de características clássicas, com linguagem elegante, o que dá 

uma ideia de que a sua ausência no resto dos escritos não é por falta de capacidade ou por 

ignorância do latim. Pode explicar-se esta disparidade de estilo, por um lado, tendo em 

conta que o tecnicismo escolástico não é muito propício a elegância de estilo. Por outro, o 

uso corrente nas escolas de então, por reacção ao acentuar-se do barroco literário, era 

empregar essa linguagem seca, sem composições estéticas, para ficar claro que se 

procurava a verdade sem que a forma literária pudesse atrair mais do que a própria 

verdade. E por fim, ao ser um texto que tem por base a exposição oral, corrigido pelo 

autor para ser publicado no meio de tantas outras ocupações e numa parte importante nem 

sequer corrigido, não é de estranhar um estilo reiterativo, com construções incorrectas69. 

João não tem preocupação alguma com a elegância de estilo, concentrando todo o 

seu esforço na precisão do pensamento e da linguagem. Para isso usa termos correntes sem 

se importar com a sua eufonia. É um consciente militante do tomismo no que diz respeito 

ao rigor do pensamento 70 . Como observa Maritain: “João de São Tomás explica 

pessoalmente as imperfeições da sua linguagem, ‘farda de guerreiro de tecido grosseiro’, 

                                                 

 

69  Cf. MENÉNDEZ-REIGADA, I. G., “Fray Juan de...”, pp. 18-19; cf. FORLIVESI, M., Conoscenza..., pp. 56-57. 

70  Cf. Anónimo, “A obra filosófica e teológica...”, p. 407. 
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‘tenda de pele de cabra’, mas que convém ao lutador comprometido num combate onde 

pôs toda a sua alma”71. 

Ao mesmo tempo, é também reconhecido que esta característica do seu estilo não 

impede, e às vezes faz com que seja talvez o mais apropriado, “para acompanhar e 

explicar as dobras e redobras do pensamento em via de crescimento orgânico e de 

germinação; a bem dizer, e para quem saiba entender, é um estilo regorgitante de poesia”72. 

É um estilo vivo, que traduz a paixão pela verdade que originou o texto e a intensidade 

com que era vivida pelo autor: “usa sempre uma linguagem rude e áspera, todavia não 

isenta de vigorosa expressão e de clareza constante, sendo habilíssimo na penetração das 

mais agudas e subtis questões metafísicas”73. Por isso, não deixa de ser louvada, em 

aparente contradição com o anterior, a facilidade, claridade e limpidez de estilo, no meio 

das incorrecções já referidas74: 

“Pressente-se nesse estilo um homem totalmente apaixonado pela compreensão das 

ideias, pela contemplação lúcida da doutrina, mas pouco social com o revestimento verbal 

que dá ao seu pensamento. E assim, estas frase longas, cortadas por incisos, engrossadas 

por repetições, dão-nos frequentemente fórmulas definitivas, sabiamente equilibradas e 

cujo carácter luminoso nos deslumbra. Caminha-se então dentro de uma espessa floresta, 

                                                 

 

71  MARITAIN, J., “Jean de Saint-Thomas”, p. 20. 

72  Ibidem. 

73  GONÇALVES, A. M., “Posição doutrinal...”, p. 673. 

74  Cf. REISER, B., intr. ‘Ioannes a sancto Thoma, Cursus philosophicus thomisticus, secundum exactam, veram, 

genuinam Aristotelis et Doctoris Angelici mentem’, ed. B. Reiser, I, Marietti, Torino 1930, p. xii. 
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mas de repente, numa clareira, a sombra cessa, o dia surge em toda a sua claridade e pode 

sem pena apreciar-se o caminho percorrido e examinar os resultados adquiridos”75. 

2.2. Escritos pastorais, cartas e respostas a consultas 

João escreveu em espanhol outras obras menores de carácter pastoral: “Explicación 

de la Doctrina cristiana y la obligación de los fieles en creer y obrar” (Madrid, 1640), 

que teve grande sucesso, foi traduzido em várias línguas (entre elas o português: 

“Explicaçam da doutrina cristãa”, Lisboa, 1654) e utilizado no trabalho de missionação 

na América Latina76; “Breve tratado y muy importante, para saber hacer una confesión 

general” (Madrid, 1644), escrito por mandato de Filipe IV77; e “Práctica y consideración 

para ayudar a bien morir” (Alcalá, 1645), um tratado para ajudar no atendimento dos 

                                                 

 

75  SIMONIN, H.-D., rev. “Reiser, B., intr.…”, p. [144]. 

76  Cf. BELTRÁN DE HEREDIA, V., “Breve reseña de las Obras de Juan de Santo Tomás y de sus ediciones”, La 

ciencia tomista, 69 (1945), pp. 236. 

77  Neste tratado refere os “Pecados en orden a la Iglesia, y al Papa”; precisa a concepção de guerra justa ao dissertar 

“Acerca de guerras con otros Reyes”; e inclui judiciosamente a administração pública em geral, escrevendo “Acerca 

de los Ministros, Consejos y Juntas”, “Acerca de los Vassallos, y su gravamen”, cf. GONÇALVES, A. M., “Posição 

doutrinal...”, p. 677. “Es una pieza hermosa de lo que puede servir la penitencia para los hombres de fe, un 

momumento de libertad evangélica y de exigencia confesional. El confesor no se contenta con virtudes privadas; 

entra de lleno en las obligaciones del Rey para con Dios y para con los pueblos; desciende a las particularidades de 

los sucesos ocurridos, de las guerras injustas, de las intransigencias caprichosas, de los atropellos, de las privanzas, de 

los disimulos. No perdona un detalle ni disimula un nombre”, ALONSO GETINO, L. G., “Dominicos españoles 

confesores de Reyes”, La ciencia tomista, 14 (1916), p. 435. 
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moribundos, publicado junto com a Doctrina cristiana. Também se atribui por vezes a 

João de S. Tomás uma meditação sobre os mistérios do terço “Misterios del Santísimo 

Rosario y modo de ofrecerle”, mas há dúvidas sobre a sua autoria. 

Ao não ser a sua língua materna, “os textos castelhanos saídos da sua pena 

apresentam um estilo sem exigência estilística, mas com eficaz comunicabilidade, o que 

leva a crer que João de Santo Tomás dominava com mais facilidade o castelhano oral que 

o castelhano escrito, que pouco leria, dada a predominância dos autores que cita nas suas 

obras, autores esses que escreviam na latina língua. O castelhano chão que o filósofo 

utilizou nos livros de pastoral e catequese mostra que o autor é capaz de expor difíceis 

questões teológicas em escrita acessível ao finalismo didáctico. Por causa disso, o P. 

Pedro Iañes, ao dar o parecer relativo ao Catecismo de Doutrina Cristã, louvou o autor por 

andar ocupado em assuntos elevados e ser capaz de descer à instrução dos simples e dos 

ignorantes”78. 

O acervo epistolar até agora conhecido pode agrupar-se em cartas propriamente ditas 

e em cartas que são resposta a consultas. Nas primeiras conhecem-se algumas das que 

foram escritas ao Mestre Geral dos Dominicanos, P. Nicolau Rodolfi, em 1635, 1640 e 

                                                 

 

78  PINHARANDA GOMES, J., João de Santo Tomás na filosofia..., p. 39. Também “o Padre Eusébio Nieremberg, 

jesuíta, filho de pai tirolês e de mãe bávara, celebridade em Teologia Ascética, ao fazer o juízo do livro, por ordem de 

El-Rei, diz que a sua aprovação devia ser cem vezes maior que o próprio livro; que o opúsculo mostrava que à grande 

ciência do autor se aliava a sua verdadeira piedade cristã; que ele conseguia neste livro admirável tornar acessíveis a 

mentes pequenas verdades tão sublimes que superam a inteligência humana”, ONOFRE, A. J. S., “Frei João...”, p. 

671. 
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1641, a propósito das suas obras filosóficas e teológicas, e a carta já referida ao Provincial 

a propósito da sua nomeação como confessor do Rei. 

Relativamente às respostas a consultas e pareceres que teve de dar, há uma grande 

variedade, desde a resposta dada em 1635 sobre o poder do Rei quanto aos eclesiásticos 

delituosos79, ou sobre os deveres dos Ministros de Estado80, até alguns pareceres relativos 

aos jansenistas, sendo de destacar o que deu em 13 de Maio de1644, aos professores de 

Lovaina sobre a polémica surgida a propósito da aplicação da Bula pontifícia sobre o livro 

Augustinus81. São também muito interessantes os pareceres que João deu no Santo Ofício, 

onde destaca a sua prudência82. 

3. Perfil de João Poinsot 

Sem pretender realizar um trabalho exaustivo, pretende-se agora dar umas quantas 

pinceladas aproximativas do perfil de João Poinsot. Ajudará sem dúvida a ter uma ideia 

mais aproximada da sua personalidade e permitirá valorizar de modo mais acertado a sua 

obra. 

                                                 

 

79  Cf. ED. SOLESM., I, Apendix IX. 

80  Cf. Ibidem. 

81  Cf. GONÇALVES, A. M., “Posição doutrinal...”, p. 680, onde pode ver-se a tradução de um excerto da carta e um 

“fac simile”. 

82  Cf. BELTRÁN DE HEREDIA, V., “Dictámenes...”, pp. 288-341. 
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3.1. Perfil de carácter 

Os testemunhos retirados das suas primeiras biografias83 afirmam que João era uma 

pessoa afável, naturalmente bondoso, amigo dos pobres, pouco irritadiço84. “Às suas 

lições acorriam numerosos estudantes, atraídos pela profundeza do seu ensino, pela 

fidelidade à doutrina de S. Tomás, pela brandura do seu carácter cativante e ainda porque 

sentiam nele uma extraordinária vida interior feita de esquecimento de si, de abnegação, 

de amor de Deus e das almas, e de contemplação íntima”85. 

Compleição fraca e pouco enérgico, magro, de estatura mediana, frugal na mesa e 

excessivo nos jejuns. Amava o silêncio, estimava a quietude. Só entrava em polémica em 

relação às questões doutrinais que lhe eram propostas e para defender a verdade. E mesmo 

nas discussões escolásticas onde o pudessem tratar às vezes com palavras mordazes e 

insolentes, respondia sempre com a maior doçura, sem se dar por aludido com a ofensa86. 

Pelo contrário, as controvérsias filosóficas e teológicas não lhe perturbavam nem a 

serenidade do olhar nem a do exame doutrinal, separando a doutrina das pessoas que a 

defendiam. Refere-se num dos esboços biográficos que um “traço vivo do seu perfil era a 

                                                 

 

83  Seguimos aqui como base um resumo que vem recolhido em PINHARANDA GOMES, J., João de Santo Tomás..., p. 

28. 

84  Pelos vistos, só há memória de se ter irritado em duas ocasiões: das duas vezes em que o escolheram para Prior de 

Atocha, cf. “Traços biográficos...”, p. 346. 

85  GARRIGOU-LAGRANGE, R., “João de S. Tomás...”, p. 397. 

86  Cf. MENÉNDEZ-REIGADA, I. G., “Fray Juan...”, p. 10. 
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gentileza de maneiras. A graça não destrói a natureza para edificar a sua obra de 

aperfeiçoamento. Edifica a sua obra sobre o que a natureza tem de bom. Por isso, podemos 

dizer que neste aticismo de maneiras havia um subsolo de aristocracia e de pragmática 

palaciana que João levara de Portugal”87. 

O seu carácter além de afável seria forte e generoso: isso explica as amizades que 

cultivou88 e as duas vezes em que o escolheram para prior do Convento de Atocha. 

Também só um carácter cheio de fortaleza teria capacidade para não deixar de dizer o que 

pensava ao Rei, sem ficar preso a querer cair nas boas graças do monarca. Isso levava a 

ser procurado por nobres e gente humilde para a obtenção do que achavam ser justo: 

“João mostrou-se sempre afável, acessível e dedicado no quanto as pretensões eram 

justas. Porém, a causa dos pobres e dos oprimidos tinha a sua preferência. Respondia 

imediatamente a todas as cartas escrevendo com a própria mão. Os biógrafos até dizem 

que João chegava a ser importuno ao rei quando se tratava de satisfazer as requisições dos 

humildes” pois “Deus lhe recomendara a sua causa e lhe tinha entregue a sua voz, cujos 

clamores penetram no Céu mas não conseguem penetrar nos ouvidos do rei; que eram 

estes, a seu ver, os ofícios de um confessor régio e que os devia cumprir”89. 

                                                 

 

87  “Traços biográficos...”, p. 346. Continua assim com uma consideração bastante opinável: “Também não nos será 

proibido pensar que no alicerce da sua mortificação estava a frugalidade tão caracteristicamente portuguesa que João 

levara da sua terra”. 

88  Veja-se por exemplo a amizade com o P. Tomás de Torres, em Lovaina, o P. Pedro Tapia e o P. Juan Palafox, em 

Alcalá. 

89  “Traços biográficos...”, pp. 341-342. 
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3.2. Perfil espiritual 

A vida espiritual de João Poinsot desde o princípio chamou a atenção dos que o 

conheciam, mais ainda do que a sua ciência: 

“Era à oração que ia buscar a maior parte da sua ciência; aspirava a um contínuo 

limar das suas exímias virtudes. Considerando a sublimidade da Santa Missa e a sua 

indignidade, confessava-se quotidianamente antes da celebração dos Santos Mistérios”90. 

Dividia o tempo entre o estudo e a oração, sempre amante do retiro e da solidão da 

sua cela. A sua vida de oração e a sua experiência de contemplação tornam-se presentes ao 

tratar dos temas mais profundos da teologia, como seja a Santíssima Trindade e os Dons 

do Espírito Santo91: “com efeito, as suas páginas apresentam mais que uma especulação 

teológica; temos ali uma verdadeira contemplação infusa”92. É também nota que aparece 

                                                 

 

90  ONOFRE, A. J. S., “Frei João...”, p. 668. 

91  Veja-se, por exemplo, GARRIGOU-LAGRANGE, R., “intr. ‘Jean de Saint-Thomas, Les Dons du Saint-Esprit’, trad. 

R. Maritain”, Cerf, Juvisy 1930, pp. VII-XV (citado em Lumen, 8 (1944), p. 676), e também MENÉNDEZ-

REIGADA, I. G., “Os dons do Espírito Santo e a contemplação segundo Frei João de S. Tomás”, Lumen, 8 (1944), pp. 

677-689. Pode encontrar-se na revista Lumen, 8 (1944), pp. 710-716 uma tradução em português da dissertação 17 do 

comentário à questão 27 da I parte da Suma (Cursus Theologicus, In Iªm Q. 27, disp. 17) com o título “Habitação da 

SS.ma Trindade na alma justa”. 

92  GARRIGOU-LAGRANGE, R., “João de S. Tomás...”, p. 401. 



64 Arte  e  Prudênc ia  em João Poinsot   

nas biografias a sua vida de penitência, os seus jejuns e o seu amor pela pobreza e pelos 

pobres93. A pobreza é carismática na sua personalidade, considerando-a um dom divino. 

Não admira que João tenha falecido com fama de santidade entre os que o 

conheceram, conforme registam os seus primeiros biógrafos. 

3.3. Perfil intelectual 

Neste aspecto para caracterizar João Poinsot podem destacar-se dois pontos: a paixão 

pela verdade, e na consecução desse objectivo, a necessidade de fidelidade à doutrina de S. 

Tomás. 

3.3.1. Paixão pela verdade 

João manifestou possuir uma “mente fina, lúcida, profunda e sistemática”94. Assim 

se refere Manuel Trindade Salgueiro aos dotes intelectuais de João: 

“Mais do que um erudito, era um espírito subtil e vigoroso” (...) com “um raro 

poder de raciocínio, que revela o talento engenhoso do Autor, de modo a poder-se afirmar 

que lhe sobra em engenho o que lhe falta em aparato erudito. (...) Ao lado do engenho, um 

                                                 

 

93  Cf. MENÉNDEZ-REIGADA, I. G., “Fray Juan...”, pp. 9-10. 

94  MONDIN, B., “A quattrocento anni dalla nascita di Giovanni di s. Tommaso”, Doctor Communis, 43 (1989), p. 295. 
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sentido das proporções, um equilíbrio de doutrina, um bom senso natural, que dão aos 

seus tratados uma segurança notável”95. 

Já nos referimos a propósito do estilo das suas obras de filosofia e teologia à sua 

capacidade de intuição que se traduz depois na “contemplação circular” de uma verdade96. 

De facto, a agudeza das suas observações põe de manifesto a profundidade da sua 

inteligência, de modo que ficou conhecido na história da filosofia como o “Doutor 

Profundo”. 

Estas capacidades intelectuais põe-as João ao serviço da verdade. Toda a sua 

actividade docente orienta-se para tornar patente a verdade, assim como as discussões 

teológicas ou filosóficas nas quais se empenha com todas as suas forças. Não se trata de 

uma questão pessoal ou de escolas. Assim o refere no prefácio da sua Lógica: “Não 

publicamos estas coisas levados por quezílias ou emulação, mas servindo a procura da 

verdade que só olha à doutrina e não a pessoas”97. 

Quando João formula as regras da dialéctica fica patente esta atitude de procura da 

verdade. O defensor da tese deve escutar o adversário, ouvidos os seus argumentos deve 

repeti-los íntegra e fielmente para conceder ou negar ou distinguir. Depois repete-o ainda 

uma vez para responder a cada proposição: “o essencial numa discussão construtiva é 

                                                 

 

95  SALGUEIRO, M., “O conhecimento intelectual na Filosofia de Fr. João de São Tomás”, Biblos, 16 (1940), pp. 619-

620. 

96  Vide 2.1.3. 

97  CPh., Praefatio, I p. 2. 
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procurar compreender o adversário e ajudá-lo a compreender-se a si mesmo”98. João 

aplicará isto primeiro a si mesmo e ao seu trabalho intelectual, o que o levará 

inclusivamente a mudar de opinião quando o estudo do que outro autor tinha dito o 

convença de que aí estava a verdade. Um exemplo é o modo como mudou a sua opinião 

na questão sobre o aumento da caridade nos actos “tépidos”, na qual estava inicialmente a 

favor de Bañez99. 

Esse amor à verdade manifesta-se na prudência dos seus pareceres, como já foi 

referido a propósito dos seus escritos100. De facto, chama a atenção a ponderação que 

manifesta ao analisar as várias questões que lhe são propostas, procurando ser o mais 

objectivo possível. Isso ainda se nota mais no parecer que deu sobre o “Novus index 

librorum prohibitorum et expurgatorum” de 1632, elaborado sob a autoridade do Cardeal 

Antonio Zapata 101 : enumera vários erros que encontrou originados por falta de 

objectividade, generalizações indevidas, apreciações superficiais, imprecisões, e defende 

uma reformulação do dito documento. 

                                                 

 

98  MORLION, F., “A dialéctica de João de S. Tomás aplicada aos problemas actuais”, Estudos, 8-9 (1944), p. 356. 

99  Cf. FORLIVESI, M., Conoscenza..., p. 58. 

100  Vide neste Capítulo 2.2. in fine. 

101  Cf. BELTRÁN DE HEREDIA, V., “Dictámenes...” pp. 289-313. 
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3.3.2. Fidelidade a S. Tomás de Aquino 

O compromisso com a verdade leva João a defender a autoridade de S. Tomás. Ao 

definir as características do autêntico discípulo de S. Tomás, afirma que não aderia “à 

doutrina de S. Tomás de tal maneira que excluamos da nossa estima as escolas dos outros 

Mestres. Longe de nós a injustiça de regatear a devida veneração aos grandes homens que 

floresceram e florescem ainda, embora se afastem de S. Tomás; pois, como o mesmo 

Santo Doutor preclaramente ensina, fundando-se em Aristóteles, na escolha ou repúdio as 

opiniões não deve o homem ser conduzido pelo amor ou pelo ódio a meter opinião, mas, 

antes, pela certeza da verdade; portanto, é necessário amá-los todos, aqueles de quem 

seguimos a opinião e aqueles de quem a repudiamos. Todos, realmente, se esforçaram por 

encontrar a verdade e nos ajudaram nisso, mas todavia, é necessário que nos 

persuadamos pelos mais certos, isto é, a seguir a opinião dos que mais certamente 

chegaram à verdade”102. 

Se defende a autoridade de S. Tomás é porque a sua doutrina é a mais adequada para 

chegar à verdade. Ela, com efeito, “possui as condições e requisitos para ser preferida a 

qualquer outra na certeza ou na probabilidade, no método e na ordem, no modo mais 

convincente de explicar as dificuldades e no mais apto para defender as coisas da fé, e, 

desta arte, se bem pensarmos, é mais verídica, mais sincera e mais conforme à verdade. 

Não pretendo dizer que as outras doutrinas careçam da sua probabilidade, porque a 

                                                 

 

102  CTh. De Approbatione doctrinae D. Thomae, disp, 2, art. V, 10, I 301. 
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probabilidade consiste não tanto na verdade, quanto na aparência de provas; mas digo que 

a doutrina de São Tomás tem condições para ser preferida às outras e para ser tida como 

mais harmónica com a verdade”103. 

Esta defesa encontra-se num dos tratados introdutórios do Cursus Theologicus104. 

João lança-se ao trabalho por indicação do Mestre da Ordem Nicolau Ridolfi. Surgem 

vozes que põem em causa a ortodoxia da doutrina de Tomás de Aquino. Para rebater tais 

acusações, João recorre ao modo de proceder que usou Próspero quando defendeu S. 

Agostinho contra os ataques dos pelagianos: a doutrina de S. Agostinho é a da Igreja, logo 

os ataques à sua doutrina são prejudiciais para a Igreja. A doutrina de S. Tomás foi 

reconhecida e aprovada pela Igreja, por isso, a causa de Tomás transcende o próprio 

Tomás: é a causa da verdade e da doutrina católica. 

João estabelece a sua defesa em duas etapas: primeiro, mostrar como a Igreja 

aprovou a doutrina do Doutor Angélico e como não têm fundamento as proposições 

supostamente erradas atribuídas a S. Tomás, dedicando uma especial atenção à doutrina 

                                                 

 

103  Ibidem, p. 244 a. 

104  Cf. CTh. De Approbatione doctrinae D. Thomae, I. Para uma análise do conteúdo deste Tratado, ver LOBATO, A., 

“Juan de S. Tomás defensor del tomismo”, Angelicum, 66 (1989), pp. 125-150, principalmente pp. 134-147. Ver 

também GONÇALVES, A. M., “O tomismo indefectivel de frei João de São Tomás”, Filosofia, 5 (1955), pp. 45-51. 

Pode encontrar-se uma tradução em português deste Tratado, feita pelo P. João Oliveira, em “Os requisitos para ser 

verdadeiro discípulo de S. Tomás, segundo João de S. Tomás”, Lumen, 8 (1944), pp. 415-422. 
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sobre a Imaculada Conceição105. Segundo, estabelecer os sinais do verdadeiro discípulo 

tomista. Aqui sobressai a conveniência de seguir Tomás e de assumi-lo como Mestre, mas 

também, com palavras que já transcrevemos acima, que isso não é motivo para deixar de 

estimar outros mestres e escolas. 

João Poinsot em toda a sua obra faz profissão deste discipulado. Na hora da sua 

morte, como se referiu, declarou que no espaço de trinta anos nunca tinha ensinado nada 

que não julgasse conforme à verdade e à doutrina de S. Tomás106. Como afirma Lobato, “o 

programa do tomismo de João de S. T. gira em torno de dois pólos: a assimilação e o 

crescimento. (...) é um tomismo vigilante e crítico”107. Portanto, mais não faz do que expor 

e explicar a doutrina de S. Tomás procurando desenvolvê-la, ao mesmo tempo que ataca 

os seus detractores e a defende. 

3.3.3. Um homem de Escola, que de algum modo a transcende 

João Poinsot vive totalmente metido no ambiente da escolástica. O seu tomismo 

possui as características da sua época, bem ancorado no contexto de Alcalá e na situação 

                                                 

 

105  Pode ver-se uma análise cuidada da questão em RENDEIRO, F, “João de S. Tomás interpretando a doutrina da 

Imaculada Conceição segundo S. Tomás de Aquino”, Lumen, 8 (1944), pp. 703-709. 

106  Vide 1.3.1. 

107  LOBATO, A., “Juan de S. Tomás…”, pp. 126-127. 
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cultural espanhola pós-tridentina108. Mas aí contribui com o seu toque de profundidade e 

intuição. Maritain explica assim este aspecto: 

“Por um lado é um homem de Escola, um comentador, comprometido no magnífico 

renovamento do ensino tradicional que depois de Francisco de Vitória fazia a glória das 

Universidades espanholas. Digamos que ele pertence a essa grande época que se designou 

por idade barroca da escolástica, – de uma escolástica que se apropria das formas 

medievais do comentário propriamente dito e que organiza os seus tratados segundo um 

plano independente do de Aristóteles, com uma liberdade e uma abundância arquitecturais 

extremamente ricas e engenhosas, mas que se sujeita a um aparelho dialéctico 

singularmente pesado de discussões e controvérsias profissionais. E por outro lado, em 

João de São Tomás há um poderoso elán poético, uma soberana força de intuição, uma 

penetração do olhar de uma simplicidade transcendente, – em que se aparenta do modo 

mais profundo ao seu mestre São Tomás de Aquino –, que atravessa e domina e vivifica 

todo este imenso aparelho”109. 

O facto de encarnar o espírito escolástico do seu tempo e do país onde reside, 

vivendo intensamente todo o esforço de renovação e defesa da doutrina surgido do 

Concílio de Trento, leva à atitude que João toma face às transformações do pensamento 

científico que correm pela Europa fora. Nem o filósofo nem o teólogo escapam à cultura 

que os envolvem e com a qual se comprometeram, continuando a ela ligados mesmo ao 

transcendê-la. Envolvido num mundo cada vez mais estranho à herança cultural de séculos 

                                                 

 

108  Cf. LOBATO, A., “Juan de S. Tomás…”, p. 128. 

109  MARITAIN, J., “Jean de Saint-Thomas”, p. 16. 
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de cristianismo, onde uma civilização diferente começa a reinar, João retrai-se e isola-se 

no ambiente tradicional da escola, adoptando uma atitude de defesa daquilo que era 

património do pensamento da humanidade: a riqueza da metafísica e da teologia 110 . 

Perante a ciência moderna, a escolástica toma uma posição de ignorância e desprezo: as 

verdades eternas captadas pela metafísica não seriam afectadas pelo circunstancial e 

passageiro. Perante o pensamento humanista, adopta uma posição de precaução e muitas 

vezes de enfrentamento: não se pode deixar recuperar aquilo que já foi superado pelo 

cristianismo. É com este panorama de enfrentamento e de resistência que João forma o seu 

pensamento, e é aí que desenvolverá toda a sua genialidade. 

Esta característica do perfil intelectual de João Poinsot fica bem expressa ao analisar 

os autores que são referidos no Curso Filosófico e Teológico. Como autoridade só são 

aduzidos praticamente São Tomás e Aristóteles. Aristóteles é citado de acordo com as 

versões latinas impressas nos séculos XVI e XVII, como se pode deduzir de algumas 

particularidades filológicas. Tomás de Aquino é referido de acordo com a codificação das 

obras que lhe eram atribuídas na Escola, o que leva a citar como sendo do Doutor 

Angélico textos que posteriormente se demonstrou serem espúrios. 

Surgem em grande número autores de todos os matizes e correntes dentro do 

ambiente das escolas de então, tanto para corroborar os seus pareceres ou para confirmar 

as suas objecções. Autores medievais como Santo Agostinho, S. Bernardo, Santo Anselmo, 

Santo Alberto Magno, Durando, Scoto, Averroes, Avicena, etc. Muitos outros dos séculos 

                                                 

 

110  Cf. Ibidem, p. 17. 
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XIV e XV: Capreolo, Silvestre de Ferrara, S. Roberto Belarmino, Jaime Ledesma, Lutero, 

Wicleff, Calvino, Lourenço Valla, Erasmo, etc. Entre os tomistas citados mais 

abundantemente vê-se Caetano, Vitória, Domingos Soto, Bartolomeu Medina, e sobretudo 

Domingos Bañez. Refere de modo reiterado as posições de Gabriel Vázquez e de 

Francisco Suárez, mostrando como não respeitam o tomismo original. No Cursus 

Philosophicus recorre frequentemente aos Salmanticenses e Conimbricenses, assim como 

cita Pedro da Fonseca e outros contemporâneos111. É de notar a quase total ausência de 

referências aos autores do renascimento e a autores seus contemporâneos, estranhos à 

Escolástica112. 

João Poinsot, no limiar da Escolástica barroca, “perscruta, aprofunda, precisa, expõe, 

explica e defende como o último e o maior representante da tradição das Escolas, a 

herança metafísica e teológica reunida pela sabedoria grega e pela sabedoria cristã”113. 

 

                                                 

 

111  Cf. GONÇALVES, A. M., “Posição doutrinal...”, p. 674. Cornelio Fabro, a propósito da distinção esse – essentia e 

corroborando a ideia de que João ficou preso num pensamento fechado de escola, refere que se nota a falha de não ter 

investigado as fontes de S. Tomás, por exemplo, Boécio: FABRO, C., “Il posto di Giovanni di S. Tommaso nella 

Scuola Tomistica”, Angelicum, 66 (1989), p. 63. 

112  Cf. FORLIVESI, M., Conoscenza..., p. 52. 

113  MARITAIN, J., “Jean de Saint-Thomas”, p. 16. 
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4. Influência na filosofia e teologia posteriores 

4.1. Os anos imediatos, até ao século XIX 

O prestígio de João Poinsot e dos seus escritos durante a sua vida e anos posteriores 

pode constatar-se por um lado pelos numerosos pareceres que lhe eram pedidos, como já 

foi referido, e por outro pelas edições que se foram fazendo das suas obras. Isto sem 

esquecer as referências coevas aos seus ensinamentos que dizem ser conhecido como o 

São Tomás do seu tempo e chegar a ter fama de nas suas aulas parecer ser outro Doutor 

Angélico sentado na cátedra114. 

O Cursus Philosophicus durante o século XVII teve várias edições dos seus volumes 

em Espanha, Itália, Alemanha e França115. O Cursus Theologicus no século XVII e inícios 

do século XVIII teve edições dos seus volumes em Espanha, França, Itália e Alemanha116. 

Nalgumas escolas foram utilizados como texto base. João surge como “o último dos 

grandes escolásticos, (...) a personificação do tomismo depois da ingente obra de 

                                                 

 

114  Cf. MONTEIRO, P., Claustro Dominicano... Terceyro Lanço, Lisboa, 1734, p. 240; e CARDOSO, J., “O P. M. F. 

João de S. Thomas Do(minicano)”, in Agiologico Lusitano, T. III, Lisboa, 1666, p. 724: ambos citados em 

GONÇALVES, A. M., “O tomismo indefectivel…”, pp. 45-46. 

115  Cf. GONÇALVES, A. M., “O ‘Curso Filosófico’ de Frei João de São Tomás, Filosofia, 1 (1954), p. 59. 

116  Cf. FORLIVESI, M., Le edizioni..., p. 25. 
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Suárez”117 que precedem a encíclica Æterni Patris (1879) de Leão XIII, onde o Pontífice 

dá um novo impulso ao estudo de S. Tomás. Foi “o grande sistematizador do tomismo”118 

tendo influenciado para bem e para mal todo o tomismo imediatamente posterior119. 

Por outro lado, as obras de carácter pastoral tiveram uma divulgação excepcional, 

tendo em conta as edições e reedições feitas, como já foi referido120. 

4.2. Do século XIX à actualidade 

Com o convite feito por Leão XIII a regressar ao tomismo, surge um novo interesse 

por João Poinsot. Redescobre-se o seu valor como filósofo, teólogo e místico. Surgem 

diversos estudos em quadrantes variados sobre distintos aspectos do seu pensamento assim 

como se recorre aos seus comentários na abordagem de muitas questões. Muitos 

apercebem-se da sua profundidade e descobrem-no não só como porta de entrada ao 

tomismo mas também valorizam o que tem de original. 

                                                 

 

117  LOBATO, A., “Presentazione”, em Atti del Convegno di studio “Giovanni di San Tommaso, il suo pensiero 

filosofico, teologico e mistico, Angelicum, 66 (1989), p. 8;10. 

118  RIVERA DE VENTOSA, E., “Significación de Juan de s. Tomás en la historia del pensamiento”, Revista portuguesa 

de filosofia, 38 (1982), p. 582. 

119  Cf. LOBATO, A., “Juan de S. Tomás…”, p. 149. 

120  Vide 2.2. 
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4.2.1. O Neo-tomismo até à década de 70 

No âmbito do tomismo é visto como aquele que, ao fechar uma época, assume todo 

o património da Escolástica e oferece uma síntese não só rica e completa como “vital”, 

como diz Forlivesi121, no sentido de não se limitar a recolher e expor a doutrina, mas toma 

a sério a sua veracidade que aplica, explica e defende. Explica Gonçalves: 

“O pensamento do Doutor Profundo não é para Maritain, como para outros tomistas 

contemporâneos, um achado documental ou mais ainda: uma existência histórica que deve 

expor-se e relacionar-se. É muito mais do que isso: uma fonte viva dos grandes temas 

tomistas”122.  

Com o seu trabalho de síntese e defesa, João guardou os bens mais altos da tradição 

filosófica e teológica reservados “para um tempo futuro que os saberia extrair da ganga 

escolar”123. Nos inícios do século XX tinha chegado esse tempo. 

Podemos assim encontrar uma série de autores considerados neo-tomistas que se vão 

inspirar em João Poinsot para penetrar na doutrina de São Tomás. Aquele que mais se 

destaca é, sem dúvida, Jacques Maritain. Em diversas ocasiões teve oportunidade de 

afirmar a sua veneração pelo Doutor Profundo: 

“Para mim, como para vários outros, foi o guia por excelência na exploração das 

grandes profundezas da philosophia perennis. Os que frequentaram este espírito sublime 

                                                 

 

121  Cf. FORLIVESI, M., Conoscenza..., p. 63. 

122  GONÇALVES, A. M., “Actualidade de Frei João de São Tomás”, Revista Portuguesa de Filosofía, 11 (1955), p. 587. 

123  MARITAIN, J., “Jean de Saint-Thomas”, p. 18. 
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não se limitam a admirá-lo de uma forma singular, têm por ele um verdadeiro afecto, 

amam-no com um amor intelectual profundo, em virtude da magnífica generosidade com 

que comunica os seus dons”124. 

Ao referir-se ao pensamento de Poinsot, é frequente encontrar em Maritain juízos 

como este: “Estas poucas linhas de João de São Tomás são fundamentais; tudo está 

compreendido se se compreendeu isto; é a chave da questão”125. 

E também se podem referir 126 : em França, Garrigou-Lagrange, Gardeil, Benoît 

Lavaud, Yves Simon, Jean Rimaud; na Alemanha, Joseph Gredt; em Espanha, Leopoldo 

Eulogio Palacios, Beltrán de Heredia, Menéndez-Reigada, Antonio Millán Puelles; no 

continente americano, a admiração de Octavio Nicolás Derisi, as traduções levadas a cabo 

nos Estados Unidos, sendo de ressaltar o interesse que suscitou a Ars Logica, e no Canadá 

o trabalho desenvolvido na Universidade de Laval (Québec), com numerosas teses de 

doutoramento sobre João Poinsot. 

4.2.2. Em Portugal 

Em Portugal também houve um reconhecimento do valor daquele que sempre se 

orgulhou da sua origem lisbonense, se bem que discretamente. 

                                                 

 

124  Ibidem, p. 12. 

125  MARITAIN, J., Distinguer pour unir ou Les Degrés du Savoir, Desclée, 6ª ed., Paris 1932, p. 784. 

126  Cf. GONÇALVES, A. M., “Actualidade…”, pp. 587-589. 
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Reportando-nos aos séculos imediatamente posteriores à vida do nosso Autor, 

encontramos as menções a que já se aludiu de Fr. Pedro Monteiro, no Claustro 

Dominicano... Terceyro Lanço, e de Jorge Cardoso, no Agiologico Lusitano; também Fr. 

José da Natividade no Agiologico Dominico, (Lisboa 1753), inclui João de São Tomás no 

elenco das “pessoas veneráveis”. O estudo de Barbosa Machado, na Biblioteca Lusitana127 

recolhe uma série de testemunhos de personagens célebres sobre o Doutor Profundo. O 

Cónego Prudêncio Quintino Garcia dedicou nas Instituições Christãs (1886) alguns 

artigos ao Teólogo Lisbonense, afirmando que em seu entender se trata de um 

“notabilíssimo teólogo tomista” e “é impossível achar termos condignos para qualificar a 

alta valia e merecimento do escritor de que nos temos ocupado”128. Também se encontram 

breves referências a João de São Tomás nas obras históricas e bibliográficas de Ferreira 

Deusdado129, Fortunato de Almeida130 e Fidelino de Figueiredo131. 

                                                 

 

127  Biblioteca Lusitana, t. II, 2ª ed., Lisboa 1931, pp. 712-714, citado em SALGUEIRO, M., “O conhecimento…”, p. 

577. 

128  GARCIA, P. Q., “Fr. João de S. Tomás e o primado do tomismo”, incluído em João de Santo Tomás. Antologia de 

estudos, pp. 197-214, transcrito de A Teologia tomista em Portugal, Porto 1979. Este artigo chama a atenção por 

incluir, além de dados biográficos, um breve resumo das obras de João Poinsot e das suas edições, assim como uma 

análise do tratado sobre a aprovação da doutrina de S. Tomás. 

129  “La philosophie tomiste au Portugal”, Revue neo-scolastique, Lovaina 1898. pp. 311-314, referido em SALGUEIRO, 

M., “O conhecimento…”, p. 578. 

130  ALMEIDA, F., História da Igreja em Portugal, Coimbra 1917, t. III, parte II, p. 328. 

131  FIGUEIREDO, F., “Para a História da Philosophia em Portugal (Subsídio Bibliographico)”, Estudos de Literatura, 

vol. IV, Lisboa 1924, referido em GONÇALVES, A. M., “Actualidade…”, p. 591. 
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Já no século XX, António Sardinha, em Aliança Peninsular (1924), Manuel Múrias 

na Cultura Peninsular do Renascimento (1925), Alfredo Pimenta nos Estudos Filosóficos 

e Críticos (1930), e João Ameal, na sua biografia de São Tomás de Aquino (1938), 

reconhecem o valor extraordinário da figura de João Poinsot na história da filosofia, 

permanecendo todavia mergulhado no esquecimento132. 

Em 1940 Jacques Maritain enviou a já referida comunicação ao Congresso do 

Mundo Português. D. Manuel Trindade Salgueiro publicou o citado artigo sobre “O 

conhecimento intelectual na Filosofia de Fr. João de São Tomás”, que contém numerosos 

dados bio-bibliográficos. A propósito do terceiro centenário da morte de João, em 1944-

1945, as revistas “Lumen” e “Estudos” publicaram números monográficos, as 

“Novidades” publicaram alguns artigos no seu suplemento “Letras e Artes”, e a “Brotéria” 

publicou um artigo de Mário Martins133. Aqui há que destacar o esforço e o entusiasmo do 

P. João Oliveira, que elaborou vários estudos e traduções de pequenos textos de João 

Poinsot. De realçar também a dedicação de António Manuel Gonçalves que apresentou a 

tese de licenciatura em 1953 sobre João de São Tomás e que escreveu depois vários 

artigos científicos. Posteriormente o Prof. Herculano de Carvalho aprofundou a dimensão 

semiótica da Lógica de Poinsot, como nos referiremos em seguida. 

Encontramos mais tarde o interesse de Pinharanda Gomes que levou a cabo estudos 

sobre João de São Tomás e organizou uma preciosa Antologia de estudos, aos quais já nos 

                                                 

 

132  Estas referências foram retiradas de GONÇALVES, A. M., “Actualidade…”, p. 592. 

133  MARTINS, M., “Frei João de S. Tomás na história das ideias estéticas na Península”, Brotéria, 38/5 1944, 528-539. 
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fomos referindo. Mais recentemente pode ver-se uma tradução do Tratado dos Signos, 

feita por Anabela Gradim Alves134, situada numa perspectiva semiótica. 

4.2.3. A recuperação de João Poinsot no âmbito da semiótica 

Já foi referido o interesse que a Ars Logica de João Poinsot despertou nos ambientes 

académicos estado-unidenses. Os estudos foram desenvolvendo-se descobrindo a 

importância que tem a doutrina do Autor lisbonense no que se refere à semiótica. Em 

Portugal, como se disse, encontramos neste âmbito o Prof. Herculano de Carvalho, em 

Coimbra135. 

Diversos estudos se têm levado a cabo. No México Mauricio Beuchot traduziu várias 

passagens do Cursus Philosophicus respeitantes à Lógica136 e foi analisando em diversas 

publicações a doutrina de Poinsot137. Quem mais se tem dedicado a estudar e a defender a 

                                                 

 

134  JOÃO DE SÃO TOMÁS, Tratado dos signos, trad. Gradim Alves, A., (Pensamento português), Imprensa Nacional - 

Casa da Moeda, Lisboa 2001. 

135  Cf. HERCULANO DE CARVALHO, J. G., “Segno e significazione in João de São Tomás”, Aufsätze zur 

Portugiesischen Kulturgeschichte, 2 (1961), pp. 152-176, com uma edição portuguesa posterior: Estudos linguísticos, 

II, pp. 131-168, Atlântida Editora, Coimbra 1973; idem, “Poinsot's Semiotics and the Conimbricenses”, Cruzeiro 

semiótico, nn. 25-26 (1995), pp. 129-138. 

136  JUAN DE SANTO TOMÁS, Compendio de lógica, UNAM, México 1986; Cuestiones de lógica, UNAM, México 

1987; De los signos y de los conceptos, UNAM, México 1989; Teoria aristotélica de la ciencia, UNAM, México 

1993. 

137  BEUCHOT, M., “La doctrina tomista clásica sobre el signo: Domingo de Soto, Francisco de Araújo y Juan de Santo 

Tomás”, Critica, 36 (1980), pp. 39-60; “El problema de los universales en Juan de Santo Tomás”, Revista de filosofía 
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importância de João Poinsot para a semiótica e para a filosofia em geral tem sido John 

Deely138. John Deely chega a afirmar: 

“(...) a contribuição que Poinsot fez à busca por um novo começo em filosofia, 

empreendida no século dezassete, foi nada menos que mostrar em detalhe que aquele 

novo começo poderia ser melhor, a saber, uma partida honesta ao longo do caminho dos 

signos”139. 

Primeiramente Deely defende que João Poinsot idealizou o Tractatus de Signis como 

tendo uma consistência própria e que a ele se referiu intencionalmente, o que de facto se 

pode constatar. Analisa então a distinção que João estabelece entre signum instrumentale e 

signum formale, e entre relatio secundum dici e relatio secundum esse, realçando a 

constatação inapelável da intencionalidade presente na significação. John Deely defende 

então que a teoria do sinal dá uma base filosófica consistente à semiótica e assim levará a 

                                                     

 

(Maracaibo), 12 (1989), pp. 33-42; “Intentionality in John Poinsot”, American Catholic Philosophical Quarterly, 68 

(1994), pp. 279-296; Semiótica, filosofía del lenguaje y argumentación en Juan de Santo Tomás, Cuadernos de 

Anuario filosófico. Serie de Filosofía española, 12, Universidad de Navarra, Pamplona 1999; junto com DEELY J., 

“Common Sources for the Semiotic of Charles Peirce and John Poinsot”, Review of Metaphysics, 48 (1995), pp. 539-

566. 

138  A bibliografia de John Deely sobre João Poinsot é verdadeiramente admirável. Pode ver-se em FORLIVESI, M., 

João Poinsot, Bibliographie generale (http://web.tiscali.it/ marcoforlivesi/poinsotbiblio.htm). A obra de maior vulto é 

a já referida tradução JOHN POINSOT, Tractatus de signis. The Semiotic of John Poinsot, University of California 

Press, Berkeley - Los Angeles - London 1985. 

139  DEELY J., “Um novo começo da filosofia. A filosofia moderna e o pensamento pós-moderno vistos através do 

pensamento de J. Poinsot”, Revista Portuguesa de Filosofia, 51 (1995), p. 667. 
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uma reinterpretação da história da filosofia, superando a dicotomia entre realismo e 

idealismo. 

4.2.4. O conhecimento por conaturalidade afectiva 

Um dos aspectos mais sugestivos dos textos de João Poinsot é o que diz respeito ao 

conhecimento por conaturalidade afectiva: o encontro com o ser visto de um modo global. 

O contexto é um contexto teológico: as passagens fundamentais encontram-se no tratado 

De Donis Spiritus Sancti que teve várias traduções, a mais conhecida feita por Raïssa 

Maritain. 

Muitos estudos se têm feito sobre esta questão, mas aquele que mais sobressai pela 

profundidade e seriedade é o de Marco Forlivesi140. Há uma preocupação por definir bem 

o objecto da investigação e em concreto por situá-la num âmbito filosófico estrito: isto 

significa que há a preocupação por evitar qualquer conclusão ou raciocínio que só tenha 

validade numa perspectiva teológica, mostrando não só a licitude de fazer essas deduções 

a partir de um texto teológico como o Autor as tinha presentes. São apresentadas as 

diversas interpretações da afirmação de Poinsot de que affectus transit in conditionem 

objecti141. No fundo, trata-se de explicar como a conaturalidade que surge do ponto de 

vista afectivo proporciona um encontro com o ser que permite um conhecimento mais 

profundo que o simples conhecimento intelectual. É um aspecto que mostra a 

                                                 

 

140  FORLIVESI, M., Conoscenza... 

141  CTh., In Iªm-IIae q. LXX, disp. XVIII, art. IV, 11, VI 638: “o afecto transita para a condição de objecto”. 
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originalidade de João Poinsot e que tem consequências também do ponto de vista 

metafísico. 

4.2.5. Actualidade 

Hoje em dia continuam a surgir com frequência publicações sobre João Poinsot. Em 

1989, a propósito do centenário do seu nascimento, realizou-se em Roma um Congresso 

sobre o pensamento filosófico, teológico e místico de João de São Tomás, cujas actas 

foram publicadas num número da revista Angelicum, já por várias vezes citado. Na 

Universidade de Navarra têm-se feito, com a coordenação de Juan Cruz Cruz, várias 

traduções142. Nos Estados Unidos continuam a aparecer estudos do ponto de vista da 

semiótica 143 . Portanto, vê-se que em âmbitos académicos João Poinsot continua a 

despertar interesse, vencendo a barreira de desconhecimento e de preconceito com que é 

posto de lado. Mas ainda há muito a fazer. 

                                                 

 

142  JUAN DE SANTO TOMÁS, El signo. Cuestiones I/5, XXI, XXII y XXIII del Ars Logica, tr. J. Cruz Cruz, (Colección 

de pensamiento medieval y renacentista, 11), EUNSA, Pamplona 2000; JUAN POINSOT, Verdad transcendental y 

verdad formal (1643), tr. J. Cruz Cruz, (Colección de pensamiento medieval y renacentista, 24), EUNSA, Pamplona 

2002; JUAN POINSOT, Del alma (1643) I, tr. J. Cruz Cruz, (Colección de pensamiento medieval y renacentista, 24), 

EUNSA, Pamplona 2005. 

143  Por exemplo, JOHN DEELY: Descartes & Poinsot: the crossroad of Signs and Ideas, Scranton: University of 

Scranton Press 2008; Augustine & Poinsot: the protosemiotic development, Scranton: University of Scranton Press 

2009; Peirce & Poinsot: the action of signs from Nature to Ethics, Scranton: University of Scranton Press 2009 (só 

anunciado). 
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No campo da teologia, há referências obrigatórias a João de São Tomás ao tratar, por 

exemplo, o sinal sacramental, as relações intra-trinitárias ou os dons do Espírito Santo. 

5. Valorização da contribuição de João Poinsot  

É difícil resumir em poucas palavras uma valorização abrangente do significado e do 

contributo do pensamento de João Poinsot na história da filosofia. De todas as apreciações 

que se têm feito a que parece mais equilibrada e completa é a que Enrique Rivera de 

Ventosa publicou na Revista Portuguesa de Filosofia144, à qual nos remetemos e que 

procuraremos resumir, acrescentando algumas apreciações de outros autores. 

Se Cayetano foi o tomista genial, João Poinsot foi o sistematizador do tomismo, o 

grande sistematizador, mergulhado numa estruturação filosófica profundamente 

sistemática: “o que faz a originalidade de João de S. Tomás é a profundeza da síntese”145. 

Isto traz consigo valores indiscutíveis mas também deficiências iniludíveis: 

“Alguns autores acusam-no de ser demasiado fiel ao Aquinate e outros de ser 

demasiado independente. Na realidade João de S. T. segue uma via intermédia e 

equilibrada; é um verdadeiro continuador, clarificador e renovador da doutrina de São 

                                                 

 

144  RIVERA DE VENTOSA, E., “Significación de Juan de S. Tomás en la historia del pensamiento”, Revista portuguesa 

de filosofia, 38 (1982), pp. 581-592. 

145  GARRIGOU-LAGRANGE, R., “intr. ‘Jean de Saint-Thomas…”, citado em Lumen 8 (1944), p. 676. 



84 Arte  e  Prudênc ia  em João Poinsot   

Tomás. Tenta sempre ser fiel a essa doutrina (ainda que nem sempre a interprete bem), e 

esforça-se por torná-la mais clara e perfeita”146. 

5.1. Aspectos positivos 

A obra de João Poinsot ao sistematizar toda a tradição escolástica introduz uma 

ordem e medida na vida mental que ficará obscurecida com o turbilhão idealista da 

Filosofia moderna. Há uma preocupação pela objectividade, pela precisão da linguagem. 

Como diz Rivera de Ventosa: “O máximo mérito de João de São Tomás na história do 

pensamento consiste em ter completado a imensa riqueza dos conceitos escolásticos e, 

sobretudo, de os ter dotado de uma tal clareza e precisão que chegou a ser o clássico 

expositor do tomismo” 147 . Noções como a de analogia 148 , acção imanente e acção 

transitiva149, intencionalidade, conceito; a análise que faz do conhecimento sensitivo e 

intelectual 150 , do raciocínio, da lógica, da ciência, da bondade e malícia dos actos 

                                                 

 

146  MANZANEDO, M. F., “Las pasiones según Juan de Santo Tomás”, Studium, 40 (2000), p. 488. 

147  RIVERA DE VENTOSA, E., “Significación…”, p. 585. 

148  Cf. BELLERATE, B., “Principais contributos de Frei João de São Tomás à doutrina da analogia do cardeal Caetano”, 

Revista portuguesa de Filosofia, 11 (1955), pp. 344-351. 

149  Cf. MORENCY R., “L'áction transitive en Jean de st. Thomas”, Sciences ecclésiastiques, 4 (1951), 55-64. 

150  Cf. CANALS VIDAL, F., “La naturaleza de la actividad intelectual. El pensamiento como lenguaje mental”, 

Angelicum, 66 (1989), pp. 91-107. 
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humanos 151 ; as distinções entre identidade real e intencional, sinal formal e sinal 

instrumental, relação real e de razão; para não referir a abordagem de questões teológicas, 

levam a esclarecer e tornar patente a verdadeira doutrina tomista em muitos aspectos que 

as discussões escolásticas tinham deturpado. A força do pensamento de S. Tomás torna-se 

assim mais manifesta, enriquecida com a intuição do seu discípulo: “por caminhos 

diversos dos cartesianos, João de São Tomás cultivou a clareza e a distinção, próprias da 

verdade quando se faz patente ao espírito”152. 

Como refere Garrigou-Lagrange, “o mérito particular que o faz tão apreciado é 

aquela funda penetração dos mais difíceis problemas teológicos”153. Põe de manifesto a 

grandeza de S. Tomás, por exemplo, na “Introdução ao Curso Teológico onde se pode 

admirar a ordem admirável de todas as questões da Suma Teológica e o seu 

encadeamento”154. 

Em síntese, pode-se afirmar que: 

“A releitura de João de São Tomás deixa sempre bom gosto teológico e suscita 

sempre admiração pela sua sabedoria e unção mística. Também se encontra algum fio que 

se lhe prendeu no seu ambiente cultural-teológico, como chamar, por exemplo, «moção 

moral» à moção psicológica do objecto; «composição metafísica» à composição de 

                                                 

 

151  Cf. GARCÍA ELTON, I., La bondad y la malicia de los actos humanos según Juan Poinsot, Cuadernos de 

pensamiento español, Universidad de Navarra, Pamplona 2010. 

152  RIVERA DE VENTOSA, E., “Significación…”, p. 584. 

153  GARRIGOU-LAGRANGE, R., “João de S. Tomás...”, p. 397. 

154  Ibidem, p. 400. 
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género-diferença, etc. Mas vale muito mais encontrar grandes teólogos como este, 

substantivos nos seus temas e tratamento, não sempre perfeitos na sua expressão, do que 

con teólogos do bem dizer, mas que quase não dizem nada ou resvalam”155. 

5.2. Aspectos negativos 

As lacunas do pensamento de João Poinsot são nalguns aspectos evidentes e já as 

fomos aflorando ao referir o estilo dos seus escritos. 

5.2.1. Falta de criatividade 

Ao assumir de um modo consciente a condição de discípulo de S. Tomás e ao não 

pretender dizer mais do que tinha dito o seu mestre, ficou fechado em relação aos 

problemas filosóficos que o seu tempo enfrentava. Como se referiu, João foi um “homem 

de escola”. Isso trouxe consigo a possibilidade de conservar o tesouro de que era herdeiro, 

mas também limitou a sua capacidade de abrir caminho. 

João nunca se referiu a Descartes (que tinha publicado em 1637 o Discurso do 

Método) nem a outras correntes filosóficas estranhas à escolástica. No entanto, as críticas 

certeiras que faz ao racionalismo, ao cepticismo e a certas características de método fazem 

supor que teria conhecimento dos ventos que sopravam pela Europa. Há quem admita que 

                                                 

 

155  RODRÍGUEZ, V., “Peculiaridades de la Teología moral de Juan de Santo Tomás”, Angelicum, 66 (1989), p. 192. 
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João quereria opor-se ao seu compatriota, Francisco Sanches (1550-1622), considerado 

antecessor do cepticismo de Descartes face ao conhecimento sensível156. 

5.2.2. Falta de sentido histórico 

A falta de sentido histórico pode ver-se sob dois aspectos: o primeiro é a falta de 

aparato crítico em relação às suas fontes. Já nos referimos a este aspecto ao falar do seu 

perfil intelectual e é também uma consequência de se isolar na Escola. Neste sentido, 

Cornelio Fabro atribui a João Poinsot um desvio em relação à pureza da doutrina tomista 

no que se refere à noção de actus essendi e à distinção entre esse e essentia (segundo 

Fabro não está presente com a sua totalidade), e no que diz respeito a aceitar sem a devida 

análise crítica os conceitos esse essentiæ e esse existentiæ. Isso leva ao arbítrio semântico 

de identificar esse com existentia157. Lobato afirma que há outros pareceres e outras 

interpretações dos mesmos textos158. Santiago Fernández Burillo em três artigos faz uma 

                                                 

 

156  Cf. PINHARANDA GOMES, J., João de Santo Tomás..., p. 46. 

157  Cf. FABRO, C., “Il posto...”, 56-90. Fabro acentua o essencialismo de João Poinsot; Forlivesi em FORLIVESI, M., 

Conoscenza…, p. 381-385 defende outra interpretação da ontologia poinsotiana, a partir do encontro com o ser dado 

pela conaturalidade. 

158  Cf. LOBATO, A., “Juan de S. Tomás…”, p. 128. Lobato refere o artigo de TYN, Th. M., “L'essere nel pensiero di 

Giovanni di San Tommaso”, Angelicum, 66 (1989), pp. 21-55; também sobre este assunto se pode ver BELLERATE, 

B., “Conceito de existência…”, pp. 154-169. Esta questão mereceria um estudo aprofundado que escapa obviamente 

ao âmbito do presente trabalho, pois os argumentos que Fabro dá são consistentes e de peso; no entanto, Fabro não 

deixa de ressaltar o esforço que Poinsot faz para, contrariando a tendência da Escola, considerar a existentia como 

actus entis e portanto como perfectior em relação à essentia. 
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análise séria das consequências do formalismo de João Poinsot159; perante a crítica de 

Fabro afirma a necessidade de reconhecer a contribuição que dá Cornelio Fabro para a 

interpretação correcta do tomismo e ao mesmo tempo a necessidade de reconciliar essa 

contribuição com o valor intrínseco do tomismo “histórico”, do qual João Poinsot é um 

dos elementos mais salientes, por mais que seja uma filosofia formalista160. 

O fechar-se no ambiente da Escola, tem como consequência não só isolar-se no que 

se refere às correntes filosóficas de então, mas também em relação aos grandes desafios 

que se punham à sociedade derivados da revolução científica que assolava a Europa. 

Esta é a lacuna que de modo mais generalizado se aponta a João Poinsot: “Neste 

distanciamento entre o moderno e o antigo está também o limite mais grave, trazendo 

historicamente dolorosas consequências, de toda a obra de João de São Tomás”161. Lobato 

refere que foi uma ocasião perdida: João teria tido a oportunidade e capacidade de realizar 

a síntese da doutrina tomista na sua vertente filosófica e teológica, vendo as possibilidades 

de projecção no momento cultural em que escreve, mas, “desde a sua torre de Alcalá, 

                                                 

 

159  Cf. FERNÁNDEZ BURILLO, S., “La causa final y el movimiento natural en el pensamiento de Juan de Santo Tomás 

(1589-1644)”, Doctor Communis, 46 (1993), pp. 232-261; “Ser y cambio «existentia» y tiempo en el «Cursus 

Philosophicus» de Juan de Santo Tomás (1589-1644)”, Doctor Communis, 48 (1995), pp. 256-284; “La «deducción 

metafísica» del ente natural en el «Cursus Philosophicus» de Juan de Santo Tomás (1589-1644)”, Aquinas, 38 (1995), 

pp. 37-62. 

160  Cf. FERNÁNDEZ BURILLO, S., “Ser y cambio…”, p. 284. 

161  MONDIN, B., “A quattrocento...”, p. 298. 
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descuida esta faceta dos sinais dos tempos, contenta-se com a penetração na dimensão da 

metafísica e da teologia”162. 

O século XVII chegou a ser chamado o século dos génios: Kepler, Galileu, Newton 

desenvolveram a astronomia; Pascal, Bernoulli e Fermat fundam uma nova matemática; 

Harvey, Malpighi e Swammerdan criam a biologia; Bacon e Descartes promovem um 

novo método. A música conhece nomes como Monteverdi e Scarlatti; a literatura tem 

Shakespeare, Cervantes, Calderón, Molière, La Fontaine; a pintura El Greco, Caravaggio, 

Rubens, Velázquez, Rembrandt... É uma vertigem de mudança e criatividade que vai 

transformar uma civilização. Mas João Poinsot tem de estar no seu posto: 

“A condição paradoxal na qual ele assim se encontra é deveras instrutiva de 

considerar; rico de tesouros inteligíveis de uma vitalidade supratemporal e situado à 

margem do movimento intelectual mais característico do seu século, a civilização 

temporal no seio da qual trabalha recusará os bens em que ele abunda, e ele mesmo 

envolve-os numa espécie de crosta protectora que contribui para os tornar inassimiláveis 

pelo espírito desta civilização”163. 

João sente que lhe cabe uma missão de defesa de um património que permite o 

acesso à Verdade, e portanto não quer ceder nem no acidental. Certamente conhecia as 

descobertas científicas164, mas além de as achar acidentais veria que o melhor era ser 

                                                 

 

162  LOBATO, A., “Juan de S. Tomás…”, p. 149. 

163  MARITAIN, J., “Jean de Saint-Thomas”, p. 16. 

164  Veja-se, por exemplo, a referência à astronomia do seu tempo no Cursus Philosophicus, Phil. Nat. III, II, p. 849a: 

“Sententiæ Aristotelis contradicit universa astrologorum schola et diutissima experientia”. 
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prudentes165. E é esta atitude de defesa, de encerramento na tradição escolástica que lhe 

permite apreciar esses tesouros, guardá-los e transmiti-los para a prosteridade. 

 

Muito mais se poderia dizer. Contudo o que já foi dito será suficiente para aperceber-

se da actualidade do pensamento de João Poinsot e do modo como poderá contribuir para 

a reflexão filosófica nos grandes debates hodiernos. 

 

                                                 

 

165  Ter em conta que foram dominicanos os públicos acusadores de Galileu, tendo este triste processo terminado em 

1616. 



  

CAPÍTULO 2: 
“PHRÓNESIS” E “TECHNÉ” 

EM ARISTÓTELES 

Vamos analisar brevemente neste capítulo o pensamento aristotélico sobre a relação 

entre ética e técnica. Não se pretende dilucidar todas as questões que se poderiam levantar. 

Por outro lado, tendo em conta que o assunto deste capítulo é subsidiário em relação ao 

objectivo que nos propusemos, serão assumidas, muitas vezes sem discussão, algumas das 

possíveis interpretações de Aristóteles, por facilidade e brevidade da exposição. 

1.  Situação metafísica da questão: o âmbito da acção humana 

Phrónesis e techné são dois modos de conhecimento prático distintos do 

conhecimento teórico.  

Para entender melhor como Aristóteles trata do relacionamento e distinção entre 

estes dois modos de conhecimento prático é necessário analisar sumariamente o seu 

enquadramento metafísico no âmbito da acção humana.  

1.1. Diversos sentidos de ‘praxis’ em Aristóteles 

Trata-se de perscrutar o espectro da actividade humana. Impõe-se uma primeira 

aproximação ao conceito de praxis pois neste âmbito é uma noção fundamental. 
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Aristóteles emprega este termo com três sentidos primordiais que, mais do que divergentes, 

se podem qualificar como complementares, contribuindo a dar uma ideia mais rica deste 

conceito. Estes sentidos manifestam-se pela contraposição de praxis a outros conceitos, 

respectivamente e pela ordem em que os vamos expor, a kínesis, a theoria e a poíesis. 

1.1.1. A kínesis ou movimento  

A contraposição a kínesis (movimento) situa-se num contexto metafísico; da sua 

compreensão adequada depende a perspectiva correcta das restantes contraposições. O 

texto aristotélico fundamental encontra-se no livro IX da Metafísica, onde pelo contexto 

praxis (acto) e energeia (actualização, actividade) são equivalentes: “Assim pois, destes 

processos uns podem ser chamados movimentos (kíneseis) e outros actualizações 

(energeias); pois todo o movimento é imperfeito, como são os processos de emagrecer, 

aprender, caminhar e construir; estes são movimentos e certamente imperfeitos; pois não 

se pode, ao mesmo tempo, caminhar e ter caminhado, construir e ter construído, 

transformar-se e ter chegado a ser, ou ser movido e ter sido movido: são coisas diferentes, 

como também mover e ter movido. Pelo contrário, é o mesmo e ao mesmo tempo ver e ter 

visto, conhecer e ter conhecido. Chamo a isto actualização (energeian) e ao anterior 

movimento (kínesin)”1.  

                                                 

 

1  Met. IX, 6, 1048b 27-35. Nesta passagem deduz-se de modo inequívoco a equiparação entre praxis e energeia vendo 

como imediatamente antes o termo da contraposição é exactamente praxis, cf. ibidem. 1048b 19-24. 
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Aqui são contrapostos dois tipos de actividade. Por um lado as acções que têm um 

fim distinto delas próprias, nas quais há um processo diferente do efeito e que tem um 

limite: kínesis é um processo dentro de um certo limite (peras) em direcção a uma 

finalidade (telos) e desenvolve-se enquanto o limite não foi atingido e o fim ainda não foi 

constituído. De facto, distingue-se construir do que é construído, andar de chegar a um 

sítio: quando o processo termina dá-se o produto. Por outro lado estão as acções (praxein) 

(ou energeias: actualizações, actividades) sem um produto para além delas e que são 

imanentes ao sujeito: vejo e já vi, vivo e já vivi, entendo e já entendi no mesmo acto. 

Confrontada com kínesis, praxis é um acto com um fim imanente, perfeito, sem nenhum 

limite ulterior. Exprime uma perfeição do sujeito que a realiza e possui características, em 

certa medida, de atemporalidade, pois é homogénea e contínua no tempo.  

Os exemplos que Aristóteles propõe são bastante elucidativos e a partir deles pode 

distinguir-se bem se uma determinada acção é, metafisicamente, praxis ou kínesis. No que 

a nós nos interessa (a saber, o que se refere à vida moral e à produção de objectos 

artificiais), vemos como praxis corresponde inteiramente à acção virtuosa ou actividade de 

pensamento (aqui equiparando-se também a energeia), enquanto que kínesis, embora não 

correspondendo exactamente a poíesis (produção) por se estender também a toda a 

mudança que se dá na natureza, manifesta um aspecto essencial da acção de produção, 

sendo até esta o termo de comparação utilizado (por exemplo, construir uma casa) para 

tornar inteligíveis os processos kinéticos naturais ou não. 

1.1.2. Theoria e praxis 

Dentro já do campo específico das acções exclusivamente humanas encontramos o 

binómio theoria – praxis. 
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A contraposição theoria – praxis aparece de um modo claro e evidente em muitas 

passagens dos escritos de Aristóteles. Situa-se fundamentalmente em dois campos: o das 

ciências e o das acções. 

As ciências teóricas distinguem-se das ciências práticas tanto pela sua finalidade 

como pelo seu objecto. As primeiras são desenvolvidas por si mesmas, não existem para 

outras, não possuem um fim utilitário, são verdadeiramente livres porque são o fim para si 

mesmas; os homens começam a amar a sabedoria (sophia), e portanto tornam-se filósofos, 

pela sua admiração perante o desconhecido ou pelo simples desejo de sair da ignorância e 

ficar a saber, mais do que por qualquer motivação útil 2 . As ciências práticas, pelo 

contrário, são promovidas não para conhecer simplesmente a verdade, mas para pôr o 

homem em condições de alcançar a sua felicidade, tendo uma referência intrínseca à 

utilidade, à actuação3; mais que um conhecimento perfeito da verdade visam a acção, a 

obra, o necessário para “fazer”4. 

                                                 

 

2  Cf. Met. I, 2, 982b 20 ss. 

3  Cf. EN. I, 3, 1095a 5. Para as citações em português da Ética a Nicómaco, vamos seguir habitualmente CAEIRO, A. 

C., Aristóteles, Ética a Nicómaco, Quetzal Editores, Lisboa, 2004. 

4  «Ces deux philosophies se distinguent en raison même de leurs fins propres: la première ne recherche que la vérité, 

c’est-à-dire la pure connaissance de ce-qui-est, la connaissance la plus parfaite que l’on puisse en avoir. (...) La 

philosophie pratique, au contraire, ne s’achève pas dans une connaissance parfait dans la vérité. Elle est ordonnée à 

l’action ou à la réalisation d'une oeuvre». PHILIPPE, M.-D., “«Theoría» et «praxis» dans la philosophie d'Aristote”, 

in Teoria e prassi, atti del congresso internazionale, Edizione Domenicane Italiane, Nápoles 1979, vol. 1, pp. 121-

122. 
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O seu objecto também é claramente distinto: as ciências teóricas têm como objecto a 

própria realidade em toda a sua amplitude, e entre elas encontramos a física, as 

matemáticas e a filosofia primeira5. As ciências práticas estudam o actuar humano na sua 

especificidade6. 

Em íntima conexão com a distinção entre ciências teóricas e práticas, Aristóteles 

contrapõe acções teóricas e acções práticas. Paralelamente às ciências, também se 

distinguem pela sua finalidade: a theoria não se orienta para outra finalidade distinta da 

contemplação em si, enquanto que a praxis persegue uma utilidade: a theoria é auto-

suficiente e parece ser a única actividade “que é querida por si própria porque dela não se 

produz mais nenhuma consequência para além do próprio olhar contemplativo, enquanto 

que a partir das actividades práticas ainda conseguimos obter um resultado melhor ou pior 

para além da própria acção”7. 

                                                 

 

5  Cf. Met. VI, 1. 

6  Cf. Met. II, 1, 993b 20-21. 

7  EN. X, 7, 1177b 1-4. “From all this it is clear that through theory we do not acquire a knowledge-content which can 

then be exploited in the practical business of life; the spheres of theory and of practice are incommensurable. Through 

theory, we are made receptive of being – which is beyond time – and to an order and harmony which are quite 

beyond our own powers of construction or interference. So little is it at service of human life, and so little is this of 

any consequence to Aristotle, that he can complacently remark of the knowledge of Anaxagoras and Tales (pre-

eminent sophoi) that its object is “remarkable, admirable, difficult, an divine, but useless (EN. 1141b 6-7, (emphasis 

added))”. DUNNE, J., Back to the rough ground: Phronesis and Techné in Modern Philosophy and in Aristotle, 

University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 1993, p. 238. 
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No entanto, a distinção talvez mais interessante que Aristóteles estabelece entre 

acções teóricas e práticas situa-se não tanto na sua finalidade mas na relação do seu 

objecto com a vontade. As acções práticas, tendo como objecto o contingente, não estão 

determinadas ad unum, dependendo essencialmente de uma escolha (proaíresis): “No caso 

de objectos produzidos o princípio de movimento (seja entendimento (nous), ou perícia 

(techné) ou algum tipo de potência (dýnamis) está no agente; e no caso de objectos feitos a 

eleição deliberada (proaíresis) é o agente, pois há identidade entre o objecto da acção e o 

da escolha”8. Pelo contrário, a acção teórica tem como objecto aquilo que não pode ser 

diferente do que é e que a inteligência não pretende modificar mas conhecer e cuja 

realidade há-de respeitar. 

Tendo presente este critério distintivo poderíamos classificar de ciências teóricas a 

física, a matemática, a filosofia, e todas as ciências puras que procuram um conhecimento 

da realidade sem uma finalidade prática. Ciências práticas seriam a ética, a engenharia, a 

medicina, etc. Dentro das acções teóricas situar-se-ia a contemplação e o conhecimento da 

realidade e como exemplos de acções práticas poder-se-iam aduzir a acção moral, a 

produção artística, a actividade lúdica e qualquer tipo de produção em geral. 

1.1.3. Poíesis e praxis 

É dentro desta distinção entre theoria e praxis que encontramos outra das 

contraposições a que Aristóteles submete o seu conceito de praxis. Trata-se da subdivisão, 

                                                 

 

8  Met. VI, 1, 1025b 22-24; cf. XI, 7, 1064a 10 ss. 
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por assim dizer, efectuada no grupo das acções opostas a theoria, entre praxis e poíesis. 

As duas têm origem na proaíresis mas distinguem-se em que a poíesis dá origem a um 

produto exterior à acção e a praxis é totalmente interior. 

As acções poiéticas têm a sua origem no sujeito, concretamente são fruto de uma 

decisão, mas o seu termo, o seu érgon, encontra-se fora delas. É algo “produzido 

industriosamente, engenhosamente e de maneira livre, tanto na natureza exterior como em 

nós mesmos”9. Portanto, não se trata só de ver se o efeito da acção é interior ou exterior ao 

agente, mas também se esta é ou não fim em si mesma. Diz Aristóteles que, de facto, 

“parece haver uma diferença entre os fins (télon): uns são, por um lado, as actividades 

(energeiai) puras; outros, por outro lado, certos produtos (érga), que delas resultam para 

além delas: o produto do seu trabalho. Há, pois, fins que existem para além das suas 

produções (praxeis). Neste caso, os produtos do trabalho são naturalmente melhores do 

que as meras actividades que os originam”10. Nestas acções a perfeição mede-se pelo 

efeito alcançado, ficando a perfeição do sujeito produtor num segundo plano. Poíesis não 

é “querer” mas “fazer”, sendo voluntária, poderíamos dizer, por participação, na medida 

em que tem a sua origem numa decisão. 

Em contrapartida, praxis, em oposição a poíesis, é uma acção que tem o fim em si 

mesma, que aperfeiçoa o agente e cujo elemento fundamental é a sua voluntariedade: é a 

acção moral. “O fim da produção (poieseos) é diferente da produção do fim; mas o fim da 

                                                 

 

9  GARCÍA LOPEZ, J., “Interrelación de theoría, praxis y poiesis”, in Teoria e prassi, atti..., vol. 1, p. 275. 

10  EN. I, 1, 1094a 3-6. 
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acção (praxeos) não poderá ser diferente da própria acção. Na verdade o próprio agir bem 

(eupraxia) é um objectivo final”11. Além disso, é este o sentido habitual que Aristóteles dá 

a praxis nos seus escritos éticos e é neste contexto ético que surge a distinção que agora 

nos ocupa. Lemos na Ética a Nicómaco: “o produzir como tal não é nenhum fim em si 

mesmo (mas algo relativo e formador de algo). Por outro lado, já o agir (prakton), e, na 

verdade, o agir bem (eupraxia), é um fim em si mesmo, e a intenção é o princípio da 

mudança específica que vai na sua direcção”12. Praxis está orientada para a consecução da 

vida boa, do bem humano, da felicidade, situada sempre no âmbito da vida social, da 

política. Por isso, é fim em si mesma. 

Este sentido moral que tem o conceito de praxis ao ser contraposto a poíesis é muito 

importante, e crucial para o tema que estamos a estudar. Na praxis, ao não estar fora do 

sujeito e ao ser fim em si mesma sem outro produto para além de si, é o próprio sujeito 

que é alvo da decisão: escolhe-se, há uma auto-determinação. 

Sem entrar em estudos pormenorizados, diremos que a distinção apresentada entre 

praxis e poíesis, baseada no critério de que a acção é ou não fim em si mesma, não é 

exclusiva. Ser fim em si mesma é uma característica que admite graus na análise 

aristotélica da acção humana: assim, a theoria é fim em si mesma, como dissemos, em 

sentido absoluto; a praxis moral é fim em si mesma, mas está ordenada à felicidade; e 

                                                 

 

11  EN. VI, 5, 1140b 6. 

12  EN. VI, 2, 1139b 1-3. “Preferimos a tradução «intenção» para oréxis em vez de desejo ou apetite que são especifica-

ções de uma intenção” CAEIRO, A. C., Aristóteles..., nota 27. 
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dentro das acções poiéticas encontramos algumas nas quais se pode considerar que o fim 

está em si mesmas (Aristóteles propõe como exemplo tocar a cítara13, o que hoje diríamos 

tocar um instrumento musical ou qualquer actividade lúdica), mas não permanecem no 

agente, transitando para uma matéria exterior, podendo falar-se de um produto cujo ser 

está no fazer-se mas não é o fazer-se: coincidindo no tempo distinguem-se claramente14. 

1.2. Alguns aspectos da distinção praxis – poíesis 

Depois de ter aflorado os diversos sentidos que tem a noção de praxis no 

pensamento aristotélico e antes de entrar no âmago do nosso tema (relação entre phrónesis 

e techné), parece oportuno, neste apartado onde se apresenta a ferramenta indispensável 

                                                 

 

13  Cf. Magna Moralia, I, 34, 1197a 11. 

14  Sobre esta questão há um texto de S. Tomás de Aquino muito esclarecedor: «Ad cuius evidentiam considerandum est, 

quod duplex est operatio, ut dicitur in nono Methaphysicorum. Una, quae manet in ipso operante, sicut videre, velle et 

intelligere: et huiusmodi operatio proprie dicitur actio. Alia autem operatio transiens in exteriorem materiam, quae 

proprie dicitur factio. Quandoque enim aliquis exteriorem materiam assumit solum ad usum, sicut equum ad 

equitandum, et cytharam ad cytharizandum. Quandoque autem assumunt materiam exteriorem, ut mutent eam in 

aliquam formam; sicut cum artifex facit domum aut lectum. Prima igitur et secunda operationum, non habent aliquid 

operatum quod sit finis, sed utraque earum est finis. Prima tamen nobilior quam secunda: inquantum manet in ipso 

operante. Tertia vero operatio est sicut generatio quaedam, cuius finis est res generata. Et ideo in operationibus tertii 

generis ipsa opera sunt fines» S. TOMAS de A., In I Ethicorum, n. 13. Aqui evidencia-se como acções que são fim 

em si mesmas têm de se considerar poiéticas pois transitam a uma matéria exterior. Chamamos a atenção para a 

hierarquização estabelecida entre as acções que são fim em si mesmas, mostrando claramente a analogia existente 

nesta característica. 
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para o tratamento da questão que nos interessa, abordar de um modo sucinto as relações 

entre praxis e poíesis. Limitar-nos-emos a umas quantas observações que mais tarde serão 

aproveitadas e aprofundadas. 

Um aspecto interessante é ver do ponto de vista metafísico cada uma delas. Em 

ambas, consideradas agora independentemente dos hábitos intelectuais que possua o 

agente, podem determinar-se momentos “kinéticos” e “práticos”, no sentido da primeira 

distinção estabelecida entre praxis e kínesis. No entanto, o modo como se relacionam estes 

momentos não é idêntico nas duas. Assim, na poíesis pode distinguir-se um primeiro passo 

que seria a noesis, ou seja, o conhecimento prévio do que se vai fazer, seguido da decisão 

e da execução da produção. Também na praxis podem separar-se dois momentos: a 

decisão interior e o levar à prática a decisão tomada. É evidente que não se trata da mesma 

interdependência. Na poíesis o determinante é o produto, ou seja, a realização efectiva do 

objecto: uma produção é perfeita quando o produto o é, mesmo que tenha surgido por 

acaso, sem haver conhecimento prévio ou sem uma decisão consciente. Pelo contrário, no 

campo da acção moral o fundamental reside na decisão interior, não no aspecto “kinético” 

da realização prática da acção, que no entanto não deixa de ser necessário. 

Outro aspecto é ver como se relacionam na prática praxis e poíesis. Por um lado, 

vemos que as acções poiéticas ou produtivas, ao depender de uma decisão prévia, estão 

em íntima conexão com uma posição moral do agente. O facto de produzir algo tem uma 

finalidade primária posta pelo sujeito, que sem dúvida não é uma actividade poiética mas 

moral. Evidentemente não nos referimos à escolha que tem de ser feita ao produzir algo de 

um modo ou de outro, mas à necessária determinação prévia da finalidade da produção, 

que está relacionada com o bem ou o mal do agente. 
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Por outro lado, analisando a acção moral em Aristóteles, apesar do seu valor 

principal residir na decisão interior, é patente que a acção externa lhe dá o seu perfeito 

cumprimento 15 . Além disso, toda a ética aristotélica tem como finalidade não o 

conhecimento moral ou a mera decisão interior (o que poderíamos chamar de modo 

análogo “o ter boas intenções”) mas a prática efectiva do bem. São muitas as passagens 

onde Aristóteles, ao demarcar-se de uma ética socrática onde a teoria desempenha o papel 

decisivo, refere com força a necessidade de acções externas (com a sua necessária 

dimensão kinética e poiética) que se revelam fundamentais para dar consistência às 

decisões interiores (parte essencial da praxis), por exemplo: “é por isso correcto dizer-se 

que o justo se torna justo por realizar acções justas e o temperado se torna temperado por 

realizar acções temperadas. Assim, ninguém se tornará bom (ágatos), se não realizar 

nenhuma destas acções”16; ou ainda: “é também matéria de discussão saber se é a [boa] 

intenção ou se são as acções [de facto levadas à prática] a desempenhar o papel mais 

preponderante na constituição da excelência, uma vez que ambas parecem constituí-la. 

Pelo menos é evidente que ela só atinge o seu grau de completude quando ambas [boa 

intenção e acção levada à prática] estão presentes na sua constituição. Além disso, para 

                                                 

 

15  Cf., por ex., Magna Moralia, I, 19, 1190b 1: “afirmamos que a actividade virtuosa é melhor que o simples estado ou 

posse da virtude”. 

16  EN. II, 4, 1105b 9-11. Ao traduzir ágatos não seguimos aqui a tradução que utilizamos habitualmente pois esta 

propõe sério, para reforçar que não corresponde sem mais à bondade moral mas antes à ideia de apto, apropriado; no 

entanto, parece-nos que só traduzindo por bom se consegue captar o sentido do texto, como aliás fazem outras 

traduções autorizadas. 
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levar à prática acções excelentes são necessários muitos (complementos exteriores) e 

quanto maiores forem as acções em grandeza e esplendor, serão precisos mais ainda [num 

maior grau e em maior número]”17. 

2. Phrónesis e techné como hábitos da razão prática 

Depois de ter feito a análise da acção ética e da acção produtiva, vamos entrar 

directamente no estudo das inter-relações de saber moral e saber técnico, sendo evidente 

de que se trata de disposições estáveis no sujeito e não simples acções isoladas. 

Quando, no Livro VI da Ética a Nicómaco, Aristóteles fala da divisão da parte 

racional da alma em científica e em calculativa, afirma que corresponde a esta última a 

deliberação (boule), ou seja, aquela cujo objecto pode ser de outra maneira 18 . E ao 

determinar quais são as virtudes que correspondem a cada uma das partes da alma racional, 

refere-se em concreto à techné, afirmando ser uma disposição produtiva acompanhada de 

razão verdadeira, sendo portanto, um hábito do intelecto prático 19 . Quando fala da 

                                                 

 

17  EN. X, 8, 1178a 34 – 1178b 3. 

18  Cf. EN. VI, 1, 1139a 1-16. 

19  Cf. EN. VI, 4, 1140a 6 ss.: “Como não há nenhuma perícia que não seja também ela uma disposição produtora 

conformada por um princípio racional, nem há sequer nenhuma disposição deste género que não seja ela própria uma 

perícia, segue-se que uma perícia é o mesmo que uma disposição produtora segundo um princípio verdadeiro. Por 

outro lado, toda a perícia tem em vista trazer algo à existência. Produzir com perícia significa ver como se pode 

produzir alguma das coisas que podem ser ou não ser”. 
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phrónesis define-a como uma “disposição prática conforme a um sentido orientador e 

capaz de pôr a descoberto o bem humano”20, afirmando ser além disso a virtude mais 

própria da alma racional deliberativa21. 

São dois tipos de conhecimento relacionados com a actuação prática. Phrónesis e 

techné são pois disposições conformadas por um princípio racional (héxis meta logou) que 

versam sobre o “que pode ser de outra maneira”22, sobre o que está fora do âmbito do 

conhecimento científico (episteme). 

Portanto, Aristóteles refere-se a “disposições” estáveis (hábitos, héxis) conformadas 

por um princípio racional (meta logou). Baseando-nos fundamentalmente nos textos da 

Ética a Nicómaco, vemos que estas disposições estáveis estão orientadas à operação e 

permitem realizar as acções mais facilmente 23 . A disposição estável adquire-se por 

repetição de acções de determinado tipo 24 , e depois de adquirida não suprime a 

voluntariedade das acções realizadas sob o seu influxo, apesar de se diferenciar da que é 

exigida por uma acção isolada prévia ao hábito25. 

                                                 

 

20  EN. VI, 5, 1140b 21. 

21  Cf. EN. VI, 5, 1140b 25-27. 

22  EN. VI, 4, 1140a 1. 

23  Cf. EN. II, 2, 1104a 26 – 1104b 4. 

24  Cf. EN. II, 1, 1103b 21-25; III, 3, 1114a 9-11. 

25  Cf. EN. III, 5, 1114b 30- 1115a 3. Imediatamente antes, referindo-se às características da virtude (excelência, arete), 

Aristóteles resume-as assim: “Primeiro, tratam-se de posições intermédias (entre duas extremidades). Segundo, são 

disposições do carácter. Terceiro, realizam a partir de si acções do mesmo género daquelas a partir das quais foram 
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É portanto a techné a disposição racional que providencia o conhecimento prático 

possuído por um artesão, que lhe permite produzir objectos (uma casa, uma mesa, uns 

sapatos) ou alcançar determinados resultados exteriores (a boa saúde, atingir o destino de 

uma viagem). A phrónesis caracteriza aquele que, mais do que produzir algo exterior, sabe 

como viver bem: exprime portanto o tipo de pessoa que cada um é. 

Na abordagem destes dois tipos de conhecimento prático, vemos, por um lado, que 

há uma grande diferença na extensão que Aristóteles dedica a cada um deles. Techné está 

bem situada na estruturação do pensamento aristotélico: aparece no seu esquema clássico 

dos “graus de conhecimento” logo nos primeiros capítulos da Metafísica e depois é 

referida mais ou menos ao longo das suas obras. Phrónesis, pelo contrário, vem referida 

implicitamente e de passagem nalguns textos dos seus escritos éticos mas explicita e 

extensamente só aparece no livro VI da Ética a Nicómaco, e mesmo aí não obedece a uma 

exposição sistemática. Isto poderá ficar a dever-se a que a phrónesis aristotélica é o tipo de 

conhecimento que está mais aberto à flexibilidade, à improvisação, à não fixação a priori. 

Por outro lado, constata-se que a techné é muitas vezes utilizada como recurso para 

esclarecer ou ilustrar aspectos relacionados com o comportamento ético, nomeadamente 

ao falar das virtudes ou da própria felicidade. Por exemplo, depois de identificar a 

                                                     

 

constituídas. Quarto, está no nosso poder realizá-las. Quinto, são acções voluntárias e tais como o sentido orientador 

(ortos logos) as prescreve”, EN. 1114b 24-29. Já veremos em que medida estas características se aplicam aos hábitos 

que estudamos. Seguimos aqui a tradução portuguesa de orthos logos por “sentido orientador”. Chamamos a atenção 

que a tradução medieval clássica (recta ratio) pode ser mais precisa, apesar de apenas referir o sentido de “correcto” 

do adjectivo orthos e não incluir a ideia activa de “correctivo”. 
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eudaimonia como o fim último, a sua primeira aproximação para esclarecer a sua natureza 

é retirada do artesão26; do mesmo modo ao referir-se pouco depois a como se devem 

enfrentar as contrariedades27. Assim também ao falar do modo como se adquirem as 

virtudes (excelências: aretai) o termo de comparação é a techné28 e o próprio conceito de 

meio termo, central no conceito aristotélico de virtude, aparece bem assente no domínio 

das technai29. 

                                                 

 

26  Cf. EN. I, 7, 1097b 25-30: “Tal como para o tocador de flauta e para o escultor de imagens, para todo o perito e, em 

geral, para tudo o que tem uma determinada função e um procedimento prático, o bem e o que foi obtido de uma 

forma correcta parecem existir justamente no exercício da função própria que têm, assim também poderá parecer que 

acontece o mesmo com o Humano, caso haja uma função específica que lhe seja própria. Ou será que haverá certas 

funções e procedimentos práticos específicos para o carpinteiro e para o sapateiro e nenhuma função para o Humano 

enquanto Humano, dando-se o caso de existir naturalmente inoperante?”. 

27  Cf. EN. I, 10, 1100b 35 – 1101a 6, onde refere o exemplo do estratega militar e do sapateiro. 

28  Cf. EN. II, 6, 1103a 31 – 1103b 2: “É da mesma maneira que adquirimos as excelências. Isto é, primeiramente pomo-

las em prática. É assim que fazemos com as restantes perícias (technon), porque ao praticar, adquirimos o que 

procuramos aprender. Na verdade, fazer é aprender. Por exemplo, os construtores de casa fazem-se construtores de 

casa construindo-as e os tocadores de cítara tornam-se tocadores de cítara, tocando-a. Do mesmo modo também nos 

tornamos justos praticando acções justas, temperados, agindo com temperança, e, finalmente, tornamo-nos corajosos 

realizando actos de coragem”. 

29  Cf. EN. II, 6, 1106b 8-16: “Todo aquele que percebe de alguma coisa evita tanto o excesso como o defeito, mas 

procura saber onde está o meio para o poder escolher. O meio procurado não é o meio absoluto da coisa em si, mas o 

meio da coisa relativamente a cada um. Então todo o saber numa determinada área opera correctamente se tiver em 

vista o meio e conduzir até aí todos os seus resultados (donde se costuma dizer dos trabalhos bem acabados que não 

se podia tirar nem acrescentar nada, uma vez que o excesso e o defeito destroem o bem, mas o meio conserva-o; os 

peritos (agatoi technitai), então, como dissemos, exercem as suas actividades tendo isto em vista)”. 
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3.  A irredutibilidade da phrónesis à techné 

Apesar de terem aspectos de algum modo comuns não se podem confundir e 

poderíamos dizer que é no empenho por distinguir claramente a phrónesis da techné, ao 

enfrentar a doutrina socrática do bem como ciência, que se estabelece a originalidade da 

ética aristotélica. 

Sócrates e Platão – na interpretação aristotélica – identificavam a virtude com a 

sabedoria: se alguém era mau era por ignorância; estava latente um forte intelectualismo 

que levava a pôr como modelo da ética a techné, pois é nesta que se dá o dirigir perfeito da 

actuação prática pelo saber. Por isso, Aristóteles ao longo dos seus tratados sobre ética vai 

pondo em realce alguns aspectos da especificidade do saber ético e da prática da virtude 

irredutíveis a um saber de tipo techné. É o que iremos abordar em seguida. 

3.1. A especificidade da praxis em relação à poíesis 

Como vimos, poíesis tem a ver com fabricar ou “fazer”, no sentido mais material do 

termo: é uma actividade orientada para dar origem a um produto ou resultado que está 

separado dela e é o seu fim (telos). Praxis, por outro lado, tem a ver com a conduta da 

vida de cada um, individual e social, como cidadão da polis; não implica na sua essência 

um produto fora dela e o seu fim realiza-se na própria acção. 

Esta distinção entre estes dois tipos de actividade está na base, segundo Aristóteles, 

da distinção entre os dois tipos de conhecimento que surgem e suportam o desenrolar da 

praxis e da poíesis: “A produção (poíesis) é diferente da acção (praxis) (...). Assim, a 

disposição prática conformada por um princípio racional é diferente da disposição 
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produtora conformada por um princípio racional. Assim, nenhuma das duas é envolvida 

pela outra, porque nem a acção é produção nem a produção é acção”30; e mais à frente 

refere que a “phrónesis não pode ser (...) techné (...) porque o género da acção é diferente 

do género da produção”31. 

Tendo já referido como praxis e poíesis são actos diferentes, completamos agora 

essa análise com um texto da Ética a Nicómaco onde Aristóteles foca a diferença entre 

estes dois tipos de acção ao ser realizados sob o influxo do hábito respectivo, como se 

deduz do texto. 

A questão que se pretende resolver é a que poderiam apresentar filósofos de uma 

linha socrática: se aqueles que praticam acções justas e temperadas fazem-no por serem já 

justos e temperados, do mesmo modo que os músicos são aqueles que executam peças 

musicais de acordo com as leis da música32. Aristóteles ressalta então uma diferença 

notória entre a execução da techné e a prática da virtude: 

 “Os trabalhos feitos pelas perícias (technon fenómena) têm o valor em si mesmos. 

Para serem produzidos basta que, de algum modo, tenham uma certa qualidade. Mas já os 

trabalhos realizados de acordo com as excelências (aretas fenómena) não adquirem sem 

mais essa qualidade, nem mesmo se forem praticados de modo justo e temperado. Essa 

qualidade de excelência apenas é adquirida se quem agir nessa conformidade existir de 

acordo com essa disposição do carácter constituída em si permanentemente. E isso é 

                                                 

 

30 EN. VI, 5, 1140a 2-5. 

31 EN. VI, 5, 1140b 2-5. 

32 Cf. EN. II, 3, 1105a 17-25. 
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assim se: 1º souber agir; 2º tiver decidido de antemão agir, e na verdade decidido agir 

tendo as excelências como fundamento. Isto é, ao actuar deste modo, age de acordo com 

uma disposição do carácter estável e inamovível. Para dispor das restantes perícias não é 

necessário que sejam preenchidas todas estas condições, a não ser o saber. Mas 

relativamente às excelências, o saber tem pouco peso ou mesmo nenhum, enquanto as 

restantes condições de possibilidade não têm pouco mas toda a importância, porquanto as 

acções justas e temperadas nascem, precisamente, do agir repetido em conformidade com 

as respectivas excelências”33. 

Portanto, a acção virtuosa exige no agente umas características que a produção, por 

situar o seu bem no produto, não necessita. 

Vejamos mais detidamente cada uma destas disposições. Primeiro: conhecimento do 

que há-de fazer. Ou seja, é necessário que quem realiza uma acção virtuosa saiba como 

actuar e não o faça por ignorância ou por casualidade. Depois, é preciso que decida actuar 

pela virtude em si, pelo bem que aí está implicado: não por medo ou sob a influência da 

paixão nem pelo que possa ganhar para além da própria virtude. Por fim, tem de possuir 

umas disposições firmes e constantes, que não mudem por algo exterior, actuando de 

acordo com a decisão virtuosa. E porque é que são necessárias estas disposições? Porque é 

que não basta que a acção realizada para ser virtuosa obedeça a uns quantos cânones 

definitórios da virtude? Simplesmente porque a acção virtuosa é praxis, fim em si mesma, 

aperfeiçoando em primeiro lugar o sujeito que a realiza do modo adequado: 

                                                 

 

33 EN. II, 3, 1105a 26 – 1105b 5. 
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“Diz-se que determinadas acções são justas ou temperadas quando forem tais como 

o justo e o temperado as realizam. Mas justo e temperado não são os que realizam acções 

justas e temperadas, mas, antes, os que agem como os justos e temperados. É por isso 

correcto dizer-se que o justo se torna justo por realizar acções justas e o temperado se 

torna temperado por realizar acções temperadas”34. 

Portanto, não basta a mera acção exterior correspondente ao acto virtuoso mas é 

necessária a disposição interior e a orientação de carácter que dá plenitude e consistência à 

acção realizada, permitindo a firmeza e o crescimento da virtude no sujeito. 

Na techné tal não sucede. Na techné é exigido o conhecimento prévio, mas a obra 

produzida não tem de ser realizada por si mesma, nem mediante uma disposição firme. O 

valor do que é produzido está em si mesmo: o produto é a finalidade da poíesis e, portanto, 

é melhor do que a actividade que o origina35. O objectivo é o que se obtém para além da 

actividade em si: uma casa para habitar, uma música que se ouve, a saúde que se recupera. 

Não é necessário decidir tendo a techné como fundamento nem ter uma disposição estável 

de carácter: se mudam as circunstâncias exteriores, se muda o produto que se pretende, 

pode alterar-se a techné e inclusivamente deixar de ser necessária. Aprofundaremos neste 

aspecto mais à frente. 

                                                 

 

34 EN. II, 3, 1105b 6-10. 

35 Cf. EN. I, 1, 1094a 6. 



110 Arte  e  Prudênc ia  em João Poinsot   

3.2. Phrónesis e techné face ao bem próprio de cada uma das disposições em si 

A relação que cada um destes hábitos tem com o bem é também um ponto 

importante na sua distinção. Começamos por ver aquilo que se refere ao bem dentro do 

exercício que lhes é próprio. 

Na Ética a Nicómaco, Aristóteles associa cada techné com a sua função (érgon). Que 

se entende por érgon? Érgon, dependendo do contexto, pode referir-se tanto à actividade 

como ao produto. No que agora nos interessa, érgon designa a função, actividade própria: 

“O érgon de um ente, a sua função ou tarefa própria, é pois a operação para a qual 

está feito, e que, sendo o seu fim, define também a sua essência; todo o ente que tem uma 

tarefa que levar a cabo, existe de facto para essa tarefa (De coel., II, 3, 286a 8-9); é pelo 

cumprimento desta tarefa como se reconhece que é verdadeiramente aquilo que é, por 

exemplo, como se reconhece que se trata de um olho verdadeiro e não de um olho de 

vidro”36. 

Assim, a função de um flautista é tocar flauta, a de um escultor esculpir estátuas e é 

nessa função onde reside o bem do artista enquanto artista37. Mas a função é a mesma 

tanto num artesão bom como num artesão vulgar: 

                                                 

 

36  GAUTHIER, R. A., JOLIF, J. Y., Aristote, l’éthique à Nicomaque, Public. Univ. Lovaina, Béatrice-Nauwlaerts, Paris 

1970, 2ª ed, tomo II-1, pp. 54-55. 

37  Cf. EN. I, 6, 1097b 25-29. 
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“A função que um determinado indivíduo particular exerce é genericamente a 

mesma que exerce o virtuoso nessa actividade (como acontece com a diferença verificada 

entre um simples tocador de cítara e o executante virtuoso desse instrumento, o mesmo se 

passando a respeito de outras actividades), apenas acrescentando à função em causa a 

superioridade conformada pela excelência (isto é, a função do tocador de cítara é apenas a 

de tocar a cítara, mas a do virtuoso é de a tocar virtuosamente)”38. 

Vemos, portanto, que uma mesma techné, com a sua função própria, pode ser bem 

ou mal executada, sendo a excelência medida pela adequação do produto ao fim (telos) 

pretendido; em qualquer techné há o esforço por alcançar o seu bem específico e por 

reparar as deficiências da produção39, mas é a mesma techné a que é utilizada e a que é 

adquirida: 

“É ao tocar cítara que executantes desse instrumento se tornam virtuosos ou maus. 

De modo análogo se passa com os construtores de casas e com todos os restantes peritos 

numa determinada techné. É ao construir bem uma casa que os construtores se tornam 

bons construtores, tal como é ao construir mal uma casa que se tornam maus 

construtores”40. 

A techné não implica por si a sua boa realização: são igualmente construtores tanto 

os bons construtores com os maus construtores. Isto não acontece com a phrónesis, porque 

é uma excelência. Aristóteles refere-o de um modo conciso: 

                                                 

 

38  EN. I, 6, 1098a 9-11. 

39 Cf. EN. I, 6, 1097a 5-7. 

40 EN. II, 1, 9-11. 
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“Há certamente uma excelência na techné, mas não excelência na phrónesis; assim, 

se na techné é melhor errar voluntariamente, na phrónesis errar voluntariamente é pior, tal 

como acontece com as restantes excelências. É evidente, portanto, que a phrónesis é uma 

certa excelência e não uma techné”41.  

Na techné um erro voluntário revela o controlo que se tem no seu exercício: o 

desempenho está à disposição do sujeito, que pode fazer de um modo ou outro, e um erro 

voluntário é um sinal não de falta de capacidade mas de domínio da techné, pois realiza o 

que é determinado pela vontade. Por outro lado, um erro involuntário manifesta que a 

techné não é segura e não há nada que o sujeito possa fazer para o evitar: há circunstâncias 

que não se dominam, que impedem de atingir o que se pretende e implicam um esforço 

por melhorar a techné42. No caso da phrónesis a situação é absolutamente diferente: aqui a 

vontade que pudesse dar origem a um erro com um pressuposto objectivo ulterior a 

alcançar, já está necessariamente implicada nesse erro e portanto não tem esta 

possibilidade. O sujeito está totalmente implicado nas suas decisões e qualquer erro 

arrasta-o na sua negatividade; os erros em ética não podem ser encarados como um 

simples desfasamento entre o pretendido e o alcançado (é o que acontece com os erros 

involuntários na techné) ou serem justificados por uma intenção que fizesse com que o 

sujeito “dominasse” o erro (como no caso dos erros voluntários na techné). A phrónesis 

tem como fim inalienável o bem próprio do sujeito, que está em jogo em cada uma das 

actuações: “Diz-se que tem phrónesis aquele que é capaz de ter em vista de um modo 

                                                 

 

41 EN. VI, 5, 1140b 21-24. 

42  Cf. EN. I, 6, 1097a 5. 
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correcto as circunstâncias particulares em que de cada vez se encontra a respeito de si 

próprio”43; “a phrónesis diz respeito ao Humano e sobre o qual é possível deliberar-se. 

Nós dizemos, então, que é sobretudo este o trabalho do phrónimou, scilicet deliberar 

bem”44. 

Podemos afirmar que o mau uso voluntário da techné não afecta a sua posse por 

parte do artesão. O que erra voluntariamente sabe o que está a fazer, mede as 

consequências da sua actuação e, porque possui o saber necessário, em qualquer momento 

pode corrigir o seu modo de proceder. O seu conhecimento acerca dessa techné não fica 

diminuído pelo facto de conscientemente não o ter aplicado de modo correcto. E isto não 

tem em si uma conotação moral negativa: pode dar-se o caso, por exemplo, de aquele que 

ensina realizar propositadamente mal um artefacto com o fim de que os aprendizes saibam 

identificar algo mal executado. 

Não assim no que diz respeito às virtudes: desejar o mal voluntariamente contribui 

directamente para a aniquilação da virtude, em concreto, da phrónesis. Esta não é um 

simples hábito racional, mas implica um vínculo necessário com o bem do sujeito e 

portanto com a rectidão dos apetites. Daí que Aristóteles, jogando com as palavras, diga 

que a temperança (sofrosyne), etimologicamente, significa o que conserva a phrónesis, 

pois a intemperança não afecta os juízos de tipo científico mas só os que têm a ver com a 

                                                 

 

43  EN. VI, 7, 1141a 25-26: Aqui Aristóteles refere o que “se diz” e portanto não está a expor directamente o seu 

pensamento; mas pela continuação, como veremos mais à frente, fica claro que a sua opinião não é contrária a essa 

afirmação mas alarga o seu sentido a um âmbito mais amplo: a da relação com os outros. 

44  EN. VI, 7, 1141b 9-10.  
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acção relacionada com o bem para nós45. A phrónesis não é uma mera capacidade que se 

distinga da sua aplicação. Como refere Gadamer: 

“Acolher e dominar eticamente uma situação concreta requer submeter o que é 

dado ao geral, isto é, ao objectivo que se persegue: que se produza o correcto. Pressupõe 

portanto uma orientação da vontade e isto quer dizer um ser ético (héxis). Neste sentido a 

phrónesis é em Aristóteles uma ‘virtude dianoética’. Aristóteles vê nela não uma simples 

habilidade (dynamis), mas uma maneira de estar determinado o ser ético que não é 

possível sem o conjunto das ‘virtudes éticas’, como ao contrário também estas não podem 

existir sem aquela. E ainda que no seu exercício esta virtude tem como efeito que se 

distinga o conveniente do inconveniente, implica sempre uma distinção do que está bem e 

do que está mal, pressupondo com isso uma atitude ética que por sua vez mantém e 

continua”46. 

 A decisão correcta em cada actuação e a sua efectiva concretização é o que 

manifesta e confirma a posse da phrónesis: “não faz apenas parte do phrónimos saber o 

que deve fazer, mas pô-lo em prática”47. 

                                                 

 

45  Cf. EN. VI, 5, 1140b 10-16. 

46  GADAMER, H. G., Wahrheit und Methode, Tubinga 1975, trad. castelhana Verdad y método, ed. Sígueme, 

Salamanca 1977, pp. 51-52. Como é sabido, Gadamer retomou e de algum modo redescobriu o conceito aristotélico 

de phrónesis dentro da perspectiva da sua filosofia hermenêutica e histórica. Pensamos que a análise gadameriana em 

muitos aspectos mostra facetas genuínas do pensamento de Aristóteles, que não são afectados pelo contexto herme-

nêutico. 

47  EN. VII, 10, 1152a 8-9. 
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Antes de terminar esta questão, vamos referir mais um texto de Aristóteles, agora da 

Ética a Eudemo48, onde isto fica se possível ainda mais claro. Pretende em concreto 

refutar a tese de Sócrates de que a phrónesis é uma ciência (episteme); serve como 

exemplo no nosso estudo pois, como referimos, para a interpretação aristotélica do 

pensamento socrático a techné é um modelo para a ética precisamente por ser um saber 

prático guiado por uma teoria; portanto, quando Aristóteles diz que a phrónesis não é uma 

ciência implicitamente está a distingui-la da techné, o que pelo contexto ficará muito mais 

claro. 

Começa por afirmar que a ciência pode utilizar-se como ignorância: o que a possui 

pode querer actuar como se a não tivesse. Por exemplo, o que sabe escrever pode colocar 

as letras de modo incorrecto. Por redução ao absurdo, demonstra primeiro que isso é 

impossível dar-se nas virtudes: quem actuasse injustamente cometeria uma injustiça tendo 

como princípio a justiça, o que é contraditório49. Depois aplica este princípio ao caso 

particular da phrónesis, mostrando como seria estranho possuir a phrónesis sem virtudes, 

isto é, utilizá-la para actuar no sentido contrário ao que ela inclina. Deixa claro Aristóteles 

que a phrónesis não é um mero tipo de conhecimento que se possa aplicar “de fora”, mas é 

uma virtude e, portanto, implica um vínculo com o seu bem próprio, coisa que não 

acontece com a techné.  

                                                 

 

48  EE. VIII, 1, 1246a 26 – 1246b 36. 

49  Cf. EE. VIII, 1, 1246b 2-4: “Enquanto que não se pode ser ignorante a partir do conhecimento, mas somente cometer 

erros e fazer as mesmas coisas como se faz a partir da ignorância, no caso da justiça ninguém pode sequer actuar a 

partir dela do modo que actuaria a partir da injustiça”. 
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3.3. Phrónesis e techné face ao bem do ser humano 

Como vimos, a phrónesis tem uma relação essencial com o bem humano: “é uma 

disposição prática de acordo com o sentido orientador e verdadeiro em vista do bem e do 

mal para o Humano”50. No que diz respeito à techné, Aristóteles quase não aborda a 

questão, ficando a techné circunscrita ao seu bem próprio e à margem do bem humano na 

sua globalidade.  

Podemos referir uma passagem da Ética a Nicómaco onde se pergunta como é que a 

consideração do bem humano poderá influir no exercício da techné, mas não trata sequer 

do problema por lhe parecer que a resposta é a priori negativa: 

“Todas elas [as perícias aplicáveis ao horizonte prático] se esforçam por alcançar o 

seu bem específico e procuram reparar as deficiências na sua produção, mas deixam 

completamente de lado o conhecimento do bem em si. O que já não faz sentido é que 

todos os peritos das diversas perícias ignorem um tamanho auxílio e não procurem 

encontrar ajuda nele. Por outro lado, é difícil dizer em que é que o tecelão ou o carpinteiro 

serão beneficiados nas suas perícias por saberem que é este bem em si próprio, ou de que 

modo aquele que tiver olhado de uma forma pura para a própria manifestação da ideia do 

bem em si poderá tornar-se um perito mais competente em medicina ou na estratégia 

militar. É que na verdade não parece que o médico sequer examine a saúde em geral, mas 

antes a saúde do Humano, e mais até talvez a saúde deste homem aqui em particular. O 

                                                 

 

50  EN. VI, 5, 1140b 5-6. 
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médico cura segundo as circunstâncias particulares. Mas deixemo-nos ficar por aqui 

acerca destas coisas”51. 

Ao ter a techné em vista um bem particular, o seu exercício não poderá beneficiar da 

contemplação o bem em si. 

Pode eventualmente estabelecer-se uma possível relação da techné com o bem 

propriamente humano a partir duma interpretação da frase comentada acima (“Há 

certamente uma excelência (arete) na techné, mas não excelência na phrónesis” 52 ) 

proposta por Joseph Dunne no livro que já citámos53. No fundo trata-se de nessa frase dar 

a arete um significado de excelência ética e assim ver como enquanto a execução de uma 

obra estritamente considerada como actualização da techné é moralmente neutra, também 

pode ser avaliada com um valor moral. 

Mais do que a presente frase considerada em si, essa interpretação poderia ter 

alguma consistência ao ser enquadrada com o que Aristóteles diz pouco antes: a phrónesis 

(que vem referida como o pensamento dirigido para a acção dianoia ... heneka tou kai 

praktike), assim como dirige o próprio pensamento, dirige “o pensamento produtor (i.e., 

techné), porquanto o produtor de algo tem um determinado fim em vista. É que o produzir 

como tal não é nenhum fim em si mesmo (mas algo relativo a algo e formador de algo). 

Por outro lado, já o agir, e, na verdade, o agir bem, é um fim em si mesmo, e a intenção é 

                                                 

 

51  EN. I, 6, 1097a 5-14. 

52  EN. VI, 5, 1140b 21. 

53  Cf. DUNNE, J., Back to…, p. 265. 
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o princípio da mudança específica que vai na sua direcção” 54 . Aqui fica clara a 

subordinação da função de um sujeito como technites à consideração ampla do que tem 

em vista como ser humano. Poder-se-ia dizer que somente nesta subordinação, e não na 

estreita perspectiva da techné em si, é que a arete acrescenta ou não algo à techné que se 

possua. Se o conhecimento da medicina permite que o médico faça o seu paciente 

saudável ou o torne mais doente, então pode dizer-se que a medicina deixa de ser uma 

mera dunamis e passa a ser uma arete só no caso do médico que quiser curar. 

Podemos também incluir aqui, no que chamámos a posição da phrónesis e da techné 

face ao bem humano, a observação que Aristóteles faz ao referir que a techné pode 

esquecer-se mas não a phrónesis. Diz na Ética a Nicómaco: 

“Havendo duas partes na dimensão da alma que é capaz de razão, a phrónesis é a 

excelência de uma delas, a saber, daquela que forma opiniões. Porquanto tanto a formação 

de opiniões quanto a phrónesis têm como horizonte de aplicação aquilo que pode ser de 

outra maneira. Mas certamente a phrónesis não é apenas uma disposição de acordo com 

um princípio racional. Uma indicação disto é que pode haver esquecimento de uma 

disposição racional, mas não há esquecimento da phrónesis”55. 

E comenta Tricot: 

“A prudência, ao contrário da ciência e da arte, não é um habitus puramente 

intelectual (éxis meta logon monon, 1.28), mas está connexa cum perfectione appetitus, 

como diz Sylv. Maurus, 158. Uma falha, um esquecimento neste domínio (lethe, 1.29) é 

                                                 

 

54  EN. VI, II, 1139a 36 – 1139b 4. 

55  EN. VI, 5, 1140b 25-30. 
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uma falta de ordem moral, totalmente diferente de um simples erro intelectual, como se dá 

no domínio da arte e da ciência”56. 

Ninguém deixa de ter de resolver os problemas de tipo ético que lhe são propostos 

todos os dias onde sempre estamos chamados a decidir a nossa vida, ou seja, nunca se 

pode esquecer o conhecimento de tipo ético. Mas não acontece o mesmo com a techné: 

esta situa-se num campo meramente intelectual, isto é, de conhecimento de uma perícia 

que, embora tenha uma referência intrínseca à prática, poderá ser esquecida se se dá uma 

situação onde já não seja necessária. 

Além disso, dado que a phrónesis está relacionada com o que é bom ou mau para o 

homem, não é um puro hábito racional. Como já dissemos, não se pode dar sem as outras 

virtudes, implicando a rectidão do apetite57. 

3.4. Relação geral – particular na techné e na phrónesis  

Neste ponto não queremos deixar de começar por citar um texto de Gadamer, que 

nos introduzirá noutro aspecto interessante na confrontação entre saber técnico e saber 

ético na doutrina aristotélica, além de completar o que acabámos de abordar: 

                                                 

 

56  TRICOT, J., Arisote, Ethique à Nicomaque, Librairie Philosophique J.Vrin, Paris 1983, p. 287. 

57  Assim o expõe o Aquinate ao comentar a passagem que acabámos de citar: “prudentia autem non datur oblivioni per 

dissuetudinem, aboletur autem cessante appetitu recto, qui quamdiu manet, continue exercetur circa ea quæ sunt 

prudentiæ, ita quod oblivio subrepere non potest”, In VI Ethic., n. 1174. 
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“Uma techné aprende-se e pode também esquecer-se. Pelo contrário, o saber moral, 

uma vez aprendido, já não se esquece. Ninguém se confronta com ele de maneira que se 

possa apropriar dele ou não, tal como se escolhe um saber objectivo, uma techné. Pelo 

contrário, o sujeito encontra-se sempre já na situação daquele que tem de actuar (se se 

prescinde da fase infantil na qual a obediência ao educador substitui as decisões próprias), 

e em consequência tem de possuir e aplicar sempre o saber moral. Por isso, o conceito da 

aplicação é tão problemático; só se pode aplicar algo quando se possui previamente. No 

entanto, o saber moral não se possui de forma tal que primeiro se tenha e depois se 

aplique a uma situação concreta. As imagens que o homem tem sobre o que deve ser, os 

seus conceitos de justo e injusto, de decência, valor, dignidade, solidariedade, etc. (todos 

têm o seu correspondente no catálogo de virtudes de Aristóteles), são de certo modo 

imagens directrizes pelas que se guia. Mas há uma diferença fundamental entre elas e a 

imagem que representa, por exemplo, para um artesão o desenho do objecto que pretende 

fabricar. Por exemplo, o que é justo não se determina por completo com independência da 

situação que me pede justiça, enquanto que o eidós daquilo que quer fabricar o artesão 

está inteiramente determinado pelo uso ao qual se destina”58. 

Trata-se de ressaltar agora as diferenças que existem na aplicação dos princípios 

universais ao caso concreto no âmbito da ética e no da techné. Referimos antes que estes 

dois tipos de saber são hábitos da razão operativa e ao ser um tipo de conhecimento 

prático de algum modo adquire-se com eles uma superioridade sobre o caso particular. No 

entanto, não se dá um paralelismo perfeito entre a aplicação dos princípios gerais à 

situação concreta na acção ética e na produção técnica ou artística. 

                                                 

 

58 GADAMER, H.G., Verdad..., pp. 388-389. 
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Isto provém da peculiaridade que possui o saber moral face aos problemas práticos 

que se possam apresentar. Aristóteles assim o faz notar: 

“Seja para já concedido de antemão que todo o princípio vigente nas situações 

concretas de acção não pode ser esclarecido senão a partir de uma sua caracterização 

apenas nos seus traços essenciais, e não, portanto, de um modo rigoroso, tal como 

dissemos no início das nossas análises. Com temos dito repetidas vezes, as formas de 

tratamento de um assunto são tantas quanto a matéria a que se aplicam o admitir. Nada do 

que diz respeito à prática de acções ou à obtenção do que é vantajoso tem algo de estável, 

tal como o não tem o que concerne o estado de saúde. Se é já isto que acontece com a 

fixação de um princípio geral, por maioria de razão não se pode exigir rigor ao princípio 

de cada uma das situações concretas que de cada vez se constituem. Elas não caem sob a 

competência de nenhuma technon nem estão expostas a nenhuma ordem ou comando. Os 

que estão na situação de agir têm de olhar para as circunstâncias em vista da ocasião e da 

oportunidade do momento, tal como acontece com a medicina e a arte de navegar”59.  

A superioridade do saber ético face à situação concreta não é absoluta e determinante 

e é significativo o termo de comparação utilizado por Aristóteles: mesmo dentro das 

diversas technai, e aqui gostaríamos de chamar a atenção para este facto, há algumas onde 

a aplicação dos princípios gerais ao caso particular não é assim tão linear, e ao referir que 

o princípio das situações concretas da acção só pode ser caracterizado nos seus traços 

essenciais, põe como exemplo da necessidade de olhar para as circunstâncias em vista da 

ocasião e da oportunidade do momento, a medicina e a arte de navegar. São exemplos que 

                                                 

 

59 EN. II, 2, 1103b 34 – 1104a 10. 
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escapam à exactidão da execução prática da techné de um carpinteiro ou de um construtor 

de casas, e que exigem uma maior deliberação: 

“Não há deliberação sobre as ciências rigorosas e autónomas, como sobre a 

ortografia (pois não entramos em desacordo sobre como se deve escrever correctamente). 

Contudo, deliberamos sobre todas aquelas matérias que acontecem através de nós e que 

não acontecem sempre do mesmo modo, como acerca das matérias concernentes à 

medicina e à perícia na obtenção de riqueza, e do mesmo modo deliberamos sobre a 

perícia de pilotar navios, mais do que a respeito da ginástica, porque esta tem um menor 

grau de rigor”60. 

É por essa imprecisão entre o saber prévio e a realização prática que são um ponto de 

ilustração em relação à acção ética. A este propósito comenta Gadamer: 

“Se o bom para o homem só aparece na concreção da situação prática na qual ele se 

encontra, então o saber moral deve compreender na situação concreta o que é que esta lhe 

pede a ele, ou dito de outro modo, o que actua deve ver a situação concreta à luz do que se 

exige dele em geral. (...) Em consequência, o decisivo para um arranque correcto de ética 

filosófica é que não tente colocar-se no lugar da consciência moral, nem ser também um 

conhecimento puramente teórico, ‘histórico’; mas que tenda a ajudar a consciência moral 

a ilustrar-se a si mesma graças a este esclarecimento a grandes rasgos dos diversos 

fenómenos”61. 

                                                 

 

60 EN. III, 3, 1112b 1-6. 

61  GADAMER, H.G., Verdad..., pp. 384-385. Evidentemente, aqui Gadamer tem em conta conceitos que são alheios à 

estrita análise aristotélica (possibilidade de uma ética filosófica, consciência moral, conhecimento histórico...), mas 

parte do aspecto essencial que Aristóteles refere ilustrando-o de maneira interessante e actual. 
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No que se refere à techné (particularmente nas que se dá um produto exterior bem 

determinado e com uma existência própria) a situação é muito diferente, e isso reflecte-se 

de um modo prático bastante esclarecedor. Face a um caso concreto, o artesão possui uma 

ideia, um projecto, ao fim e ao cabo um eidós, que pretende realizar de acordo com as 

regras de execução já estudadas e estabelecidas. Muitas vezes, vê-se obrigado a adaptar-se 

às circunstâncias e dados concretos, prescindindo de aplicar o seu plano exactamente 

como o tinha previsto antes. Mas esta renúncia ao projecto inicial não implica que o seu 

conhecimento daquilo que pretende se aperfeiçoe, indo sim eliminando durante a execução 

alguns aspectos que não é possível aplicar na prática. Trata-se de uma verdadeira 

aplicação do seu saber técnico, que pelas circunstâncias está unida a uma imperfeição, 

experimentada como dolorosa62. 

Num texto da Retórica Aristóteles confirma exactamente esta ideia: “a sua função 

(i.e., da retórica como techné) é não simplesmente ter sucesso ao persuadir, mas antes 

descobrir os factos persuasivos em cada caso. Nisto parece-se com todas as outras tecnhai. 

Por exemplo, não é a função da medicina simplesmente tornar um homem completamente 

saudável mas pô-lo tanto quanto puder a caminho de ter saúde; é possível dar um 

excelente tratamento mesmo àqueles que nunca gozarão de boa saúde”63. 

Na phrónesis não há este desfasamento entre conhecimento teórico e prática, ou com 

a expressão de Gadamer, entre o conhecimento que se possui e a sua aplicação. A 

                                                 

 

62  Cf. Ibidem, p. 389. 

63 Ret. I, 1, 1355b10-14. 
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phrónesis genuína está absorvida na actuação; a acção é um momento iniludível para cada 

um; como já citámos: “não faz parte do phrónimos saber o que deve fazer, mas pô-lo em 

prática”64. O mesmo se pode afirmar das outras virtudes: no que se refere à justiça, ao 

analisar uma situação concreta será por vezes necessário fazer concessões em relação à lei 

geral para adaptar-se às circunstâncias que se apresentam, e não porque não se possa 

realizar o ideal mas porque se se actuasse de outro modo não seria justo. É a aplicação da 

epieikeia cuja natureza Aristóteles define como a de “ser rectificadora do defeito da lei, 

defeito que resulta da sua característica universal”65. Comenta Gadamer: 

“O sentido jurídico de uma lei determina-se por sua vez pelo acto de julgar, e em 

geral a generalidade da norma determina-se na concreção do caso. É sabido que 

Aristóteles chega nisto tão longe que acaba por declarar por esta mesma razão que a ideia 

platónica do bem é uma ideia vazia; e objectivamente é certo que com razão, se houvesse 

que pensar de facto nesta ideia de bem como um ente de extrema generalidade”66. 

Há, portanto, na situação concreta umas exigências particulares que dão luz ao 

princípio geral adoptado. O particular não é uma mera confirmação ou aplicação da regra 

geral. O bem do homem depende de muitos factores e para cada um só se conhece e se 

determina no caso particular mediante a phrónesis. E é aí, na decisão concreta que se há-

de tomar, onde o princípio geral cobra todo o seu significado e se enriquece o 

conhecimento que dele possua o sujeito. 

                                                 

 

64 EN. VII, 10, 1152a 8-9. 

65 EN. V, 10, 1137b 26. Toda a passagem é bastante esclarecedora: 1137b 13-26. 

66 GADAMER, H.G., Verdad..., p. 648. 
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Vemos que tanto na phrónesis como na techné, por se tratar de um conhecimento 

prévio face à situação concreta que há que resolver, há uma superioridade de quem o 

possui em relação ao ignorante. Mas de um modo completamente diferente. A 

superioridade da techné vem da sua proximidade com o conhecimento teórico. Aristóteles 

na Metafísica distingue claramente o artesão, o que produz guiado por uma techné, do que 

trabalha unicamente apoiado na memória ou na experiência67. O technites está melhor 

preparado para as diversas situações por possuir um entendimento, o “porquê”, das coisas 

e assim poder julgar não só este caso concreto mas todos os semelhantes: 

“Um médico ou um instrutor de ginástica ou qualquer outro perito cuidarão melhor 

de cada um individualmente se tiverem um conhecimento geral do que é bom para todos 

ou para os que são de um determinado tipo (os conhecimentos científicos estabelecem 

apuramentos acerca do que é comum e só assim se tornam no que são). Mas certamente 

que nada impede que certo indivíduo não seja tratado convenientemente por um outro 

qualquer. O qual, embora sem deter competência científica, tivesse observado, de uma 

forma rigorosa, através da experiência, os resultados obtidos por cada forma de 

tratamento nas mais diversas situações particulares em que esse indivíduo se encontrou. 

Do mesmo modo, pode haver médicos que se acham os melhores que há, mas sem nunca 

terem sido capazes de prestar assistência a alguém. Não obstante aquele que pretende 

tornar-se competente numa determinada área ou capacitado teoricamente para o efeito há-

                                                 

 

67 Cf. Met. I, 1, 981a 24-30. 
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de ter de começar – assim o parece – por atingir os conhecimentos universais, e terá de 

reconhecê-los o melhor possível”68. 

Também por isso, um mestre de uma techné está em condições de a ensinar e 

transmitir. 

A superioridade do saber ético face ao caso particular não se constitui 

independentemente da situação concreta na qual há que decidir e actuar. O bem a realizar 

está em cada situação e por isso exige “estar presente”69. Expõe Aristóteles: 

“A phrónesis não abre apenas para coisas gerais, mas deve reconhecer as situações 

particulares e singulares em que de cada vez nos encontramos, porque a phrónesis inere 

na dimensão da acção humana e a acção humana é a respeito das situações particulares 

em que de cada vez nos encontramos. Por essa razão é que alguns, não sabendo de 

determinadas coisas gerais, podem ser mais sensatos do que os sábios quando se trata de 

agir. De resto, os mais sensatos a respeito da acção são também os mais experimentados 

nas circunstâncias particulares em que de cada vez nos podemos encontrar. Por exemplo, 

se alguém souber que as carnes leves são de mais fácil digestão e, por isso, mais 

saudáveis, mas desconhecer quais são os animais com carne mais leve, não conseguirá 

restabelecer a sua saúde. Contudo, quem souber que as aves são animais leves, e portanto, 

que têm carne, mais leve, restabelecê-la-á mais facilmente. A phrónesis é uma disposição 

                                                 

 

68 EN. X, 9, 1180b 14-22. 

69 Cf. EN. V, 10, 1137b 23. 
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actuante sobre o horizonte prático, de tal forma que se deve possuir ambas as formas de 

saber (o universal e o particular), mas mais do particular do que do universal”70. 

E vai sublinhado sucessivamente: “A phrónesis diz respeito às situações particulares 

em que cada um se encontra de cada vez, situações relativamente às quais o conhecimento 

se forma a partir da experiência”71; “parece, pois, resultar evidente que a phrónesis não é 

um conhecimento científico. Isto é, a phrónesis, tal como foi dito, abre para o limite 

extremo de cada caso particular. Na verdade, a acção é um caso extremo e requer um 

poder de compreensão extremo”72. 

Esta distinção entre o universal e o particular faz com que na actuação moral não se 

trate de incluir simplesmente este naquele. As ideias universais que possam constituir o 

conhecimento moral habitual, tais como a justiça, a bravura, a sinceridade, a temperança, 

não podem ser “impressas” sem mais em cada acto concreto, nem providenciam o mesmo 

tipo de especificação para a acção que um artesão usufrui do seu eidós ao produzir os seus 

artefactos. A phrónesis não é um simples conjunto de conhecimentos de ideias éticas mas 

uma fonte à qual a razão recorre, que é chamada sempre a actuar nas situações onde essas 

ideias se têm de realizar, e só responde a essas situações. 

Aristóteles sublinha esta diferença quando refere que “há quem pense que saber 

reconhecer acções justas e acções injustas não é um verdadeiro saber” mas a dificuldade 

                                                 

 

70 EN. VI, 7, 1141b 15-22. 

71 EN. VI, 8, 1142a 14-15. 

72 EN. VI, 8, 1142a 25-26. 
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está em “saber do modo como actos justos devem ser praticados”, tarefa muito “mais 

difícil do que perceber como se pode restabelecer a saúde”, pois não se trata da 

materialidade de praticar ou não umas determinadas acções mas sim de “praticá-las de 

acordo com uma disposição de carácter” o qual “não é fácil nem está no nosso poder”. O 

exemplo da medicina serve para mostrar como nesta techné é fácil saber o que é o mel, o 

vinho e outras substâncias curativas, e o que é cauterizar e fazer um corte, mas o 

fundamental é aplicar essas técnicas, isto é, o como, a quem e quando, o que só compete 

ao médico; “estas technai dependem do modo específico como são aplicadas”73. Mais uma 

vez Aristóteles recorre à medicina, uma techné que está dependente da situação concreta e 

que não se constitui à partida de um modo absoluto, para evidenciar a necessidade da 

concretização da virtude moral na sua realização prática. 

O bem de cada um determina-se em cada situação. No entanto, isto não está em 

contradição com a realidade objectiva, fundante da moral. Mais, é essa mesma realidade 

objectiva a que gera a impossibilidade de determinar o bem de cada homem de uma vez 

para sempre. Este equilíbrio entre a generalidade dos princípios e a peculiaridade da 

situação,  sem cair num relativismo que dissolveria a própria ética, é uma característica 

crucial da ética aristotélica: 

                                                 

 

73  Cf. EN. V, 9, 1137a 5-26. 
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“Aristóteles encontra um contra-peso para o condicionamento de todo o saber ético 

por parte do ser ético e político na convicção, compartilhada com Platão, de que a ordem 

do ser é suficientemente potente para pôr um limite a toda a desordem do homem”74. 

Não há portanto fractura entre um princípio ético geral e a situação concreta. Ambos 

dependem intrinsecamente da realidade objectiva. Ao mesmo tempo, do ponto de vista do 

sujeito, dá-se no caso concreto uma confirmação e configuração da orientação 

fundamental adoptada: 

“Alguém que se encontra em situações de autêntica escolha necessita de um 

sistema de preferências sob o qual levar a cabo a sua reflexão sobre a sua possível 

resolução. O resultado será então sempre mais que uma correcta submissão ao sistema 

orientador. O que vai considerar correcto determina também por sua vez o próprio sistema, 

não só porque decida previamente sobre possíveis resoluções futuras, mas também no 

sentido de que com ele configura a própria resoluta abertura a determinados objectivos de 

acção”75. 

                                                 

 

74  GADAMER, H. G., “Über die Möglichkeit einer philosophischen Ethik“, Kleines Scriften I, Mohr, Tubinga, 1967, 

trad. italiana, “Sulla possibilità di un etica filosofica”, Ermeneutica e metodica universale, Marietti, Torino, 1973, p. 

164. 

75 GADAMER, H. G., Verdad..., p. 663. 
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3.5. A circularidade “conhecimento – virtude” paradigma da especificidade 

da phrónesis face à techné 

Na sequência do que acabámos de dizer, vamos ressaltar um aspecto da relação 

universal – particular onde a diferenciação da phrónesis relativamente à techné fica 

evidenciada: se o bem de cada um só se manifesta na situação ética concreta, onde está o 

ponto de referência objectivo que impede de cair num subjectivismo dissolvente de toda a 

pretensão ética verdadeira? 

Como vimos, na actividade produtora esta questão não se põe, pois aí trata-se de 

simplesmente aplicar um conhecimento que se possui, o qual possibilita uma 

superioridade face ao caso particular e até face à mera experiência. O ponto de referência 

para a “bondade” da produção é o próprio conhecimento a priori. A vida moral tem uma 

especificidade que faz com que não seja tão linear. Aristóteles na sua análise ética procura, 

por um lado, escapar da malha redutora da situação imediata que deixa a vida moral 

prisioneira da pura sensibilidade, e, por outro, rejeitar qualquer intelectualismo que 

desvalorize a realidade com que o bem e o mal se apresentam na vida concreta. 

Podemos encontrar aqui uma consequência do realismo metafísico aristotélico, que 

não vê na sensação uma mera ilusão mas procura o que de verdade e de racionalidade está 

presente nela e é fonte de conhecimento. Assim, também nas nossas paixões há uma 

manifestação e captação do verdadeiro bem, que no entanto só fica patente e se realiza de 

modo vivencial com a intervenção da parte racional da alma. 

Se a felicidade fica dependente do imediato, com o bem e o mal de cada situação 

reduzido às suas manifestações de prazer e de sofrimento e as consequentes atitudes de 

perseguição e de fuga, então não há espaço de manobra para a realização da excelência. 
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Aristóteles pretende encontrar uma possibilidade que transcenda o mero movimento 

reactivo ao que de cada vez acontece; é necessário criar disposições estáveis (héxis) que 

ultrapassem a passividade patológica e orientem os movimentos de reacção dando-lhes um 

sentido, formando assim o carácter: esta é a actividade mais específica do ser humano. 

Essa possibilidade existe: somos capazes de deliberação, é possível o domínio de si, 

verificamos na prática a dimensão voluntária da acção, a capacidade de decisão; sendo 

tudo estabelecido de acordo com um sentido orientador (orthos logos), que é um “plano de 

acção projectado a partir de princípios”76. A acção então dependerá de nós se for o 

resultado da aplicação do princípio geral da acção, que orienta para o bem humano e 

possibilita viver bem (eu zen) e a vida feliz (eupraxia). 

A phrónesis é assim uma virtude intelectual, sentido orientador: uma virtude da parte 

racional da alma (logos) que dirige a parte não racional (alogon). Manifesta a verdade do 

bem presente em cada situação; mas só consegue existir na parte racional se a parte não 

racional já está orientada pelas virtudes éticas. É uma virtude intelectual que possui uma 

compenetração intrínseca com as virtudes éticas, sendo considerada como uma 

“excelência” no sentido ético. Nela, a distinção entre virtudes intelectuais e virtudes éticas 

é tensa. É conhecimento do bem mas de um bem que não se constitui a priori, e que só é 

captado pelo “homem de bem”77, que possui excelência de carácter. 

                                                 

 

76 CAEIRO, A. C., Aristóteles…, nota 55. 

77 EN. VI, 12, 1144a 36. 
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Estes dois pontos são igualmente importantes para Aristóteles: o conhecimento 

necessita das virtudes e as virtudes necessitam da phrónesis. Como já vimos, Aristóteles 

refere à saciedade que não somos mais virtuosos por conhecer as virtudes mas por vivê-

las; não se trata de saber o que é ser justo, corajoso, temperado: é preciso actuar como 

actuam os justos, os corajosos e os temperados, o que exige ter as disposições estáveis 

correspondentes. Aristóteles chega mesmo a afirmar que “ao contrário do que alguns 

pensam, não é a razão o princípio e o guia para a virtude, mas antes as paixões. (...) Por 

isso, uma disposição correcta das paixões parece ser o princípio que conduz à virtude mais 

do que a razão”78. Mas isto não faz com que o conhecimento seja supérfluo.  

Nos capítulos 12 e 13 do Livro VI da Ética a Nicómaco, Aristóteles aborda esta 

questão. Primeiro refere como é necessária decisão interior correcta: não basta nem o 

conhecimento teórico nem sequer uma mera actuação exterior correspondente ao 

comportamento virtuoso. É a virtude que causa a decisão correcta (proairesin orthen). 

Actuar externamente de modo correcto exige um tipo de conhecimento (a esperteza79, que 

também veremos com detalhe mais à frente); mas o conhecimento necessário para a 

actuação boa vem da virtude: o bem, que a phrónesis tem de discernir, apenas aparecerá 

ao homem de bem. A phrónesis é portanto um conhecimento ético num sentido pleno: não 

só um conhecimento que dirige a acção ética “de fora”, poderíamos dizer, mas um 

conhecimento que necessita ele próprio de ser constantemente protegido e mantido pelo 

                                                 

 

78 Magna Moralia, II, 7, 1206b 17-29. 

79 Cf. EN. VI, 12, 1144a 23-36. 
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bom carácter. Já aludimos antes à passagem na qual Aristóteles diz que a temperança 

protege a phrónesis, enquanto a intemperança, que não afecta o conhecimento teórico, 

destrói o princípio da acção80. 

Em paralelo à crítica da “esperteza” põe Aristóteles a crítica da insuficiência da 

virtude natural, ou seja, da pessoa que actua bem por uma capacidade natural boa e que 

poderia parecer que então não necessitaria do conhecimento. A virtude natural, no entanto, 

não dá origem à verdadeira excelência. Depois de observar que as predisposições naturais 

para a constituição de carácter sem poder de compreensão intuitiva tornam-se nocivas, 

acrescenta: 

“Isso, pelo menos, parece poder observar-se: tal como pode acontecer a alguém 

com um corpo vigoroso, mas incapacitado de ver, que ao deslocar-se caia pesadamente 

por não ver, o mesmo pode acontecer a respeito das condições naturais sem o poder de 

compreender. Mas quem tiver o poder de compreensão, distingue-se no agir. A disposição 

que primeiramente era apenas semelhante à excelência ter-se-á tornado nessa altura uma 

excelência no sentido autêntico do termo. Assim, tal como a respeito do poder de formar 

opiniões há duas formas, a esperteza e a sensatez, assim também a disposição 

fundamental do carácter humano tem duas formas: por um lado, a excelência natural, por 

outro, a excelência em sentido autêntico. Mas a excelência em sentido autêntico não se 

gera sem phróneseos”81. 

                                                 

 

80 Cf. EN. VI, 5, 1140b 18-20. 

81 EN. VI, 13, 1144b 10-18. 
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Portanto, Aristóteles põe uma igual importância tanto no conhecimento como na 

verdadeira virtude, chegando a afirmar: “não é possível haver bem de modo autêntico sem 

phróneseos, nem é possível que o Humano seja phrónimon sem a excelência da disposição 

fundamental do carácter”82. Mais à frente, volta a referir esta circularidade afirmando que, 

por um lado, os princípios fundamentais da phrónesis são excelências constitutivas do 

carácter e, por outro, o sentido orientador das excelências caracterizadoras é projectado 

segundo a phrónesis83. Começando por analisar a possibilidade do conhecimento correcto 

afirma a necessidade das virtudes, começando por ver a possibilidade das virtudes afirma 

a necessidade do conhecimento. Isto é uma consequência da circularidade estabelecida 

entre o sentido orientador (orthos logos, recta ratio) e a intenção correcta (orthé oréxis, 

desejo correcto): a intenção é correcta orientada pela recta razão prática e esta obtém a sua 

rectidão pela referência à intenção correcta84. 

Ora um raciocínio circular não explica verdadeiramente e assim não se avançaria 

nada na investigação que se pretende. Como sai Aristóteles daqui? Não há unanimidade 

nos inúmeros comentadores. Também não é o objectivo do presente trabalho procurar 

                                                 

 

82 EN. VI, 13, 1144b 31-32. 

83 Cf. EN. X, 8, 1178a 16-19. 

84  Cf. EN. II, 6, 1107a 1 e VI, 2, 1139a 30. 



 “Phrónesi s”  e  “ techné” em Ari s tó te les    135 

apresentar uma solução fundamentada para a questão. Vamos simplesmente esboçar duas 

hipóteses85. 

Uma possível explicação vem da consideração do papel da experiência e da 

educação na aquisição das virtudes, do bom carácter e da phrónesis. Aristóteles refere em 

várias ocasiões que os jovens, os que não têm experiência de vida, não poderão ser 

autenticamente virtuosos, tornar-se phrónimos, nem possuir a perícia política86. Ao mesmo 

tempo, sublinha a importância das boas disposições para aprender87 e como é a educação 

que permite adquirir as disposições de carácter: “Não é uma diferença de somenos o 

habituarmo-nos logo desde novos a praticar acções deste ou daquele modo. Isso faz uma 

grande diferença. Melhor, faz toda a diferença”88. E ainda: “Por isso devemos ser levados 

                                                 

 

85  Pode-se referir igualmente a explicação que dá S. Tomás de Aquino a propósito da circularidade entre a rectidão do 

apetite e a razão verdadeira recorrendo ao conceito de fim determinado pela natureza, o que parece ir além do 

pensamento de Aristóteles: “Videtur autem hic esse quodam dubium. Nam si veritas intellectus practici determinatur 

in comparatione ad appetitum rectum, appetitus autem rectitudo determinatur per hoc quod consonat rationi veræ, ut 

prius dictum est, sequitur quædam circulatio in dictis determinationibus. Et ideo dicendum est, quod appetitum est 

finis et eorum quæ sunt ad finem: finis autem determinatus est homini a natura, ut scilicet in tertio habitum est. Ea 

autem quæ sunt ad finem, non sunt nobis determinata a natura, sed per rationem investiganda. Sic ergo manifestum 

est, quod rectitudo appetitus per respectum ad finem est mensura veritatis in ratione practica. Et secundum hoc 

determinatur veritas rationis practicæ secundum concordiam ad appetitum rectum. Ipsa autem veritas rationis 

practicæ est regula rectitudinis appetitus, circa ea quæ sunt ad finem. Et ideo secundum hoc dicitur appetitus rectus 

quæ vera ratio dicit”, In VI Ethic. n. 1131. 

86  Cf., por ex., EN. I, 3, 1095a 2; VI, 8, 1142a 12-21 e X, 9, 1180a 10. 

87  Cf. EN. X, 9, 1179a 35 – 1179b 31 e também o capítulo 3 do Livro I. 

88  EN. II, 1, 1103b 25. 
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logo desde novos, como diz, Platão, a fazer gosto no que deve ser e a sentir desgosto pelo 

que não deve ser. É essa a educação correcta”89. Portanto, é a educação e a experiência 

dirigida e corrigida constantemente pelo sentido orientador (o qual tem também um 

sentido activo, correctivo e efectivamente orientador90), que constitui o princípio da acção 

correcta. O educador tem na criança um papel orientador idêntico ao do sentido orientador 

no exercício das virtudes91. A educação induz a prática das virtudes e também o exercício 

incipiente da phrónesis que depois com a experiência de vida se reforçam mutuamente. 

Por outro lado, também se pode ver como à phrónesis de alguma maneira é atribuída 

uma função semelhante ao nous (compreensão intuitiva). Este conhece os primeiros 

princípios de tudo, portanto possibilitando o conhecimento científico92; a phrónesis é 

assim posta de certa forma em oposição ao nous por se debruçar sobre a situação 

particular. Mas vem também assemelhada a esta intuição dos princípios axiomáticos por 

se abrir “sobre o limite extremo de cada situação particular que de cada vez se constitui, 

para a qual não há nenhum conhecimento científico, mas apenas uma espécie de 

intuição”93. Comenta Caeiro: 

                                                 

 

89  EN. II, 3, 1104b 11-13. Ver também X, 9, 1179b 32; 1180a 3 e 15. 

90  Cf. CAEIRO, A. C., Aristóteles..., nota 55. 

91  Cf. EN. III, 9, 1119b 14: “Tal como a criança deve viver sob o comando do educador, assim também deve ser a 

dimensão do desejo de acordo com o sentido orientador”. 

92  Cf. EN. VI, 6, 1140b31 – 1141a 8. 

93 EN. VI, 8, 1142a 27. Ver toda a passagem: 1142a 25-30. 
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“A sensatez, phrónesis, é identificada e isolada por Aristóteles com a operação 

específica da alma humana que abre para as condições gerais da acção. A sensatez tem em 

vista o princípio correcto tal como a situação particular e concreta em que de cada vez nos 

encontramos. A sensatez é de algum modo uma operação idêntica à de compreensão 

intuitiva, nous, pois trata-se de uma forma de apercepção de um axioma limite. Também a 

sensatez abre sobre o limite extremo de cada situação particular que de cada vez se 

constitui. A diferença reside no facto de que a situação limite pode se apresentar sempre 

de maneiras diferentes. Não há dela nenhum conhecimento científico”94. 

Deste modo, a compreensão intuitiva de umas condições gerais da acção seria o 

ponto a partir do qual se constituiria o “orthos logos” (sentido orientador) e também o 

“orthé oréxis” (desejo correcto). 

Não será necessário expor como toda esta discussão não tem lugar na techné. A 

techné desenvolve-se sempre dentro de um fim já estabelecido a priori e a sua proaíresis 

(determinação, eleição) faz-se a partir desse fim tratando de aplicar na situação concreta, 

com a deliberação, o eidos que o produtor possui. 

3.6. Relação meios – fim na techné e na phrónesis 

Tudo o que temos vindo a dizer tem uma íntima implicação, e no fundo pode ser 

também enquadrado e quase totalmente exposto, na perspectiva da análise da relação 

meios – fim. 

                                                 

 

94 CAEIRO, A. C., Aristóteles..., nota 14. 
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Aristóteles refere tanto a techné como a phrónesis como tendo a ver com os meios e 

não com o fim. Tanto a techné como a phrónesis são excelências (aretai) da parte da alma 

capaz de razão que considera os entes que podem ser de outra maneira, sobre os quais há a 

possibilidade de deliberar e de calcular95. A deliberação (boule) versa sobre aquilo que 

depende de nós, sobre o que acontece a maior parte das vezes mas relativamente às quais o 

resultado é incerto 96 . Aristóteles põe exemplos de várias technai vendo como umas 

necessitam mais de deliberação do que outras (a medicina mais do que a ginástica). 

Delibera-se sobre os meios, não sobre os fins; é próprio da techné, uma vez estabelecido o 

fim, deliberar sobre o melhor modo de o alcançar. É a deliberação que delimita o objecto 

da decisão (proaíresis). A decisão é uma intenção deliberante (bouleutike oréxis) nas 

coisas que nos dizem respeito e dependem de nós. Ora, na decisão já não há uma mera 

consideração dos meios mas já está presente o desejo, a intenção, e por conseguinte a 

percepção dos fins: isto escapa totalmente à techné, mas no que diz respeito à phrónesis a 

questão não é tão linear. 

Vejamos mais detidamente. Quando Aristóteles fala da verdade prática97, ao analisar 

as operações que determinam de modo predominante a acção e o descobrimento da 

verdade, refere como a excelência do carácter é uma disposição que decide e a decisão, 

que é o princípio da efectivação da acção, é uma intenção deliberada. A função do 

                                                 

 

95 Cf. EN. VI, 1, 1139a 5-16. 

96 Cf. EN. III, 3: todo o capítulo é dedicado à deliberação e no fim analisa também a decisão. 

97 Cf. EN. VI, 2. 
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pensamento prático é obter a verdade prática que corresponde à intenção correcta98. Assim, 

não há decisão correcta sem poder de compreensão (dianoias) nem sem disposição do 

carácter. A eupraxia não existe na acção sem pensamento teórico nem sem disposição 

ética. A decisão (proaíresis) é então uma compreensão intencional (orektikos nous) ou 

uma intenção compreensiva (oréxis dianoetike). Aqui vemos, como já referimos antes, o 

papel da phrónesis de algum modo semelhante ao do nous, recta razão orientadora, 

compreensão intuitiva do bem que se apresenta na situação concreta, onde também de 

algum modo está presente a intenção do fim. Isto no entanto precisa de ser mais 

esclarecido. 

No que diz respeito à techné a relação meios – fim, com a deliberação consequente 

acerca dos meios, aparece de modo inequívoco: ao falar da poíesis estabelece que tem um 

fim para além de si mesma, o produto, determinante de toda a actividade, como vimos 

antes. Podemos encontrar no exercício da techné o esquema meios – fim a vários níveis: 

os instrumentos e materiais são meios para alcançar o produto; todo processo de produção 

é também um meio para se chegar ao érgon ou telos; e por outro lado o produto é um meio 

para se obter o fim mais amplo na vida das pessoas: trabalhar o couro tem com objectivo 

fazer bons sapatos, que por sua vez são produzidos para conseguir andar 

                                                 

 

98 Cf. EN. VI, 2, 1139a 30. 
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confortavelmente99. A intenção do fim não está presente na techné: nem na deliberação 

nem na decisão, princípio da execução da acção. 

Este esquema estanque meios – fim não se pode aplicar sem mais à phrónesis. A 

deliberação correspondente à phrónesis não é uma simples deliberação acerca dos meios 

mas é a boa deliberação (euboulia)100. “Deliberar bem é próprio dos phrónimon”101; a boa 

deliberação é uma forma de correcção, que não existe sem uma razão orientadora: é uma 

forma de bem. Aqui Aristóteles distingue a mera deliberação pragmática, que visa a 

consecução do fim sem ter em consideração a bondade do fim perseguido, da boa 

deliberação, que tem um compromisso iniludível com o bem. E então afirma que essa boa 

deliberação pode ser feita de um modo absoluto, orientando para o fim absoluto, ou em 

relação a um determinado fim relativo102. Esta boa deliberação será então “a correcção da 

deliberação a respeito do que é conveniente como meio para o fim, do qual a phrónesis 

tem uma concepção verdadeira”103. Aparece então a phrónesis como disposição correctora 

da deliberação, apresentando o fim bom. Isto é assim pela íntima conexão da phrónesis 

com as virtudes e com a intenção correcta, como já foi referido.  

                                                 

 

99  Cf. EN. VI, 2, 1139b 1-3: “O produtor de algo tem um determinado fim em vista. É que o produzir como tal não é 

nenhum fim em si mesmo (mas algo relativo a algo e formador de algo)”. 

100  Cf. EN. VI, 9: este capítulo é dedicado à análise da boa deliberação. 

101  EN. VI, 9, 1142b 32. 

102  Cf. EN. VI, 9, 1142b 29-31. 

103  EN. VI, 9, 1142b 33. 
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Deste modo, parece-nos que não é forçar o pensamento aristotélico afirmar que a 

phrónesis de algum modo considera também o fim e não se reduz a uma mera 

consideração instrumental dos meios que a ele conduzem. Ao abrir “para o limite extremo 

de cada caso particular”104 a phrónesis manifesta o bem aí presente, correspondente à 

intenção correcta. Não se trata de que haja uma deliberação acerca dos fins, mas é uma 

deliberação sobre uns meios que não se separam do fim a alcançar: o bem humano. Não se 

pretende neste trabalho dar uma explicação exaustiva desta questão; mesmo assim, vamos 

continuar com a nossa exposição, recorrendo também às interpretações de autores 

contemporâneos: somos conscientes de que estas interpretações dependem de perspectivas 

ausentes no pensamento aristotélico, mas ajudam a ver com uma luz nova aspectos que 

necessitam de esclarecimento. 

A dificuldade é a seguinte: por um lado, a praxis é fim em si mesma: “o agir e, na 

verdade, o agir bem, é um fim em si mesmo”105. E assim surge a phrónesis como uma 

disposição prática que orienta a acção que é fim em si mesma106. No entanto, no final do 

Livro VI da Ética a Nicómaco, Aristóteles afirma de modo claro e quase como um resumo 

de tudo o que foi dito, que a phrónesis “faz-nos agir em relação aos meios para atingir o 

fim (ta pros to telos)”107. Aqui há que perceber bem o sentido do que significa a relação 

                                                 

 

104 EN. VI, 8, 1142a 26. 

105 EN. VI, 2, 1139b 4. 

106 Cf. EN. VI, 4, 1140a 4. 

107 EN. VI, 13, 1145a 5-6. 
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meios – fim, para não contradizer e pôr em causa o que se afirmou acerca da praxis, e sem 

esquecer também o que dissemos sobre os diversos sentidos da expressão “ser fim em si 

mesma”108. Na acção prática não há um material à disposição do agente nem um produto 

para além dela; há a dupla imanência em relação ao sujeito e em relação à própria acção 

em si; está e fica presente no sujeito, o qual é implicado na sua acção muito mais 

completamente que o produtor no seu produto: o agente constitui-se com as suas próprias 

acções. Na actuação virtuosa, o agente não pode ter nunca à partida uma ideia de si como 

o artesão a tem do seu produto; mais do que uma ideia definida do “quê” como modelo 

das suas acções ou da sua vida, ele torna-se e descobre “quem é” através dessas acções: o 

agente não está “disponível” para a phrónesis, não aparece incluído no campo que pode 

ser investigado por ela mas aparece antes na própria actividade da phrónesis. 

O saber moral nunca pode ser, na ética aristotélica, algo absolutamente determinado 

a priori, que apresente a resolução de todos os casos possíveis ou que se dedique a 

encontrar os meios necessários para chegar ao fim proposto. A própria finalidade não está 

determinada de modo absoluto para todos igualmente. Dentro da finalidade geral e 

universal de ser virtuoso e actuar com rectidão moral, cada um tem de ir concretizando 

para si o como a leva a cabo, constituindo um fim próprio e intransmissível de certo modo 

também objecto da phrónesis. Explica Gadamer: 

“Aristóteles destaca em geral que a phrónesis tem a ver com os meios (ta pros to 

telos) não com o próprio telos. O que o faz pôr tanta ênfase nisto poderia ser a oposição à 

                                                 

 

108 Vide supra 1.1.3., in fine. 
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doutrina platónica da ideia do bem. No entanto, se se atende ao lugar sistemático que 

ocupa no edifício da ética aristotélica, é inequívoco que a phrónesis não é uma mera 

capacidade de escolher os meios correctos, mas é realmente uma héxis ética que atende 

também ao telos ao qual se orienta o sujeito que actua em virtude do seu ser ético”109. 

O próprio fim de cada um vai-se determinando cada vez mais, à medida que se 

resolvem mediante a phrónesis as questões postas nas situações concretas. Na doutrina 

aristotélica encontramos de facto uma exposição das virtudes que são como directrizes 

gerais nas quais cada um deve procurar o justo meio mais conveniente para o caso que se 

apresenta em cada momento, pois inclusivamente para cada pessoa o justo meio muda ao 

longo da vida110. Pode afirmar-se que, não se podendo separar o fim do homem dos meios 

que a ele conduzem e concretizando-se em cada situação particular, a phrónesis tem a ver, 

em certa medida e só neste sentido, também com os fins e não só com os meios. 

                                                 

 

109 GADAMER, H. G., Verdad..., p. 393. 

110 “Os actos morais do homem não são operações de forma técnica mais ou menos flexível. São passos no caminho da 

auto-realização. O próprio homem, que cresce em perfeição ao realizar o bem, é uma ‘obra’ que ultrapassa os 

programas pré-estabelecidos nos cálculos especificamente humanos. O realizar-se da pessoa moral acontece na 

resposta adequada que vai dando à realidade, a uma realidade que ele não criou, e cuja essência é a variada modifica-

ção no devir e no passar, não o ser perdurante. (...) O homem que faz o bem segue os modelos de um plano que não 

imaginou por si mesmo e que também não conhece por si mesmo inteiramente e em todas as suas partes. Este plano 

revela-se-lhe de momento a momento, como através de uma estreita fenda e em retalhos diminutos; nunca lhe será 

dado o plano concreto de si mesmo na sua forma inteira e definitiva”, PIEPER, J., Virtudes fundamentais, Editorial 

Aster, Lisboa 1960, pp. 42-43. 
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O facto de que Aristóteles diga que o fim de toda a actuação boa é a felicidade, não 

significa que empregue um esquema meios – fim semelhante ao da acção poiética. Explica 

Spaemann: 

“Aristóteles, de facto, usou verbalmente este esquema, dizendo que o fim de todo o 

actuar é a eudaimonia, a felicidade. Mas depois definiu expressamente a eudaimonia, em 

oposição ao conceito de aquisição de prazer, não como fim extra-ético de acções éticas, 

mas como íntima essência da praxis ética ou bem segundo a recta razão. A eudaimonia é 

por si só um conceito impregnado de conteúdo ético: é o nome dado à plenitude de 

sentido da condição humana, não a um «fim» que seja de todos os modos definível 

independentemente dos meios necessários para o alcançar, podendo depois a eleição dos 

meios ser derivável desta função finalística (Zielfunktion). Portanto, a ética não se 

identifica com a racionalidade do fim. As relações éticas e as acções que se derivam de 

tais relações não são meios orientados a um fim, mas elementos constitutivos integrantes 

do conjunto de uma ‘vida justa’”111. 

A concepção do bem supremo não se pode estabelecer como um fim 

independentemente dos meios que o vão determinando na actuação concreta, do bem que 

se há-de realizar aqui e agora; e é a phrónesis, como já citámos, que “abre para o limite 

extremo de cada caso particular”112. Surge então uma tensão entre a racionalização da 

moral e a particularidade com que se apresenta o bem concreto e imediato: suprimi-la 

                                                 

 

111 SPAEMANN, R., "La responsabilità personale e il suo fondamento", em Etica teleologica o etica deontologica?, 

CRIS documenti, n. 49/50, Roma 1983, pp. 13-14. 

112 EN. VI, 8, 1142a 26. 
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equivale à destruição da própria moral e à assimilação da phrónesis à techné, pois a 

racionalidade do fim absorve tudo e não permite que nada fique fora do seu domínio. 

Isto tem também outra consequência: para a consecução de um determinado 

objectivo que alguém se proponha dentro do bem humano estabelecido para a sua vida, 

não basta uma consideração de pura eficácia (que poderíamos chamar “técnica”) dos 

meios necessários. Estes também têm de ser observados do ponto de vista ético, para que o 

seu fim possua a correcção moral. Ou seja, para o bondade moral de uma acção não basta 

que a finalidade seja correcta: é necessária a ponderação ética dos meios que serão 

utilizados para alcançar o fim. E aí intervém a phrónesis. A techné, em si mesma, não 

implica a bondade ética dos meios; como vimos, a techné é uma disposição racional para a 

produção e por isso necessita de uma virtude ética que rectifique o seu uso, pondo-o em 

relação com o bem humano. O mesmo se passa com os meios necessários para a 

produção: dentro da perspectiva da techné estão determinados pela finalidade que possui a 

acção de produzir e em grande medida estão já dados pelo próprio conhecimento teórico. 

Torna-se necessário, portanto, recorrer à phrónesis para, pressuposta a correcção moral da 

finalidade da produção, garantir que também os meios estão de acordo com o bem do 

homem. 

Visto de outro ponto de vista Aristóteles faz considerar que no que se refere à vida 

virtuosa não basta a mera eficácia “instrumental” ao analisar a diferença entre a phrónesis 

e a esperteza (deinotes) 113 . A esperteza leva a alcançar os fins propostos mas não 

                                                 

 

113 Cf. EN. VI, 12, 1144a 23-36. 
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pressupõe a decisão correcta (euboulia). A esperteza é para a phrónesis mas também pode 

ser utilizada pelos maldosos. Já antes ao falar da deliberação, Aristóteles tinha referido o 

caso dos intemperados que deliberam de modo correcto para alcançar os seus objectivos, 

mas não deliberam bem, não visam algo de bom, e assim obtêm um grande mal114. Não 

nos tornamos bons quando descobrimos meios para alcançar alguns fins, mas só quando 

somos alguém que já aprecia e procura esses fins: 

“O fim supremamente bom apenas aparecerá ao homem de bem. A maldade 

perverte e faz errar a respeito dos princípios fundamentais da acção humana, de tal sorte 

que é manifesto que é impossível alguém ser phrónimon se não for um homem de bem”115. 

3.7. A dimensão social da phrónesis e a techné política 

Antes de terminar esta síntese do pensamento aristotélico no que diz respeito à 

distinção entre phrónesis e techné, parece-nos imprescindível ver, ainda que seja só de 

passagem, as implicações que têm na relação com os outros e com a sociedade. 

Uma primeira consideração vem da constatação da dimensão social (política) da 

natureza humana e da felicidade. Sendo a contemplação a actividade que é a “felicidade 

humana no seu grau de completude”116, no entanto, mesmo o sábio (sophos117), sendo 

                                                 

 

114 Cf. EN. VI, 9, 1142b 17-22. 

115 EN. VI, 12, 34-36. 

116 EN. X, 7, 1177b 25. 
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capaz de contemplar a partir de si próprio, talvez “o possa fazer melhor tendo 

colaboradores”118. E no que se refere a toda a praxis a auto-suficiência não é mesmo 

viável: “o justo necessitará sempre em acréscimo de outros relativamente aos quais e 

conjuntamente com os quais possa praticar actos de justiça, o temperado para praticar 

actos de temperança, o corajoso para praticar actos de coragem e assim para cada campo 

específico de manifestação de excelência”119. 

Aliás, a sociabilidade humana está presente em toda a investigação sobre o bem120, é 

constitutiva do Humano enquanto Humano e é condição para a realização do bem que lhe 

é próprio: é “absurdo fazer do bem-aventurado um solitário (...), o Humano está implicado 

nos outros e está naturalmente constituído para viver com outrem”121. A phrónesis, por 

                                                     

 

117 “Sábio, sophos, significa originalmente o perito ou artista exímio num determinado domínio. Não é portanto o que 

vive contemplativamente e não activamente. Mas o sentido do termo sophos está para além da oposição teóri-

co/prático tal como entendemos na linguagem natural. Enquanto perito ou artista exímio o sábio tem uma abertura de 

compreensão e actua em conformidade. Não executa sem compreender. Não compreende sem executar. Sábio, então, 

aqui é o que activa a possibilidade extrema do Humano, enquanto tal. A contemplação é uma actividade. A presença 

dessa actividade no Humano transforma-o”, CAEIRO, A. C., Aristóteles…, nota 259. 

118 EN. X, 7, 1177a 36. 

119 EN. X, 7, 1177a 30-34. 

120 Cf. EN. I, 2, 1094b 9-10: “O bem que cada um obtém e conserva para si é suficiente para se dar a si próprio por 

satisfeito; mas o bem que um povo e os Estados obtêm e conservam é mais belo e mais próximo do que é divino. A 

nossa investigação tem, então, isto em vista, sendo, portanto, em certo sentido, de um âmbito político”. 

121 EN. IX, 9, 1169b 16-19. Poder-se-iam referir muitas outras passagens onde Aristóteles sublinha a dimensão social do 

ser humano e, em consequência, do bem e do exercício das excelências, por ex., EN. I, 7, 1097b 9-10; V, 1, 1130a 7-

8; X, 8, 1178b 5-6. Mas mais do que qualquer passagem, basta ter presente que Aristóteles dedica na Ética a Nicóma-
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isso, não se pode reduzir a um mero “saber de si próprio”: é o que Aristóteles diz na 

passagem mais extensa onde a phrónesis é vista, de acordo com o que “parece” e com a 

“opinião comum”, como reflexão fundamentalmente sobre si próprio122, terminando por 

afirmar que “talvez não possa haver nada de bom para o próprio, quando também não 

existe uma economia competente nem uma política correcta. Além do mais, não é evidente 

e tem, por isso, que se examinar como é que se devem perseguir aquelas coisas que são 

boas para si próprio”123. Aristóteles, sem contradizer a reflexão sobre si próprio, contradiz 

sim que seja o fundamental da phrónesis, alargando o âmbito desta reflexão aos outros, à 

sociedade, a tudo o que envolve a vida do ser humano: 

“O termo grego (...) ethos, significa um local familiar. Aparece originariamente no 

plural para designar os abrigos ou moradas dos animais. A análise ética não é, por 

conseguinte, apenas uma análise do carácter do homem, isto é, das formas de 

comportamento e das espécies de relacionamento com o mundo, com os outros, consigo, 

tanto de um modo excelente como de um modo perverso. A análise ética constitui-se 

como a abertura do horizonte onde o Humano se pode encontrar verdadeiramente 

domiciliado”124. 

                                                     

 

co os livros 8 e 9 à amizade, referida como sendo “do que mais necessário há para a vida. Pois ninguém há-de viver 

sem amigos, mesmo tendo todos os restantes bens”, EN. VIII, 1, 1155a 5-6. 

122 Cf. EN. VI, 8, 1141b 30 – 1142a 11. 

123 EN. VI, 8, 1142a 9-11. 

124 CAEIRO, A. C., Aristóteles…, p. 13. 
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Ora aqui também se manifesta a distinção entre phrónesis e techné, pois “a perícia 

política (politike) e a phrónesis são uma e a mesma disposição”125. 

Comecemos por ver o que se refere a duas capacidades intelectuais menores, que 

estão em íntima conexão com a phrónesis126. Trata-se do entendimento (sínesis) e da 

capacidade de ser compreensivo (gnome), a compreensão. Estas dunameis permitem a 

capacidade de discernimento (kritikos) acerca das coisas que dizem respeito ao phrónimos, 

pois “todas as acções equitativas são comuns a todos os homens de bem nas suas relações 

com outrem”127. Dessa maneira quem as possui está em condições de aconselhar e por isso 

“deve-se prestar atenção às declarações e às opiniões indemonstráveis de que tem 

experiência de vida, dos que são mais velhos e são sensatos, não menos do que a prestada 

a declarações e opiniões demonstradas”128. É sem dúvida um prolongamento do saber 

moral e uma sua actualização. Fala-se de compreensão, diz Gadamer, “quando alguém 

conseguiu deslocar-se por completo no seu juízo à plena concretização da situação na que 

tem de actuar o outro”129. 

Poderia pensar-se que isto também é possível na techné, quando o que possui 

experiência aconselha o inexperiente numa dúvida concreta. Mas não é assim, pois a 

                                                 

 

125 EN. VI, 8, 1141b 23. 

126 Cf. EN. VI, 10 e 11. 

127 EN. VI, 11, 1143a 32. 

128 EN. VI, 11, 1143b 12-13. 

129 GADAMER, H. G., Verdad..., p. 394. 
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phrónesis tem a ver com o bem que o próprio tem de realizar, com o aconselhar-se 

consigo próprio e compreender o que é melhor para si na acção concreta130, o que faz com 

que procurar conselho no âmbito ético seja completamente diferente do que se pode dar na 

execução de uma techné. O que aconselha em matéria moral só alcançará uma 

compreensão adequada da situação do outro se, além da experiência que possui, consegue 

satisfazer este pressuposto: “que ele mesmo deseje também o que é justo e que se encontre 

portanto numa relação de comunidade com o outro. Isto tem a sua concretização no 

fenómeno do conselho em ‘problemas de consciência’. O que pede conselho, do mesmo 

modo que aquele que o dá, situa-se num pressuposto de que tem com o outro uma relação 

de amizade. Só um amigo pode aconselhar outro, ou dito de outro modo, só um conselho 

amistoso pode fazer sentido para quem é aconselhado”131. Só o amigo, se tiver phrónesis, 

pode co-assumir a decisão do amigo partindo do próprio eu desse amigo, portanto não 

estando totalmente “de fora”, e assim aconselhar o que for mais correcto132. 

É evidente que este aspecto não se dá num saber com as características de uma 

techné. Aí o fundamental é a experiência e o conhecimento daquele que aconselha e que o 

aconselhado esteja persuadido de que o outro efectivamente os possui. Não requer nenhum 

tipo de relação amistosa. 

                                                 

 

130 Cf. EN. IX, 8, 1169a 3. 

131 GADAMER, H. G., Verdad..., p. 395. 

132 Cf. PIEPER, J., Virtudes..., pp. 41-42. 
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Por último, vamos abordar sucintamente o aspecto político da distinção phrónesis – 

techné. A politike também não se reduz a uma pura techné. O ideal de um conhecimento 

orientado para a actuação prática que se pode aprender e ensinar (próprio dos diversos 

tipos de techné) não realiza plenamente a exigência que se põe na base política do homem. 

“Em Aristóteles a relação entre perícia política e sentido político (respectivamente techné 

e phrónesis) parece não provocar uma verdadeira problemática. Onde existe um saber que 

se possa aprender deve ser aprendido. Mas trata-se sempre de sectores do saber – poder, 

que não podem esgotar de nenhum modo a esfera da actuação ética e política”133. Para 

Aristóteles o político não tem de produzir um tipo de sociedade, nem de guiar a sociedade 

numa determinada direcção. Comenta Gadamer de um modo esclarecedor: 

“Para além do fazer – isto é, produzir com base a um projecto – e do guiar – isto é, 

readquirir o equilíbrio e manter uma direcção em condições sempre novas – pode agora 

chegar a ser importante um tipo de comportamento que tenha em conta os limites de toda 

a vontade de disposição e que logicamente Aristóteles não considera «techné»: o 

«deliberar consigo mesmo» (das Mit-sich-zu-Rate Gehen) que o indivíduo (ou também o 

grupo) põe em prática diante da situação que exige uma escolha. Aqui não se trata já do 

saber do perito que se põe diante do outro como aquele que sabe. Trata-se pelo contrário 

de um saber que é aplicado e que não nos é oferecido por nenhuma ciência. Encontramo-

nos diante das diversas possibilidades que se nos oferecem e examinamos qual é a mais 

justa. (...) Não se trata de facto de encontrar somente o justo meio para um fim 

                                                 

 

133 GADAMER, H. G., “Über die Planung der Zukunft”, Kleines Scriften I, Mohr, Tubinga, 1967, trad. italiana “Per una 

pianificazione del futuro”, Ermeneutica e metodica universale, Marietti, Torino, 1973, p. 180. 
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estabelecido, mas sobretudo da ideia do que é justo e do que não é justo. (...) No final 

deste aconselhar-se não se encontra simplesmente a realização de uma obra ou a produção 

das condições de vida desejadas, mas uma solidariedade que nos une a todos”134. 

4. A salvaguarda da especificidade da ética 

Vemos como Aristóteles reivindica a especificidade da vida moral face a uma 

assimilação com a técnica, vista na sua perspectiva de acção produtiva. No contexto dos 

livros da Ética é um dos seus objectivos fundamentais. Como é sabido, a referência à 

estética em Aristóteles está situada noutro contexto, na Retórica e sobretudo na Poética135. 

Esta preocupação pela defesa das características do fenómeno ético é um contributo 

importante que, como vimos pelas inúmeras referências de autores contemporâneos ao 

pensamento aristotélico nesta matéria, influenciou a reflexão neste âmbito ao longo do 

tempo. Permite evitar visões redutivas da vida humana, sem perder a riqueza e 

complexidade com que se manifesta a necessidade que o ser humano tem de decidir sobre 

si próprio. Os pontos que ficam pouco claros, concretamente no que se refere ao juízo da 

razão prática, serão alvo das mais diversas interpretações e tentativas de explicação. Entre 

                                                 

 

134 Ibid., pp. 185-186. 

135 Há um estudo bastante sugestivo onde se procura integrar a análise aristotélica da techné na Ética a Nicómaco e na 

Metafísica numa visão alargada ao conceito de mímesis, mas escapa ao âmbito do nosso trabalho: ASPE ARMELLA, 

V., El concepto de técnica, arte y producción en la filosofía de Aristóteles, Fondo de Cultura Económica, México 

1993. 
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elas destaca o modo como a Escolástica recebe esta doutrina e procura dar-lhe uma maior 

amplitude e sistematização, como veremos mais à frente. 





  

CAPÍTULO 3 
ARTE E PRUDÊNCIA  
EM JOÃO POINSOT: 

 O TEXTO FUNDAMENTAL 

João Poinsot vai tecendo considerações sobre a natureza da arte e da prudência ao 

longo de quase toda a sua obra escrita, tanto no Cursus Philosophicus como no Cursus 

Theologicus. Com a liberdade característica da sua exposição, a propósito das mais 

variadas questões refere-se a estas duas virtudes: considera-as em conjunto, distingue-as, 

compara-as com outros hábitos, recorre a uma ou a outra como exemplo ilustrativo do que 

pretende dizer, etc. 

Há, no entanto, um texto que dedica especificamente à consideração da arte e da 

prudência. Aí dá as noções fundamentais sobre as duas e distingue-as. Por assim dizer, 

convergem nesta passagem todos os matizes que vai referindo sobre arte e prudência a 

propósito de outras questões, de algum modo dá-os por adquiridos e expõe de modo 

sistemático. É um texto ao qual se tem recorrido abundantemente para sustentar o 

contributo que João Poinsot deu ao desenvolvimento da estética1. Por isso, dada a sua 

                                                 

 

1  Cf., por exemplo, MARITAIN, J., Art et scolastique, La Librairie de l’Art Catholique, Paris 1920, pp. 10, 25, 26, 28, 

72, 74; MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de las ideas estéticas en España, Obras completas, Obras completas, 
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importância, vamos expô-lo com alguns comentários. No seguinte capítulo, teremos 

oportunidade de analisar em pormenor o seu conteúdo, realçando a contribuição dada por 

João Poinsot ao tema que nos ocupa. A tradução portuguesa é minha e nas notas de roda 

pé será incluído o texto latino original. 

1. Particularidades do texto fundamental 

1.1. Contexto 

Este texto, a que chamámos fundamental na abordagem que João Poinsot faz das 

relações entre arte e prudência, encontra-se no comentário às questões 57 a 62 da Iª-IIª 

parte da Suma Teológica de Tomás de Aquino. O tema geral da questão 62 são as virtudes 

teologais, “De virtutibus theologicis”. A dissertação 16, na qual se insere o artigo 

transcrito, tem por título “De distinctione virtutum” (acerca da distinção das virtudes). 

Aqui pode notar-se uma característica do modo como se desenvolve o Cursus 

Theologicus: a exposição está estruturada pela sequência das dissertações, com a 

dissertação nº 1 no começo do comentário a cada uma das partes da Suma Teológica. João 

segue a ordem das questões da Suma, mas vai-as agrupando ou passa alguma por alto de 

acordo com aquilo que lhe interessa dizer. 

                                                     

 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1947, II, pp. 126-131; PINHARANDA GOMES, J., João de 

Santo Tomás..., pp. 99-100. 
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Neste caso, João vem desenvolvendo desde algumas dissertações atrás o comentário 

sobre os hábitos, a propósito das questões 49 e seguintes da Suma. Começa com um 

resumo das questões 49 a 54 sobre os hábitos em geral, a sua origem, aumento, perda e 

distinção. Com a dissertação 13 dá início à sua exposição. Na dissertação 14 passa a tratar 

especificamente das virtudes, baseando-se nas questões 55 e 56, com o título “acerca do 

sujeito das virtudes”. O comentário é dividido em dois temas: a dissertação 14 sobre a 

essência das virtudes em comum e a dissertação 15 sobre o sujeito das virtudes. 

Seguidamente resume a questão 57, as questões 58 a 61, e a questão 62: a distinção das 

virtudes intelectuais, as virtudes morais e a sua distinção em geral, e as virtudes teologais. 

Assim se enquadra a dissertação 16 na qual vai comentar vários aspectos das questões 

acabadas de resumir. 

A dissertação 16 tem 7 artigos. Os três primeiros tratam da distinção entre as 

virtudes intelectuais dos hábitos dos primeiros princípios, como é que estes se adquirem e 

em concreto refere os hábitos da sapiência e da ciência. No artigo 4 debruça-se sobre a 

divisão das virtudes intelectuais práticas: a prudência e a arte. João inclui aqui o 

comentário correspondente ao conteúdos dos artigos 3 a 6 da questão 57 da Suma. Os 

restantes artigos 5 a 7 abordam: a distinção entre a prudência e as virtudes morais, as 

virtudes cardeais e se se dão virtudes morais infusas. 

Como se verifica, dentro de um contexto orientado para a abordagem das virtudes 

teologais, João faz uma série de considerações de valor antropológico num âmbito 

estritamente filosófico. Parte dos dados da experiência comum, daquilo que se conhece 

sobre o ser humano, que será a base para a especulação teológica. Como foi já dito, nas 

suas obras não se encontra nenhum tratado específico sobre a ética, mas as suas reflexões 
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a propósito das questões da Suma Teológica manifestam bem qual era o seu pensamento 

sobre estes temas. 

1.2. Estrutura e fontes 

1.2.1. Aspectos gerais 

O artigo 4 da dissertação 16 do comentário à Iª-IIª está dividido em quatro perguntas, 

precedidas de uma introdução. Ao longo do artigo constata-se que não há um tom 

polémico: as dúvidas que se levantam parecem ter um carácter mais didáctico e académico 

do que propriamente identificar posições divergentes que se pretende rebater. De facto, ao 

pôr essas objecções não se menciona nenhum autor concreto nem em geral opiniões 

conhecidas que as defendam. 

1.2.2. Autores referidos 

Os únicos autores referidos são Aristóteles e Tomás de Aquino. Em concreto, do 

Estagirita menciona-se o Livro VI, nos capítulos 3 e 4, e o Livro II, capítulo 4, da Ética a 

Nicómaco; do Doutor Angélico os seguintes textos: Summa Theologiæ I-II, q. 68, art. 1 e 

II-II, q. 47, art. 2 e 3; In Ethic., livro 4. Por outro lado, João remete, de modo explícito, 

para algumas passagens das suas obras: para a questão 12 da Phil. Nat. IV (comentário aos 

livros “De Anima”), e para a questão 1, da Ars Logica, II, dissertação 1. 
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1.2.3. Estrutura 

Na introdução refere a arte e prudência como duas virtudes da parte prática do 

intelecto com âmbitos diferentes. Isso levanta as seguintes questões: a primeira, comum às 

duas, é ver como é que podem ser virtudes intelectuais se versam sobre o que é 

contingente; na segunda pergunta-se qual é então a principal diferença que as distingue; a 

terceira é ver como na prática as duas influem nos seus efeitos e acções, e como é que 

neste aspecto se distinguem; a quarta questão pertence mais propriamente à arte, 

analisando a diferença entre artes liberais e artes mecânicas, mas tem também implicações 

com a prudência ao abordar a relação entre hábitos especulativos e práticos. 

A primeira questão leva a abordar o tema da verdade prática e também aproveita 

para mais uma vez resolver a dificuldade que se poderia levantar a propósito de uma 

possível circularidade na relação da prudência com o apetite recto, dificuldade essa que já 

Aristóteles enfrentou na Ética a Nicómaco2. 

A segunda questão é desenvolvida de um modo sucinto, quase esquemático, 

enunciando os pontos onde diferem a arte e a prudência e expondo a seguir os aspectos 

concretos em que traduz essa diferença. 

A terceira questão é pretexto para recordar algo que tinha sido explicado no 

comentário aos livros “De Anima”. Aborda um aspecto muito interessante que é a 

                                                 

 

2 Vide Capítulo 2, 3.5. 
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relevância moral das acções produtoras de um efeito exterior, e a delimitação do que 

compete à prudência e à arte. 

A quarta questão, ao retomar o assunto da diferença entre artes liberais e artes 

mecânicas, leva a expor de modo sistemático a distinção entre os diversos sentidos de 

acção imanente e acção transeunte e entre o que é especulativo e o que é prático. 

Do ponto de vista meramente estatístico, o segundo ponto é o menos extenso, 

seguindo-se o primeiro e o terceiro com mais do dobro da extensão e finalmente o quarto 

com quase o triplo. Isto, apesar de ser um factor muito secundário, pode no entanto dar 

uma ideia do que, por assim dizer, mais preocupa o nosso Autor nesta matéria, e do que 

pretende sublinhar. De facto, na explanação da segunda questão não se levantam 

objecções mesmo meramente didácticas e portanto é uma exposição sucinta que parece 

não levantar dificuldades. Já foi referido que aqui, mais do que um tratamento novo dos 

assuntos, reune e sistematiza o que foi dito antes a propósito de outros temas. Poder-se-ia 

alvitrar que nesta abordagem haveria uma maior preocupação pela distinção conceptual 

entre o especulativo e o prático do que pela distinção entre os dois tipos de saber prático, 

reflectindo porventura a tendência para a análise metafísica em detrimento da existencial. 

2. Exposição do texto: Cursus Theologicus, In Iam-IIæ, q. LXII, disp. 
XVI, art. IV 

2.1. Introdução 

O artigo, como se referiu, começa com uma pequena introdução onde situa o tema a 

comentar: arte e prudência são duas virtudes do intelecto prático, cada uma com o seu 

âmbito próprio: 
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“A parte prática do intelecto é aperfeiçoada por uma dupla virtude, a arte e a 

prudência, pois é dupla a matéria que pode ser dirigida pelo intelecto prático: o factível e 

o «agível»3. Diz-se factível aquilo que consiste nalguma obra ou efeito, na medida em que 

é em si perfeito ou bom, e assim o factível obtém-se de modo próprio na acção transeunte 

e producente de algo exterior, ainda que também se estenda às acções que são feitas de 

modo imanente no intelecto e podem também ser dirigidas por uma arte liberal. O 

«agível» é aquilo que consiste na actuação4 livre, na medida em que é livre. Daí que 

rectificar e regular esta actuação livre pertence a uma virtude, que é a prudência; rectificar 

e regular a obra factível, não quanto à própria utilização livre daquilo que será feito, mas 

quanto à própria obra e ao efeito em si, pertence à arte”5. 

                                                 

 

3  Optou-se traduzir “agibile” pelo neologismo “agível” pela dificuldade em encontrar em português o termo que 

corresponda  a “aquilo que é originado por uma acção”. 

4  Traduz-se “usus” por “actuação”, no sentido de “utilização” (que é preferida mais à frente), “emprego”, “prática” 

(DLP).  

5  “Pars intellectus practica duplici virtute perficitur, scilicet arte et prudentia, eo quod duplex est materia dirigibilis ab 

intellectu practico, scilicet factibile, et agibile. Dicitur factibile illud quod consistit in aliquo opere, seu effectu, 

quatenus in se perfectum, aut bonum est, et sic factibile proprie invenitur in actione transeunte, et producente aliquid 

ad extra, quamvis etiam extendatur ad ea, quae immanenter fiunt in intellectu, et possunt etiam ab arte liberali dirigi, 

agibile autem est id quod consistit in usu libero, quatenus liber. Unde rectificare, et regulare hunc usum liberum 

pertinet ad unam virtutem, quae est prudentia: rectificare autem, et regulare opus factibile non quoad liberum usum 

efficiendi ipsum, sed quoad ipsum opus, et effectum in se, pertinet ad artem”. 
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2.2. Primeira pergunta: a verdade prática 

A primeira pergunta levanta a dúvida sobre a sua natureza de virtudes intelectuais: 

isto porque a virtude intelectual em geral tem por objecto a verdade infalível. A dúvida 

surge do que já foi dito sobre as virtudes. Se esta operação do intelecto não fosse infalível, 

se o intelecto pudesse falhar ou ter como objecto o falso ou a opinião, então não seria 

verdadeira virtude, quando muito uma mera repetição de actos que geram não uma virtude 

mas sim um costume. Ora como têm por objecto o contingente, não se podem classificar 

como virtudes intelectuais: 

“O motivo da dúvida é o seguinte: é próprio da razão de ser6 da virtude intelectual 

debruçar-se sobre uma verdade infalível, pois se fosse defectível poderia tornar o intelecto 

falso: a falsidade é uma falha do intelecto, assim como a malícia uma falha da vontade. 

Donde, assim como não pode existir virtude na vontade sobre o que é mau, assim também 

não pode existir virtude no intelecto sobre o que é falso. Por outro lado, a prudência e a 

arte debruçam-se sobre aquilo que é contingente, não sobre verdades infalíveis: logo não 

são virtudes intelectuais”7. 

                                                 

 

6  A tradução de “ratio, rationis” para português é das noções que tem maior amplitude de possibilidades, dados os 

variados significados que pode assumir, desde “conta, cálculo” a “faculdade de raciocinar” passando por “natureza”, 

“pensamento” ou “doutrina” (cfr. DLP). Ao longo do nosso trabalho, dependendo do contexto, fomos optando pelo 

sentido que pareceu mais adequado: aqui, traduz-se por “razão de ser”, correspondendo a “o que faz com que seja o 

que é”, “essência”. 

7  “Ratio dubitandi est, quia de ratione virtutis intellectualis est versari circa veritatem infallibilem, si enim est 

defectibilis, poterit reddi falsus intellectus; falsitas autem est defectus eius, sicut malitia est defectus voluntatis. Unde 
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Depois da dificuldade, vem a exposição da solução que é dada geralmente: nas 

virtudes intelectuais práticas não se procura a verdade infalível do ponto de vista 

especulativo mas sim a verdade praticamente infalível. Essa verdade vem dada pela 

conformidade com a regra própria de cada uma destas virtudes. Na sua função prática o 

intelecto mede, regula a obra a fazer e portanto a verdade encontra-se na conformidade 

com a regra. Poinsot esclarece já que a medida das acções livres é diferente da medida das 

acções produtivas e diz em que diferem: 

“A solução comum que costuma ser aduzida para esta dificuldade é que estas 

virtudes não se debruçam sobre a verdade necessária e especulativamente infalível, que 

por isso é medida pelo próprio ser ou não ser da realidade, mas sobre a verdade 

praticamente infalível, isto é, segundo a conformidade com as próprias regras pelas quais 

é dirigido aquilo que é praticado. Pois de modo próprio o intelecto prático é mensurativo e 

regulativo da obra a fazer. E assim a sua verdade não está no âmbito do ser, mas no 

âmbito daquilo que deveria ser conforme a regra e a medida da tal coisa que há-de ser 

regulada. 

“Porém, uma é a medida da acção livre enquanto livre, outra a do resultado final 

enquanto fruto de artifício e factível. O acto enquanto livre é medido pela lei e pelo 

ditame recto. Assim diz-se que a sua verdade se assume pela conformidade com o apetite 

recto, isto é, pela conformidade com a regra pela qual o apetite se torna recto, regra essa 

que é a lei e o fim recto ao qual se deve conformar o apetite. Isto porque o fim nas coisas 

práticas toma-se como o princípio nas especulativas. O efeito fruto de artifício é medido e 

                                                     

 

sicut non potest dari virtus in voluntate circa malum, ita nec in intellectu circa falsum. At prudentia, et ars versantur 

circa contingentia, non circa veritates infallibiles; ergo non sunt virtutes intellectuales”, n. 1. 
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regulado pelas regras da arte e a sua verdade assume-se pela ordem em relação a elas. As 

regras da arte são preceitos que são dados acerca de algum artefacto a ser feito em 

conformidade com o fim da arte, como aquelas regras que estabelecem rectamente o 

modo de fabricar um barco ou uma casa, as quais são dadas em conformidade com o fim 

de um barco que é navegar ou com o fim de uma casa que é ser habitada”8. 

Esta diferença é o motivo para expor a seguinte dificuldade: como é que essa 

verdade prática é infalível. Aqui começa por abordar uma situação específica da 

prudência, que é a possibilidade de se cair num raciocínio circular fundamentando a 

rectidão da prudência em ordem ao apetite recto e por sua vez referindo a rectidão do 

apetite às regras da prudência: 

“Daqui nasce a dificuldade de determinar o que é esta verdade prática, e de que 

modo é infalível. Pois se a verdade prática se assume não do que é ou não é certo na 

                                                 

 

8  “Circa hoc communis solutio esse solet, quod istae virtutes non versantur circa veritatem necessariam, et infallibilem 

speculative, et prout mensuratur per ipsum esse, vel non esse rei, sed circa veritatem infallibilem practice, id est, 

secundum conformitatem ad ipsas regulas quibus res practicata dirigitur. Proprie enim intellectus practicus est 

mensurativus operis faciendi, et regulativus. Et sic eius veritas non est penes esse, sed penes id quod deberet esse 

iuxta regulam, et mensuram talis rei regulandae. Alia est autem mensura actionis liberae ut libera, alia rei ut 

artificiosae, et factibilis. Actus ut liber mensuratur lege, et dictamine recto, et sic dicitur eius veritas sumi per 

conformitatem ad appetitum rectum, hoc est, per conformitatem ad regulam per quam appetitus redditur rectus, quae 

regula est lex, et rectus finis cui conformari debet appetitus, eo quod finis in practicis se habet ut principium in 

speculativis. Effectus autem artificiosus mensuratur, et regulatur regulis artis, et per ordinem ad illas sumitur eius 

veritas. Regulae autem artis sunt praecepta, quae traduntur de aliquo artefacto faciendo conformiter ad finem artis, 

sicut illae regulae recte disponunt de fabricanda navi, vel domo, quae conformiter ad finem navis, qui est navigare, 

vel ad finem domus, qui est habitare, traduntur”, n. 2. 
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realidade, mas do que é conforme ou não com o apetite recto ou com a regra da razão, 

cometemos um círculo, visto que assim o acto da prudência, por exemplo, que é um acto 

prático, é recto por ser conforme com as regras da razão, que são regras da prudência, e 

do mesmo modo o apetite é recto por se conformar com as regras da prudência e com a 

rectidão da razão”9. 

A dificuldade levantada não afecta só a prudência. Quando se analisa o modo como 

se processa a prudência – e de modo semelhante a arte – vê-se que a verdade à qual se tem 

de conformar precede a decisão. Na actuação prática, não se trata só de, partindo do que 

foi decidido, conformar-se com as regras que provêm da decisão do intelecto, como se 

este ditame fosse infalível. Antes do ditame, há que considerar a situação concreta 

conformar-se com ela. Sendo a situação concreta contingente e portanto variável, as 

próprias regras são variáveis e contingentes, logo não são infalíveis: 

“E além disso, na própria prudência não só se dá o acto do império que se segue à 

eleição e depende da sua rectidão para ser recto, mas também se dá o acto do juízo e o do 

conselho, que precedem a eleição: logo tais actos têm a sua verdade prática não a partir da 

conformidade com o apetite recto ou a partir da sua rectidão, mas diante dela. Logo a 

verdade de tais actos assume-se da conformidade com a realidade em si. O que também 

acontece a seu modo na arte, a qual, como diz Aristóteles no 6º livro da Ética, capítulo 4º, 

                                                 

 

9  “Ex hoc autem nascitur difficultas, quid sit ista veritas practica; et quomodo illa sit infallibilis. Nam si veritas practica 

sumitur non ex quod in re est, vel non est certum, sed ex eo quod est conforme, vel non conforme appetitui recto, vel 

regulis rationis, committimus circulum, si quidem ideo actus prudentiae, verbi gratia, qui est actus practicus, est 

rectus, quia conformatur regulis rationis, quae sunt regulas prudentiae, si quidem appetitus ideo est rectus, quia 

conformatur regulis prudentiae, et rectitudini rationis”, n. 3. 
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também se debruça sobre a geração, a invenção ou a contemplação. E a geração pertence 

à execução, a invenção e a contemplação ao juízo e ao conselho. 

“Fica então por explicar de que modo é que esta verdade é infalível, sobretudo 

porque estes actos se debruçam sobre contingentes singulares, que não possuem 

infalibilidade. As regras de tais actos não parecem fundar-se em algo infalível, mas sim 

mutável, pois tantas vezes, de acordo com a verdade dos tempos, dos lugares e das outras 

circunstâncias, e a diversidade do fim, será necessário mudar o ditame, que na prudência 

se rege pela decisão 10  e na arte é guiado pelo artifício segundo a exigência destas 

coisas”11. 

A resolução desta dificuldade é estruturada em vários pontos. A primeira 

consideração vem da análise da acção prática de acordo com uma composição matéria – 

forma. De facto as acções concretas podem falhar, mas da parte da matéria que é potência. 

A regra é a forma, portanto o princípio actual que não muda. Permanecendo inalterável 

                                                 

 

10 Traduzimos “arbitrium” por “decisão”, exprimindo aquilo que necessita de ponderação, juízo. 

11  “Et deinde, quia in ipsa prudentia non solum datur actus imperii qui subsequitur electionem, et dependet ab eius 

rectitudine ut rectum sit, sed etiam datur actus iudicii, et consilii, qui praecedunt electionem; ergo talis, et talis actus 

habent suam veritatem practicam, non ex conformitate ad appetitum rectum, aut ab eius rectitudine, sed ante eam; 

ergo ex conformitate ad rem in se sumitur veritas talium actuum. Quod etiam suo modo currit in arte, quae ut dicit 

Aristoteles sexto ethicorum, capite quarto, etiam versatur circa generationem, inventionem, contemplationemve. Et 

generatio pertinet ad executionem; inventio et contemplatio ad judicium et consilium. Restat ergo explicare quomodo 

ista veritas sit infallibilis, praesertim cum versentur isti actus circa singularia contingentia, quae infallibilitatem non 

habent. Regulae autem talium actuum non videntur fundari in aliquo infallibili, sed mutabili, cum toties, juxta 

temporum, et locorum, aliarumque circumstantiarum veritatem, et diversitatem finis, necesse sit mutare dictamen, 

quod in prudentia regitur arbitrio, et in arte ducitur artificio secundum exigentiam istarum rerum”, n. 4. 
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informa, organiza aquilo que é falível e alterável. E para exemplificar refere-se 

primeiramente ao caso da prudência: 

“Responde-se então dizendo que sem dúvida é certo que nestas virtudes práticas a 

sua infalibilidade deve ser assumida de modo prático e não de modo especulativo e assim 

a sua verdade não deve ser regulada por aquilo que é ou não é na realidade. Efectivamente 

este modo prático é contingente e pode ser de outro modo e falhar; mas a infalibilidade é 

assumida em ordem e conformidade com a regra. Porque, apesar da matéria nestas 

virtudes não ser necessária mas contingente e assim por parte da matéria não serem estas 

virtudes infalíveis, no entanto por parte da forma, ou seja, da regra, podem ser certas e 

infalíveis ao regular, não no ser nem no próprio acontecimento da realidade: este muitas 

vezes pode falhar, por mais que a sua regulação e direcção seja firme e recta no seu 

género. Por exemplo, nas acções voluntárias, ou seja, que se devem realizar e ser 

conduzidas a um fim por meio da vontade, se se considera o próprio acontecimento e o 

próprio alcançar o fim, vê-se que é algo contingente e falível; mais ainda: porque é assim 

falível, necessita de direcção e governo. Esta direcção emprega uma regra certa e recta, 

não por ser certa em assegurar o acontecimento, mas em assegurar o modo de proceder 

que é certo e infalível, pois procede de boa maneira quem nas coisas assim contingentes 

emprega o conselho e faz a diligência que pode”12. 

                                                 

 

12  “Respondetur ergo sine dubio esse certum, quod in istis virtutibus practicis infallibilitas earum practice, non 

speculative sumenda est, et ita veritas earum non est regulanda per id quod est, vel non est in re. Revera enim hoc est 

contingens, et potens aliter se habere, et deficere, sed infallibilitas sumitur in ordine, et conformitate ad regulam. 

Quare licet in his virtutibus materia non sit necessaria, sed contingens, et ita ex parte materiae non sint istae virtutes 

infallibiles, tamen ex parte formae, seu regulae possunt esse certae, et infallibiles in regulando, non in essendo, nec in 

ipso eventu rei: hic enim saepius potest deficere, quamvis ipsa regulatio, et directio firma sit, et recta in suo genere. 
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Seguidamente aplica o que foi dito ao caso da arte: por parte da indisposição da 

matéria pode às vezes o artefacto não sair tão bem como seria desejável, mas a forma, isto 

é, a regra que dirige a aplicação da arte, é certa e determinada. É esse o sentido da verdade 

praticamente infalível: 

“De igual modo na arte aceita-se que alguma vez não se faça bem o artefacto, por 

indisposição da matéria ou por imperfeição do agente ou do instrumento utilizado. No 

entanto é certa e infalível a regulação e a própria medida da arte, por ser conforme à ideia 

e ao fim da arte, e dirige para esse fim por si própria, determinada e formalmente, se bem 

que seja defectível por algo extrínseco e não por força da própria regra. Logo a regulação, 

pelo mesmo facto de ser recta, é certa pois é determinada, isto é, de acordo com 

determinadas regras ou de acordo com uma determinada conformidade à medida e ao 

princípio regulativo. Isto é ser formalmente infalível, quer dizer, regulativamente, se bem 

que da parte da matéria, ou seja, materialmente seja contingente e falível. E assim esta 

verdade não é regulada no âmbito do ser ou não ser da coisa em si nem do seu ponto de 

vista, mas no âmbito da conformidade ou desconformidade à regra”13. 

                                                     

 

Verbi gratia, in voluntariis, seu quae per voluntatem agenda sunt, et in finem perducenda, si consideretur ipse eventus, 

et ipsa perventio ad finem, est aliquid contingens, et fallibile: imo quia ita fallibile, indiget directione, et gubernatione. 

Haec autem directio utitur regula certa, et recta, non quae sit certa in assecurando eventu, sed in assecurando modum 

procedendi, quia est certum, et infallibile, quod qui in rebus ita contingentibus utitur consilio, et facit diligentiam 

quam potest, bono modo procedit”, n. 5. 

13  “Similiter in arte bene stat, quod aliquando ipsum artefactum non bene fiat, vel ex indispositione materiae, vel ex 

imperfectione agentis, aut instrumenti operantis, tamen regulatio, et mensuratio ipsa artis est certum, et infallibile 

quod est conformes ideae, et fini artis, et ad illum determinate dirigit ex se, et formaliter, licet ab extrinseco, et non ex 

vi ipsius regulae sit defectibilis. Regulatio ergo hoc ipso quod est recta est certa, quia est determinata, id est, 
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Passa então a abordar a questão da circularidade que parece surgir entre a rectidão do 

apetite e a regra da prudência. Explica que de facto não há um raciocínio circular pois há 

que distinguir dois níveis: o apetite recto que manifesta a recta intenção do fim e o apetite 

que é rectificado pela decisão correcta e pela escolha adequada dos meios. A intenção 

recta do fim é princípio da prudência e é rectificada pela sindérese; a decisão correcta é 

efeito da prudência: 

“Quanto ao que se diz de que se se assume a verdade prática nas acções «agíveis» e 

morais pela conformidade com o apetite recto cometemos um círculo, pois inversamente 

o apetite recto assumir-se-á a partir da regra, responde-se que a conformidade ao apetite 

recto na prudência não se entende por ordem ao apetite recto que segue a prudência, mas 

por ordem ao apetite recto que antecede a prudência e é o seu princípio. Pois a prudência 

supõe a recta intenção do fim e, a partir do fim como de um princípio, assume o conselho 

e o juízo acerca dos meios, e dirige a própria eleição e execução. A intenção rectificada 

do fim toma-se como princípio da prudência, porém a eleição recta e a prescrição dos 

meios que se deve escolher é um efeito da prudência, como frequentemente ensina S. 

Tomás e se pode ver nesta Iª-IIª, questão LVIII, art. I, e na IIª-IIª, questão XLVII, artigo 

terceiro. Quando se diz que a verdade da prudência se assume pela conformidade com o 

apetite recto entende-se com o apetite recto de acordo com a recta intenção do fim, da 

qual a prudência assume o princípio, pois em ordem ao fim recto a prudência regula o que 

                                                     

 

secundum determinatas regulas, vel determinatam conformitatem ad mensuram et principium regulativum; et hoc est 

formaliter esse infallibile, id est, regulative, licet ex parte materiae, seu materialiter sit contingens, et fallibile. Nec 

enim haec veritas regulatur penes esse, vel non esse rei in se, et a parte rei, sed penes conformitatem ad regulam, vel 

difformitatem”, n. 6. 
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rectamente se há-de dispor. Quando porém se diz que o apetite recto se assume a partir da 

prudência, entende-se tratar-se do apetite recto pela rectidão da eleição e dos meios. E 

assim não cometemos círculo, pois não é partir do mesmo para chegar ao mesmo, mas a 

diverso. Aquela recta intenção do fim não é regulada pela prudência, a qual diz respeito 

só aos meios, mas por uma regra superior, a saber, a sindérese, que contém os primeiros 

princípios práticos”14. 

Ainda falta responder à segunda dificuldade: o conselho e o juízo teriam como ponto 

de referência a realidade contigente e mutável. O argumento aqui apresentado é que, de 

facto, não é assim, porque o conselho e o juízo assumem a sua verdade da conformidade 

com o apetite recto, portanto, com a recta intenção do fim, dada pela sindérese, que 

acabou de referir no ponto anterior: 

                                                 

 

14  “Cum ergo dicitur, quod si sumitur veritas practica in agibilibus, et morabilibus per conformitatem ad appetitum 

rectum, committimus circulum, cum rursus appetitus rectus sumatur ex regula, respondetur quod conformitas ad 

appetitum rectum in prudentia non intelligitur per ordinem ad appetitum rectum, qui consequitur ad prudentiam, et est 

effectus eius, sed per ordinem ad appetitum rectum, qui antecedit prudentiam, et est principium eius. Nam prudentia 

supponit rectam intentionem finis, et ex fine tamquam ex principio consilium, et iudicium sumit de mediis, et dirigit 

ipsam electionem, et executionem, et intentio rectificata finis se habet, ut principium prudentiae, electio autem recta, 

et praestitutio medii, quod eligi debet est effectus prudentiae, ut saepe docet D. Thomas et videri potest in hac prima 

secundae, quaest. LVIII, art. I, et in secunda secundae, quaest. XLVII, articulo tertio. Cum ergo dicitur quod veritas 

prudentiae sumitur per conformitatem ad rectum appetitum, intelligitur ad rectum appetitum secundum rectam 

intentionem finis, a qua principium sumit prudentia, quia in ordine ad rectum finem regulat prudentia quod recte 

disponendum est. Cum vero dicitur quod appetitus rectus sumitur a prudentia, intelligitur de appetitu recto rectitudine 

electionis, et mediorum. Et sic non committitur circulus, quia non est ab eodem ad idem, sed ad diversum. Illa autem 

recta intentio finis non regulatur per prudentiam, quae solum est de mediis, sed ab altiori regula, nempe a syndaeresi, 

quae continet prima principia practica”, n. 7. 
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“Donde fica patente a resposta à segunda dificuldade, pois mostramos como a 

prudência, de modo antecedente à eleição, tem o conselho e o juízo, cuja verdade não se 

assume da própria situação real15 em si, mas da conformidade com o apetite recto, isto é, 

com a recta intenção do fim, em ordem ao qual e por proporção a ele se avalia a 

conveniência e a proporção dos meios, e de acordo com o preceito ou lei superior que 

dirige a tal fim. Logo, o juízo e o conselho debruçam-se sobre os meios que há que 

escolher, e têm-nos e à sua escolha como objecto sobre o qual investigam. Mas a verdade 

prática destes meios e da eleição que se há-de fazer, não se assume do próprio ser ou não 

ser dos meios, pois este juízo não é sobre a natureza e essência ou sobre a existência dos 

meios, o que pertence à especulação, mas assume-se da sua conveniência com o que é 

recto, pretendido e pressuposto antes da eleição, e da sua conformidade com a lei que o 

prescreve ou ordena a tal fim, ou seja, adequa-se em ordem a ele segundo a razão”16. 

                                                 

 

15  Traduz-se “ipsa re” por “própria situação real”. O sentido de “ipsa re” é “a própria realidade”, “a coisa concreta”, que 

no caso da prudência se traduz normalmente numa situação concreta determinada que há que avaliar com o conselho 

e o juízo. 

16  “Unde patet ad secundum, fatemur enim quod prudentia antecedenter ad electionem habet consilium, et iudicium, 

quorum veritas non sumitur ab ipsa re secundum se, sed a conformitate erga appetitum rectum, id est, erga rectam 

intentionem finis, in ordine ad quem, et per proportionem ad illum iudicatur de convenientia, et proportione 

mediorum, et iuxta praeceptum, seu legem superioris dirigentis ad talem finem. Iudicium ergo, et consilium tractant 

de mediis eligendis, et habent illa, eorumque electionem pro obiecto de quo agunt. Sed tamen veritas practica istorum 

mediorum, et electionis faciendae non sumitur ex ipso esse, vel non esse mediorum, quia hoc iudicium non est de 

natura, et quidditate, aut existentia mediorum, id enim ad speculationem pertinet, sed est de convenientia ipsius erga 

rectum intentum, et praesuppositum ante electionem, et de conformitate illius erga legem praecipientem, aut 

ordinantem de eo quod tali fini, seu in ordine ad illum convenit secundum rationem”, n. 8. 
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Finalmente, antes de passar a outra pergunta, ainda dá mais um argumento: as regras 

não são contingentes e a própria adaptação que é feita em relação ao caso concreto é 

prescrita pelas regras, principalmente no caso da prudência: 

“Ao que se diz de que a matéria desses actos práticos se debruça sobre objectos 

contingentes, responde-se que sem dúvida se debruça sobre contingentes por parte da 

matéria, não por parte da regulação, a qual pertence à razão formal. Esta sempre tem em 

vista algo praticamente certo e infalível, porque apesar de poder fracassar e de poder 

tornar-se falsa na realização 17 , no entanto o modo de operar prudencialmente ou 

artificiosamente não falha, pois procede-se prudentemente de modo humano ainda que de 

vez em quando se erre na realização. E quando se diz que as próprias regras costumam 

mudar segundo diversas ocorrências e ocasiões, responde-se que esta própria mutação, se 

se faz prudentemente, é prescrita e ordenada pelas próprias regras da prudência, e assim 

materialmente é mutação, mas formalmente e de modo regulativo é imóvel, porque é recta 

e conforme as regras”18. 

                                                 

 

17  Traduz-se aqui “in re” por “na realização” para exprimir o acto de tornar realidade o fruto da acção, mais expressivo 

do que dizer simplesmente “na realidade”. 

18  “Ad id vero quod dicitur materiam horum actuum practicorum versari circa obiecta contingentia, respondetur versari 

quidem circa contingentia ex parte materiae, non ex parte regulationis, quae pertinet ad rationem formalem, haec 

enim semper respicit aliquid certum, et infallibile practice, quia etsi deficere possit, et falsificari in re, tamen modo 

operandi prudentialiter, aut artificiose non fallitur, prudenter enim proceditur humano modo, etsi aliquando erretur in 

re. Et cum dicitur, quod etiam ipsae regulae mutari solent secundum diversas concurrentias, et occasiones, 

respondetur quod haec ipsa mutatio, si prudenter fit, ab ipsis regulis prudentiae praecipitur, et ordinatur, et sic 

materialiter mutatio est, sed formaliter, et regulative immobile est, quia rectum, et conforme regulis est”, n. 9. 
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2.3. Segunda pergunta: em que se distinguem arte e prudência 

Neste assunto a exposição é bastante esquemática e sucinta, como se referiu. Afirma 

que se distinguem quanto à matéria, à forma e ao modo, e aborda cada um destes aspectos 

por esta ordem. Relativamente à matéria, não há mais que recordar o que já foi dito: a 

prudência regula os actos livres enquanto livres, e consequentemente debruça-se sobre as 

acções imanentes, e a arte regula as obras exteriores, sendo o seu objecto mais próprio as 

acções transeuntes. Há que ter em conta que com esta nova pergunta começa de novo a 

numeração dos temas tratados: 

“Há-de responder-se dizendo que diferem por parte da matéria, por parte da forma e 

por parte do modo.  

“Sendo ambas, a prudência e a arte, hábitos ou virtudes que coincidem em ser 

hábitos operativos, ou seja, directivos de operações, diferem por parte da matéria. A 

matéria da prudência é algo «agível», isto é, os próprios actos voluntários enquanto são 

voluntários, ou seja, livres; porém a matéria da arte é algo factível, isto é, as próprias 

obras ou efeitos enquanto são em si ordenáveis e factíveis. Pois «fazer» e «agir» diferem 

nisto: «fazer» propriamente diz-se da acção transeunte ad extra; «agir» diz-se porém da 

acção imanente, própria ao próprio homem enquanto agente e operante por si, o que 

corresponde à acção livre”19. 

                                                 

 

19  “Respondetur differre ex parte materiae, ex parte formae, et ex parte modi. Cum enim uterque habitus, seu virtus 

conveniant in hoc quod sint habitus operativi, seu directivi operationum, differunt ex parte materiae, quia materia 

prudentiae est aliquid agibile, id est, actus ipsi voluntarii, ut voluntarii, seu liberi sunt; materia autem artis est aliquid 
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Relativamente à forma, dedica também só um número. A forma da prudência é a 

regulação moral em ordem ao fim devido, que não é impressa 20  na matéria mas é 

introduzida nas acções fazendo-as surgir com tendência ao objecto assim regulado. A 

forma da arte é a conformidade com a ideia do artífice e é introduzida nas coisas externas 

por alguma qualidade. Termina este ponto com uma referência às artes liberais, que assim 

como a prudência, também ordenam primeiro os seus objectos e sobre eles dispõem os 

actos do intelecto. Mas a forma desta regulação não é a mesma que a da prudência pois é 

feita independentemente da bondade daquele que opera: 

“Por parte da forma diferem porque a forma da prudência, que ela introduz nos 

actos, é a regulação moral em ordem ao fim devido. Esta regulação não é introduzida nos 

actos morais operando ou pressionando neles algo como na matéria, mas a partir do 

ditame e da proposição da prudência fazendo-os surgir21 com referência e tendência ao 

objecto assim regulado e disposto pelas regras prudenciais, porque estas regulações 

                                                     

 

factibile, id est, opera ipsa, seu effectus ut in se ordinabiles, et factibiles, eo quod facere, et agere in hoc differunt, 

quod facere proprie dicitur de actione transeunte ad extra, agere autem de actione immanenti, et ipsi homini propria ut 

per se agenti, et operanti, quod liberae actionis est”, n. 1. 

20  O verbo “imprimere” e o correspondente substantivo “impressio” têm o sentido de “apertar sobre”, “firmar sobre”, 

“aplicar”, “gravar”, “imprimir”, “fazer uma marca” (cf. DLP). Portanto, transmite a ideia de uma influência não 

meramente exterior mas afectando “fisicamente” o objecto, sendo muitas vezes explicitada por “mutatio”, mutação. 

Pela dificuldade de encontrar uma expressão inequívoca e abrangente, optámos quase sempre pela tradução mais 

imediata: há que ter em conta o sentido originário, para não reduzir a expressão ao significado que “imprimir” tem 

actualmente na linguagem corrente. 

21  A tradução de “elicio” e palavras derivadas, não é fácil: corresponde a “fazer sair”, “provocar” (DLP). Ao longo do 

nosso trabalho, optámos por “fazer surgir”, “dar origem”. 
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primeiro alcançam o objecto e a partir do objecto são infundidas no acto. O acto não 

extrai nada a partir do objecto a não ser mediante a referência e a tendência.  

“Pelo contrário, a forma da arte é a regulação e a conformidade à ideia do artífice. 

Esta é aplicada e introduzida nas coisas factíveis e externas por alguma qualidade, e a 

regulação dispõe e compõe a própria matéria para ser configurada à ideia do artífice, por 

exemplo alguma figura ou lugar ou ordem dos corpos, como na casa edificada, no navio, 

no vestido, etc.  

“Se no entanto se trata de uma arte liberal, que dispõe e regula os actos do homem 

em ordem a alguns objectos, como a lógica dispõe os silogismos, a música os sons, e a 

aritmética os números, etc., então também a forma da arte primeiro alcança os objectos, 

os quais dispõe e regula, e sobre eles assim dispostos e propostos se debruçam os actos 

feitos surgir por tendência e por referência ao objecto assim regulado e disposto. Mas 

mesmo assim esta regulação da arte difere da regulação moral, porque a regulação moral 

é segundo a lei imposta aos actos livres e de acordo com a disposição da razão para agir 

rectamente; a regulação artificiosa é uma disposição do objecto absolutamente 

independente da rectidão e da intenção da vontade ou da lei de viver rectamente, 

rectificando em si somente a própria coisa que há-de ser entendida ou conhecida ou 

operada de acordo com o fim da arte, não de modo a rectificar a decisão do operante”22. 

                                                 

 

22  “Ex parte formae differunt, quia forma prudentiae, quam in actibus introducit, est regulatio moralis in ordine ad 

debitum finem; quae regulatio non introducitur in actibus moralibus operando, seu imprimendo aliquid in ipsis sicut 

in materia; sed ex dictamine, et propositione prudentiae eliciendo ipsos cum respectu, et tendentia ad objectum sic 

regulatum, et dispositum regulis prudentialibus, quia regulationes istae primo tangunt objectum, et ab objecto 

hauriuntur in actu. Actus autem non haurit aliquid ab objecto, nisi mediante respectu, et tendentia. At vero forma artis 

est regulatio, et conformitas ad ideam artificis, quae regulatio in rebus factibilibus, et externis imprimitur, et 
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No que diz respeito ao modo como medem, a arte difere da prudência por aplicar 

regras certas e determinadas, enquanto a prudência aplica regras decididas e de acordo 

com as circunstâncias. Por isso, a prudência necessita do conselho para ter firmeza, 

enquanto a arte recebe a firmeza das regras certas e determinadas que segue. No entanto, 

nas artes que têm uma matéria muito variável, como seja a medicina, a navegação e arte 

militar, também há necessidade de conselho: 

“Por parte do modo de operar estes dois hábitos práticos diferem primeiro por parte 

do intelecto, pois a arte procede por vias, ou seja, regras certas e determinadas, a 

prudência, porém, por regras decididas e de acordo com a ocorrência dos assuntos, das 

ocasiões e das circunstâncias; donde vem que a prudência tem mais em conta a 

individuação das acções e o próprio aqui e agora, do que a arte. Esta, apesar de dar origem 

a acções e efeitos individuais, porém não assume a rectidão do seu juízo das 

circunstâncias e ocorrências, como a prudência.  

“Diferem também por parte do conselho, pois para a arte não se requer 

propriamente falando conselho como para a prudência, pois na arte existem determinadas 

                                                     

 

introducitur per aliquam qualitatem, quae materiam ipsam disponit, et componit ad configurandum suae ideae, sicut 

est aliqua figura, vel situs, aut ordo corporum, ut in domo aedificata, in navi, in veste, etc. Si vero sit ars liberalis, 

quae actus hominis disponit, et regulat in ordine ad aliqua objecta, sicut logica disponit syllogismos, et musica sonos, 

et arithmetica numeros, etc. tunc forma artis etiam prius tangit objecta, quae disponit, et regulat, et circa illa sic 

disposita, et proposita actus eliciti versantur per tendentiam, et respectum in objectum sic regulatum, et dispositum. 

Sed tamen ista regulatio artis in actibus differt a regulatione morali, quia moralis est secundum legem impositam 

actibus liberis, et juxta rationis dispositionem ad recte agendum, artificiosa vero est dispositio objecti omnino 

independens a rectitudine et intentione voluntatis, aut a lege recte vivendi, sed solum rem ipsam intelligendam, aut 

cognoscendam, vel operandam in se rectificans juxta finem artis, non ut rectificetur arbitrium operantis”, n. 2. 
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vias e modos de operar, não na prudência. Esta procede de modo que exige decisão e 

assim necessita do conselho para que a prudência tenha firmeza. A firmeza da arte não se 

assume a partir do conselho nem do que ocorre aqui e agora, mas a partir das regras 

determinadas que utiliza, a não ser possivelmente de modo acidental pela contingência da 

matéria, como na arte de navegar e na medicina, nas quais se utiliza o conselho, e na 

militar, ainda que esta não seja arte, mas prudência governativa. Nisto também de algum 

modo coincidem a arte de navegar, a medicina e a agricultura, que de muitos modos 

participam do regime e da governação, ou seja, da prudência pela contingência e incerteza 

da matéria”23. 

Quanto ao modo como regulam, falta ainda referir a diferença que surge por parte da 

potência apetitiva e executiva. A arte não exige a rectificação na vontade do artífice, nem 

que ele actue livremente: só exige que actue sabendo o que está a fazer. E acaba este ponto 

referindo o exemplo do artífice que faz mal de propósito: é menos censurado do que o que 

faz mal sem querer. Na prudência dá-se a situação contrária: 

                                                 

 

23  “Ex parte autem modi operandi differunt isti duo habitus practici, tum, ex parte intellectus, quia ars procedit per 

certas determinatas vias, seu regulas, prudentia autem per arbitrarias, et juxta occurrentiam negotiorum, et 

occasionum, et circumstantiarum: unde magis respicit individuationem actionum prudentia, et ipsum hic et nunc, 

quam ars; quae licet individuas actiones, et effectus eliciat, tamen eius iudicii rectitudo, non ex circumstantiis, et 

occurrentiis desumitur sicut prudentia; tum ex parte consilii, quia ad artem (non) requiritur per se loquendo consilium 

sicut ad prudentiam, eo quod in arte sint determinatae viae, et modi operandi, non in prudentia, quae arbitrario modo 

procedit, et sic indiget consilio, ut firmitatem prudentia habeat: firmitas autem artis non ex consilio desumitur, nec ab 

eo quod occurrit hic et nunc, sed ex determinatis regulis quibus utitur, nisi forte per accidens ob contingentiam 

materiae, ut in arte navigatoria, et medica ubi adhibetur consilium, et in militari, quamvis haec non sit ars, sed 

prudentia gubernativa, in quo etiam aliquo modo conveniunt navigatoria, et medica, et agricultura, quae plurimum 

participant de regimine, et gubernatione, seu prudentia ob materiae contingentiam, et lubricitatem”, n. 3. 
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“Por fim também diferem no modo por parte da potência apetitiva e da executiva, 

pois para que o artífice proceda como exige a arte não se requer que proceda com recta 

intenção, ou escolhendo operar movido pela honestidade em si, ou não forçado, ou 

firmemente e a partir do hábito. Mas só se requer que opere sabendo, ou seja, entendendo, 

como ensina o Filósofo no Livro II da Ética, cap. IV, e também S. Tomás lição IV.  

“Porém para a prudência, como para os actos virtuosos, requerem-se aquelas 

condições, quer simpliciter quer para que se façam perfeitamente segundo o hábito da 

virtude. Daí que se o artista por ignorância da arte faz algum objecto mal é censurado, não 

assim se faz mal querendo, desde que não seja por ignorância. Pelo contrário, o prudente é 

mais censurado se querendo peca porque isso provém de maior malícia, e 

consequentemente de pior e mais torpe direcção”24. 

2.4. Terceira pergunta: a autonomia da arte 

Na terceira pergunta começa por abordar uma questão que já tinha sido tratada no 

Cursus Philosophicus, ao comentar os livros De Anima. É a questão de saber como 

influem os hábitos nos seus efeitos e acções. Este assunto está intrinsecamente relacionado 

                                                 

 

24  “Tum denique differunt in modo ex parte appetitivae potentiae, et executivae, quia ad debitum modum artis non 

requiritur quod procedat artifex cum recta intentione, aut eligens operari propter ipsam honestatem, aut non invitus, 

aut firmiter, et ex habitu, sed solum requiritur quod sciens, seu intelligens operetur, ut docet philosophus II ethicorum, 

cap. IV, et ibi D. Thomas lect. IV. Ad prudentiam autem sicut et ad virtuosum actum requiruntur illae conditiones, vel 

simpliciter, vel ut perfecte fiant secundum habitum virtutis. Unde artifex si peccat ex ignorantia artis vituperatur, non 

autem si volens peccat, dummodo non ex ignorantia. At vero prudens magis vituperatur si volens peccat, quia ex 

majori malitia, et consequenter ex turpiori, et pejori directione”, n. 4. 
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com o modo como o intelecto e a vontade influem nas potências que dependem deles: se 

por uma influência moral ou se por uma influência imediata. A dificuldade pôe-se não em 

relação às acções imanentes implícitas nos actos do intelecto, mas em relação às acções 

exteriores que deles derivam: 

“Responde-se dizendo que isto depende muito daquela questão onde se pergunta se 

o intelecto e as potências directivas operam nas outras potências que dirigem: se só por 

simpatia e pela conjunção das potências na própria alma, ou se por alguma impressão 

nelas pela qual são movidas pela potência superior dirigente. Desta dificuldade tratámos 

nos livros sobre a alma, questão XII. E esta dificuldade aparece acerca da influência da 

prudência e da arte nos actos ou efeitos externos, que através da acção transeunte são 

feitos pelos membros exteriores e pela faculdade motora ou outras potências sensitivas. 

“Acerca do próprio acto imanente a que a prudência e a arte dão origem dentro do 

intelecto não há dúvida que podem proceder do próprio hábito da arte e da prudência, 

como os outros actos imanentes podem proceder dos seus hábitos. Nisto não há nenhuma 

diferença entre hábitos especulativos e práticos: todos são disposições das potências para 

operar, donde todos influem do mesmo modo na operação.  

“A dificuldade surge quando se trata dos actos ou efeitos que a prudência e a arte 

dirigem ou dispõem nas outras potências: a prudência dirige os actos da vontade ou as 

paixões do apetite; a arte dirige a mão para cortar ou para mover de modo artificioso e ao 

mesmo tempo produz o próprio efeito artificioso nalguma matéria”25. 

                                                 

 

25  “Respondetur hoc multum dependere ex illa quaestione an intellectus, et potentiae directivae operentur in alias quas 

dirigunt per solam sympathiam, et conjunctionem potentiarum in eadem anima; an per impressionem aliquam in ilIas 

qua moveantur a superiori potentia dirigente. De qua difficultate egimus in libris de anima, quaestione XII. Et 
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Numa primeira aproximação, começa por ver o que se refere aos actos do conselho e 

do juízo e conclui que estes actos não movem fisicamente mas somente moralmente: 

“Como esta direcção não pode ser feita pela prudência, ou pela arte, a não ser 

mediante os actos do intelecto, que os faz surgir, encontramos na prudência três actos, a 

saber, o juízo, o conselho e o preceito. Na arte porém o conselho por si não é requerido a 

não ser por alguma contingência da matéria; requer-se sim o preceito e o juízo pois o 

artífice deve dispor acerca do artefacto a fazer de acordo com as suas ideias e com o recto 

exemplar, e segundo a ordem ao fim, que sem o juízo não se pode fazer; deve escolher 

uma matéria conveniente e aplicar-se a ordenar e a introduzir a forma da arte de acordo 

com tais regras, e também julgar sobre a conveniência de tal artefacto e do modo de o 

fazer. Requer-se também o preceito ou império pelo qual ordene eficazmente o quê e de 

que modo o produto há-de ser feito pela arte: esta ordenação deve ser feita pelo preceito 

que declara e ordena eficazmente o que será operado.  

“Falando com precisão sobre estes actos do conselho e do juízo, consta 

suficientemente não poderem influir fisicamente mas moralmente, pois não operam a não 

ser por proposição e apreensão do objecto, as quais não podem influir fisicamente mas 

                                                     

 

difficultas haec procedit de influentia prudentiae, et artis in actus, vel effectus externos, qui transeunte actione fiunt 

per exteriora membra, et facultatem motivam, aut alias potentias sensitivas. Nam de actu ipso immanente, quem 

prudentia, et ars eliciunt intra intellectum non est dubium quod ab ipso habitu artis, et prudentiae, possunt procedere, 

sicut alii actus immanentes a suis habitibus: in hoc enim nulla est differentia inter habitus speculativos, et practicos, 

cum omnes sint dispositiones potentiarum ad operandum, unde omnes influunt eodem modo in operationem. Sed 

difficultas est de actibus, vel effectibus quos dirigunt, aut disponunt prudentia, et ars in aliis potentiis, ut prudentia 

cum dirigit actus voluntatis, vel passiones appetitus; ars cum dirigit manum ad incidendum, vel movendum artificioso 

modo, et dum ipsum effectum artificiosum producit in aliqua materia”, n. 1. 
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moralmente: a partir do próprio juízo ou conselho, falando com precisão, não se move 

nada de modo eficaz e com a pressuposição e o impulso da vontade, mas só pela 

apreensão e pelo ditame, ou seja, pela proposição do intelecto. A mera proposição e o 

mero conhecimento do objecto, ou melhor o juízo, não influi a não ser pelo modo como o 

faz o próprio objecto proposto, a saber, dirigindo ou atraindo, o que no seu todo nada põe 

noutra potência, nem move premindo e impelindo fisicamente, mas manifestando e 

julgando, o que é uma influência moral”26. 

Quanto ao acto do preceito ou do império, comum tanto à arte como à prudência, 

refere que o intelecto prático só move eficazmente com o impulso da vontade. O intelecto 

só por si não move. A vontade move não por simpatia mas por uma mutação real nas 

                                                 

 

26  “Cum autem directio ista non possit fieri a prudentia, vel arte nisi mediantibus actibus intellectus, quos elicit, 

invenimus in prudentia tres actus, scilicet judicium, consilium, praeceptum. In arte vero consilium per se non est 

requisitum nisi ob aliquam contingentiam materiae; requiritur vero praeceptum, et judicium, eo quod artifex debet 

disponere de artefacto faciendo juxta ideas ipsius, et rectum exemplar, et secundum ordinem ad finem, quod sine 

judicio fieri non potest; debet enim eligere convenientem materiam, et applicare se ad ordinandum, et introducendum 

formam artis juxta tales regulas, atque adeo judicare de convenientia talis artefacti, et modi faciendi ipsum. Requiritur 

etiam praeceptum, seu imperium, quo ordinet efficaciter quid, et quomodo res facienda sit ab arte, haec enim 

ordinatio per praeceptum fieri debet cum efficaciter intimet, et ordinet quid sit operandum. Circa hos actus de consilio, 

et de judicio praecise loquendo, satis constat non posse physice influere, sed moraliter, quia non operantur nisi per 

proportionem, et apprehensionem objecti, quae influere non potest physice, sed moraliter: nec enim ex ipso judicio, 

aut consilio praecise movetur aliquis efficaciter, et ex praesuppositione, et impulsu voluntatis, sed ex sola 

apprehensione, et dictamine, seu propositione intellectus. Sola autem objecti propositio, et cognitio, seu judicium non 

influit nisi eo modo quo objectum ipsum propositum, scilicet dirigendo, aut alliciendo, quod totum nihil ponit in alia 

potentia, nec movet imprimendo, et impellendo physice, sed manifestando, et judicando, quod est moralis influentia”, 

n. 2. 
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outras potências. Isto não é contrariado pelo facto de os actos da vontade serem actos 

imanentes, pois os actos imanentes podem ser virtual e de modo eminente transeuntes: 

“Sobre o acto do preceito, pelo qual, com o pressuposto impulso da vontade, o 

intelecto prático opera eficazmente, seja pela prudência nos «agíveis» ou actos imanentes 

ad intra, seja pela arte nos factíveis ad extra, a explicação é outra. Aí não intervém só a 

simples proposição do objecto, mas também a aplicação eficaz da vontade, a qual tem a 

força de mover e de premir outras potências a ela sujeitas e dirigíveis pela razão. E assim 

existe uma especial dificuldade em ver como estas virtudes movem as outras, nas quais 

imperam: se por mera simpatia, na medida em que uma potência, pela ligação e conjunção 

que tem com outra na mesma alma, pode mover ou operar o movimento da outra, ou se 

por impressão, ou seja, alguma mutação, pela qual uma potência ou uma virtude se 

aplique noutra. Toda a virtude ou potência superior pode mover outra inferior e 

consequentemente a partir da própria superioridade e ordem em relação à outra pode 

também comunicar-lhe o seu movimento, o que sem excepção não se faz a não ser por 

alguma difusão da virtude ou impressão, ou seja, mutação feita na outra potência.  

“Isto não vai contra a razão de ser de acto imanente, pois o acto imanente pode ser 

virtual e de modo eminente transeunte, na medida em que também a potência imanente é 

por si directiva, superior e motora de outra. Nem de outro modo, propriamente falando, 

pode ser motora, a não ser podendo também aplicar-se sobre e mudar algo na outra 

potência. A simples ligação de potências na mesma alma não constitui uma potência 

superior em relação a outra nem motora dela, pois por esta ligação só se obtém que, 
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estando uma potência a operar, a outra opere, o que não constitui mais superioridade e 

moção dela na outra do que ao contrário”27. 

Preparando a dificuldade que há-de levantar a seguir, especifica para o caso da arte 

que, a partir do intelecto e pressupondo a intervenção da vontade, move os membros 

exteriores e assim origina os efeitos artificiais: 

“Tendo nós, na questão XII dos livros sobre a alma, partindo do que diz S. Tomás, 

rejeitado este modo de mover só por simpatia, e defendido o modo de mover uma 

potência noutra ou de uma virtude noutra por impressão e mutação, isso também 

admitimos no caso presente: a arte e a prudência podem pelo acto do império mover 

outras potências, faculdades, ou virtudes, por uma impressão física e real chegando até à 

                                                 

 

27  “De actu autem praecepti, quo efficaciter, et ex praesupposito impulsu voluntatis operatur intellectus practicus, sive 

per prudentiam in agilibus, seu actibus immanentibus ad intra, sive per artem in factibilibus ad extra, alia est ratio, 

quia ibi non intervenit nuda objecti propositio, sed etiam efficax applicatio voluntatis, quae habet vim movendi et 

imprimendi in reliquas potentias sibi subjectas, et per rationem dirigibiles. Et ideo est specialis difficultas, quomodo 

virtutes istae, quae imperant aliis moveant ilIas; an per solam sympathiam, quatenus una potentia ex colligatione, et 

conjunctione quam habet cum alia in eadem anima, habet ad motum alterius moveri, et operari; an vero per 

impressionem, seu immutationem aliquam, qua una potentia imprimat in aliam, vel una virtus in aliam, quia omnis 

virtus, vel potentia superior, est motiva alterius inferioris, et consequenter ex ipsa superioritate, et ordinatione ad 

alteram potest etiam illi communicare motionem suam, quod utique non fit nisi per aliquam diffusionem virtutis, aut 

impressionem, seu mutationem factam in alia potentia. Quod non est contra rationem actus immanentis, quia actus 

immanens virtualiter, et eminenter potest esse transiens, quatenus etiam potentia immanens est de se directiva, et 

superior, et motiva alterius, nec potest aliter motiva esse proprie loquendo nisi possit etiam imprimere, et immutare 

aliquid in illa. Sola enim colligatio potentiarum in eadem anima non constituit unam potentiam superiorem alteri et 

motivam illius, ex hac enim colligatione solum habetur, quod una potentia operante alia operetur, quod non magis 

constituit superioritatem, et motionem hujus in illam, quam e converso”, n. 3. 
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própria faculdade motora dos membros, que são movidos pelo apetite sensitivo. Em todas 

estas potências, a partir do intelecto com a pressuposição da vontade, pode derivar-se e 

estender-se a impressão real, pela qual todas aquelas potências são dirigidas e mudadas 

em ordem ao efeito da arte. Enfim, a própria faculdade motora, que está actualizada e 

disposta nos membros, por esta impressão imperativa do intelecto prático produz, através 

de algum modo artificioso especial, um movimento pelo qual induz o efeito artificial na 

matéria, seja tal figura, tal lugar ou ordenação dos corpos ou movimento entre si. Não é 

necessário repetir aqui esta doutrina que antes largamente expusemos e mostrámos ser de 

S. Tomás”28. 

Está então reunido o que é necessário para apresentar a dificuldade central desta 

pergunta: a arte move sob o impulso da vontade. Mas ao mesmo tempo, há artes que 

imperam outras sem ter em conta a vontade e por outro lado não é próprio da arte 

rectificar a vontade do artífice. Logo, o acto de imperar da arte não depende da vontade e 

se depende, então é a prudência que o tem de dirigir. Como veremos mais à frente, é uma 

                                                 

 

28  “Nos ergo cum in libris de anima, quaestione XII, ex sententia D. Thomae rejecerimus hunc modum movendi per 

solam sympathiam et adstruxerimus modum movendi unius potentiae in aliam, vel unius virtutis in aliam per 

impressionem, et immutationem: hoc etiam admittimus in praesenti, quod ars, et prudentia possunt per actum imperii 

movere alias potentias, vel facultates, aut virtutes per physicam, et realem impressionem usque ad ipsam facultatem 

motivam membrorum, quae ab appetitu sensitivo moventur, et in omnes istas potentias derivari potest, et redundare 

impressio realis ab intellectu ex praesuppositione voluntatis, qua omnes illae potentiae diriguntur, et immutantur in 

ordine ad effectum artis et tandem ipsa facultas motiva, quae est in membris actuata, et affecta ista impressione 

imperativa intellectus practici, producit motum modo quodam speciali artificioso, per quem inducitur effectus 

artificialis in materia, puta talis figura, talis situs, aut ordinatio corporum, vel motuum inter se. Quam doctrinam quia 

ibi late tradidimus, et ex D. Thoma ostendimus, non oportet hic repetere”, n. 4. 
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maneira muito subtil de introduzir uma questão, parecendo até que mais do que levantar 

algum problema está a expor aquilo que pensa: 

“Só surge a dúvida sobre o modo como a arte emprega o império deduzido da 

vontade para mover fisicamente. Pois estes hábitos da arte estão no intelecto, e um tem 

superioridade sobre outro independentemente da vontade, como a arte de navegar impera 

ao ferreiro e a equestre ao fabricante de freios, sem referência à vontade. Nem uma arte é 

mais considerada porque por ela o artífice é recto e opera segundo a vontade mas somente 

porque é recto e opera segundo o intelecto e as suas regras. Logo o acto de imperar e de 

ordenar na arte, enquanto é arte, não depende da vontade. Se a utiliza, ou recorre à sua 

direcção, não é em razão da arte mas em razão da prudência, uma vez que aquele 

exercício é livre e assim sujeito às regras da prudência, não da arte. Do mesmo modo 

também o exercício e uso das ciências, porque se faz livremente, é dirigido pela prudência 

e não pela própria ciência”29. 

A resposta está estruturada em dois pontos. No primeiro distingue entre o que no 

acto do império de uma arte compete à prudência e o que compete à arte propriamente 

dita: àquela compete-lhe o que se refere quanto ao uso e ao exercício, a esta quanto à 

                                                 

 

29  “Solum dubitatis quomodo ars utatur imperio deducto a voluntate ut physice moveat. Nam habitus isti artis sunt in 

intellectu, et unus habet superioritatem in alium independenter a voluntate; sicut ars navigatoria imperat fabrili, et 

equestris fraenofactivae sine ordine ad voluntatem. Nec enim ars in eo laudem habet quod secundum voluntatem 

rectificetur artifex, et operetur, sed solum secundum intellectum, et regulas eius. Ergo actus imperandi, et ordinandi in 

arte, in quantum artis est, non dependet a voluntate; quod si utitur illa, aut directione eius, non erit in ratione artis, sed 

in ratione prudentiae, quatenus exercitium illud liberum est, et sic prudentiae regulis subjectum, non artis: 

quemadmodum etiam exercitium, et usus scientiarum, quia libere fit a prudentia dirigitur, non ipsa scientia”, n. 5. 
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direcção da obra exterior. A arte não move directamente os membros exteriores, mas 

dirige-os através de outras potências e faculdades: 

“Responde-se que todo o império se exerce por um acto livre, e a sua direcção, 

enquanto é livre e no que se refere ao seu uso e ao seu exercício, pertence à prudência, se 

se faz rectamente, ou à imprudência, se de mau modo. No entanto, não repugna que este 

preceito e exercício livre também possa estar atribuído à arte quanto à direcção da obra 

artificiosa e quanto ao modo próprio da arte, que deriva do intelecto para a obra exterior. 

Nisto aceita-se que uma arte seja superior a outra, lhe impere e faça toda a coordenação 

por diversas potências até à última execução, pois bem pode ocorrer alguma acção 

exterior com dependência de várias potências tanto directivas como executivas. Logo a 

arte tem império nos membros exteriores não de modo imediato mas mediante potências e 

faculdades que concorrem e se requerem para o movimento exterior.  

“Quanto ao exercício e ao uso, uma arte ou uma virtude impera outra, certamente 

sempre de modo dependente da vontade, da qual recebe o intelecto a força de operar e 

imperar quanto ao exercício. Porém quanto à especificação, visto que o fim, ou seja, o 

objecto de uma arte ou virtude do qual ela recebe a espécie, se subordina ao outro fim 

superior, é assim imperada ou dirigida por esse fim”30. 

                                                 

 

30  “Respondetur omne imperium exerceri per actum liberum, et directionem illius in quantum liber est, et quoad usum, 

et exercitium ejus pertinere ad prudentiam, si recte fiat, vel ad imprudentiam si prave. Verumtamen non repugnat hoc 

praeceptum, et liberum exercitium etiam arti deservire posse quantum ad directionem operis artificiosi, et quantum ad 

ipsum modum artis, qui ab intellectu derivatur ad opera exteriora. Et in hoc stat bene quod una ars fit superior altera, 

eique imperet, et totam ipsam coordinationem per diversas potentias faciat usque ad ultimam executionem, quia bene 

potest aliqua actio exterior procedere cum dependentia a pluribus potentiis tam directivis, quam executivis. Ars ergo 

habet imperium in membra exteriora non immediate, sed mediantibus potentiis, et facultatibus, quae ad exteriorem 
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Por fim, aborda a questão da competência da prudência na execução das obras 

próprias da arte. À prudência compete-lhe só o que tem uma dimensão de liberdade, 

portanto, o que se refere ao exercício da arte. Quanto à especificação do que há que fazer, 

é a arte que a tem de determinar e sob esta formalidade uma arte pode imperar e medir 

uma arte inferior: 

“Por isso afirmamos que o exercício do império sempre se faz mediante o acto da 

vontade, que impulsiona e dá eficácia ao próprio exercício; e quanto a isto, o império 

pertence à prudência e por ela é dirigido.  

“Porém o império no próprio exercício de imperar também pode reservar para si 

alguma formalidade pertencente à especificação, tendo em conta que o fim superior 

determina o inferior ou determina as coisas que se ordenam ao fim, para que de acordo 

com o fim sejam medidas e reguladas. Assim, a sua determinação toma-se de modo 

dependente desse fim, também na sua própria razão de ser objectiva. Deste modo e sob 

esta formalidade, também uma arte impera outra ou a execução da sua obra: essa direcção 

e império não é regulada só segundo a prudência, mas também segundo a arte ou outro 

hábito superior, pois a prudência pelo império só regula e mede aquilo que é livre nos 

actos e aquilo que pertence ao exercício conforme se faz livremente. O que de facto 

pertence ao fim superior ou à conformidade e adequação a ele, pode também ser imperado 

e ordenado pela arte ou por outras virtudes que digam respeito aos fins. E isto diz-se 

                                                     

 

motum concurrunt, et requiruntur. Una autem ars imperat alteri, vel una virtus alteri, quoad exercitium quidem, et 

usum semper dependenter a voluntate, unde accipit intellectus vim operandi, et imperandi quoad exercitium. Quoad 

specificationem autem quatenus finis, seu objectum unius a quo habet speciem subordinatur alteri superiori fini, et sic 

ab illo imperatur seu dirigitur”, n. 6. 
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pertencer à especificação pois o objecto da virtude ou arte inferior, que é especificativo 

dela, também naquilo que é especificativo, é medido e adequa-se de acordo com a 

exigência daquele fim a partir do qual é imperado, e recebe dele o modo e a determinação, 

pois é tornado apto e habilitado para ele”31. 

2.5. Quarta pergunta: as artes liberais e as artes mecânicas 

A resposta à quarta pergunta é a mais extensa, como já foi referido. Começa por 

fazer uma distinção interessante entre os vários sentidos que pode ter a diferença entre 

“agível” e factível: 

                                                 

 

31  “Quare fatemur quod semper exercitium imperii fit mediante actu voluntatis impellente, et efficaciam dante in ipso 

exercitio, et quantum ad hoc, imperium illud pertinet ad prudentiam, ab eaque dirigitur. Sed tamen in hoc ipso 

exercitio imperandi etiam reducere potest aliqua formalitas ad specificationem pertinens, secundum quod finis 

superior determinat inferiorem, vel ea quae ordinantur ad finem, ut juxta ipsum mensurentur et regulentur, et sic 

determinatio eorum etiam in ipsa objectiva ratione sui dependenter ab illo fine se habet. Et hoc modo, atque sub ista 

formalitate etiam una ars imperat alteri, vel executioni sui operis, nec talis directio, et imperium solum regulatur 

secundum prudentiam, sed etiam secundum artem, vel habitum alium superiorem, quia prudentia solum regulat per 

imperium, et mensurat id quod liberum est in actibus, et id quod pertinet ad exercitium prout libere fit. Quod vero 

pertinet ad finem superiorem, vel ad conformationem, et adaequationem cum ipso, potest etiam imperari, et ordinari 

per artem, vel alias virtutes respicientes fines. Et hoc dicitur pertinere ad specificationem, eo quod objectum virtutis, 

seu artis inferioris, quod est specificativum illius, etiam in eo quod specificativum est, commensuratur, et adaequatur 

juxta exigentiam illius finis a quo imperatur, et modum accipit ab ipso, atque determinationem, quia coaptatur, et 

habilitatur ad illum”, n. 7. 
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“Responde-se comummente pondo a diferença entre artes liberais e servis em que a 

arte liberal se debruça sobre as acções, ou seja, sobre os «agíveis», a arte servil sobre os 

factíveis, como diz Aristóteles no VI livro da Ética, cap. III e IV. Mas há que notar que 

«agível» e factível podem distinguir-se de três modos. Primeiro, assumindo o próprio agir 

como acção imanente e o fazer como acção transeunte. Segundo, assumindo o próprio 

agir também como acção transeunte mas que não produz algum termo, ou seja, alguma 

coisa realizada que permaneça, e o fazer como a acção transeunte que produz algo 

operado que permanece. Assim, o pulsar com arte da cítara não produz algo permanente 

mas só algum impulso na corda, pelo qual surge o som, e isto é algo transeunte; por outro 

lado, a arte fabril produz um banco, uma cadeira, algum recipiente, etc., que são 

realizados e em si existentes. No terceiro modo, o «agível» assume-se indistintamente 

como a acção imanente ou transeunte, enquanto livre e exercida de modo moral; o factível 

como a acção que produz um efeito exterior, não atendendo ao modo de liberdade ou de 

moralidade, mas ao modo do próprio efeito em si. O modo da moralidade tem em vista 

tornar bom o próprio operante; o modo da arte tem em vista tornar boa a própria obra ou o 

próprio efeito em si, sem se importar com o que se refere ao próprio operante”32. 

                                                 

 

32  “Respondetur communiter poni differentiam inter artes liberales, et serviles, quod liberalis versatur circa actiones, seu 

circa, agibilia: servilis vero circa factibilia, ut tradit Aristoteles VI ethicorum, cap. III et IV. Sed tamen est notandum, 

quod agibile et factibile possunt tripliciter distingui. Primo, sumendo ipsum agere pro actione immanente, et facere 

pro transeunte: secundo, sumendo ipsum agere etiam pro actione transeunte, sed non producente aliquem terminum 

seu rem operatam permanentem; facere vero pro actione transeunte producente aliquod operatum permanens; sicut 

pulsatio artificiosa citharae non producit aliquid permanens, sed solum quemdam impulsum in chordis, quo efficit 

sonum, et hoc est aliquid transiens; at vero ars fabrilis producit scamnum, cathedram, vas aliquod, etc. quae sunt 

operata, et in se existentia. Tertio modo agibile sumitur promiscue pro actione, sive immanenti, sive transeunti prout 

libera, et morali modo exercita; factibile vero pro actione producente effectum ad extra, non attendendo ad modum 
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Descreve então o que é uma arte liberal, esclarecendo bem que tem por objecto as 

acções imanentes mas não na sua dimensão moral: dirigem-se mais à verdade do que à 

bondade. Portanto, Poinsot aqui quer prevenir o mal-entendido de confundir as artes 

liberais como uma espécie de prudência: 

“Pressupondo esta distinção, dizemos que a arte liberal é a recta razão dos 

«agíveis» não na medida em que são morais ou tornam bom o operante, mas na medida 

em que tornam boa a própria obra com a bondade da obra, sem referência à bondade do 

operante, que é honestidade, nem à sua malícia, que é perversão. E isto é assim porque a 

arte não depende nas suas regras e princípios da rectidão da vontade e da recta intenção 

do fim, mas pode fazer-se uma obra de arte perfeita ainda que seja má a vontade. Donde 

não tem em vista a bondade do operante, nem o protege da malícia, mas só tem em vista a 

bondade, ou seja, a rectidão, da própria obra em si. Em consequência, se houver uma arte 

que diga respeito aos «agíveis», ou seja, às acções mais do que aos efeitos, não tem em 

vista essas acções na medida em que são morais, procedentes de recta intenção ou que 

rectificam a própria vontade do modo como a própria componente voluntária e livre da 

acção é rectificável, mas na medida em que a própria acção em si, independentemente de 

qualquer consideração como voluntária e livre, é rectificável e dirigível nalguma 

adequação à verdade mais do que à bondade. Donde tal direcção é feita pela ideia e pela 

                                                     

 

libertatis, vel moralitatis, sed ad modum ipsius effectus in se. Modus enim moralitatis respicit bonum reddere ipsum 

operantem, modus autem artis bonum reddere ipsum opus, seu ipsum effectum in se, quidquid sit de ipso operante”, n. 

1. 
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arte, assim como o voluntário e livre nas acções é dirigível pela prudência e pela 

decisão”33.  

Pondo as artes liberais em comparação com as artes mecânicas, a diferença surge no 

que diz respeito à utilização ou não de matéria exterior. O emprego de matéria exterior 

exige esforço físico e trabalho; as acções que são exclusivas e próprias do homem não 

utilizam matéria exterior – é o caso da música, da retórica, da aritmética e da gramática: 

“A arte liberal tem mais em vista a direcção das acções do que a direcção dos 

efeitos permanentes. A arte mecânica ou servil tem mais em vista os efeitos que as 

acções, donde é mais laboriosa que engenhosa, pois maneja matérias externas e 

transformáveis pelo trabalho. Pelo contrário, a arte liberal situa-se entre as acções próprias 

do homem, e, propriamente falando, não produz efeitos exteriores permanentes, pois estes 

efeitos postulam uma matéria exterior permanente, que não é transformada e manejada a 

não ser por algum trabalho e obra servil. As acções humanas em si mesmas consideradas 

                                                 

 

33  “Hac distinctione praesupposita dicimus artem liberalem esse rectam rationem agibilium non quatenus moralia sunt, 

aut bonum reddunt operantem, sed quatenus opus ipsum reddunt bonum bonitate operis, sine ordine ad bonitatem 

operantis, quae, est honestas, neque ad malitiam, quae est obliquitas. Et hoc ideo est, quia ars non dependet in suis 

regulis, et principiis ex rectitudine voluntatis, et recta intentione finis, sed potest fieri perfectum opus artis 

quantumvis sit prava voluntas. Unde non respicit bonitatem operantis, nec curat de malitia, sed solum bonitatem, seu 

rectitudinem ipsius operis in se. Unde si datur aliqua ars quae respiciat agibilia, seu actiones potius quam effectus, 

non respicit tales actiones quatenus morales, ex intentione recta procedentes, aut voluntatem ipsam rectificantes, ita 

quod ipsum voluntarium, et liberum actionis rectificabile sit, sed quatenus ipsa actio in se independenter a ratione 

aliqua voluntarii, et liberi rectificabilis est, et dirigibilis in aliqua adaequatione veritatis potius quam bonitatis. Unde 

talis directio fit per ideam, et artem, sicut voluntarium, et liberum in actionibus dirigibile est per prudentiam, et 

arbitrium”, n. 2. 
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não manuseiam a matéria transformável por algum trabalho servil ou ofício, mas induzem 

no agir e no operar alguma forma ou disposição, que mais pertence à direcção e ao 

engenho do que ao trabalho servil. E se induzem algum efeito, só se obtém por modo de 

transeunte, como na música o pulsar e o som, na retórica a elegância da locução e a 

polidez da palavra, na aritmética a numeração correcta, na gramática a construção 

correcta da palavra”34. 

Neste tema ainda vai dedicar um ponto ao caso particular da pintura e da 

matemática, pois são tidas como artes liberais e no entanto manuseiam matéria exterior: a 

pintura as tintas, a matemática quando dá origem a relógios e a instrumentos náuticos. 

Mais uma vez, resolve a questão com uma distinção: entre a pintura como arte da 

perspectiva, e então é arte liberal ou mesmo ciência, e a pintura como acção material de 

misturar as cores, que será arte servil. Em relação à matemática faz notar que não é a 

matemática que faz os instrumentos mas o fabricante. Arte liberal e arte mecânica 

distinguem-se pela matéria sobre a qual se debruçam: 

                                                 

 

34  “Ars ergo liberalis potius respicit directionem actionum, quam effectuum permanentium. Ars vero mechanica, vel 

servilis potius respicit effectus, quam actiones, unde magis laboriosa est quam ingenua, quia tractat materias externas, 

et labore formabiles: at vero ars liberalis intra actiones ipsas hominis sistit, nec per se loquendo producit effectus ad 

extra permanentes, eo quod isti effectus postulant materiam permanentem externam, quae non nisi labore aliquo, et 

servili opere tractatur, et efformatur. Actiones autem humanae in se ipsis consideratae non tractant materiam servili 

aliquo labore aut ministerio formabilem, sed ordinem aliquem, aut dispositionem inducunt in agendo, et operando, 

quod magis ad directionem, et ingenuitatem pertinet, quam ad servilem laborem. Quod si aliquem effectum inducunt, 

solum per modum transeuntis se habet, sicut in musica pulsatio, et sonus; in rhetorica elegantia locutionis, et 

sermonis politia; in arithmetica recta numeratio; in grammatica recta sermonis constructio”, n. 3. 
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“Também não tem validade a referência à arte pictórica, que é tida como liberal e 

porém dispõe com arte as matérias externas das cores, nem à matemática que faz relógios 

ou instrumentos náuticos. Dizemos que se a arte pictórica é tida de modo a incluir a 

perspectiva pela qual é dirigida, por essa parte será arte liberal ou mais ainda ciência. Se é 

tida pelo ofício de misturar as cores e de as espalhar, então é servil, assim como a 

estatuária ao fazer estátuas. E a matemática não faz relógios ou instrumentos náuticos 

executando-os: isso pertence ao fabricante, não ao matemático; mas só os dispõem de um 

modo directivo, o que pertence ao engenho.  

“Também as próprias matérias que são trabalhadas por estas artes as distinguem. 

Pois a arte servil manuseia matérias que serão transformadas por uma obra laboriosa, e 

assim tem em vista efeitos que permanecem em matéria exterior; a arte liberal, ou 

engenhosa, tem em vista a ordenação e a recta disposição das acções que são feitas pelo 

homem, não enquanto voluntárias e sujeitas à decisão, mas enquanto ordenáveis aos seu 

fins e perfeições particulares para além da razão de voluntário. E ordenar assim pertence 

ao engenho não ao trabalho servil”35. 

                                                 

 

35  “Nec valet instantia de arte pictoria, quae videtur liberalis, et tamen arte disponit materias externas colorum, et 

mathematica facit horologia, aut nautica instrumenta. Dicimus enim quod si ars pictoria sumatur ut includit 

perspectivam a qua dirigitur, pro ea parte erit liberalis ars, aut potius scientia. Si sumatur pro ministerio miscendi 

colores et inducendi illos, sic est servilis, sicut etiam statuaria in faciendis statuis. Et mathematica non facit horologia, 

aut instrumenta nautica executive, id enim pertinet ad fabrum, non ad mathematicum, sed solum directive ea disponit, 

quod pertinet ad ingenuitatem. Itaque materiae ipsae, quae ab his artibus tractantur discernunt eas. Nam servilis ars 

tractat materias laborioso opere formandas, et sic respicit effectus in materia externa permanentes: liberalis, seu 

ingenua ars respicit ordinationem, et rectam dispositionem actionum, quae fiunt ab homine, non ut voluntariae, et 

arbitrabiles, sed ut ordinabiles in suis particularibus finibus, et perfectionibus extra rationem voluntarii. Et sic 

ordinare ad ingenuitatem et non ad servilitatem pertinet”, n. 4. 



194 Arte  e  Prudênc ia  em João Poinsot   

Seguidamente, Poinsot dedica três números à lógica, resumindo uma série de 

considerações que já tinha feito no Cursus Philosophicus sobre a natureza especulativa da 

lógica. Vamos expor esses três pontos seguidos: 

 

“5. Se se pergunta se a arte liberal se pode estender às próprias especulações do 

intelecto dirigindo-as, responde-se afirmativamente, como fica patente na lógica, cuja 

função é dirigir e dispor as obras da razão para que não errem acerca do seu objecto por 

uma disposição incongruente dos termos ou objectos. Esta arte não introduz nenhuma 

forma artificial, a não ser por parte da recta ordenação dos objectos do raciocínio, a qual 

não põe nada real nos próprios objectos, como mostrámos na lógica, na primeira questão, 

e assim o objecto formal da lógica diz-se ser o ente de razão, ou seja, a segunda intenção. 

“6. A dificuldade está em saber se esta arte, que se debruça sobre as especulações 

que hão-de ser ordenadas, é um hábito prático ou especulativo, pois se fosse prático não 

poderia ordenar e dirigir as especulações, visto que o intelecto especulativo é prioritário 

em relação ao intelecto prático e a própria especulação precede a prática. Porém a 

especulação que precede a prática não é uma especulação qualquer mas aquela que se 

forma e está ordenada sem erro, porque de uma especulação que erra não se segue uma 

prática correcta mas uma prática que erra. Deve portanto a especulação correcta sem erro 

preceder o intelecto prático; porém, o ser correcta recebe-o da arte lógica, pois é arte 

directiva das obras da razão: logo tal arte deve anteceder o intelecto prático e assim 

pertencer ao intelecto especulativo, do mesmo modo como ser especulação correcta e sem 

erro antecede o intelecto prático e encontra-se entre os limites da própria especulação. 

“Se porém se diz que aquele hábito e aquela arte é especulativa, segue-se que nem 

toda a arte é hábito e virtude prática. Assim a arte é posta de maneira inconveniente no 

intelecto prático a par da prudência, mas a arte deve também pertencer às virtudes 

especulativas. E esta dificuldade é confirmada por não existir nenhuma prudência que seja 
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especulativa mas somente prática; logo também não deveria existir arte que seja 

especulativa mas somente prática. 

“7. Responde-se que, com efeito, o hábito, ou seja, a arte directiva das especulações 

é especulativa e não prática, apesar de respeitar algum modo de ser prático: na medida em 

que proporciona regras directivas para especular, nisto assemelha-se às virtudes práticas, 

que regulando tratam das coisas que hão-de ser operadas. Porém esta arte, que é a lógica, 

não proporciona estas regras directivas das especulações por uma razão formal prática, 

mas científica e especulativa, isto porque procede por demonstração e discurso e por 

investigação da natureza e essência das coisas que se requerem à especulação, como fica 

patente na lógica, a qual procede de modo científico e probativo acerca destas coisas. O 

intelecto prático, contudo, não procede de modo demonstrativo e probativo: toda a 

demonstração e prova é alguma decomposição 36  indo aos princípios do que é 

demonstrado, e proceder de modo decompositivo é próprio da especulação. A razão 

prática não procede resolvendo e provando mas ordenando à operação, e dispondo para 

que seja feita de algum modo. Por isso procede de modo compositivo, pois a operação e o 

efeito não se faz abstraindo e resolvendo a realidade indo às suas causas e princípios, mas 

executando e procedendo dos princípios aos efeitos, ligando-os à existência e nas suas 

partes e acidentes, o que é proceder de modo compositivo e não decompositivo. Mas isto 

                                                 

 

36  Optámos por traduzir “resolutio” e “resolutivo” por “decomposição “ e “decompositivo”: “resolvere” no contexto 

filosófico transmite a ideia de “desvendar”, “descobrir” (cf. DLP), ou seja, encontrar a solução de modo pleno indo 

aos princípios fundamentais. É o contrário da “composição”, própria da razão prática, que parte dos princípios para 

“pôr” no ser em concreto. Por isso, “decompor” manifesta o modo próprio da especulação: partir do concreto para 

“solucioná-lo”, compreendê-lo, nos seus princípios. 
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foi por nós provado de modo mais amplo na Lógica, questão I, tomo II, I parte dissertação 

I, e também se prova suficientemente a partir da própria razão de duvidar exposta”37. 

                                                 

 

37  “An vero liberalis ars possit usque ad ipsas speculationes intellectus extendi dirigendo illas, respondetur affirmative, 

ut patet in logica cujus munus est dirigere, ac disponere opera rationis ne errent circa objectum suum ob incongruam 

dispositionem terminorum, seu objectorum; nec enim aliam formam artificialem haec ars introducit, nisi ex parte 

objectorum ordinationem rectam ratiocinationis, quae in ipsis objectis nihil reale ponit, ut ostendimus in logica 

quaestione prima, et ideo formale objectum logicae dicitur esse ens rationis, seu secunda intentio”, n. 5. 

 “Difficultas vero est, an ars ista, quae circa speculationes ordinandas versatur sit habitus practicus, an speculativus, 

nam si est practicus non poterit ordinare, et dirigere speculationes, si quidem prior est intellectus speculativus, quam 

practicus, et ipsa speculatio praecedit praxim, speculatio autem quae praecedit praxim non est quaecumque speculatio, 

sed etiam illa quae sine errore formatur, et dirigitur, quia a speculatione errante non sequitur praxis recta, sed errans. 

Praecedere ergo debet practicum intellectum speculatio directa, sine errore; hoc autem quod est esse rectam habet ab 

arte logicae, quia est ars directiva operum rationis; ergo talis ars debet antecedere intellectum practicum, et sic 

pertinere ad speculativum, sicut hoc quod est speculationem esse directam, et sine errore antecedit practicum 

intellectum, et intra limites ipsius speculationis invenitur. Si vero dicitur, quod ille habitus, et illa ars est speculativa, 

sequitur quod non omnis ars est habitus, et virtus practica, et sic inconvenienter ponitur ars pro intellectu practico 

sicut et prudentia, sed debet etiam ars pertinere ad virtutes speculativas. Et confirmatur, quia non datur aliqua 

prudentia quae sit speculativa, sed tantum practica; ergo neque dabitur ars, quae sit speculativa, sed tantum practica”, 

n. 6. 

 “Respondetur revera habitum, seu artem directivam speculationum, speculativam esse non practicam, licet modum 

aliquem practici observet, quatenus regulas tradit directivas ad speculandum, in hoc enim assimilatur practicis 

virtutibus, quae regulando ea, quae operanda sunt, de iis agunt. Sed tamen has regulas directivas speculationum non 

tradit ars ista, quae est logica, formali ratione practica, sed scientifica, et speculativa, eo quod per probationem, et 

discursum, et per inquisitionem naturae, et quidditatis eorum, quae ad speculationem requiruntur procedit, ut patet in 

logica, quae scientifice, et demonstrative circa hoc procedit; practicus autem intellectus non procedit demonstrative, 

et probative; omnis enim demonstratio, et probatio est resolutio quaedam in principia rei demonstratae; procedere 

autem modo resolutivo proprium est speculationis. Ratio autem practica non procedit resolvendo, et probando, sed ad 
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Esta exposição permite abordar a questão do carácter especulativo ou prático da arte 

em geral. Começa por referir as artes que procedem de modo científico, que nesse caso 

são hábitos especulativos com algum modo prático: 

“Por isso só falta responder à outra razão exposta em contrário. E dizemos que as 

artes pertencem aos hábitos práticos, a não ser que procedam de modo científico e 

decompositivo. Nesse caso pertencem essencialmente aos hábitos especulativos, e só têm 

algum modo prático por serem reguladores de obras que se hão-de fazer, não porém 

fazendo e compondo, mas resolvendo e especulando. E por isso enumeram-se 

simplesmente como hábitos especulativos, apesar de terem algum modo prático, razão 

pela qual também de algum modo pertencem ao intelecto prático enquanto artes”38. 

A seguir, expõe o argumento de que nestas artes o hábito daquele que ensina é o 

mesmo do que o hábito daquele que emprega essa arte, tema já abordado também no 

Cursus Philosophicus: 

                                                     

 

operationem ordinando, et disponendo quomodo facienda sit, atque adeo procedit modo compositivo, quia operatio, 

et effectus non fit abstrahendo, et resolvendo rem in suas causas, et principia, sed efficiendo, et procedendo a 

principiis ad effectus, eosque existentiae, et partibus, et accidentibus suis conjungendo, quod est compositivo, et non 

resolutivo modo procedere. Sed haec latius a nobis probata sunt in logica quaest. I et II tomo, I par. disp. I et ex ipsa 

ratione dubitandi allata sufficienter etiam probatur”, n. 7. 

38  “Quare solum superest alteri rationi in contrarium allatae satisfacere. Et dicimus artes pertinere ad habitus practicos, 

nisi modo scientifico, et resolutivo procedant, tunc enim essentialiter, et formaliter pertinent ad habitus speculativos, 

et solum habent quemdam modum practici, quia regulativi sunt operis faciendi, non tamen faciendo, et componendo, 

sed resolvendo, ef speculando. Et ideo connumerantur simpliciter speculativis habitibus, licet modum quemdam 

practici habeant, ratione cujus etiam in quantum artes aliquo modo pertinent ad intellectum practicum”, n. 8. 
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“E daqui se segue que nestas artes não é distinto o hábito que é da arte, ou seja, 

operativo, e aquele que é contemplativo, ou seja, teórico; assim dissemos na lógica, 

primeira questão, último artigo, que é o mesmo o hábito da lógica do docente e o de quem 

a usa. A razão é porque nestas artes liberais não se separa a razão formal de arte, ou seja, 

de processo artificioso, da razão formal científica e demonstrativa, nem é distinta a 

dificuldade a ser vencida no discurso de tal arte e no uso ou aplicação. Pois os princípios 

pelos quais é dirigida a tal arte no seu uso não são outros que aqueles pelos quais procede, 

ou antes, especula científica e demonstrativamente, como fica patente quando na lógica 

procedemos para fazer um silogismo em figura recta, e para formar uma consequência 

sem defeito: somos guiados por aqueles princípios pelos quais demonstramos a rectidão 

de tal figura e a bondade daquela consequência, e não empregamos outros princípios para 

formar essas consequências além daqueles com os quais demonstramos a sua bondade. 

Doutra forma seria necessário aprender, para além da lógica, a qual aprendemos 

demonstrativamente, outra arte e outros princípios para o uso e para a formação dos 

silogismos, o que consta ser falso. E por isso é que demonstrada e conhecida a bondade de 

uma ciência, de alguma consequência e das suas regras que demonstramos especulativa-

mente, o intelecto não tem nenhuma dificuldade nem necessita de arte para a formação 

dos conceitos e dos discursos, pois esses conceitos desenvolvem-se naturalmente a partir 

da potência e das espécies já dispostas e ordenadas por força da demonstração das regras, 

e assim não precisam de outra arte. O mesmo se passa na retórica, na gramática, na 

aritmética e noutras artes liberais que também são ciências”39. 

                                                 

 

39  “Et hinc colligitur non esse diversum habitum in his artibus, id quod est artis, seu operativi, et id quod est 

contemplativi, seu theorici: sicut diximus in logica quaestione prima, articulo ultimo, quod est idem habitus logicae 

docentis, et utentis. Cuius ratio est, quia in his artibus liberalibus non separatur ratio formalis artis, seu artificiosi 
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No último ponto, pergunta-se por que razão não há também uma prudência 

especulativa. Aqui volta a recordar a diferença que surge na arte e na prudência pela 

matéria sobre a qual cada uma se debruça e refere mais uma vez o carácter concreto da 

prudência em contraste com o carácter mais abstracto da arte: 

“E se perguntas porque é que não se dá alguma prudência especulativa, do mesmo 

modo como se dá uma arte especulativa, responde-se a partir de S. Tomás, 2-2, questão 

XLVII, artigo segundo: essa diferença deve assumir-se a partir da diversidade da matéria 

de ambas virtudes. Pois a prudência dirige os «agíveis» ou acções voluntárias, que em si 

são totalmente contingentes e não têm vias certas e determinadas pelas quais se proceda, 

mas só é conduzida para a decisão boa, ou seja, de maior equidade, e consoante à razão. 

Isto porém não pertence à especulação que é só demonstrativa e probativa da verdade, não 

procedendo a partir da decisão, a qual só tem em vista as conformidades do operante ao 

fim, não à verdade da própria coisa em si. 

                                                     

 

processus a ratione formali scientifica, et demonstrativa, nec est diversa difficultas vincenda in discursu talis artis, et 

in usu, seu applicatione. Nam principia quibus dirigitur talis ars in usu suo non sunt alia, quam ea quibus scientifice, 

et demonstrative procedit, seu speculatur, ut patet cum in logica procedimus ad faciendum syllogismum in recta 

figura, et ad formandam consequentiam sine defectu; dirigimur enim illis principiis, quibus demonstramus 

rectitudinem talis figurae, et bonitatem illius consequentiae, nec alia adhibemus principia ad eas consequentias 

formandas, quam ea quibus earum bonitatem demonstramus, alias praeter logicam, quam demonstrative addiscimus, 

oporteret aliam artem, aliaque principia addiscere ad usum, et formationem syllogismorum, quod constat esse falsum. 

Et hoc ideo est, quia demonstrata, et cognita scientiae bonitate alicujus consequentiae, ejusque regulis, quas 

speculative demonstramus, intellectus pro formatione conceptuum, et discursuum nullam habet difficultatem, neque 

indiget arte, quia conceptus illi naturaliter a potentia, et speciebus jam dispositis, et ordinatis ex vi demonstrationis 

regularum procedunt, et sic non indigent alia arte. Idem est in rhetorica, grammatica, arithmetica, et caeteris artibus 

liberalibus, quae etiam scientiae sunt”, n. 9. 



200 Arte  e  Prudênc ia  em João Poinsot   

“Pelo contrário, a arte abstrai também das conformidades do próprio operante, e só 

tem em vista a recta disposição da obra em si, o que pertence à própria verdade do 

artefacto, que certamente consiste de, e é feita por vias certas e determinadas. Donde por 

isto, pelo qual se manifesta e se prova, a própria verdade do artefacto não se afasta da 

razão e do processo da arte, e portanto não repugna ser arte e ser especulativa”40. 

 

                                                 

 

40  “Quod si inquiras, cur similiter non datur aliqua prudentia speculativa, sicut datur ars speculativa, respondetur ex D. 

Thoma 2-2, quaestione XLVII, articulo secundo, quod haec differentia sumenda est ex diversitate materiae utriusque 

virtutis. Nam prudentia dirigit agibilia, seu voluntaria, quae in se sunt omnino contingentia, nec habent certas, ac 

determinatas vias, quibus procedatur, sed solum id reducitur ad arbitrium bonum, seu magis aequitati, et rationi 

consonum. Hoc autem non pertinet ad speculationem, quae solum est manifestativa et probativa veritatis, non ex 

arbitrio procedens, quod solum respicit convenientias operantis ad finem, non veritatem ipsam rei in se. At vero ars 

etiam abstrahit a convenientiis ipsius operantis, et solum respicit rectam dispositionem operis in se, quod pertinet ad 

veritatem ipsam artefacti, quae utique consistit, et fit per certas ac determinatas vias. Unde per hoc quod veritas ipsa 

artefacti manifestetur, et probetur, non receditur a ratione, et processu artis, ideoque non repugnat esse artem, et esse 

speculativam”, n. 10. 



  

CAPÍTULO 4  
ARTE E PRUDÊNCIA EM  

JOÃO POINSOT: ANÁLISE DE  
UM PENSAMENTO 

Qualquer texto tem muito por detrás. Para conseguir perceber do modo mais 

aproximado possível o seu conteúdo, para entendê-lo correctamente, além de ver a sua 

estrutura e lógica interna, é preciso situá-lo dentro da vida e do pensamento do seu Autor. 

Não há dúvida de que cada texto tem o seu Autor intrínseco e que a interpretação é um 

encontro de dois mundos: o do leitor, com as suas circunstâncias históricas e vivenciais, e 

o desse Autor que dá consistência à expressão do que ficou cristalizado num determinado 

momento e que vai revivendo cada vez que é lido. Um texto filosófico inserido numa obra 

mais ampla necessita com mais motivo de ser entendido recorrendo ao significado que 

cada palavra assume no contexto vasto do pensamento do Autor. Só assim é que o mundo 

do Autor é penetrado pelo leitor sem atraiçoar o seu conteúdo e sem perder as riquezas que 

o génio de alguém quis transmitir. Prescindir deste esforço significaria aniquilar o mundo 

do Autor pelo mundo da pré-compreensão de quem lê ou reduzir o texto a uma peça de 

museu que nada nos servirá para a vida quotidiana. 

Por isso, depois de ter exposto o texto fundamental do pensamento de João Poinsot 

sobre Arte e Prudência, é chegado o momento de o analisar detidamente recorrendo, 

mesmo que de modo sucinto por razões pragmáticas da extensão deste trabalho, a várias 
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passagens das suas obras onde fornece uma linha de interpretação e completa o que 

pretende dizer. 

1. Arte e prudência como virtudes intelectuais 

Arte e prudência são virtudes da parte prática do intelecto. O que significa ser 

virtude? O que se quer dizer com a parte prática do intelecto? 

1.1. Noção de virtude 

1.1.1. Noção de hábito 

Para compreender o que João Poinsot entende por virtude há que esclarecer antes a 

noção de hábito1. 

Hábito é uma disposição ou habilidade para algo: uma qualidade que dispõe ou 

habilita o sujeito desse hábito. Não se trata, portanto, do predicamento “habitus”, mera 

                                                 

 

1  Remetemos para a dissertação que João Poinsot dedica à analise dos hábitos, cf. CTh. In Iam-IIae, q. LIV, disp. XIII, 

VI pp. 241-370. Na breve exposição que será feita passar-se-á por cima das diversas polémicas e divagações que 

compõem o texto poinsoniano. 
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relação entre o que tem algo e o que é tido, como o vestido ou ornamento, nem de uma 

posse ou denominação extrínseca2, referente a um direito ou contrato3. 

São qualidades permanentes, dificilmente demovíveis, como consta da experiência e 

dos seus efeitos. Surgem do costume, da repetição continuada de determinadas acções, 

constituindo como uma outra natureza 4 . Dispõem as potências relativamente à sua 

natureza, para realizar melhor ou pior a sua finalidade5. Podem identificar-se hábitos 

operativos e hábitos entitativos: aqueles nas potências ordenadas à operação; estes, como 

seja a saúde e a beleza, de modo imediato não se referem a uma determinada operação6. 

A disposição ou qualidade que aperfeiçoa as potências operativas não é por si e em 

primeiro lugar ordenada à operação ou referida à actividade resultante da potência. De 

modo primário, orienta-se à ordenação da própria potência a alguma forma ou fim, quer 

seja por conveniência ou inconveniência com aquilo que lhe é próprio. O hábito só pode 

surgir numa potência ou capacidade com alguma indiferença em relação à realização das 

suas operações, ou seja, pode realizá-las de um modo ou de outro. Não se dão hábitos nas 

potências determinadas ad unum, como sejam os sentidos externos ou as potências 

                                                 

 

2  “Denominatio extrinseca” é uma relação que provém do conhecimento de uma forma real existente num sujeito por 

parte de uma potência cognoscitiva, cf. CPh. Log., II P. q. II, art. I, I p. 289 5a-43a e q. XVII, art. I, I p. 575 30a-11b. 

3  Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LIV, disp. XIII, art. I, 1-2, VI p. 242. 

4  Cf. Ibidem, 4, VI p. 243. 

5  Cf. Ibidem, 7, VI p. 243-244. 

6  Cf. Ibidem, 9, p. 244-245. 
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sensitivas que escapam à influência da razão7. Portanto, os hábitos não acrescentam à 

potência onde inerem uma ordenação ou referência a um acto (o que é próprio dessa 

potência) mas só facilitam pelo costume um determinado modo de realizar esses actos, 

retirando a confusão e indiferença que possa existir: não acrescentam uma actividade mas 

só ordem e determinação. A potência diz respeito directa e primariamente à acção ou 

operação como princípio que a faz surgir; o hábito, por si só, diz respeito à devida 

conveniência ou inconveniência com a sua natureza em ordem ao fim. Ao aperfeiçoar a 

potência permite que esta desenvolva melhor as suas capacidades e deste modo o hábito 

também influi na acção a realizar8. 

Os hábitos adquirem-se por repetição de actos e assim pelo costume inclinam à sua 

realização, não na sua essência de acto mas para que se façam de tal maneira, com a 

devida conveniência ou com uma determinada proporção, ou mais facilidade 9 . Esta 

facilidade leva a uma firmeza e consequente dificuldade para ser removido. No entanto, há 

que distinguir a firmeza que se origina só pela repetição de um determinado acto, da que 

vem do próprio objecto da operação, por exemplo, a firmeza que a verdade gera no 

entendimento e o bem na vontade10. Portanto, a firmeza que corresponde de modo mais 

                                                 

 

7  Cf. Ibidem, art. II, 1-2, VI p. 254. 

8  Cf. Ibidem, art. I, 10-11, VI pp. 245-246; 26, VI p. 251; art. IV, 22.24, VI p. 285: neste número refere como a arte 

influi juntamente com a potência em todo o efeito naquilo que tem de artificial. 

9  Cf. Ibidem, 28, VI p. 252. 

10  “Il ne faut pas pour cela confondre l'habitus avec l'habitude au sens moderne de ce mot, c'est-à-dire avec le pli 

mécanique et la routine; l'habitus est tout le contraire de l'habitude ainsi entendue”: MARITAIN, J., Art..., p. 11. 



Anál i se  de  um pensamento    205 

específico à noção de hábito é a que se gera pela conveniência com o fim da potência, e 

que é própria da noção de virtude. É o que sucede com a ciência, a arte e a prudência. Os 

hábitos que surgem só pela repetição de determinados actos são hábitos de modo 

acidental, como a opinião e o vício. A firmeza própria de um hábito e que gera uma outra 

natureza vem da firmeza que o objecto induz, não das meras condições subjectivas do 

sujeito11. 

Os hábitos perdem-se pela realização de actos contrários ou pela omissão de actos 

positivos. No caso dos hábitos intelectuais a inacção induz, não o erro, mas o 

esquecimento, dificultando o raciocínio. No entanto, a prudência não se pode esquecer, 

pois refere-se ao apetite recto12. 

1.1.2. A virtude propriamente dita 

Tendo analisado a natureza dos hábitos, não levanta grandes problemas a essência 

das virtudes em geral. João fundamentalmente dedica a dissertação 14 do comentário à Iª-

IIª a defender que as virtudes pertencem ao género dos hábitos, rebatendo as opiniões de 

Scoto e de Vázquez, e a mostrar como necessariamente inclinam ao bem13. São hábitos 

operativos orientados para levar a potência a realizar os melhores actos no seu género, 

portanto de acordo com o seu fim. A definição agostiniana de virtude, que refere a virtude 

                                                 

 

11 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LIV, disp. XIII, art. III, 1-15, VI pp. 270-275. 

12 Cf. Ibidem, art. VIII, 26-28, VI pp. 368-369. 

13 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LVI, disp. XIV, art. I-II, VI pp. 372-404. 
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como pertencente ao género superior das qualidades, não impede que, seguindo 

Aristóteles e Tomás de Aquino, as virtudes sejam incluídas num género inferior, os 

hábitos, com a especificidade de serem disposições perfeitas para a realização óptima do 

acto ou operação14. Isto é comum a todas as virtudes. Corresponde também e de modo 

principal às virtudes morais: são verdadeiramente hábitos e possuem uma real e intrínseca 

inclinação ao bem, que não lhes é comunicada só por mera denominação extrínseca15. 

As virtudes aperfeiçoam as potências onde inerem “não de qualquer modo mas em 

ordem à operação perfeita e plena, pois na sua razão essencial a virtude é uma qualidade 

perfeita da mente e é o último grau da potência”16. Portanto, não há propriamente virtude 

quando se origina uma acção ou operação imperfeita ou deficiente. A virtude aponta para 

o perfeito no seu género17. 

                                                 

 

14 Cf. Ibidem, art. I, 8-10, VI pp. 374-375. 

15  Cf. Ibidem, art. I, 14-15, VI pp. 376-377. Este apontamento tem a ver com a consideração da moralidade dos actos 

humanos a que nos referiremos mais à frente: se a moralidade viesse dada por uma relação extrínseca com a lei, então 

as virtudes morais não seriam propriamente hábitos que inerissem realmente nas potências e influíssem nas acções. 

16  “Virtutes (...) debent perficere illas potentias non quomodocumque, sed in ordine ad operationem perfectam, et 

consummatam, quia de sua essentiali ratione virtus est perfecta qualitas mentis, et est ultimum potentiae” CTh. In Iam-

IIae, q. LXII, disp. XVI, art. I, 1, VI p. 436. 

17  “La virtud hace bueno al que la posee, es decir, lo perfecciona, pues bueno es sinónimo de perfecto. La perfección 

que la virtud proporciona ya hemos visto que es intermedia entre la propia de la esencia y la propia de la operación: 

es la perfección de las potencias activas. Pero conviene todavía aclarar un punto. El sujeto de la virtud, es decir, el 

hombre, puede ser bueno de una doble manera: primera, en un determinado aspecto, secundum quid; por ejemplo, 

buen médico, o buen orador, o buen matemático; y segunda, de forma absoluta, simpliciter, es decir, buen hombre. 
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1.2. As virtudes intelectuais 

“Há que admitir que no intelecto se encontram hábitos que o aperfeiçoam na sua 

operação, pois consta da experiência, pela multiplicação dos actos no intelecto, adquirir 

facilidade para entender, para discorrer, para argumentar, para realizar operações e para 

falar, como fica patente nas artes e nas ciências”18.  

Não há que demonstrar a existência destes hábitos: é uma realidade por todos 

experimentada. São hábitos: portanto, conferem à potência onde inerem uma inclinação 

para realizar com mais facilidade as operações que lhe correspondem. Neste caso, dão 

facilidade ao intelecto para conhecer a verdade.  

Seguindo Aristóteles, enumeram-se cinco hábitos do intelecto: a arte, a ciência, a 

sabedoria, a prudência e o entendimento. Estes hábitos dão ao intelecto firmeza no 

conhecimento da verdade, afastando a possibilidade de erro: 

“Portanto aqueles cinco hábitos coincidem em ser virtudes intelectuais, pois 

dispõem o intelecto com disposição recta ao verdadeiro. Existe então recta disposição 

quando o intelecto procede firmemente e de modo certo; se ainda não está firme no 

verdadeiro mas pode cair no falso, ainda não é perfeito acerca do verdadeiro, mas 

                                                     

 

Pues bien, la virtud en su sentido más propio hace bueno al hombre de esta manera absoluta, lo hace sencillamente 

buen hombre. Hacerlo buen arquitecto o buen gramático es propio de la virtud entendida en sentido menos estricto”, 

GARCÍA LÓPEZ, J., Virtud y personalidad según Tomás de Aquino, EUNSA, Pamplona 2003, p. 43. 

18  “Quod in intellectu dentur habitus perficientes ipsum ad suam operationem, supponendum est, quia experientia 

constat per multiplicationem actuum in intelectu facilitatem acquiri ad intellegendum, discurrendum, arguendum, 

operandum, et loquendum, ut patet in artibus, et scientiis” CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. I, 1, VI p. 436. 
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imperfeito e defeituoso. A virtude porém é disposição perfeita. Daí que não pode haver 

virtude intelectual que não seja um hábito certo sobre a verdade. Estes hábitos começam a 

diferir entre si pois alguns ordenam o intelecto sobre o verdadeiro prático, outros sobre o 

especulativo”19.  

As virtudes do intelecto especulativo, orientadas para o conhecimento da verdade 

especulativa, por sua vez distinguem-se entre as que alcançam as verdades evidentes e que 

não necessitam de raciocínio, e as que alcançam verdades obtidas a partir das verdades 

evidentes por ilação, por consequência ou por dedução. As primeiras são objecto do hábito 

dos primeiros princípios, chamado entendimento ou intelecto, e as outras são objecto ou 

da sabedoria, se se procura chegar às causas primeiras, ou da ciência, se se remonta às 

causas próximas no seu género. O intelecto prático é aperfeiçoado por duas virtudes, a arte 

e a prudência, segundo se debruce sobre os artefactos que há que fazer ou sobre as acções 

livres, na medida em que são livres20. 

Nos textos agora referidos, estes hábitos do intelecto são chamados virtudes 

intelectuais. No entanto, são virtudes secundum quid, pois dão ao intelecto a capacidade 

de operar bem, e portanto alcançar com firmeza a verdade nas suas várias acepções e dos 

                                                 

 

19  “Igitur quinque illi habitus conveniunt in hoc, quod sunt virtutes intellectuales, quia disponunt intellectum 

dispositione recta ad verum. Tunc autem est recta dispositio, quando intellectus firmiter et certo procedit, quia si 

adhuc non firmatur in vero, sed deficere potest ad falsum, nondum est perfectus circa verum, sed imperfectus et 

defectuosus; virtus autem est dispositio perfecta. Unde non potest esse virtus intellectualis, nisi sit habitus certus circa 

veritatem. Incipiunt differre isti habitus inter se, quia quidam ordinant intellectum circa verum practicum, alii circa 

speculativum” CPh. Log, II, q. XXVI, art. I, I p. 792 12b-28b. 

20 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. I, 4-5, VI p. 437. 
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diversos modos referidos, mas não dão ao sujeito o bom uso da verdade conhecida nem a 

execução do bem. A noção de virtude simpliciter não só possibilita a capacidade de operar 

bem mas dá também a inclinação da vontade para fazer o bem21. Do ponto de vista do seu 

objecto as virtudes intelectuais são mais nobres do que as virtudes morais: conhecer a 

verdade, contemplar a essência divina, chegar pela máxima abstracção ao que é mais 

imaterial e portanto mais perfeito. Mas do ponto de vista do sujeito e do seu 

aperfeiçoamento, do ponto de vista mais específico da noção de virtude, que inclui uma 

referência à actuação e ao exercício prático, as virtudes morais realizam mais plenamente 

o que corresponde à virtude22. É assim a noção de virtude uma noção análoga, mais 

própria das virtudes morais, o que não impede que as virtudes intelectuais tenham um 

objecto mais nobre23. 

1.3. O prático e o especulativo 

As virtudes intelectuais dividem-se, como se referiu, nas virtudes práticas e 

especulativas. O que se entende por prático e especulativo? Por que originam hábitos 

diferentes no intelecto? 

                                                 

 

21 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LVI, disp. XV, art. I, 1, VI p. 405. 

22 CTh. In Iam-IIae, q. LVI, disp. XIV, art. I, 31, VI p. 383. 

23 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. V, 7, VI p. 479. 
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A distinção entre especulativo e prático, assumida de Aristóteles, “consiste nisto: o 

especulativo olha para a verdade para saber, o prático para fazer e para que mandando a 

execução se ponha por obra”24. 

No entanto, há que distinguir bem entre os dois, porque “o próprio conhecimento da 

verdade é alguma obra, e em sentido inverso qualquer obra é também alguma verdade”25: 

conhecer é uma operação, portanto implica uma acção, como veremos imanente, e que 

poderia ser considerada como um certo modo de actuação prática e, por sua vez, qualquer 

obra que seja produzida possui uma verdade que é conhecida, o que se poderia considerar 

especulação. 

Entende-se por prático não o simples realizar algo, dar origem a uma operação ou o 

mero sair da inacção. Prático é o que dirige a operação para a obtenção efectiva do 

produto da acção, exterior ao intelecto; é o que por meio de regras imprime ordem no 

efeito e tem-no por finalidade principal. Portanto, não se trata só de dar origem à operação 

mas também ao objecto, de tal modo que se torne efectivo. É um objecto que para se 

tornar realidade necessita de ser dirigido por regras de execução e não só por regras que se 

orientem para o puro saber. Do mesmo modo, considera-se especulativo não um 

                                                 

 

24  CPh. Log. II, q. I, art. IV, I p. 269 28a-31a: “consistit in hoc, quod speculativum respicit veritatem, ut sciatur, 

practicum vero, ut fiat et executioni mandetur in opere”. 

25  Ibidem, I p. 269 32a-34a: “ipsa veritatis cognitio sit etiam quoddam opus, et rursus quodlibet opus sit etiam aliqua 

veritas”. 
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conhecimento sem mais, mas o conhecimento que alcança a verdade só para conhecer e 

não para depois fazer alguma coisa26.  

A matéria da especulação ou não é operável, como seja o conhecimento de Deus ou 

das estrelas, ou se é operável, é matéria de especulação na medida em que é procurada 

como cognoscível e como verdadeira. Por seu lado, a matéria da actividade prática exige 

que seja objecto de uma operação e que se alcance desse modo27. 

A distinção entre especulativo e prático vem então do fim que orienta a operação: 

não só o fim da operação que se realiza aqui e agora, mas também o fim que preside aos 

princípios orientadores da própria procura da verdade. Estes princípios terão de ser 

diversos na sua razão formal de conhecer. Os princípios especulativos são empregados só 

para manifestar a verdade, para a conhecer e assim vencer a ignorância; procedem de 

modo decompositivo, ou seja “resolutivo”28, pois “resolvem”, encontram “solução” para a 

verdade a conhecer e iluminam-na de acordo com a conexão e dependência dos princípios 

formais de tal verdade. Os princípios práticos não têm como finalidade manifestar a 

verdade mas dirigem a obra para que a verdade seja feita e constituída no ser; procedem de 

modo “compositivo”, “pois olham para a verdade ou entidade para ser posta no ser”29. 

                                                 

 

26  Cf. Ibidem, I p. 269 36a-8b. 

27  Cf. Ibidem, I p. 269 9b-18b. 

28 Ver nota 36, do Capítulo 3. 

29  Ibidem, I, p. 269 37b-40b: “principia autem practica dicuntur compositiva, quia respiciunt veritatem seu entitatem ut 

ponenda in esse”. Cf. também pp. 270 39b – 271 8a. 
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Uma dúvida se poderia levantar: estas diferenças entre o especulativo e o prático não 

exigiriam ser objecto de potências diferentes? A resposta é negativa, pois consta que é 

próprio do intelecto tanto conhecer a verdade em si como a partir dela dirigir: sejam as 

obras a realizar, seja a vontade. Essa direcção traduz-se, como veremos, na aplicação de 

uma medida ou regra, portanto introduzir uma ordem, função atribuída ao intelecto. Tanto 

o acto de entender como a potência que entende, o intelecto, podem incluir o 

conhecimento da verdade e a direcção da execução prática da obra30. 

1.4. Aspectos comuns 

Sendo a arte e a prudência virtudes intelectuais práticas, aperfeiçoam o intelecto na 

sua função de orientar a actuação prática. Esta orientação significa que entre as diversas 

possibilidades que se oferecem ao campo da actuação prática são escolhidas as que estão 

mais de acordo com a razão, isto é, as que correspondem ao mais adequado. Como se 

determina o que é o mais adequado é uma questão que será abordada mais à frente. Agora 

vamos pôr em realce alguns aspectos comuns a esta orientação da actuação prática por 

parte do intelecto e que portanto podem encontrar-se ao analisar tanto a arte como a 

prudência. Esses aspectos comuns possibilitam recorrer a uma ou a outra para esclarecer 

algum ponto que se pretenda pôr mais em evidência. Dado que a experiência mais 

próxima e mais objectivável é a experiência da produção artística, é a arte que mais vezes 

                                                 

 

30 Cf. CPh., Phil. Nat. IV, q. XI, art. IV, III pp. 342 22b – 343 25a. 
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serve como ponto de referência. Só muito raramente se dá o caso contrário: recorrer à 

prudência para ajudar a compreender alguma particularidade da arte31. Isto é património 

comum da tradição aristotélico-tomista. 

Qual é a função do intelecto em relação à actuação prática? Como já foi referido32, a 

sua função é dirigir a acção para que a verdade que o intelecto conhece seja tornada 

efectiva no ser. Portanto, trata-se de orientar, dirigir, regular, medir, ordenar, como 

aparece constantemente ao referir a vertente prática do intelecto: “o intelecto prático 

aperfeiçoa-se não só alcançando o verdadeiro em si, mas na direcção, ou seja, regulação 

da obra a ser feita”33. A verdade conhecida é a medida do que há que fazer: a actuação 

correcta é a que mais se adeqúe à regra. Isto é comum tanto à arte como à prudência. Mas 

é mais acessível e é mais patente no caso da arte, sendo a medida das coisas artificiais feita 

pela ideia do artista posta em paralelo com o modo como a ideia divina é medida da 

verdade das coisas naturais34. 

                                                 

 

31  Por exemplo, quando Poinsot recorre ao modo imperativo como a prudência influi nas virtudes para ilustrar como a 

lógica influi de modo directivo nas demonstrações das outras ciências, cf. CPh. Log II, q. I, art. V, I pp. 279 16ba – 

280 4a. 

32  Vide supra 1.3. 

33  CTh. In Iam-IIae q. XVI, art. I, 5, VI p. 437: “in intellectu practico perficitur intellectus, non solum in attingentia veri 

in se, sed in directione, seu regulatione operis faciendi”. 

34  Cf. CTh In Iam q. XVIII, disp. II, art. I, 18, III p. 81: “ex una parte constat veritatem non importare conceptum 

entitatis sub ratione absoluta entis, sed sub respectiva, scilicet sub adaequatione, et regulatione ad aliquam mensuram, 

per quam discernatur verum a falso, legitimum a ficto. Ex alia vero parte constat hanc regulam in naturalibus esse 

ideam divinam, in artificialibus ideam artis”. 
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Por exemplo, ao falar da providência e da prudência, Poinsot diz que pertencem 

principalmente ao intelecto, pois actuam de acordo com a regra da razão, apesar de 

necessitarem da intervenção da vontade para a execução. E para ilustrar esta afirmação 

refere-se ao exemplo da arte, para todos mais evidente: a arte é um hábito do intelecto. 

Apesar de depender, para a sua execução prática efectiva, de outras potências que nem 

sempre correspondem da melhor maneira, no entanto, a sua realização essencial e o seu 

objecto próprio está no intelecto. A arte é a recta razão dos efeitos exteriores e o seu 

objecto é aquilo que há que fazer com ordem, e deve ser medido e regulado. Do mesmo 

modo, “também a prudência, que é a recta razão dos «agíveis» ou seja das nossas acções 

morais, subsiste no intelecto, pois tem-nas em vista como algo ordenável e manifestável, o 

que pertence totalmente à cognoscibilidade, apesar de pressupor a vontade como 

eficazmente motora e depois de novo aplicando as potências à execução”35. 

João Poinsot recorre à arte como termo de comparação da prudência também ao 

definir em que consiste o ser moral e ao analisar se a liberdade é um pressuposto da 

moralidade ou um elemento formal. Para isso há que ter em conta que tanto na acção 

moral como na produção artística pode considerar-se um elemento material e um elemento 

formal. Ambas são uma medida do intelecto relativamente a algo que pode ser afectado 

                                                 

 

35 CTh. In Iam q. XXIV, disp. VII, art. II, 11, III p. 586: “ita prudentia, quae est recta ratio agibilium seu actionum 

nostrarum moralium, sistit in intellectu, quia respicit illa ut aliquid ordinabile, et manifestabile, quod totum ad 

cognoscibilitatem pertinet, licet supponat voluntatem ut efficaciter moventem, et postea iterum ad executionem 

applicantem potentias”. 
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por essa medida: a matéria formável e dirigível, no caso da arte, e os actos livres, no caso 

da prudência36. 

Só se fala de produto artificial se houve uma intervenção por parte do artífice que 

levou o efeito a adquirir uma forma determinada: é o que distingue a arte de um processo 

natural, no qual há necessidade. Na produção artificial tem de haver uma certa indiferença 

e potencialidade passiva por parte da matéria que é determinada e orientada pelo engenho 

do artífice. Há uma parte material, seja madeira, ferro, vidro, pedra, que tem capacidade de 

receber uma transformação por parte da acção do artífice37. Mas o objecto que daí resulta 

não se diz artificial por ser de madeira ou de ferro mas pela forma que lhe foi 

introduzida38. Essa forma não foi introduzida de um modo qualquer, por casualidade, mas 

de acordo com uma medida previamente estabelecida e seguindo regras certas e 

determinadas. 

No que se refere à acção moral há algo parecido. As acções que a prudência pode 

regular são as que têm a possibilidade de receber essa regulação por parte da razão. Se se 

tratar de acções necessárias aí não pode haver uma medida por parte do sujeito. Ora só as 

acções livres é que são susceptíveis de uma tal regulação, assim como a arte só pode 

                                                 

 

36 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. XXI, disp. VIII, art. I, 2, V p. 617. 

37  Cf. CPh. Log I, Prologus totius dialecticae, I p. 5, 10a-31a. 

38  Cf. Ibidem, I p. 111, 18a-5b. 
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utilizar a matéria que admite ser transformável39. A razão de moralidade de uma acção 

vem de ser mensurável e ordenável pela prudência, do mesmo modo que nos artefactos o 

ser artificiais vem de serem mensuráveis e ordenáveis pela arte. A liberdade não é o 

fundamento da moralidade assim como a matéria que é empregue na produção dos 

artefactos não é o que fundamenta a sua condição de serem artificiais40. 

Intimamente relacionada com esta questão é a que se refere à relação que existe entre 

o ser físico (ou natural) e o ser moral do acto livre. Também aqui João Poinsot ilumina o 

que diz respeito à moral com o recurso à produção artística. Portanto, a prudência, sendo 

virtude intelectual prática que mede as acções livres enquanto livres, é melhor 

compreendida ao ver o que acontece na arte41. Começa por analisar o que é que num 

artefacto pertence ao género da natureza e o que é que pertence ao género artificial, coisa 

                                                 

 

39  “In actibus moralibus oportet assignare materiam habilem, et capacem ut dirigatur, et ordinetur a prudentia, et a 

ratione, si quidem ratio non dirigit, nec ordinat nisi de materia apta, et habili ad suum finem: sicut ars supponit 

materiam capacem, et habilem ut introducatur forma artis, et ordinetur secundum illam; et sic materia artis appelatur 

factibilis, materia vero prudentiae vocatur agibilis. Ergo oportet in hac materia assignare conditiones requisitas, ut sit 

dirigibilis a prudentia, et a ratione. Constat autem, quod actus non liber, nec voluntarius, non potest dirigi a regulis 

prudentiae, et morum, quia non est in nostra potestate, nec lex, aut praeceptum ordinat de actibus necessariis, sed 

liberis, nec prudentia dictat, et consulit nisi de arbitrariis, et contingentibus; ergo actum esse liberum est conditio 

requisita, et tenens se ex parte materiae moralis, non eius forma, aut formale genus illius: sicut in materia artis, et 

conditionibus illius, verbi gratia quod gladio assumatur ferrum, et materia dura, quae requiritur ad scindendum non 

est genus gladii, aut rei artefactae, sed materiam eius, vel ad materiam pertinens”: CTh. In Iam-IIae, q. XXI, disp. VIII, 

art. I, 21, V p. 624. 

40 Cf. Ibidem, 61, V p. 639. 

41 Cf. Ibidem, art. II, 8-9, V pp. 641-642. 
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que é evidente: à entidade física pertence tudo o que vem dos princípios naturais ou 

físicos, a saber, o que vem da madeira da árvore, ou do ferro, ou do mármore; do princípio 

da arte vem tudo o que se refere à ordem, à regulação, à forma, que surgem da medida 

feita pelas regras da razão. 

De modo análogo, no caso da moralidade pertence ao ser natural do acto o facto de 

ser uma qualidade vital, imanente, que procede da vontade (se for um acto dela própria) ou 

originado por inclinação ou tendência; ou o facto de proceder do intelecto, se for um acto 

de conhecimento; ou de ser livre ou necessário, de acordo com a condição da potência que 

o faz surgir e de que modo. Como o acto na sua entidade física é originado pela potência 

em ordem a um certo objecto, pertence também ao ser físico tudo o que se relaciona com o 

objecto deste acto, quer se trate de um bem apetecível ou indiferente, quer de um objecto 

de um acto livre: o acto participa de todas estas condições, próprias do que procede 

fisicamente da potência que lhe dá origem. Pelo contrário, tudo o que se refere à sua 

relação com o objecto, não no ponto de vista de ser apetecível ou não – que pertence ao 

ser físico na medida em que finaliza o acto na sua condição de voluntário –, mas na sua 

capacidade de ser regulado pela razão, pertence ao ser moral, assim como os predicados e 

notas inteligíveis que são postos por tal relação. Tudo isto é exposto recorrendo à 

comparação com o que é evidente no caso da arte: tal é possível pela semelhança que 

existe em toda a regulação do intelecto relativamente à actuação prática. 

Por fim, neste ponto em que a arte é o ponto de referência para explicar algum 

aspecto da prudência, vamos dar só mais um exemplo, que está relacionado com o que se 

dirá mais à frente ao falar do modo como influem a arte e a prudência nas outras potências 

por elas dirigidas. Poinsot chama a atenção para o facto de que, tanto na produção das 

coisas artificiais como nas acções morais, não se dá o mesmo modo de medir no que se 
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refere aos actos internos imanentes e no referente aos actos externos sensíveis. Recorre ao 

que é mais fácil de captar na produção artificial: a matéria externa recebe a regulação da 

arte mediante algum movimento local, modificação da figura externa, condensação, 

aquecimento, etc. Os actos externos só recebem a influência artificial como denominação 

extrínseca e os artefactos produzidos recebem a própria forma artificial introduzida neles 

pela ideia do artífice; pelo contrário, os actos internos e imanentes recebem uma 

ordenação e medida intrínseca em ordem ao objecto, pois são a matéria que é regulável e 

afectada pela medida42. 

Mais à frente, Poinsot voltará a servir-se do exemplo da arte para mostrar como os 

hábitos intelectuais práticos, a arte e a prudência, inclinam o intelecto ao seu objecto não 

por uma denominação extrínseca mas por uma tendência verdadeira e real, na medida em 

que o objecto é regulável, seja a matéria exterior no caso da arte, seja a acção moral no 

caso da prudência. Diz então: 

“Este exemplo serve maximamente para esta nossa matéria (está a tratar da essência 

da virtude) pois assim como os efeitos artificiais são realidades, enquanto são medidas 

pelas regras da arte, assim os actos morais são realidades, enquanto medidos pelas regras 

da moral e da prudência. Logo, do mesmo modo que aquelas são tidas em vista pelo 

hábito como artificiais por uma referência intrínseca e essencial, assim também estas 

como morais”43. 

                                                 

 

42 Cf. Ibidem, disp. XI, art. I, 15-16, VI pp. 6-7. 

43  Ibidem, q. LVI, disp. XIV, art. I, 18, VI p. 378: “Quod exemplum maxime servit pro hac nostra materia, quia sicut 

effectus artificiales sunt res, ut mensuratae regulis artis, sic actus morales sunt res ut mensuratae regulis moris, et 
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Estes aspectos são essenciais na doutrina moral de João Poinsot e são explicados 

com base no que entende por virtude intelectual prática, com referência ao que se pode 

retirar da experiência mais imediata da arte. No problema da moralidade, “a posição 

adoptada por João de São Tomás é engenhosa: por um lado, defende a unidade básica e 

fundamental do acto humano, e, por outro, respeita a distinção real entre o ser natural e o 

ser moral. O ser moral não é uma entidade física, não é puro nome, mas é uma 

propriedade real do acto livre e que na verdade é realmente distinto dele”44. 

1.5. A verdade praticamente infalível 

Arte e prudência são então hábitos operativos que aperfeiçoam o intelecto de modo a 

realizar com mais facilidade a sua operação intelectual no que se refere à orientação da 

actividade prática. São virtudes: dão a facilidade para actuar não de qualquer maneira, mas 

de acordo com a finalidade própria do intelecto, ou seja, o conhecimento da verdade. A 

firmeza que geram no intelecto relativamente a dirigir a acção não vem da mera repetição 

de actos, do costume, de uma experiência não avaliada, mas das características dos seus 

objectos: ao alcançar na actuação efectiva a verdade correspondente à tendência intrínseca 

do intelecto, dão aquela firmeza fruto da conaturalidade. 

                                                     

 

prudentiae, ergo sicut illi etiam ut artificiales respiciuntur ab habitu per intrinsecum, et essentialem respectum, ita et 

hi in quantum morales”. 

44  RUIZ DE SANTIAGO, J., “Doctrina de Juan de Santo Tomás acerca de la moralidad”, Revista de filosofía de la 

Universidad Ibero-americana, 10 (1977), pp. 454-455. 
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Mas há que explicar bem em que consiste esta verdade, objecto das virtudes 

intelectuais práticas. À partida, podia pensar-se que a firmeza que a verdade possui e 

confere ao entendimento só se encontra no conhecimento da verdade do ser alcançado de 

modo especulativo, que é de uma determinada maneira e não pode ser de outra. Se o que é 

objecto de conhecimento prático é contingente, isto é, pode ser de um modo ou de outro 

de acordo com as circunstâncias, se não pode ser ponto de referência inequívoco, então 

parece que não poderá dar a firmeza que o intelecto necessita para sair da sua 

indeterminação e, consequentemente, de um ponto de vista rigoroso, arte e prudência não 

se poderiam considerar virtudes intelectuais. 

Esta é, como já foi visto, a dificuldade que João Poinsot apresenta no início do artigo 

que se está a analisar45. A solução vem da distinção entre verdade infalível do ponto de 

vista especulativo e verdade infalível do ponto de vista prático. Como se referiu, o próprio 

do que é especulativo é proceder de modo decompositivo (resolutivo): procura “resolver”, 

solucionar, explicar, iluminar uma verdade. Dá-lhe firmeza e retira a possibilidade de 

falhar. Mostra como essa verdade está baseada noutros princípios anteriores, firmes e 

infalíveis na sua ordem, até chegar aos primeiros princípios especulativos, evidentes por 

si. O que é prático não procede assim: “o fim nas coisas práticas toma-se como o princípio 

nas especulativas”46. Não se trata de chegar a uns princípios firmes mas de estabelecer as 

condições ou regras correctas, com referência ao fim do que se pretende executar: uma 

                                                 

 

45 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. IV, 1, VI p. 467. 

46 Ibidem, 2, VI p. 467. 
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obra exterior ou uma acção livre enquanto livre. Na sua função prática, o intelecto dá a 

medida e orienta a acção: é neste âmbito que haverá que encontrar a verdade praticamente 

infalível.  

Há sem dúvida contingência na actuação prática: depende de muitas circunstâncias 

impossíveis de prever com anterioridade. É algo que lhe está essencialmente unido. 

Portanto, à partida não se pode determinar até ao último pormenor aquilo que vai surgir, o 

modo como se vai actuar, a decisão mais correcta em todas as situações. O intelecto não 

tem capacidade para dominar o ser na sua vertente de realização prática: não se pode 

chegar a uma verdade infalível, derivada dos princípios especulativos. O perigo seria então 

negar a existência de verdade na actuação prática, deixando neste âmbito a actividade do 

intelecto reduzida à opinião. 

A explicação deverá ter em conta a distinção existente entre as duas virtudes 

intelectuais práticas. A matéria ou objecto da prudência são as acções livres na medida em 

que são livres; a da arte são os produtos ou efeitos das acções. A medida ou regra que lhes 

corresponde é consequentemente diferente. Então a verdade praticamente infalível 

conhecida pelo intelecto na sua função orientadora e mensurativa terá umas características 

próprias em cada caso, juntamente com aspectos comuns47. Deixamos para mais adiante, 

para quando se estabelecer a distinção entre arte e prudência, a análise das diferenças entre 

                                                 

 

47  “La verdad especulativa consiste en conocer rectamente, es decir, en juzgar de las cosas tal como son en sí, mientras 

que la verdad práctica consiste en dirigir o regular rectamente, esto es, en ordenar y disponer las acciones o produc-

ciones según sus normas o principios directivos, o sea, según la recta intención del fin a obtener o producir mediante 

dichas acciones o producciones”, RAMÍREZ, S. M., La prudencia, Ediciones Palabra S.A., Madrid 1979, p. 144. 
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estas características. Para já, vamos ver os aspectos que a consideração da verdade do 

ponto de vista prático tem em comum. 

1.5.1. A infalibilidade vem da regra ou forma 

Aquilo que têm em comum diz respeito à dificuldade que foi levantada, por serem 

hábitos que têm por objecto o que pode ser de um modo ou de outro, de acordo com as 

circunstâncias. Como lidar com as “imperfeições”? Como é que é uma verdade infalível 

quando na realização prática há que adaptar tantas vezes o que se pretendia ao que é 

possível? As suas regras parecem mutáveis: de acordo com as circunstâncias altera-se o 

que se tinha previsto e manda-se executar outra coisa. É, no caso da prudência, o conselho 

e o juízo (dos quais se falará em detalhe mais à frente) que precedem a decisão e, no caso 

da arte, a percepção e deliberação que precedem a execução. Aqui parece que tanto o 

conselho e o juízo, como a percepção e deliberação, se conformam à realidade que têm 

diante: é essa realidade mutável o ponto de referência que determina a execução48. 

Em ambos os casos há que considerar que a infalibilidade surge por parte da regra, 

princípio formal da acção a executar. A contingência está presente na matéria, que muda 

consoante as circunstâncias. A regra ou medida que a razão emprega é a forma da acção 

livre enquanto livre e a forma do produto a fazer enquanto artificial. A concretização 

dependente das circunstâncias é a matéria, o princípio potencial e indeterminado que 

                                                 

 

48 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. IV, 4, VI pp. 467-468. 
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poderá receber o princípio actual que o determina. A firmeza vem da regra aplicada que dá 

princípios certos e infalíveis49. 

1.5.2. O modo de encarar os erros 

A realização prática é contingente, pode falhar o que de facto acontece: o que 

significa falhar? Na prudência é o que se refere às excepções, à epiqueia: não se observa 

literalmente o que está prescrito na letra da lei mas o que está de acordo com o espírito da 

lei, que garante o modo correcto de proceder50. Na arte é o que se refere às adaptações que 

há que fazer perante a situação concreta encontrada: imperfeição da matéria, dos utensílios 

empregados, ou imperfeição do ponto de vista material do próprio agente. Por exemplo, ao 

construir uma casa há que adaptar-se às características do terreno, aos instrumentos 

disponíveis e às possibilidades dos construtores. Estas dificuldades na arte são valorizadas 

negativamente, o que não acontece na prudência. No entanto, a direcção da construção, as 

regras aplicadas são certas e são as que permitem encontrar a melhor solução possível51. 

Aliás, as alterações que há que fazer tanto nas acções livres enquanto livres como na 

realização prática das obras de produção são prescritas pelas próprias regras da prudência 

                                                 

 

49 Cf. Ibidem, 5, VI p. 468. 

50 Cf. Ibidem. 

51  Cf. Ibidem, 6, VI p. 468. 
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e da arte: se não houvesse adaptação, não se teria procedido de modo prudente ou de modo 

artificial correcto52. É esta a certeza e segurança que dão as virtudes intelectuais práticas53. 

2. A distinção entre prudência e arte 

Arte e prudência são virtudes diferentes por se debruçarem sobre objectos diferentes: 

a actividade prática do ser humano distingue-se entre as acções livres, enquanto livres, e as 

acções produtivas. E esta distinção origina dois hábitos distintos na potência intelectiva 

que os tem de dirigir: “rectificar e regular esta actuação livre pertence a uma virtude, que é 

a prudência; rectificar e regular a obra factível, não quanto à própria utilização livre 

daquilo que será feito, mas quanto à própria obra e ao efeito em si, pertence à arte”54. 

                                                 

 

52  Cf. Ibidem, 9, VI p. 469. 

53  “Mais cette infaillibilité de l'art ne concerne que l'élément formel de l'opération, c'est-à-dire la régulation de l'oeuvre 

par l'esprit. Que la main de l'artiste défaille, que son instrument cède, que la matière fléchisse, le défaut ainsi introduit 

dans le résultat, dans l’eventus, n'affecte en rien l'art lui-même et ne prouve pas que l'artiste a manqué à son art : dès 

l'instant que l'artiste, dans l'acte de jugement porté par son intellect, a imposé la règle et la mesure qui convenaient au 

cas donné, il n'y a pas eu en lui d'erreur, c'est-à-dire de fausse direction. L'artiste qui a l'habitus de l'art et la main qui 

tremble, che ha l'habito dell'arte e man che trema, produit une oeuvre imparfaite mais garde une vertu sans défaut. 

De même dans l'ordre moral, l'événement peut faillir, l'acte posé selon les règles de la prudence n'en aura pas moins 

été infailliblement droit. Bien qu'extrinsèquement et du côté de la matière il comporte contingence et faillibilité, l'art 

en lui-même, c'est-à-dire du côté de la forme, et de la régulation qui vient de l'esprit, n'est pas oscillant comme 

l'opinion, il est planté dans la certitude”, MARITAIN, J., Art..., p. 16. 

54 CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. art. IV, VI p. 467. 
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No texto que estamos a analisar João Poinsot vai dando vários apontamentos sobre 

essa distinção. Esquematicamente diz o seguinte: 

– A prudência debruça-se sobre os “agíveis”; a arte sobre os factíveis; 

– A regulação da prudência é uma regulação moral em ordem ao fim devido; a da 

arte é uma regulação e conformidade à ideia do artífice; 

– A prudência não introduz a forma no objecto, mas regula por tendência e por 

referência; a arte introduz a forma e dispõe a matéria; 

– No caso das artes liberais, que também se dirigem primeiramente aos objectos, 

dispõem-nos e regulam independentemente da bondade do agente; a prudência dispõe e 

regula as acções de acordo com a recta razão e com o bem;  

– A prudência utiliza regras decididas de acordo com as circunstâncias; a arte utiliza 

regras certas e determinadas; 

– A prudência, para ter firmeza, necessita do conselho; a arte não requer conselho: a 

sua firmeza vem das regras certas; 

– A prudência exige recta intenção, honestidade, liberdade e actuar firmemente; a 

arte não exige nenhuma destas características: exige só que se actue sabendo o que se faz; 

– Na prudência quem age mal querendo é censurado; na arte quem age mal 

conscientemente do ponto de vista da arte não merece censura. 

Vamos então analisar estas diferenças. 
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2.1. “A matéria da prudência é algo «agível»; a matéria da arte é algo 

factível” 

A prudência mede e rectifica as acções livres, na medida em que são livres, e arte 

mede e rectifica as obras que hão-de ser feitas. São chamados “agíveis” e factíveis. “Agir” 

e “fazer” são dois tipos distintos nos quais se divide a actuação prática do ser humano: 

“«fazer» propriamente diz-se da acção transeunte ad extra; «agir» diz-se porém da acção 

imanente, própria ao próprio homem enquanto agente e operante por si, o que corresponde 

à acção livre”55. 

2.1.1. A acção imanente 

Que características tem a acção imanente56? A acção imanente é uma actualidade, 

um acto segundo, uma perfeição do próprio agente. Em si não requer movimento no 

sujeito, não significa uma imperfeição, mas é tanto mais perfeita quanto mais supõe o 

agente em acto.  

Do ponto de vista metafísico, a acção imanente é uma qualidade. Não é um meio 

para alcançar um objectivo, uma perfeição, mas ela é o último para o qual o agente tende, 

a perfeição já alcançada. Portanto, não pertence de modo próprio ao predicamento acção, o 

                                                 

 

55  CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. IV, 2am quaest. I, VI pp. 469-470. 

56  Resume-se aqui e no ponto seguinte fundamentalmente o que vem em CPh. Phil. Nat. I, q. XIV, art. III e IV, II pp. 

308 28a – 315 46a e CPh. Phil. Nat. IV, q. VI, art. IV, III pp. 195 41b - 197 35b. 
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qual significa sempre uma tendência a algo exterior. Pode acidentalmente ter um produto, 

como o verbo no acto de entender, mas o verbo não é o termo da acção: o termo é o 

objecto conhecido. Diz-se então que é virtualmente ou de modo eminente transeunte, não 

formalmente.  

Os exemplos das acções imanentes são as operações dos sentidos externos (ver, 

ouvir, sentir...) e as operações das potências da alma: inteligência e vontade. Há nelas uma 

identificação entre a acção e o seu termo. Toda a acção deve ter um termo: a acção 

imanente, do ponto de vista metafísico, tem um termo que é “objecto” não “produto”, 

portanto, um termo que está diante da potência e é conhecido, contemplado, amado. 

Assim, a acção não cessa quando alcança o termo: quando o alcança plenamente é que a 

acção se realiza com mais perfeição. 

Vemos como aqui está recolhida fundamentalmente a doutrina aristotélica. 

2.1.2. A acção transeunte 

A acção transeunte é a que se orienta para aperfeiçoar o produto da acção. Este é o 

que o agente procura: não é a acção em si, mas o que resulta depois dela. A acção 

transeunte é querida e produzida como via ou meio de alcançar o termo que dela surge. 

Corresponde do ponto de vista metafísico ao predicamento acção. É causalidade: causa o 

factum esse do termo produzido através do fieri que é a própria acção. Cessa, portanto, 

quando surge o resultado final. A acção efectuada identifica-se com o termo produzido e 

com o movimento já terminado, mas a acção eficiente não: é imperfeição orientada para a 

plenitude. 

João Poinsot na sua análise da acção transeunte também considera como ela inere no 

agente e portanto de algum modo também o aperfeiçoa, pois supõe nele a actualização de 
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uma potência. A acção transeunte, na ordem da natureza, compreende “um duplo 

elemento: 1º uma acção incoativa, constituída pelo acto segundo do agente, que é 

intrínseca ao agente, e que inere no agente; 2º uma acção terminativa, constituída pelo 

movimento do paciente, que inere no paciente, mas denomina o agente”57. Esta acção tem 

então uma modalidade intrínseca ao agente e uma modalidade extrínseca. A primeira inere 

nele e tem uma prioridade de natureza em relação à segunda, pois é o seu princípio. A 

modalidade extrínseca denomina o agente com uma denominação real. É um 

aprofundamento no pensamento aristotélico que João Poinsot faz, ao querer interpretar 

autenticamente a doutrina tomista. 

2.1.3. Diversos sentidos de “agir” e “fazer” 

Como vimos quando se fez a exposição do texto sobre arte e prudência que se 

chamou fundamental, na última parte João Poinsot dá mais alguns elementos que 

enriquecem os sentidos em que se pode entender “agir” contraposto a “fazer”. O primeiro 

corresponde à distinção metafísica de acção imanente e transeunte. O segundo 

corresponde ao caso das acções transeuntes que não têm um produto que permaneça para 

além delas, como tocar música ou fazer ginástica: é uma distinção que, como vimos, 

também é focada por Aristóteles. E no último sentido encontramos o que corresponde de 

modo mais próprio ao diferente objecto da prudência e da arte: “«agível» assume-se 

indistintamente como a acção imanente ou transeunte, enquanto livre e exercida de modo 

                                                 

 

57  MORENCY, R., “L'áction transitive en Jean de St. Thomas”, Sciences ecclesiastiques, 4 (1951), p. 62. 
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moral; o factível como a acção que produz um efeito exterior, não atendendo ao modo de 

liberdade ou de moralidade, mas ao modo do próprio efeito em si”58. 

É importante fazer esta distinção para evitar uma possível confusão, que surgiria de 

uma consideração apressada das actividades imanentes do ponto de vista metafísico como 

dependentes da virtude da prudência. É uma distinção feita no âmbito da doutrina 

tomista59. 

2.2. “Uma é a medida da acção livre enquanto livre, outra a do resultado final 

enquanto fruto de artifício e factível” 

Sendo diferente a matéria ou o objecto sobre o qual se debruçam a arte e a prudência, 

e sendo a finalidade de cada uma medir segundo a razão a matéria correspondente, 

                                                 

 

58  CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. IV, 4am quaest. I, VI p. 474. 

59  “Siamo dunque di fronte ad un duplice schema del binomio esaminato, nel pensiero dell’Aquinate: a) l’atto 

immanente come atto vitale del soggetto che si riconduce alla sua perfezione intrinseca o che è in se stesso l’elemento 

formale della perfezione, in contrapposizione agli atti materiali contrassegnati dal motus; b) l’atto immanente visto 

como l’agire morale che perfeziona tutta la persona, in opposizione all’operare tecnico che riguarda una cosa da 

perfezionare. (...) Sia l’azione morale (...) che l’operare intellettivo speculativo si possono dire immanenti, come lo è 

ogni atto dello spirito. Ma in certi testi San Tommaso prende l’atto immanente in senso ampio (equivalente 

all’esercizio della vita spirituale), mentre in altri lo restringe al significato morale di fronte all’agire tecnico”, 

SANGUINETTI, J.J., “Immanenza e transitività nell’operare umano”, em Actas del III Congresso Internazionale 

della SITA “Etica e società contemporanea”, A. Lobato (ed.), Libreria Editrice Vaticana, 1992, p. 264. 
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necessariamente a medida a empregar há-de ser diferente e o modo como essa medida é 

aplicada também terá de respeitar essas características específicas. 

Vamos tratar agora do que se refere à especificidade da medida empregada, deixando 

para o apartado seguinte a abordagem da distinção do modo como essa medida é aplicada. 

2.2.1. Distinção quanto à forma 

“Por parte da forma diferem porque a forma da prudência, que ela introduz nos 

actos, é a regulação moral em ordem ao fim devido. (...) Pelo contrário, a forma da arte é 

a regulação e a conformidade à ideia do artífice”60.  

Ao falar dos aspectos comuns entre a arte e a prudência vimos que a regulação que 

ambas introduzem na actuação prática se poderia considerar como o princípio formal 

relativamente ao objecto ou matéria.  

A matéria sobre a qual versa a prudência são os actos livres, enquanto livres, o 

“agível”, a acção imanente, no seu sentido moral mais restrito. Ora, como se referiu, a 

acção imanente é fim em si mesma, é perfeição do agente, não implica movimento, não sai 

para o exterior, não tem um termo produzido mas um termo que é objecto. É pela 

tendência a esse objecto que a acção é especificada. 

A regulação que a prudência introduz é feita pela consideração dos seus objectos sob 

a perspectiva da moralidade, ou seja, da conveniência ou inconveniência desse objecto 

(uma acção concreta a realizar) em relação ao bem do ser humano aqui e agora. Essa 

                                                 

 

60 CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. IV, 2am quaest. II, VI p. 470. 
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ordenação não impõe nada real, físico, nas acções, como já foi referido: introduz uma 

denominação ou relação de razão, que no entanto é intrínseca61. Portanto, a forma ou 

regulação da prudência não é uma forma que se introduza na acção como uma forma 

substancial plasmada numa matéria exterior. É uma forma introduzida nos actos fazendo 

que sejam originados como tendência ao objecto que lhes é próprio ajustado à recta razão, 

ao fim devido. 

A matéria da arte são os artefactos. Os artefactos são o resultado de acções 

transeuntes, são o produto final que permanece fruto da intervenção do artífice. O que 

importa é que a realidade material obtida sirva para a finalidade para a qual foi fabricada: 

uma casa para habitar, um barco para navegar62. Portanto, a medida é a ideia que serve de 

exemplar para a obra a realizar. A arte aperfeiçoa o intelecto para conceber a ideia mais 

perfeita possível em ordem a atingir a finalidade pretendida e para dirigir depois a 

realização concreta da acção exterior de modo a obter o artefacto mais adequado à ideia 

concebida. A forma é então a ideia presente no artífice que ele há-de introduzir, 

“imprimir”, na matéria exterior. 

2.2.2. As ideias como medida e causa exemplar 

Aqui vale a pena fazer uma breve referência à análise de João Poinsot sobre o que 

são as ideias. A ideia não é um mero conceito. É mais do que uma denominação extrínseca 

                                                 

 

61  Cf. CPh. Log. II, q. I, art. III, I pp. 267 17b – 268 14a; vide também neste capítulo o ponto 1.4. 

62  Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. I, 5, VI p. 437. 
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que vem do simples conhecimento: muitos conhecem os artefactos mas nem todos têm 

uma ideia deles porque não os fazem. A ideia é uma forma factiva ideati de modo 

exemplar. Para formar uma ideia não basta conhecer: é preciso mais para a conceber como 

algo praticável e de modo a que dela se possa derivar o efeito exterior, que exprima o que 

está na mente63. É uma forma imitável para a qual o artífice olha quando realiza a sua 

arte64. Possui assim uma causalidade exemplar: é a regra e medida do artefacto; este será 

tanto mais verdadeiro e perfeito quanto mais se conformar ao seu arquétipo. É a forma 

principal, assim como a forma intrínseca do artefacto produzido é a forma próxima65. 

A medida da arte é então uma forma, presente no intelecto do artífice, que está 

orientada a ser a forma intrínseca do artefacto. Ter estas características faz com que tenha 

de ser plasmada, introduzida, imprimida na matéria exterior por meios de acções 

exteriores, portanto, transeuntes, dirigidas pelo intelecto. A arte opera sobre a matéria 

exterior só por movimento local ou aplicando as diversas potências activas: dividindo, 

agregando, dispondo sob uma determinada ordem, conjugando as diversas potencialidades 

dessa matéria num determinado encadeamento. O resultado estará organizado do modo 

que se idealizou para alcançar o objectivo pretendido. Essa é a forma artificial que 

                                                 

 

63 Cf. CTh. In Iam, q. XV, disp. I, art. I, 13, III p. 9. 

64 Cf. Ibidem, 5, III pp. 5-6. 

65 Cf. Ibidem, 19-20, III pp. 12-13. 
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denomina os produtos obtidos pela arte: entitativamente são algo natural, mas do ponto de 

vista da sua ordenação são algo artificial, produzido pela direcção da arte66. 

2.3. Consequências das diferenças na forma da medida 

A medida da prudência é então uma regulação em ordem ao fim devido e que por 

isso é introduzida nos actos livres fazendo-os surgir com referência ao objecto, 

considerado sob a perspectiva moral. A medida da arte é uma regulação em ordem à ideia 

do artífice e assim dirige a actividade produtora. Isto tem como consequência algumas 

diferenças importantes na consideração que arte e prudência fazem dos seus objectos. 

2.3.1. A relação fim – meios 

Um primeiro aspecto a considerar é ver como se estabelece a relação fim – meios na 

arte e na prudência, como consequência da especificidade da medida que lhes 

corresponde. 

Por um lado, há que ter em conta que o acto moral para ser bom requer que todos os 

elementos que o compõem sejam bons. Isto porque é especificado em ordem ao bem do 

sujeito, o bem devido na sua totalidade, e não só pela mera justaposição de elementos 

isolados. Um elemento que por si seja bom, não permanece tal se está subordinado a outro 

                                                 

 

66 Cf. CPh. Phil. Nat. I, q. IX, art. III, II pp. 186 24b – 187 45b. 
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elemento viciado nalgum aspecto67. A prudência dispõe e ordena tudo o que compõe o 

objecto do acto e todas as suas circunstâncias68. 

Tal não sucede na arte: por ter como ponto de referência o artefacto a ser produzido 

e não as disposições interiores, na realização da arte pode haver alguns elementos 

imperfeitos que não afectem o resultado global. A perfeição de alguma parte não se perde 

só pela referência ou coordenação com outra parte defeituosa69. A arte debruça-se sobre os 

efeitos exteriores, sobre o modo como se fabricam e se dispõem rectamente, não sobre a 

rectificação interior do artífice.  

Assim, na rectificação dos efeitos exteriores, um não depende do outro, nem tem 

influência nas outras artes que o artífice possua: 

“Nos efeitos a rectidão ou recta disposição de um não depende de outro, nem da 

rectificação de outro: pois pode alguém dispor rectamente sobre a fabricação de uma casa 

sem que saiba fazer vestidos ou calçado. Porém a rectidão interior ou rectificação dos 

«agíveis» tem uma conexão com as outras matérias a regular, pois a bondade e regulação 

acerca de uma matéria pode corromper por má estimação ou corrupção sobre outra”70. 

                                                 

 

67 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. XXI, disp. IX, art. IV, 28, V p. 750. 

68 Cf. Ibidem, 29, V p. 750. 

69  Cf. Ibidem, 28. 

70  CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. V, 9, VI p. 483: “In effectibus autem rectitudo, seu recta dispositio unius non 

dependet ab altero, nec ab alterius rectificatione: potest enim quis recte disponere de fabrica domus sine hoc quod 

sciat facere vestes, vel calceos. At vero rectitudo interior, seu rectificatio agibilium habet connexionem cum aliis 
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A rectificação interior tem conexão com todos os elementos e com as outras matérias 

a regular, pois a bondade de uma das partes pode corromper-se com a corrupção dos 

outros elementos. A bondade das escolhas interiores vem da unidade da intenção do fim, 

que se manifesta em todos os elementos da acção: deve fazer-se o bem. Na arte não há 

uma unidade de direcção comum que unifique globalmente todos e cada um dos elementos 

nem cada uma das artes por si71. 

Na arte a bondade dos meios a empregar para alcançar o fim vem dada por uma mera 

consideração finalista. A conjunção dos vários elementos (o material a utilizar, os 

instrumentos mais adequados, o processo a desenvolver) é feita em função do objectivo 

que se pretende: esse objectivo é o artefacto final. Na arte não entram em consideração as 

disposições interiores do artífice, nem a consistência própria dos meios independente do 

fim. 

Na prudência tal não sucede. João Poinsot desenvolveu uma análise pormenorizada 

da relação da bondade dos meios com a bondade do fim, integrando-a na análise da 

relação entre o fim do operante e o fim da obra e da possibilidade de se darem fins 

intermédios 72 . Uma exposição detalhada sairia do âmbito e da extensão do presente 

trabalho, pelo que limitar-nos-emos a um breve resumo das conclusões que o nosso Autor 

                                                     

 

materiis regulandis, quia bonitas, et regulatio circa unam materiam potest corrumpi ex prava aestimatione, vel 

corruptione circa aliam”. 

71  Cf. Ibidem. 

72 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. I, disp. I, art. III-IV, V pp. 45-87. 
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inclui mais à frente no Cursus Theologicus, com as reiterações características da obra 

poinsotiana. 

Segundo Poinsot, a bondade dos meios é algo que lhes é intrínseco e não meramente 

acidental; neles dá-se a bondade do fim como a última razão formal sub qua e é sobre as 

diversas modificações e aplicações do fim aos meios que se debruçam os diversos actos da 

vontade. Tal bondade não é querida absolutamente por si mas dependente e relativa ao fim 

e como via para o alcançar: adquirido o fim cessa a volição dos meios. A bondade dos 

meios enquanto meios compara-se ao fim não como bondade em si, mas como bondade 

tida relativamente ao fim. É apetecida por razão de outro e como via e tendência para 

aquele que é querido por si. No entanto, esta relação e ordenação não é uma denominação 

extrínseca: convém de modo intrínseco aos meios por serem bons em si73. 

Portanto, na consideração moral da acção livre os meios são integrados em ordem à 

bondade do fim exactamente porque têm uma bondade própria74. A relação com o bem 

devido, que mede a acção livre, afecta todos os seus elementos e também a subordinação 

desses elementos entre si. 

                                                 

 

73  Cf. CTh. In Iam-IIae, q. X, disp. V, art. II, 31-35, V pp. 480-481. 

74  Não se refere aqui o que sucede com os actos à partida indiferentes do ponto de vista moral, por ser tratado este 

assunto mais à frente. 
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2.3.2. A verdade na produção 

Outra consequência da especificidade das medidas empregadas pela arte e pela 

prudência é o que se refere à verdade praticamente infalível. Já abordámos antes os 

aspectos comuns que afectam tanto a verdade da prudência e a verdade da arte, na sua 

razão de virtudes intelectuais práticas. Agora é o momento de analisar o que as distingue, 

pois ao ser uma a medida das obras a produzir e outra a das acções livres, enquanto livres, 

consequentemente o modo como se referem à verdade praticamente infalível é também 

diferente. 

A verdade na arte não é regulada do ponto de vista do ser ou não ser do 

acontecimento realizado mas no âmbito da conformidade com a regra. A medida no caso 

da produção de objectos é a ideia do artífice e o fim da arte. A regulação por parte do 

intelecto é recta se se orienta para o fim da arte: construir uma casa para habitar, um barco 

para navegar, uns sapatos para facilitar o caminhar. 

Portanto, na arte a regulação é certa e determinada por se dirigir com firmeza para a 

finalidade que o artífice se propõem. A verdade da produção de obras artificiais vem da 

conformidade à ideia do artífice. A verdade mede o artefacto, de modo semelhante a que a 

verdade divina mede as outras verdades:  

“À verdade não só pertence a razão de medido mas também a razão mensurante e 

derivante a partir de si de outras verdades, como fica patente a partir da verdade divina, 
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que é de modo eminentemente próprio a verdade, mesmo a suma verdade, e mede outras 

verdades. De modo semelhante a verdade da arte mede em relação ao artefacto”75.  

2.3.3. A verdade prática propriamente dita 

No caso das acções livres enquanto livres a verdade não vem do acordo com regras 

determinadas mas da conformidade com a recta razão. Se na actuação prática a arte tem de 

se adaptar para realizar o seu fim, no caso da prudência isso forma parte essencial da sua 

razão de medida. A prudência actua “segundo as circunstâncias particulares que ocorrem; 

rege-se mais pela decisão do que por arte e por certas regras; determina o que há que fazer 

de acordo com a ocorrência dos casos e das circunstâncias”76. A verdade prática é então 

mais propriamente a verdade própria da actuação livre, na medida em que é livre. Não se 

trata de adequar-se ao ser ou não ser mas à bondade que há que descobrir e tornar efectiva 

na acção. Esta é a especificidade da prudência que há que preservar77. A bondade moral 

                                                 

 

75  CTh. In Iam, q. XVIII, disp. II, art. II, 69, III p. 114: “Ad veritatem non solum pertinet ratio mensurati, sed etiam ratio 

mensurantis, et derivantis ex se alias veritates, sicut patet de veritate divina, quae propriissime est veritas, imo et 

summa veritas, et mensurat alias veritates, et similiter veritas artis respectu artefacti”. 

76  CTh. In Iam, q. XXIV, disp. VII, art. III, 4, III p. 595: prudentia “medium determinat secundum circunstantias 

particulares occurrentes, et illa potius regitur arbitrio, quam arte et certis regulis, sed juxta occurrentiam casuum, et 

circunstantiarum determinat quid agendum sit”. 

77  Por escapar ao âmbito estrito deste trabalho e para evitar uma discussão interminável dos problemas que surgem a 

propósito dos vários assuntos, não estamos aqui em situação de enfrentar a questão levantada por Gauthier no 

primeiro volume da introdução à tradução da Ética a Nicómaco: GAUTHIER, F.-JOLIF, J., Aristote, l’Ethique a 

Nicomaque, Publication Universitaire – Béatrice-Nauwlaerts, Lovaina – Paris 1970, 2ª ed., 4 vols, pp. 267-283. 
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não é a adequação “à regra indivisível e no ser, mas à conveniência da razão, a qual é o 

meio da prudência, e admite amplitude porque não está ligada a regras determinadas, 

como a arte, mas de acordo com circunstâncias que há que decidir. Daí que a verdade 

especulativa se regula entre o ser ou não ser da coisa em si, a prática porém entre a 

conveniência ou inconveniência à razão e à prudência”78. 

2.3.4. A questão da circularidade 

Ora surge assim um aparente raciocínio circular que se o fosse não justificaria a 

argumentação. Como vimos, já Aristóteles se enfrentou com esta dificuldade79. Também 

se referiu como a solução apresentada na Ética a Nicómaco tem as suas debilidades. 

Vamos analisar o que João Poinsot diz sobre este assunto. 

                                                     

 

Gauthier afirma que na prudentia escolástica se dá uma degradação teológica da phrónesis aristotélica, deixando esta 

de ser uma sabedoria que abarca também o fim da vida humana para passar a ser uma mera virtude dos meios, 

portanto instrumental. Não nos parece que esta apreciação seja totalmente correcta. O mais específico da phrónesis 

aristotélica é o modo como encara a situação concreta, como aí realiza o universal e como materializa o fim ao 

determinar os meios, aspectos que ressaltámos seguindo também a análise de Gadamer (Vide Capítulo 2). A degrada-

ção da prudentia vem com a Filosofia Moderna onde é cada vez mais assimilada à técnica ou então é absorvida pelo 

sentimento, não captando a verdadeira essência da experiência moral pelos princípios gnoseológicos e metafísicos 

dos quais parte. 

78  CPh. Log., II, q. XXV, art. I, I p. 777, 6a-46a: “adaequatio non est ad regulam indivisibilem et in facto esse, sed ad 

convenientiam rationis, quae est medium prudentiae, et admittit latitudinem utpote non determinatis regulis alligata, 

sicut ars, sed iuxta circumstantias arbitrarie. Unde veritas speculativa regulatur penes esse vel non esse rei in se, 

practica vero penes convenientiam vel disconvenientiam ad rationem et prudentiam”. 

79 Vide Capítulo 2, 3.5. 
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A questão é apresentada com duas formulações, que têm ligeiros matizes: a verdade 

prática da prudência estabelece-se de acordo com a conformidade com o apetite recto, mas 

por sua vez o apetite recto recebe a sua rectidão por se conformar com as regras da 

prudência80. Numa segunda formulação faz-se referência às virtudes morais: a prudência 

recebe os seus princípios por parte das virtudes morais mas por sua vez é a prudência que 

rectifica as virtudes morais ao assinalar o justo meio ao qual elas se dirigem81. 

Já a propósito da determinação da norma da moralidade João Poinsot tinha abordado 

este problema82. A conformidade com a recta razão é o que faz com que a vontade seja 

boa. Mas o que significa “recta razão”? Não basta que a razão proponha um objecto à 

vontade, mas que seja regra e medida e proponha um objecto bom, aspecto que “muito 

dificilmente se consegue explicar” 83 . A dificuldade vem exactamente do raciocínio 

circular que se insinua: a razão é boa por ter um objecto bom e o objecto é bom por se 

conformar com a razão. E se se recorre ao apetite recto como regra da razão, ou seja, a 

razão é recta por se conformar com a intenção do fim recto apresentada pelo apetite, cai-se 

também no mesmo círculo vicioso pois por sua vez a intenção do fim é recta por 

conformar-se com a razão84. 

                                                 

 

80 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. IV, 1am quaest. 3, VI p. 467. 

81 Cf. Ibidem, disp. XVII, art. III, 22-24, VI pp. 561-563. 

82 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. XXI, disp. XI, art. II, VI pp. 15-26. 

83 Ibidem, 21, VI p. 21. 

84 Cf. Ibidem, 22, VI p. 21. 
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João resolve esta dificuldade apelando ao hábito dos primeiros princípios práticos, a 

sindérese. Esta noção não aparece de modo explícito no pensamento aristotélico mas é 

património comum da filosofia medieval, com diferentes matizes segundo as diversas 

correntes filosóficas.  

Poinsot começa por considerar os objectos regulados pela razão e apresentados à 

vontade. Neles distingue entre, por um lado, o fim e, por outro, os meios ou os fins 

subordinados a outro fim. Estes pressupõem a recta intenção do fim e serão bons se a ele 

se conformarem: é a função da prudência. Quando se fala da verdade prática, quer-se 

referir a conformidade com o fim bom. Se se considera o fim último como objecto 

proposto à vontade e regulado pela razão, esse fim será bom se se conformar com a 

felicidade do homem e com os princípios universais práticos, manifestados pela sindérese. 

Se se considera os meios ou os fins intermédios, eles serão bons se estiverem orientados 

para a consecução do fim último, o que se consegue com o ditame da prudência. A recta 

razão é então aquela que se conforma com os primeiros princípios práticos da sindérese e 

pelos princípios particulares da prudência85.  

O apetite é recto em conformidade com a recta intenção do fim dada pela sindérese. 

Esta recta intenção do fim é princípio da prudência: o fim no âmbito prático, recorde-se, é 

como o princípio no âmbito especulativo. A verdade do conselho e do juízo antecedentes à 

eleição vem da conformidade com esta recta intenção do fim dada pela sindérese. E a 

                                                 

 

85 Cf. Ibidem, 25, VI p. 22. 
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partir daí vem a rectificação do apetite em ordem à eleição e à execução86: o apetite é recto 

por se conformar com a prudência, que propõe e prescreve os meios a empregar. Portanto, 

não é o apetite recto que é princípio da prudência e na mesma ordem a prudência que 

rectifica o apetite. Vemos aqui dois níveis no apetite recto: a inclinação para o fim último 

e a inclinação para os bens concretos que concretizam a consecução do fim último. É a 

razão quem rectifica o apetite, mas também em dois níveis diferentes: um mais geral no 

qual apresenta os primeiros princípios práticos, outro concreto no qual apresenta a verdade 

prática aqui e agora. 

A razão tem uma função de regra. Quer dizer, não só propõe o objecto à vontade 

como também o considera sob a sua moralidade: 

“Certamente a proposição do intelecto só é tida como condição sem a qual o 

objecto não pode mover, pois o objecto não move a não ser como conhecido e 

manifestado. E nesta linha ou ordem (de ser reguladora), a razão não é a medida mas é 

medidora, ou seja, aplica a medida. Como por si mesma é indiferente para propor o bem 

ou o mal, não pode ser tida como condição para medir o bem a não ser estando 

determinada para o objecto bom e na medida em que o propõe e aplica. Assim também 

quem pode medir bem ou mal, não é bom medidor a não ser se estiver determinado pela 

boa medida e nela meça. Mas a razão não é regulante precisamente por propor ou 

                                                 

 

86 Cf. Ibidem, , q. LXII, disp. XVI, art. IV, 7-8, VI pp. 468-469. 
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manifestar, mas por estar informada pelos princípios universais da sindérese ou pelos 

particulares da prudência e pelos preceitos da lei eterna”87. 

 Comenta Ruiz de Santiago: 

“À pergunta: quando é que a razão é recta?, a primeira resposta seria: quando 

propõe à vontade meios e fins honestos, isto é, quando assinala à vontade objectos que a 

levam à realização do fim último objectivo do homem. Mas esta resposta produz 

necessariamente outra pergunta: quando é que os meios e os fins que a razão propõe à 

vontade podem ser considerados «bons»? A resposta é: a razão propõe meios e fins 

honestos quando se encontra informada pela virtude da prudência e da sindérese. (...) A 

rectidão da razão enquanto norma de moralidade não é de natureza especulativa mas 

prática: ordena-se à constituição de um acto humano como moralmente positivo. Esta é a 

contribuição de João de São Tomás ao problema da moralidade”88. 

Quanto ao círculo que parece surgir ao considerar como mutuamente se condicionam 

as virtudes morais e a prudência, a solução tem matizes diferentes. As virtudes morais 

rectificam o apetite e assim prestam os princípios à prudência por darem uma 

                                                 

 

87  CTh. In Iam-IIae, q. XXI, disp. XI, art. II, 32, VI p. 25: “Et quidem propositio intellectus solum se habet ut conditio, 

sine qua objectum movere non potest, quia non movet nisi ut cognitum et manifestatum. Et in hac linea, seu ordine 

ratio non se habet ut mensura, sed ut mensurator, seu ut applicans mensuram. Et licet de se sit indifferens ad 

proponendum bonum, vel malum, tamen non se habet ut conditio ad mensurandum bonum, nisi prout determinata ad 

objectum bonum, et quatenus proponit illud et applicat, sicut qui potest bene vel male mensurare, non est bonus 

mensurator, nisi prout determinatur erga bonam mensuram, et in illa mensurat. At vero ratio ut regulans non est ratio, 

ut praecise proponens seu manifestans, sed ut formata principiis universalis syndaeresis, vel particularibus prudentiae, 

et praeceptis legis aeternae”. 

88  RUIZ DE SANTIAGO, J., “Doctrina de...”, pp. 463, 465. 
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conaturalidade com o fim: o juízo da prudência forma-se a partir desta conaturalidade com 

o bem. Pelas virtudes morais, ou seja, pelos hábitos que informam a parte apetitiva, gera-

se uma conaturalidade com os fins bons, que tornam tanto o juízo como o conselho 

próprios da prudência conaturais com as realidades virtuosas89. A prudência por sua vez 

rectifica as virtudes morais prescrevendo os meios que as virtudes hão-de escolher, não o 

fim ao qual hão-de tender. Estes meios incluem o fim que há-de ser alcançado na execução, 

não o fim que é anterior à escolha90 . Portanto, mais uma vez se resolve a possível 

circularidade distinguindo dois níveis: neste caso, o fim ao qual tendem as virtudes, 

princípio da prudência, e o fim concreto a alcançar na execução, ou seja, o meio proposto 

pela prudência, que dirige e rectifica as virtudes aqui e agora. 

No fundo, vemos que há uma mútua implicação entre o viver de acordo com as 

virtudes morais e a virtude da prudência, entre a rectidão do apetite e a capacidade de 

escolher o bem aqui e agora. As virtudes morais, o apetite recto, permitem discernir o que 

é melhor em cada situação e por sua vez a boa decisão é a garantia e condição para o 

exercício das virtudes e para a rectificação do apetite. Esta mútua implicação não está, no 

entanto, fechada sobre si mesma, pois sempre se conserva a capacidade de conhecer os 

primeiros princípios de ordem prática, que permite iniciar o círculo virtuoso de 

crescimento em virtude, rectificação do apetite e incremento da prudência. Os actos 

concretos não provêm só da virtude que informa a potência mas também da potência e é 

                                                 

 

89 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LIV, disp. XIII, art. V, 54, VI p. 314. 

90 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVII, art. III, 24, VI p. 563. 
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ao realizá-los e repeti-los, se bem que de forma ainda imperfeita, que a potência fortalece 

a virtude. E assim com a experiência adquire-se maior conhecimento, maior conselho e 

maior conaturalidade com o bem91. 

Explica Santiago Ramírez que esta mútua influência pode ser vista como causa 

formal e material: “enquanto que a disposição afectiva do sujeito para a eleição de tal 

objecto concreto predispõe a razão para o apresentar à vontade segundo o seu gosto; e o 

juízo ou estimação da razão conforme a esse gosto ou predisposição afectiva lhe dá a sua 

aprovação ou complemento. Têm-se, pois, entre si a eleição e o último juízo prático como 

a disposição e a forma reguladora”92. E cita, para confirmar, um texto de João Poinsot: “A 

virtude (moral) diz-se que é disposição em relação à razão motora, no aspecto regulativo e 

directivo, e não só eficientemente; e, ainda que se especifique pelo objecto regulado e 

medido, no entanto, em relação à razão que propõe esse objecto, diz-se que a vontade é 

disposta pelo hábito para ser regulada e medida por ela como dirigente”93. 

                                                 

 

91  Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LIV, disp. XIII, art. IV, 44, VI p. 293, e art. V, 55, VI pp. 314-315. 

92  RAMÍREZ, S. M., La prudencia..., p. 197. 

93  “Virtus dicitur dispositio respectu rationis moventis regulative, et directive, et non solum efficienter, et licet 

specificetur ab objecto regulato, et mensurato, tamen respectu rationis proponentis hoc objectum dicitur voluntas 

disponi per habitum, ut ab ea dirigente reguletur, et mensuretur”, CTh. In Iam-IIae, q. LXX, disp. XVIII, art. II, 48, VI 

p. 597. 



246 Arte  e  Prudênc ia  em João Poinsot   

2.3.5. A sindérese 

Como vimos, a sindérese representa aqui uma peça fundamental. Dada a sua 

importância nesta questão e pela diferença que representa em relação ao pensamento 

aristotélico, vamos brevemente dar umas noções sobre esta virtude. 

A sindérese é o hábito do intelecto que se debruça sobre os primeiros princípios 

práticos, de modo semelhante a que o entendimento tem por objecto os primeiros 

princípios especulativos. João Poinsot assinala a necessidade de admitir este hábito: 

“assim como no discurso especulativo convém remontar-se a alguns princípios conhecidos 

naturalmente como verdadeiros para que o processo não leve ao infinito, assim na 

actuação prática [convém remontar-se] a alguns princípios conhecidos naturalmente como 

regulantes e convenientes, como «o bem deve ser feito, o mal evitado»; e chamamos 

sindérese ao hábito de tais princípios”94. Comenta Forlivesi: 

“Nesta frase é possível distinguir três aspectos: em primeiro lugar que tanto no 

plano especulativo como no prático é necessário chegar, e de facto chega-se, a evidências 

primeiras, ou princípios; em segundo lugar que, apesar de se tratar sempre de 

«evidências», aquilo que é evidente é num caso a verdade dos princípios, enquanto no 

outro é o seu valor de regra prática; por fim, põe-se o acento sobre o facto de que tais 

                                                 

 

94  CPh. Phil. Nat. IV P., q. X, art. VI, III p. 343 8b-16b: “sicut in discursu speculativo oportet devenire ad aliqua 

principia naturaliter nota in ratione veri, ne sit processus in infinitum, ita in practicis ad aliqua principia naturaliter 

nota in ratione regulantis et convenientis, ut "quod bonum est faciendum, malum fugiendum", et habitum talium 

principiorum vocamus synderesim”. 
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evidências são conhecidas naturaliter, isto é, diríamos nós, intuitivamente, sem 

esforço”95. 

Estes hábitos dos primeiros princípios não são inatos nem procedem por emanação 

da alma. Surgem pela própria actividade do intelecto informado pelas espécies adquiridas 

no processo de conhecimento, não sendo portanto inatos mas adquiridos, não por 

raciocínio mas de modo imediato96: 

“O hábito dos princípios é em parte adquirido e em parte natural. É adquirido na 

medida em que depende das espécies para que se torne manifesto pelo conhecimento dos 

próprios termos. Assim, o intelecto por si, antes de adquirir qualquer espécie, está sem 

nenhum hábito. Sendo este hábito uma luz determinada e sobre determinados objectos aos 

quais inclina, não se pode identificar com a potência e resultar só a partir da sua 

indiferença e de modo potencial, mas a partir de alguma representação determinada dos 

objectos, que determinem uma luz especial e ponham uma inclinação sobre objectos 

especiais. Aquele hábito é natural, não formalmente em si mas na sua raiz, na medida em 

que postas as espécies e explicados os termos, da própria natureza do intelecto provém 

tanta adesão e inclinação àquela verdade que de nenhum modo pode dela dissentir, mas 

por força natural adere a essa evidência. E deste modo se diz este hábito natural, não na 

sua produção como se se desse a partir da natureza, mas na própria adesão e assentimento 

estabelecidos a partir da proporção da natureza para aquela verdade”97. 

                                                 

 

95  FORLIVESI, M., Conoscenza..., p. 247-248. 

96  Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. I, 32, VI p. 448. 

97  CPh. Phil. Nat. IV P., q. X, art. VI, III pp. 343 23b – 344 7a: “dicit habitum principiorum esse partim acquisitum, 

partim naturalem. Est acquisitus, quatenus dependet a speciebus, ut ex ipsorum terminorum cognitione innotescat, et 
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Se não se quer cair num processo que leve ao infinito na fundamentação da verdade 

dos juízos práticos98 e ao mesmo tempo se se quer quebrar o círculo que resultaria de 

referir mutuamente a prudência e o apetite recto, é necessário admitir a sindérese como 

hábito intelectual dos primeiros princípios práticos. É um hábito diferente da prudência 

pois é um hábito especulativo, não prático. Apresenta os primeiros princípios práticos de 

uma forma necessária e universal e ao serem práticos incluem a contingência do particular. 

“Este princípio: ‘o bem deve ser feito’, ‘há que adorar a Deus’, do ponto de vista 

universal e de modo especulativo traduz-se assim: ‘a razão de bem postula por si ou tem 

conveniência de ser feito’, ‘a Deus deve-se culto’. Na realização prática dirige o particular 

no modo de império ou de conselho: ‘a ti convém-te fazer este bem, prestar culto a Deus, 

etc.’ E neste género de mover e de fazer o juízo conveniente, os princípios práticos são os 

primeiros, pois por si de modo imediato mostram uma conveniência prudencial. E por ser 

                                                     

 

ita de se intellectus, antequam species aliquas acquirat, sine ullo habitu est. Cum enim habitus iste sit lumen 

determinatum et circa determinata obiecta, ad quae inclinat, non potest esse idem cum potentia et ex sola eius 

indifferentia et potentialiter resultare, sed ex aliqua determinata repraesentatione obiectorum, quae speciale lumen 

determinent et circa specialia obiecta inclinationem ponant. Est autem naturalis ille habitus, non formaliter in se, sed 

radicaliter, quatenus positis speciebus et explicatis terminis ex ipsa natura intellectus provenit tanta adhaesio et 

inclinatio ad illam veritatem, quod nullo modo potest ei dissentiri, sed naturali vi adhaeret illi evidentiae. Et hoc 

modo dicitur habitus ille naturalis, non in sui productione, quasi a natura detur, sed in ipsius adhaesione et assensu ex 

naturae proportione ad illam veritatem stabilito”. 

98  Cf. Ibidem, III p. 343 8a-14a. 
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prudencial e conveniente é simplesmente necessário; por mover e levar praticamente ao 

acto, é contingente e só moralmente certo”99. 

É igualmente um hábito diferente do hábito dos primeiros princípios especulativos 

pois “também na verdade prática per se nota e na verdade especulativa per se nota é 

diferente a dificuldade que o intelecto tem de vencer”100. A verdade prática é directiva e 

regulativa das acções livres e assim o seu conhecimento pelo intelecto apresenta uma 

dificuldade diferente em relação ao conhecimento da verdade especulativa. Os princípios 

práticos também não se limitam a conhecer mas têm uma referência intrínseca à acção, e 

portanto uma referência à operação de outras potências. Assim, por extensão, o intelecto 

especulativo torna-se prático101. 

                                                 

 

99  CPh. Log. II, q. XXVI, art. I, I p. 794 43a-15b: “sicut hoc principium: "Bonum est faciendum", "Deus est colendus", 

in universali et quasi speculative resolvitur sic: "Ratio boni postulat de se seu convenientiam habet ut fiat", "Deo 

debitus est cultus". Practice autem in particulari dirigit per modum imperii vel consilii: "Tibi convenit hoc bonum 

facere, Deum colere, etc.". Et in hoc genere movendi et conveniens iudicium faciendi sunt prima, quia per se 

immediate ex terminis convenientiam ostendunt prudentialem. Et quod sit prudentialis et conveniens, necessarium est 

simpliciter; quod vero practice moveat et inferat actum, est contingens et solum moraliter certum”. 

100  CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. II, 30, VI p. 459: “in veritate practica etiam per se nota, est distincta 

difficultas vincenda in intellectu, quam in veritate speculativa per se nota”. 

101  Cf. Ibidem. É o que Pieper refere como “La bien engarzada cadena por la que el bien se une a lo real” e onde “la 

razón práctica, pues, no es otra cosa que la misma razón teórica contemplada bajo el aspecto de una función especial”, 

PIEPER, J., El descubrimiento de la realidad, Rialp, Madrid 1974, pp. 48 e 51. 
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2.4. Diferença quanto ao modo da arte e da prudência 

A diferente medida que caracteriza as duas virtudes intelectuais práticas por se 

debruçarem sobre realidades distintas da actividade humana também difere quanto ao 

modo como é aplicada. É uma consequência de tudo o que temos vindo a dizer: analisando 

as especificidades da acção livre, enquanto livre, face à acção orientada para a produção 

de um efeito exterior a si, vê-se como ambas exigem uma forma própria de serem 

dirigidas pelo intelecto de maneira a realizarem a verdade correspondente. 

Necessariamente o modo como se levará a cabo essa direcção também tem de ser 

consentâneo com aquilo que lhes é mais específico. 

João Poinsot afirma que “a arte procede por vias, ou seja, regras certas e 

determinadas, a prudência, porém, por regras decididas e de acordo com a ocorrência dos 

assuntos, das ocasiões e das circunstâncias”102. E sobre esta diferença chama a atenção 

para três aspectos: a maneira diferente como olham para a individuação das situações, o 

modo como utilizam o conselho, e as diferenças que surgem por parte da potência 

apetitiva e executiva. Vamos abordar estes aspectos se bem que seguindo uma ordenação 

diferente. 

                                                 

 

102 CTh. In Iae-IIam q. LXII, art. IV, 2am quaest. I, 3, VI p. 470. 
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2.4.1. O universal e o particular 

“A prudência tem mais em conta a individuação das acções e o próprio aqui e agora, 

do que a arte. Esta, apesar de dar origem a acções e efeitos individuais, porém não assume 

a rectidão do seu juízo das circunstâncias e ocorrências, como a prudência”103 . Esta 

questão põe de manifesto o modo diferente como o caso particular é visto à luz dos 

princípios universais. A arte aplica umas regras certas, determinadas; a rectidão das 

opções que necessariamente tem de tomar face à situação concreta a resolver, não vem 

dessa mesma situação mas da certeza e da determinação das regras. A verdade está na 

conformidade com a ideia: não é algo que se encontre ao estudar as características 

particulares do que se tem diante. A prudência, pelo contrário, olha para cada uma das 

acções e nela procura encontrar a sua verdade: a conformidade com o fim recto, que é o 

modo como esse fim se concretiza naquela situação. A prudência assume a rectidão do 

juízo das circunstâncias.  

Isto não significa pura arbitrariedade e portanto um relativismo dissolvente de 

qualquer pretensão de objectividade e normativa geral. Isto significa que o bem manifesta-

se só na realidade concreta de cada situação perante a qual a liberdade tem de decidir. O 

bem não está constituído à partida de modo que seja só necessário aplicá-lo em cada caso. 

Não se trata de aplicar uma regra, uma forma: trata-se de discernir, de descobrir como é 

que a intenção recta do fim se vai tornar presente e efectiva. 

                                                 

 

103 Ibidem. 
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A arte requer uma matéria dirigível e formável e umas regras que dirijam a sua 

transformação de modo certo e determinado. A prudência segue regras que são decididas 

(“arbitradas”) de acordo com as circunstâncias que ocorrem104. A arte de certo modo imita 

aqui a natureza, pois assim como a natureza está determinada ad unum assim também a 

arte procede por vias já determinadas para induzir o efeito artificial. Estas regras são 

determinadas por não dirigirem o acto voluntário nem dependerem da rectificação da 

vontade. Dependem só do intelecto que dispõe e ordena o artefacto de acordo com o que 

se requer para o fim da arte105. A prudência determina o que há que escolher de acordo 

com as circunstâncias: entre os vários meios possíveis para alcançar o fim, necessita de 

ponderar qual será o mais conveniente aqui e agora. Muitas vezes pode acontecer que 

numa determinada situação uma acção seja escolhida como meio para alcançar um fim e 

noutra seja essa acção considerada como fim106. 

O conselho é uma ponderação, uma avaliação, necessária quando não há certeza, 

quando há várias alternativas possíveis. Inclui o juízo como termo dessa investigação107. 

Perante uma situação concreta a prudência tem de avaliar as circunstâncias, analisar bem 

os diversos elementos, vê-los à luz dos princípios que lhe são dados pela recta intenção do 

fim e pela conaturalidade com o bem dada pelas virtudes. Daí surge o juízo ou a 

                                                 

 

104 Cf. CPh. Log. II, q. I, art. II, I p. 257 27a-18b. 

105 Cf. CTh. In Iae-IIam q. XXI, disp. X, art. I, 6, V p. 837. 

106 Cf. Ibidem. Um dos exemplos que João apresenta é o roubo num lugar sagrado: o ladrão pode querer ir a esse lugar 

simplesmente para roubar, mas pode ter como fim cometer o sacrilégio e o roubo ser simplesmente um meio para tal. 

107 Cf. CTh. In Iae-IIam q. XV, 1, V pp. 574-575. 
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apreciação que há-de regular a escolha. Estes são os actos menos principais da prudência e 

que se fazem pelas virtudes anexas: eubolia (boa deliberação) e sínesis (entendimento, 

compreensão). É o conselho que dá firmeza à prudência e à sentença que ela profere. É o 

silogismo prático que, se bem que a sua conclusão imediata não seja a execução mas o 

raciocínio, no entanto a sua última conclusão é a operação e por isso corresponde à 

prudência e não à lógica108.  

A arte não necessita de conselho pois a sua firmeza vem das regras certas e 

determinadas. Eventualmente pela contingência da matéria, necessitará de conselho para 

poder adaptar as regras de acordo com as circunstâncias muito variáveis, como no caso da 

medicina ou da navegação, mas mesmo nestes casos trata-se de adaptar regras 

determinadas pela arte pois dispõem o intelecto para obter o efeito de acordo com o fim 

que ela se propôs109. 

2.4.2. Arte especulativa e prática; prudência só prática 

O modo como se relacionam com os casos singulares está na base da consideração 

das duas virtudes nos seus aspectos especulativos e práticos.  

A arte pelo modo como olha para a ideia e para as regras certas e determinadas, pode 

ser considerada como hábito especulativo. Isto é manifesto nas artes que são consideradas 

também ciências, por procederem por demonstração: 

                                                 

 

108 Cf. CPh. Log. II, q. I, art. IV, I p. 276 22a-3b. 

109 Cf. CTh. In Iae-IIam q. XXI, disp. X, art. I, 6, V p. 837. 



254 Arte  e  Prudênc ia  em João Poinsot   

“Dizemos que as artes pertencem aos hábitos práticos, a não ser que procedam de 

modo científico e decompositivo. Nesse caso pertencem essencialmente aos hábitos 

especulativos, e só têm algum modo prático por serem reguladores de obras que se hão-de 

fazer, não porém fazendo e compondo, mas resolvendo e especulando. E por isso 

enumeram-se simplesmente como hábitos especulativos, apesar de terem algum modo 

prático, razão pela qual também de algum modo pertencem ao intelecto prático enquanto 

artes”110. 

Mas também qualquer arte pode ser considerada do ponto de vista só dos princípios 

que haverá que aplicar na prática: 

“Falando dos actos que concorrem na parte prática, podemos falar de prático 

duplamente. Um modo como o que aplica à obra. Outro modo por parte da virtude que a 

faz ou opera, mas não aplicada de facto. Como a arte, a qual, pertencendo à parte prática, 

pode considerar-se como fornecendo as regras de operar no caso universal e em abstracto, 

não porém aplicando-se a operar no particular. Sob esta universalidade e abstracção tem o 

modo de especulação, não porque seja substancialmente especulativa pois é ordenativa 

para fazer a obra, mas porque abstrai do exercício e da aplicação à operação, e só 

considera as suas regras no universal. Ora tudo o que é considerado no universal, em 

sentido lato diz-se especulativo, por ainda não ser sido executado”111. 

                                                 

 

110 CTh. In Iae-IIam q. LXII, art. IV, 4am quaest. 8, VI p. 476. 

111 CTh. In Iam q. XXIV, disp. VII, art. III, 3, III p. 594: “Loquendo autem de actibus ad partem practicam concurrentibus, 

loqui possumus de practico dupliciter. Uno modo ut applicante se ad opus. Alio modo, de virtute quidem eius factiva 

et operativa, sed non ut de facto applicata, sicut ars quae pertinet ad partem practicam potest considerari ut tradens 

regulas operandi, quasi in universali, et in abstracto, nondum tamen in particulari se applicans ad operandum, et sub 
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Por isso, qualquer arte, e não só as artes liberais, pode ser considerada uma virtude 

especulativa com uma vertente prática, pois está orientada à execução, que é a sua 

finalidade e consumação. Daí que se possa ensinar uma arte transmitindo os 

conhecimentos teóricos. A arte no fundo confere uma superioridade face à situação 

concreta que vem da certeza e determinação das regras. São essas regras que há que 

aplicar e o resultado será tanto mais perfeito quanto mais for possível seguir o que está 

determinado. As adaptações por razão de indisposição da matéria ou dos instrumentos são 

vistas sempre como algo negativo, ao qual há que ceder por não se conseguir superar. 

Na prudência a questão é totalmente diversa. A adaptação face às circunstâncias 

concretas não é vista como algo negativo mas como o modo mais perfeito de alcançar o 

fim desejado. Por isso, não pode haver uma prudência especulativa: sempre tem de partir 

do concreto. Relativamente à ciência moral, João Poinsot afirma o seguinte: 

“A ciência moral poder considerar-se duplamente: um modo, incluindo a 

prudência; outro que a exclui e versa só sobre o conhecimento das virtudes especulando. 

O primeiro modo tem razão de prático por parte da prudência, a qual inclui e emprega 

aquele princípio prático: ‘o bem deve ser feito’ de modo prático. E então há uma 

disparidade entre ela e a Lógica, porque a prudência dirige as obras da vontade pela 

eleição e império; as obras da vontade, sendo livres e não uma tendência natural para o 

objecto, são em si capazes de direcção real e moção moral. A Lógica porém, como se 

                                                     

 

hac universalitate, et abstractione habet modum speculationis, non quia substantialiter speculativa sit, cum sit 

ordinativa ad opus, sed quia abstrahit ab exercitio et applicatione ad operandum, et solum in universali considerat 

regulas suas, et quidquid in universali consideratur, largo modo dicitur speculativum, quia nondum exercetur.” 
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disse, versa sobre objectos conhecidos a partir de princípios especulativos e só procede 

por moção decompositiva, não introduz qualquer ordenação real no conceito, porque o 

conceito tende para o objecto por uma natural semelhança e não artificiosa. Se a ciência 

moral exclui a prudência e só trata da matéria das virtudes definindo, dividindo, etc., é 

especulativa, como vem na Teologia na Prima Secundae. Nem emprega princípios 

práticos ou de modo prático, isto é, movendo e inclinando de modo afectivo, mas 

precisamente especulativos, visto que conhecem a natureza das virtudes e da prudência na 

razão do verdadeiro, como se pode ver na Ética e em toda a Prima Secundae”112. 

E mais à frente acrescenta: 

“A ciência moral, se se assume praticamente, é a mesma coisa que a prudência, e 

assim não pertence aos hábitos especulativos mas práticos dos quais não falamos agora. 

Se porém se assume especulativamente por ciência ética, que trata da natureza das 

                                                 

 

112 CPh. Log II, q. I, art. IV, I pp. 276 34b – 277 25a: “Scientia moralis potest dupliciter considerari: Uno modo, ut etiam 

includit prudentiam, alio modo, ut eam excludit et solum versatur circa cognitionem virtutum speculando. Primo 

modo habet rationem practici ex parte prudentiae, quam includit, et utitur illo principio practico: "Bonum est 

faciendum" modo practico. Et tunc est disparitas inter ipsam et Logicam, quia prudentia dirigit opera voluntatis per 

electionem et imperium, quia opera voluntatis, cum sint libera et non naturaliter tendentia in obiectum, sunt in se 

capacia realis directionis et moralis motionis. Logica autem, ut dictum est, versatur circa obiecta cognita ex principiis 

speculativis et solum motione resolutiva procedit, non autem introducit aliquam realem ordinationem in conceptum, 

quia naturali et non artificiosa similitudine conceptus tendit in obiectum. Si vero scientia moralis secludat prudentiam 

et solum tractet de materia virtutum definiendo, dividendo etc., est speculativa, sicut fit in Theologia in Prima 

Secundae. Nec utitur principiis practicis aut modo practico, id est ut moventibus et inclinantibus affective, sed 

praecise speculativis, quatenus cognoscunt naturam virtutum et prudentiae in ratione veri, ut in Ethicis et in tota 

Prima Secundae videri potest”. 
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virtudes, assim pertence à Filosofia e é uma parte sua, pois quando trate da alma 

intelectiva consequentemente deve tratar dos actos morais”113. 

Estas duas passagens foram bem analisadas por Leopoldo Eulogio Palacios, fazendo 

notar como nesta afirmação do carácter puramente especulativo da Ética, João Poinsot não 

coincide com a maioria dos comentadores tomistas, nem com a literalidade de algumas 

passagens de Tomás de Aquino. No entanto, aduz também uma possível explicação, 

retirada de Juan Sánchez Sedeño, professor de Salamanca que possivelmente influenciou 

João Poinsot nesta questão, o qual refere a interpretação da vertente prática da Ética 

afirmada por S. Tomás como algo derivado e não primário; por outro lado afirma que 

quando S. Tomás menciona que a finalidade da Ética não é o conhecimento mas sim a 

prática está a mencionar a ética unida à prudência114. 

De qualquer modo e à margem da discussão que se poderia levantar sobre esta 

questão, fica claro que a prudência está intima e essencialmente unida à situação real e 

concreta sobre a qual terá de dirigir a acção livre e é do juízo das circunstâncias que 

assume a rectidão. Mesmo quando se estabelece a analogia entre a lógica e a prudência, 

                                                 

 

113 CPh. Log II, q. XXVII, art. I, I pp. 826 26b – 827 5a: “Scientia autem moralis si sumatur practice, est idem quod 

prudentia, et sic non pertinet ad habitus speculativos, sed practicos, de quibus non agimus in praesenti. Si vero 

sumatur speculative pro scientia ethica, quae tractat de natura virtutum, sic pertinet ad Philosophiam et est pars illius, 

quia cum agat de anima intellectiva, consequenter de moralibus actibus debet tractare”. 

114 Cf. PALACIOS, L. E., “Juan de Santo Tomás y la ciencia moral”, Revista de estudios políticos, 18 (1945), 557-570; 

“Juan de Santo Tomás en la coyuntura de nuestro tiempo y la naturaleza de la ciencia moral”, Analecta de la Real 

Academia, 6/II (Classe cienc. mor. pol.) (1954), pp. 7-20. 
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como ressalta também Leopoldo Eulogio Palacios, fica bem patente que, por um lado, é só 

uma analogia e, por outro, João Poinsot ao comparar a função directiva da lógica em 

relação à especulação e a função directiva da prudência em relação às acções salvaguarda 

as especificidades de cada uma, em concreto, o carácter prático e nunca especulativo da 

prudência115. 

2.4.3. Arte e prudência face ao bem 

Em relação à potência executiva e apetitiva também se distingue o modo como a arte 

e a prudência aplicam a sua medida. Deixando para mais à frente a questão da autonomia 

de cada uma, aqui vamos referir-nos aos aspectos mencionados por João Poinsot a 

propósito do modo das duas virtudes116. 

Por um lado, a arte não exige por si, no modo como regula o artefacto a fazer, nem 

vontade recta, nem honestidade, nem liberdade ou firmeza ou que seja feito a partir da 

arte: o único que a arte, enquanto arte, exige é que se faça com consciência do que se está 

a fazer. O importante é que haja domínio da técnica: o que se pretende é o produto. Por 

isso, quando um artífice faz alguma coisa mal de propósito117, é menos censurado do que 

se o faz sem querer, sem dominar a situação. Inclusivamente, pode ser louvado se esse 

                                                 

 

115 Cf. PALACIOS, L. E, “La analogía de la lógica y la prudencia en Juan de Santo Tomás”, La ciencia tomista, 69 

(1945), pp. 221-235 

116 Cf. CTh. In Iae-IIam q. LXII, art. IV, 2am quaest. 4, VI pp. 470-471. 

117 Como se recorda, é o mesmo exemplo aduzido por Aristóteles. 



Anál i se  de  um pensamento    259 

erro for cometido com uma intenção, por exemplo, pedagógica. A arte que ele possui não 

é afectada por esse erro. 

Pelo contrário, a prudência exige todas as características que são próprias das 

virtudes morais: recta intenção, honestidade, liberdade, firmeza e que se actue segundo o 

hábito da virtude. A prudência tem um compromisso iniludível com o bem. Não pode 

prescindir em nenhum momento do seu processo de actuação da orientação para o bem. 

Qualquer decisão que não respeitasse a ordem ao fim indicado pelo apetite recto afectaria 

a própria prudência. E por isso, quem age mal conscientemente é mais censurado do que 

aquele que age mal sem saber. Mais ainda: quando há ignorância invencível, não há sequer 

culpabilidade118. 

Esta diferença também a ilumina João Poinsot ao observar que na arte os actos em si, 

que são originados pela virtude, não são artificiais: são actos naturais, sendo artificial só o 

efeito exterior (no caso das artes mecânicas), ou os objectos de razão que são ordenados 

(no caso da lógica). Em moral, os próprios actos que são originados pela prudência são 

actos morais, pois todos são originados com uma direcção fruto de decisão e que os regula, 

aspecto que não pertence ao seu ser natural, mas à regulação moral. Nesses actos pode 

considerar-se a sua entidade física, como já referimos de passagem, e a sua consideração 

                                                 

 

118 Cf. CTh. In Iae-IIam q. XXI, disp. IX, art. IV, 29, V p. 750: “Prudentia autem disponit de omnibus circunstantiis ad 

actum illum pertinentibus secundum rationem, et sic non permittit actum fieri cum circunstantia, aut sine malo 

advertenter. Quod si non advertat invincibiliter, non nocet, neque vitiatur inde talis actus, si vincibiliter, et cum 

neglegentia, hoc ipso deest prudentia, seu dictamen prudens. Quod si facta sufficienti diligentia sequatur mala 

circunstantia, hoc ipso non nocet, sed materialiter solum mala erit”. 
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moral, mas esta distinção não significa que haja actos físicos sem ter a ordenação moral119. 

Posteriormente haveremos de ver com mais pormenor este aspecto. Agora só queremos 

sublinhar a diferença que há quanto ao modo de aplicar a regulação por parte da arte e a 

que surge por parte da prudência.  

3. Pode falar-se de estética em João Poinsot? 

No texto que ainda falta comentar, João põe duas questões: em primeiro lugar, a 

mútua influência de arte e prudência, e, em segundo lugar, a distinção entre artes liberais e 

artes mecânicas. A primeira questão refere-se à autonomia da arte: partindo da análise do 

modo como influem arte e prudência nos actos exteriores, ao afirmar a necessária 

intervenção da vontade para a execução de qualquer acção, pergunta-se pelo que compete 

então à prudência, que regula as acções procedentes da vontade enquanto livres, e o que 

compete à arte, que regula os efeitos exteriores. 

Para perceber melhor o alcance da resposta que Poinsot dá, vamos debruçar-nos 

primeiro sobre a segunda questão – a distinção entre artes liberais e artes mecânicas –, e 

assim delimitar bem o que o nosso Autor entende por arte. É importante este 

esclarecimento pois podem tirar-se conclusões precipitadas sobre as possíveis ideias 

estéticas de João Poinsot. 

                                                 

 

119 Cf. CTh. In Iae-IIam q. LVI, disp. XIV, art. I, 36, VI p. 385. 
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Um exemplo é a já referida passagem de Menéndez Pelayo na sua Historia de las 

ideas estéticas en España, onde chega a afirmar que “esta é a única estética escolástica de 

que tenho notícia, estética da qual logicamente se deduz o princípio kantiano da finalidade 

sem fim, e também o princípio da arte pela arte, entendido como deve entender-se e não 

como o entendem alguns dos seus partidários e a maior parte dos seus detractores”120. 

Num artigo publicado na revista Brotéria, Mário Martins matiza as expressões arrojadas e 

provocantes de Menéndez Pelayo, mas não deixa de, ao referir-se à passagem do Cursus 

Theologicus que estamos a comentar, congratular-se por “esta lufada de ar livre que 

percorre toda a concepção estética de Fr. João de São Tomás”, terminando com a seguinte 

afirmação: 

“Verifica-se que o antigo João Poinsot e outros escolásticos contemporâneos seus 

não estavam atacados de paralisia mental: sabiam ver a complexidade dos problemas e, no 

seu latim, por vezes um pouco rude, reservaram sempre um cantinho saudável e arejado 

para o problema eterno da Beleza”121. 

Provavelmente a partir destas afirmações, refere-se comummente a originalidade do 

pensamento estético de João Poinsot. Mas será mesmo assim do ponto de vista mais 

rigoroso? É o que pretendemos dilucidar. 

                                                 

 

120 MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia..., IV, pp. 280-281. 

121 MARTINS, M., “Frei João de S. Tomás na história das ideias estéticas na Península”, Broteria, 38/5 1944, pp. 538-

539. 
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3.1. A estética escolástica 

Na escolástica há uma contínua referência à arte. Basta ver o nome que se dava aos 

estudos de filosofia introdutórios à teologia: curso de artes. Mas há que evitar uma 

ingénua transposição meramente nominal. De facto, “artes” não referiam explicitamente o 

que hoje em dia queremos significar com esse termo do modo mais imediato e primário, 

que se restringe ao ponto de vista estético. “Artes”, no ensino universitário anterior à 

Idade Moderna, significava as “artes liberais”. “Arte” designava aquilo que era feito com 

artifício, com engenho. Era o campo da acção humana que abarcava a “produção” dirigida 

e orientada pelo génio humano, no seu sentido mais amplo. Incluía as artes mecânicas e as 

artes liberais, que trataremos mais à frente. Não se pretendia mencionar de modo explícito 

a “arte plástica” – se bem que também não fosse excluída – , nem a qualidade artística 

referida à beleza e à estética. “Ao aplicar às artes plásticas aquilo que os escolásticos 

disseram sobre a arte em geral nós fazemo-los então dizer coisas que eles provavelmente 

não pensaram. As artes sobre as quais pensa um escolástico não são sempre as artes 

liberais, mas não são senão bem raramente as artes plásticas”122. 

Na Idade Média há considerações sobre o pulchrum, o Belo, a Beleza, mas como 

transcendental, portanto estudado pela metafísica, não por uma disciplina estética123. O 

Belo como transcendental é equivalente ao ser, pertence “à ordem dos conceitos que 

                                                 

 

122 GILSON, E., Peinture et realité, Vrin, Paris 1958, p. 115. 

123 Cf. Ibidem, p. 123. 
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ultrapassam todo o limite ou género, e que não se deixam encerrar em nenhuma classe, 

pois embebem tudo e encontram-se em tudo”124. Esta consideração metafísica não se 

debruçava sobre a experiência estética concreta. Ao ser metafísica, abstraía dos singulares 

para chegar à sua constituição mais profunda e depois considerava-os sob esta perspectiva. 

Sem dúvida podemos afirmar que aqui, juntamente com as considerações que se fazem 

sobre a produção artificial, há um esboço de estética, umas ideias estéticas que se podem 

agrupar e unificar. Portanto, seria errado dizer que não há a mínima sensibilidade para o 

fenómeno artístico. Mas será equívoco referir-nos a estas reflexões dos filósofos e 

teólogos da escolástica como uma estética no sentido que a disciplina estética assumiu na 

Idade Moderna. Uma metafísica do belo não é uma filosofia da arte. 

Na Idade Média e no Renascimento há sensibilidade estética no âmbito da sociedade 

civil e religiosa, e também nas universidades. Basta ver as catedrais, as igrejas e 

monumentos civis, a poesia mística e profana, o desenvolvimento da pintura, os diversos 

estilos que se sucedem na arte, fruto de uma reflexão sobre o mundo, sobre Deus, sobre o 

homem: o gótico, o maneirismo, o barroco... Mas não há bagagem categorial, crítica e 

estética para traduzir em termos filosóficos precisos a fruição estética. A teoria ignorou a 

                                                 

 

124 MARITAIN, J., Art..., p. 40. Continua assim: ´”Comme l'un, le vrai et le bien, il est l'être même pris sous un certain 

aspect, il est une propriété de l'être; il n'est pas un accident surajouté à l'être, il n'ajoute à l'être qu'une relation de 

raison, il est l'être en tant que délectant par sa seule intuition une nature intellectuelle. Ainsi toute chose est belle, 

comme toute chose est bonne, au moins sous un certain rapport. Et comme l'être est partout présent et partout varié, le 

beau de même est partout répandu et partout varié. Comme l'être et les autres transcendentaux, il est essentiellement 

analogue, c'est-à- dire qu'il se dit à des titres divers, sub diversa ratione, des divers sujets dont il est dit: chaque sorte 

d'être est à sa manière, est bonne à sa manière, est belle à sa manière”. 
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fusão entre o artístico e o estético que a prática quotidiana não põe em questão. Não se 

distingue, no campo da terminologia, o sentimento de admiração experimentado diante de 

um pôr do sol e diante da grandeza de Deus, ou diante de uma estátua e diante de um copo 

bem feito. Há um modelo cultural que integra esses valores, do mesmo modo que a beleza 

e a bondade moral se encontravam integradas na noção grega de kalokagathia125. Do 

ponto de vista conceptual, sob a influência do pensamento aristotélico, os escolásticos 

distinguiam entre os objectos naturais e os produzidos artificialmente pelo modo como 

eram originados. No entanto, não distinguem no conjunto imenso dos objectos artificiais 

entre os que têm uma mera finalidade instrumental em vista de um fim útil e os que têm 

uma finalidade completamente orientada para a fruição estética; não se preocupam com o 

problema do belo, nem com a questão da substância artística: basta-lhes saber que não é 

natural126. 

De facto, Tomás de Aquino e os escolásticos não se põem o problema da natureza 

das artes plásticas, nem da consistência da forma artística. O que disseram da arte em geral 

é mais do campo do elemento cognitivo e especulativo, real e necessário, do que da sua 

produtividade na ordem do ser127. Mas também nos filósofos do Renascimento, por parte 

dos pensadores que se consideram representantes de uma idade nova procurando recuperar 

a cultura clássica com todas as suas manifestações artísticas, há uma manifesta ausência de 

                                                 

 

125 Cf. ECO, U., Le problème esthétique chez Thomas d’Aquin, PUF, Paris 1970, pp. 25-26. 

126 Cf. GILSON, E., Peinture..., p. 142. 

127 Cf. Ibidem, p. 343. 
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reflexão sobre as artes plásticas e mesmo indiferença. Por exemplo, Marcilio Ficino, no 

seu  projecto de Academia Platónica em Florença não inclui artistas plásticos, mas sim 

artesãos e representantes das artes liberais.  

E mesmo a reflexão nos meios artísticos situava-se basicamente no mesmo plano: a 

Beleza como ideia e a produção artística como mera execução artificial. A título de 

amostra, recordamos Francisco de Holanda (1517-1585), pintor nascido em Lisboa, e 

enviado a Roma como bolseiro por D. João III em 1537, sendo discípulo de Miguel 

Ângelo. Com toda a probabilidade, João Poinsot terá tido conhecimento das suas reflexões 

sobre a arte e verificamos que não se afastam muito do que diria algum filósofo seu 

contemporâneo: 

“Como escreveu no Tratado da Pintura (1548), a sua obra de maior consistência 

teórica, a ideia é responsável pela invenção de uma «segunda natureza», concebida 

interiormente, plasmada no intelecto e fruto do engenho. Assim, a beleza é encarada num 

contexto que permite equacionar uma profunda aliança entre a estética e a metafísica (...) 

Todavia, a sua teoria do pintor comporta outra dimensão complementar à do engenho, 

referida desta feita aos aspectos técnicos e de aprendizagem, expressos no seu esforço 

infrutífero para a fundação em Portugal de uma academia de pintura. Trata-se agora da 

«arte, costume ou exercício» que se traduzem num conjunto de regras e preceitos técnicos, 

pois «nem por isso nascer com engenho somente basta, mas há-de logo ajudar a arte, e a 

ciência, e o costume, sem o qual o mor engenho dos homens não teria algum valor»”128. 

                                                 

 

128 CALAFATE, P., “Francisco de Holanda”, Filosofia Portuguesa, “Centro Virtual Camões” do Instituto Camões, 

Lisboa 2000 (em http://cvc.instituto-camoes.pt/filosofia/ren5.html). 
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Ora as Belas Artes, como se veio desenvolvendo no pensamento moderno, destacam-

se do género “arte” do mesmo modo que o homem se destaca no género animal. Têm 

umas propriedades distintivas; o contacto com o Belo modifica nelas algumas 

características da arte em geral, principalmente no que diz respeito às regras da arte; leva a 

uma espécie de excesso no seu carácter de intelectualidade e de semelhança com as 

virtudes especulativas. A obra de arte está ordenada a ser bela: isso basta-lhe129. Os 

objectos da arte possuem uma realidade própria, constituem um universo diferente do da 

natureza e possuem princípios de inteligibilidade fundados naquilo que os caracteriza de 

modo específico. As Belas Artes têm como finalidade produzir coisas na medida em que 

são belas, coisas onde toda a sua razão de ser, a sua essência e utilização é ser belas. São 

objecto da experiência estética: fruição, prazer, onde a apreensão é desejável por si 

mesma130. Por isso, há que ser prudentes ao aplicar os conceitos desenvolvidos no âmbito 

da escolástica relativos à arte e à Beleza à análise da experiência estética. Nesse sentido, 

referia Gilson que uma filosofia da arte pode servir-se de utensílios conceptuais que vêm 

de S. Tomás, mas não reclamar a sua autoridade. S. Tomás desenvolve uma metafísica do 

belo, mas não uma estética nem uma filosofia da arte. A arte no tomismo escolástico 

resume-se a regras (recta ratio factibilium) que se hão-de seguir, mas não se enfrenta o 

problema estético específico131. 

                                                 

 

129 Cf. MARITAIN, J., Art..., pp. 45-46. 

130 Cf. GILSON, E., Peinture..., pp. 225, 229. 

131 Cf. GILSON, E., Ibidem, p. 115. 
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O mesmo podemos afirmar relativamente a João Poinsot, tendo para mais em conta 

que não há ao longo de toda a sua obra nenhum tratamento específico do Belo como 

transcendental e serem raríssimas as referências que lhe faz mesmo de passagem. Poinsot 

não trata em nenhum lugar da problemática do encontro com o ser típico da estética, no 

sentido que assumiu na Idade Moderna. No entanto, há que deixar claro o facto de que, 

para essa questão, “por um lado, as reflexões de Poinsot sobre o conhecimento por 

conaturalidade afectiva podem fornecer um ponto de partida e, por outro, que ele apesar de 

tudo elabora uma análise da actividade artística”132. 

3.2. Elementos do pensamento de João Poinsot que podem servir como ponto 

de partida para uma estética 

As reflexões que João Poinsot faz sobre a actividade produtora do ser humano, junto 

com outros aspectos do seu pensamento filosófico, permitem desenvolver uma filosofia da 

arte com foros de perfeita actualidade no debate contemporâneo. Será então uma estética, 

uma filosofia da arte de origem poinsotiana, não a filosofia da arte de Poinsot. É um 

trabalho que ultrapassa evidentemente o âmbito do estudo que nos propusemos fazer, mas 

não virá a despropósito dar algumas pistas que possam contribuir para o seu 

                                                 

 

132 FORLIVESI, M., Conoscenza..., p. 379. Vale a pena chamar a atenção que a referência à análise da actividade 

artística é tomada de Menéndez Pelayo, portanto, com as ressalvas que sobre este tema aqui se fazem. 
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desenvolvimento. Isto porque são elementos que surgem no texto que comentamos ou que 

estão intimamente relacionados com ele. 

3.2.1. A produção artística 

A obra de arte é uma produção. A análise feita da acção humana como factível, 

originadora de obras que permanecem, é sem dúvida uma fonte importante de conceitos 

sugestivos e esclarecedores. Portanto, o que é comum a toda a produção humana é um 

modo de compreender em que consiste a actividade artística. Em particular pode ressaltar-

se o referente às regras como a fonte da garantia da execução perfeita. Não basta o 

virtuosismo natural, é necessário aprender umas técnicas que permitem tornar realidade a 

ideia do artista. Essa actividade é uma actividade de composição, de organização da 

matéria disponível.  

A arte não cria: compõe. Há aqui uma concepção metafísica do ser da obra de arte 

importante para o enquadramento da arte em si. A forma que o homem modela possui um 

valor estético. O fim da operação artística é “pôr em acto” a forma concebida pelo artista; 

a qualidade estética da forma artística é a consequência da sua realidade ontológica133. A 

análise da matéria e da forma da arte leva à consideração da ideia artística como forma 

exemplar, de modo análogo à acção criadora da parte de Deus. Basta recordar o que foi 

referido a este propósito quando se tratou da diferença entre arte e prudência quanto à 

                                                 

 

133 Cf. ECO, U., Le problème..., p. 188. 
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forma 134 . A ideia é o arquétipo, a medida, a forma principal. Não é um mero 

conhecimento: tem uma força intrínseca que impele a torná-la presente na realidade 

exterior, a fazer com que seja a forma intrínseca do objecto a produzir: “a ideia é causa 

exemplar eficaz, e por esta parte também causa a existência, influi também na formação da 

coisa em acto e no singular, e assim está no intelecto prático, o qual se estende até à obra e 

à existência do efeito”135. Também possui de alguma forma uma causalidade final, como 

algo que é acessível e portanto realizável136. 

3.2.2. O encontro com o ser na experiência estética 

A experiência estética é uma experiência na qual o sujeito se encontra com o objecto 

que está diante dele sob uma determinada formalidade: ser belo. Esse encontro manifesta-

se na fruição, no prazer; é expressão de uma especial conaturalidade com o objecto 

conhecido, traduz-se na contemplação. Não é o mero conhecimento: há uma atracção 

específica que origina a satisfação de contemplar, diferente da atracção provocada pelo 

bem. 

                                                 

 

134 Vide 2.2.2. 

135 CPh. Log. II, q. XXI, art. IV, I p. 670 31b-37b: “Idea est causa exemplaris efficax, et pro hac parte etiam causat 

existentiam, influit enim ad formandum rem in actu et in singulari, sicque est in intellectu practico, qui se extendit ad 

opus et ad existentiam effectus”. 

136 Cf. CPh. Phil. Nat. I, q. XI, art. III, II pp. 246 40b – 247 3a. 
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Esta experiência exige uma determinada sensibilidade. João Poinsot não se referiu a 

esta especial sensibilidade. Mas ao analisar a formação das ideias no artífice, faz notar que 

as realidades exteriores só influem nas ideias por um modo inteligível e vital, pois a 

realidade exterior só influi na medida em que é procurada e analisada pelo artífice, como 

imitável ad extra de modo artificial. Os objectos meramente conhecidos, portanto por 

denominação extrínseca, não influem vitalmente e de modo inteligível, pois essa 

influência deve proceder de um princípio de vida intrínseco. Portanto, é o intelecto do 

artífice, informado pela arte, que faz com que a forma conhecida seja viva e tenha as 

características da ideia como exemplar a ser plasmado na matéria de que dispõe137. 

Nem todos os que conhecem os artefactos são artífices; nem todos os que conhecem 

os diversos objectos da natureza conseguem ver como transformá-los ou a partir deles 

retirar a ideia do que há que produzir. É necessário então ter a capacidade de percepção, 

inteligível e vital, que permita originar a ideia. Aqui enquadra-se de modo muito particular 

                                                 

 

137 Cf. CTh. In Iam q. XV, disp. I, art. I, 14, III pp. 9-10: “Nullum objectum externum, sive sit ipsamet res facienda et 

ideanda, sive aliquid aliud ad cujus instar formandum est, potest habere rationem ideae, et exemplaris, 

quantumcumque sit cognitum cognitione extrinseca, quia non potest influere in ideatum actione solum naturali, sed 

modo intelligibili, et vitali, quia solum influit in quantum est intenta, et inspecta ab artifice, ut imitabilis ad extra 

modo artificiali, non modo naturali, objectum autem existens extra intellectum quantumcumque sit cognitum 

denominatione extrinseca non est influens vitali, et intelligibili modo, quia hoc procedere debet a principio vitae 

intrinseco: ergo nisi objectum intra ipsum principium vitale ponatur, quod est intellectus, non potest esse forma viva, 

et idea, seu exemplar intelligibile, et artificiali modo influens, sicut habet idea in mente artificis, non autem objectum 

extra quantumcumque cognitum, quia denominatio cogniti omnino manet extrinseca respectu objecti, nec illi 

quidquam vitalitatis, et influentiae per modum intelligibilem tribuit”. 
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a sensibilidade artística. Portanto, é a sensibilidade do artífice que permite o encontro vital 

com a realidade conhecida. Essa sensibilidade traduz-se depois na forma que é 

reproduzida, concretamente nas artes plásticas. Referindo-se à imagem artística de um 

quadro, Poinsot diz: 

“Estas imagens não significam directamente o objecto, como é em si mesmo, mas 

como ele está na ideia do pintor, a qual representa directamente a imagem. E como a ideia 

do pintor às vezes é apropriada em relação ao seu objecto, às vezes imprópria ou menos 

apropriada, a imagem nem sempre representa apropriadamente o objecto, como é em si, 

mas a sua ideia”138. 

Ora este encontro vital com o ser que origina a ideia artística pode explicar-se 

recorrendo ao conhecimento por conaturalidade afectiva que João Poinsot explanou no seu 

“Tratado dos Dons do Espírito Santo”. Forlivesi examinou amplamente a questão: que 

conhecimento intelectual surge de um encontro afectivo com o ser? Vale a pena reproduzir 

algumas das suas observações: 

“Em definitivo, não se trata de fazer outra coisa do que tomar a sério o dado 

fenomenológico pelo qual por um lado a afectividade «experimenta» o objecto enquanto 

«unido» a ela, e por outro a inteligência «vê» a natureza do objecto amado «através» da 

«proportio» que se forma no apetite, e graças a isto é capaz de intuir de modo imediato e 

                                                 

 

138 CPh. Log II, q. XXII, art. V, I p. 718 33b-42b: “Istae imagines non significant directe obiectum, ut in seipso est, sed 

ut est in idea pictoris, quam directe imago repraesentat, et quia idea pictoris aliquando est propria respectu sui obiecti, 

aliquando impropria vel minus propria, idea etiam imago non semper repraesentat obiectum proprie, ut est in se, sed 

ideam suam”. 
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com facilidade se um certo aspecto está ou não presente nessa natureza; tudo numa 

«unidade» objecto”139. 

Aqui há que ter em conta, ressalta Forlivesi, que João Poinsot prescinde da distinção 

entre ser natural ou sobrenatural. Além disso, trata-se do objecto ut est intra, isto é, 

experimentado pelo apetite, donde a inteligência vê mais claramente a proportio do 

objecto à natureza. No plano natural, esta experiência de conhecimento por conaturalidade 

afectiva pode dar-se no âmbito da prudência, como o próprio Poinsot refere140 , mas 

também em todos os âmbitos do intelecto prático: 

“Ficando estabelecido, como tinha sido proposto, que no tipo de acesso ao ser 

agora examinado a «experientia» a partir da qual o intelecto toma o movimento e na qual 

termina é o contacto com o ente iniciado na apetência, diz-se por último que sobre esta 

experiência a inteligência é capaz de realizar, e realiza, todas as operações que lhe são 

próprias, tanto de ordem especulativa como prática: «ex tali connaturalitate, et invisce 

ratione ad res divinas fit homo habilior, tum ad penetrandum res ipsas divinas et mysteria 

fidei, tum ad judicandum sive secundum causas inferiores, sive secundum causas 

supremas, sive ad practice consiliandum de agendis»”141. 

Poder-se-ia afirmar que isto só se verifica no que se refere à moral, mas é legítimo 

supor que relativamente à fruição própria da experiência artística se pode estender o que 

                                                 

 

139 FORLIVESI, M., Conoscenza..., p. 317. 

140 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LXX, disp. XVIII, art. III, 45, VI 619. 

141 FORLIVESI, M., Conoscenza..., p. 318; a citação de João Poinsot é CTh. In Iam-IIae, q. LXX, disp. XVIII, art. II, 13, 

VI pp. 585-586. 
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Poinsot afirma do conhecimento por conaturalidade afectiva. Assim vemos em Maritain, 

que defende esta análise do conhecimento também no campo da criação artística, onde se 

dá um encontro com o ser que exige uma especial sensibilidade, portanto, 

conaturalidade142. 

Também podemos incluir aqui, se bem que noutra ordem de ideias, como será uma 

ajuda preciosa para uma reflexão sobre a arte todo o acervo conceptual desenvolvido por 

Poinsot no que se refere ao signo, tão fecundo no âmbito da semiótica. Maritain não deixa 

de ressaltar a distinção poinsotiana de signo e símbolo, de signo e imagem, e a 

consideração da obra de arte como signo especulativo, signo prático e também signo 

reflexivo, onde se reflecte o próprio artista143.  

                                                 

 

142 “Mais, dans le domaine de l’intellect pratique, il ne faut par considérer seulement les choses de l’action morale. Dans 

l’activité de l’artiste aussi, dans les choses de l’art et de la poésie, la connaissance par connaturalité a sa place. Et 

nous ne parlons pas seulement de la contemplation esthétique, qui nous met tout de suite en connivence avec l’objet, 

et où l’on a vu souvent, non sans raison une image lointaine, sur un plan inférieur, de la contemplation mystique. 

Nous parlons de la vertu d’art elle-même. Si, dans l’ordre naturel, quelqu’un est dans une sorte d’entente et, si j’ose 

dire, de complicité métaphysique avec Dieu comme cause des êtres, ce n’est pas le philosophe, c’est le poète, celui 

qui à sa manière d’homme crée aussi, et dont l’art, suivant le mot de Dante, est petit-fils de Dieu”: MARITAIN, J., 

Distinguer..., pp. 557-558. 

143  Cf. MARITAIN, J., Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, Desclée, Paris 1939, Capítulo 2, 

especialmente p. 125-126: «Notons encore que dans l’œuvre d’art se rencontrent le signe spéculatif (l’œuvre mani-

feste autre chose qu’elle) et le signe pratique (elle communique un ordre, un appel) ; non qu’elle soit formellement 

signe pratique, mais c’est un signe spéculatif que par surabondance est virtuellement pratique ; elle-même, sans le 

vouloir et à condition de ne pas le vouloir, est aussi une sorte de signe magique (elle séduit, elle ensorcelle). En elle 

enfin se rencontrent ce qu’on peut appeler le signe direct (notifiant un objet) et le signe retourné (manifestant le sujet). 
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3.2.3. A arte, hábito intelectual 

Como vimos, a arte é uma virtude da parte prática do intelecto. Virtude que 

aperfeiçoa o intelecto na sua função directora dos artefactos a produzir. Há dois aspectos a 

considerar, como já foi referido144: a aplicação à obra e a consideração abstracta das regras 

que há que utilizar. Ora, nesta análise a arte está totalmente do lado do intelecto. 

Aproxima-se de algum modo das ciências para executar sem erro as operações necessárias 

à produção, sendo qualquer arte em certa medida uma virtude especulativa com uma 

vertente prática. A arte é então mais intelectual, mas o intelecto não produz nada exterior: 

dirige a operação exterior. Dá a impressão que a dificuldade que a virtude tem de vencer 

está na especulação e que pôr por obra não oferece grandes problemas, pois as regras que 

a arte fornece dão a firmeza necessária para a execução145. O que faz a habilidade técnica 

é a vontade do homem, que, movido pelo amor à obra a fazer, empreende uma série de 

esforços, vencendo as dificuldades que possam surgir. A arte está sempre do lado da alma: 

tanto na inteligência que regula como na liberdade que impulsiona a alcançar o fim 

                                                     

 

Tous les signes qui nous ont occupés dans cette étude sont des signes directs. La lettre a signifie le son a, les voiles 

de deuil signifient la mort. Mais le signe peut jouer aussi en sens inverse : tout en manifestant un objet, il peut – par 

une signification inversée ou retrouversée – notifier le sujet lui-même qui use de ce signe, et ces états, ses dispositions, 

ses secrets qu’il ne s’avoue pas à lui-même: le sujet étant alors pris comme objet par quelque observateur ». 

144 Vide, neste Capítulo, 2.4.2., e a citação de João Poinsot referida: CTh. In Iam q. XXIV, disp. VII, art. III, 3, III p. 594. 

145 Cf. GILSON, E., Peinture..., p. 115. 
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pretendido146. Ao estar a arte inteiramente do lado do espírito147, a habilidade manual é 

relegada para a matéria da arte.  

Gilson não aceita esta unilateralidade, ao considerar a realidade da produção artística 

e concretamente da pintura. Ao abordar esta questão, refere-se a João Poinsot e põe o 

nosso Autor como exemplo de metafísico que passa por cima das especificidades que na 

prática não são tão simples como parecem do ponto de vista teórico148. Começa por 

chamar a atenção para o facto de que, no caso da pintura, a arte não pode existir no 

pensamento como regra do que a obra deve ser pois a própria regra se define nas 

possibilidades da matéria149. O intercâmbio entre o espírito e a mão que executa o quadro 

é um problema interior às artes plásticas, e não se pode pedir uma resposta a esse 

problema a quem nunca o levantou. Para ilustrar o alheamento do pensamento escolástico 

relativamente a esta questão, cita João Poinsot.  

Trata-se da passagem onde Poinsot se pergunta se há uma distinção entre a lógica do 

docente e a lógica do que se serve dela nos seus raciocínios. Recorre então ao exemplo do 

tocador de cítara: 

                                                 

 

146 Cf. Ibidem, p. 127. 

147 Cf. MARITAIN, J., Art..., p. 17. 

148 Cf. GILSON, E., Peinture..., pp. 132-135. 

149 Mais à frente referirá que a ideia prévia de um quadro (portanto, a regra) nunca está completa antes da última 

pincelada, mas nessa altura já a arte não tem nada a dizer, cf. Ibidem, p. 182. 
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“Aquele que sabe música ou o que toca cítara, a partir dos mesmos preceitos da arte 

pode aplicar os dedos a qualquer instrumento que lhe seja oferecido. Se não consegue 

mover os dedos ou não tão rapidamente, para vencer esta dificuldade não necessita de 

uma nova arte, sendo só necessário o exercício corporal ou outro processo, que retire o 

impedimento referido. Aquele que mexe os dedos mais depressa não gera uma nova arte 

mas só afasta o que o impede de a exercer. Do mesmo modo, o intelecto ao realizar 

silogismos sobre diversas matérias ou ciências, não adquire uma nova arte ou um hábito 

diferente da própria lógica, mas um uso mais expedito”150. 

“Ou seja”, comenta Gilson, “do mesmo modo que saber lógica é saber raciocinar 

sobre qualquer matéria proposta, saber música é saber tocar qualquer instrumento”151. 

Gilson acha que só é possível pôr como paradigma da arte do virtuoso a arte lógica por se 

colocar a arte totalmente do lado do intelecto e por colocar a sua execução como pura 

matéria da arte. E portanto adquirir habilidade manual é só uma dificuldade de somenos 

importância: 

“O problema consiste para o artista em adquirir uma arte nova de tal modo 

diferente da do músico que não é impossível possuir a arte do compositor sem saber 

                                                 

 

150 CPh. Log.II, q. I, art. V, I pp. 281 38b – 282 15a: “Qui habet artem Musicae vel qui citharizat, ex eisdem praeceptis 

artis potest digitos applicare ad quodcumque instrumentum, quod sibi offeratur. Quodsi digitos movere non potest aut 

non ita expedite, ad hanc difficultatem vincendam non indiget nova arte, sed exercitatione corporali aut aliquo, quo 

tollatur praedictum impedimentum; et ita qui expeditius movet digitos, non generat novam artem, sed impedimentum 

exercitii eius tollit. Sic intellectus quando exercetur in syllogizando circa diversas materias vel scientias, non acquirit 

novam artem seu habitum diversum ab ipsa doctrina Logicae, sed expeditiorem usum”. 

151 GILSON, E., Peinture..., p. 134. 
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realmente tocar nenhum instrumento musical. Antes de estender as suas conclusões da 

lógica à música, um filósofo deveria proceder à análise do trabalho ao qual se tem de 

dedicar o virtuoso que procura as suas destrezas. Pois é a sua cabeça que as procura e as 

encontra, mas é finalmente nos dedos que as procura e as encontra. A arte do músico não 

é relativamente ao executante como a arte do lógico relativamente ao exercício da lógica. 

O corpo do virtuoso toma uma parte demasiado grande na operação para que a sua arte se 

tenha inteiramente do lado do espírito”152. 

Acrescenta a seguir que no caso da pintura o problema é ainda maior, pois o artista é 

ao mesmo tempo compositor e executante. A mão é um perfeito colaborador, onde a arte 

está em encarnar em movimentos os pensamentos do espírito. 

Transcrevemos estas palavras de Gilson por serem bastante sugestivas e colocarem 

questões deveras interpelantes. Mas no que se refere a João Poinsot, parece-nos que há 

uma interpretação demasiado parcial. Por um lado, Poinsot não põe a lógica como 

paradigma da arte musical no que se refere ao seu exercício. Pelo contrário, recorre à 

música como mero exemplo ilustrativo daquilo que pretendia demonstrar em relação à 

lógica. Muitas vezes, Poinsot recorre a exemplos gráficos sob um determinado aspecto, 

sem pretender comprometer outros aspectos que são claramente distintos: basta recordar a 

analogia estabelecida entre a lógica e a prudência, já referida153. 

A música pode ser exemplo para ilustrar o facto de a lógica daquele que a utiliza ser 

a mesma arte da do que a ensina, por não exigir no seu exercício aplicado a diversos 

                                                 

 

152 Ibidem, p. 135. 

153 Vide, neste Capítulo, 2.4.2. 
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instrumentos uma arte diferente, uma captação diferente do que a música é em si, nem, 

podemos acrescentar, uma conaturalidade essencialmente diferente. Não é exemplo da 

lógica no que se refere ao esforço que exige para adquirir a destreza, nem para aplicar a 

mesma sensibilidade musical a instrumentos diferentes, condicionada pelas limitações 

inerentes à capacidade física: basta ver a dificuldade que muitos excelentes executantes de 

algum instrumento possuem para cantar. Mas parece além disso que a razão de defender 

que o exercício não gera um hábito diferente não vem dessa comparação. 

Ao falar do sujeito dos hábitos, João Poinsot põe a questão de saber se nos membros 

exteriores poder haver hábitos. Refere o caso dos ginastas e dos tocadores de cítara: são 

capazes de executar movimentos que outras pessoas não conseguem. Dá a impressão de 

que, então, possuem hábitos que aperfeiçoam as suas capacidades. A resposta vem no 

sentido do que S. Tomás defende: nos membros exteriores não se dão propriamente 

hábitos. Há que distinguir entre destreza e hábito. A destreza vem da intensificação de 

qualidades naturais sem gerar propriamente algo qualitativamente diferente. Hábito não é 

só, como já referimos antes, algo que se deriva da repetição de actos, do exercício e da 

facilidade exterior que isso traz consigo. Sem dúvida, a destreza possibilita que o corpo 

responda mais adequadamente ao que o intelecto lhe ordena, mas tal não significa um 

novo hábito operativo. Aquele que toca cítara, se adquire mais destreza com esforço e 

empenho, faz com que obedeça mais facilmente à arte que o impera e permite executar 
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melhor determinadas peças musicais, mas é só do ponto de vista da execução, não de uma 

arte diferente154. 

Sem pretender dar este assunto por resolvido, vê-se que a consideração da arte da 

parte do intelecto é algo que se enquadra na análise geral dos hábitos, das suas 

características e das potências que são capazes de possuir hábitos. A questão da influência 

da destreza dos membros exteriores no desempenho dos hábitos, é um assunto admitido 

sem contestação. A dificuldade para adquirir essa destreza e o esforço contínuo que exige 

proporcionará um maior desenvolvimento do hábito. Como se dá o intercâmbio já não está 

tão claro e dependerá de cada arte em concreto. A atribuição da essência da arte ao 

intelecto, ao espírito, aliás compartilhada por muitos artistas ao reflectir sobre a sua arte 

como veremos em seguida, é uma contribuição valiosa para uma filosofia da arte.  

3.3. Artes liberais e artes mecânicas 

3.3.1. Origem da distinção 

A distinção entre artes liberais e artes mecânicas ou servis não está presente no 

pensamento aristotélico. Em Aristóteles não há lugar para a noção de arte liberal155. A arte 

                                                 

 

154 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LIV, disp. XIII, art. II, 6-9, VI pp. 255-256. 

155 Nesta breve abordagem da origem do conceito de arte liberal, seguimos a exposição de Gilson: Peinture..., pp. 121-

124. 
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que corresponde melhor à definição de arte não é liberal: trata-se de produzir coisas 

exteriores; as artes plásticas são então artes servis. Por um lado, uma arte liberal não é 

verdadeiramente arte, e por outro, uma verdadeira arte não saberia ser liberal. Techné 

aplica-se à produção e pode designar somente as artes em que o corpo produz algo sob a 

direcção do espírito.  

O conceito de arte liberal vem do ponto de encontro de duas noções: a noção 

filosófica de arte e a noção social da condição livre. A “liberalidade” de uma arte é uma 

qualidade de origem social. Cícero refere como “liberais” as artes cujo exercício convinha 

à condição do homem livre. Homens livres são sempre os que podem e escolhem o 

trabalho intelectual, não o manual, pelo menos nas suas formas mais punitivas. Daqui 

surge a distinção entre as artes liberais e as que não o são. A ideia do esforço físico fica 

unida à de arte servil, de tal modo que para Séneca a pintura e a escultura não são artes 

liberais pois a parte que aí assume o corpo exclui-as das artes dignas do homem livre. 

O êxito das artes liberais na Idade Média vem de que se trata fundamentalmente de 

ordenar um saber, e “saber” não é “fazer”. No entanto, daqui surge um paradoxo: arte é 

uma noção ligada à produção de objectos exteriores, portanto, com intervenção do corpo. 

Portanto, as artes liberais não são propriamente artes156. Então, quanto mais uma arte é 

arte, menos liberal é; mas pelo contrário, quanto mais arte liberal é, e portanto menos arte, 

                                                 

 

156 Cf. CPh. Log. II, q. I, art. II, I p. 259 25b-33b. 
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mais nobre é entre as artes. As artes plásticas estão sempre unidas à condição servil: passa 

pelo serviço de escravo157. 

3.3.2. A exposição de João Poinsot 

Como vimos, João Poinsot ao analisar a distinção entre as artes liberais e as artes 

mecânicas começa por distinguir mais pormenorizadamente entre “agir” e “fazer”. 

Esquematicamente, a diferença traduz-se nestes pontos: 

– a arte liberal debruça-se sobre os “agíveis”, procura tornar a obrar boa enquanto 

obra, dirige-se mais à verdade do que à bondade, e tem em vista mais as acções do que os 

efeitos; a arte mecânica tem em vista mais os efeitos do que as acções; 

– a arte liberal diz mais respeito ao engenho do que ao trabalho servil; a arte 

mecânica é mais laboriosa do que engenhosa; 

– a arte liberal regula as acções próprias do homem e não produz efeitos exteriores; a 

arte mecânica transforma as matérias exteriores somente transformáveis pelo trabalho 

físico; 

– a arte liberal tem em vista a ordenação das acções, não como livres mas como 

ordenáveis aos seus fins particulares, e portanto não induz nenhum efeito, quanto muito de 

                                                 

 

157 Cf. MARITAIN, Art… p. 48: “Mais l'Art demeure toujours essentiellement dans l'ordre du Faire, et c'est par un 

travail d'esclave sur une matière qu'il vise la joie de l'esprit. De là pour l'artiste une condition étrange et pathétique, 

image elle-même de la condition de l'homme dans le monde, où il doit s'user parmi les corps et vivre avec les esprits”. 
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modo transeunte; a arte mecânica tem em vista fundamentalmente a produção de efeitos 

exteriores permanentes. 

Na sua exposição levanta duas questões: se a pintura é uma arte liberal, como alguns 

pretendem, e se a lógica é uma arte especulativa ou prática. Já nos referimos a esta 

segunda questão a propósito do modo próprio que a arte tem de regular os seus objectos, 

em contraste com o modo próprio da prudência. Vamos, portanto, ver mais em pormenor o 

que se refere à pintura. 

3.3.3. A análise da pintura 

No século XV surgem polémicas sobre a natureza das diversas artes no âmbito da 

reflexão que sobre elas fazem os próprios artistas. Destaca-se Leonardo da Vinci que 

defende a pintura como arte liberal, puro fruto do espírito: tudo o que o pintor faz com as 

mãos parte do intelecto. Leonardo insurge-se contra a divisão feita pelos escolásticos, – 

“colocastes a pintura ao nível das artes mecânicas!” 158  –, e no fundo dirige a sua 

argumentação contra os escritores, nas controvérsias entre ambos: uns dizem que a pintura 

é uma poesia muda ao que os outros respondem afirmando que um poema é uma pintura 

cega159. 

Vemos como o debate sobre a pintura, a reivindicação do seu estatuto de arte liberal, 

está reflectido na posição de destaque que Poinsot lhe concede. Poinsot distingue entre a 

                                                 

 

158 LEONARDO DA VINCI, Carnets, ch. XXVIII; vol. II, p. 109, citado por GILSON, E., Peinture..., p. 124. 

159 Cf. GILSON, E., Peinture..., p. 125. 
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concepção da obra de arte na mente do pintor e a execução. E quando se refere à 

concepção da pintura diz, como recordamos, “que se a arte pictórica é tida de modo a 

incluir a perspectiva pela qual é dirigida, por essa parte será arte liberal ou mais ainda 

ciência”160. Nota-se aqui a influência da nova arte da pintura surgida no Renascimento 

com a descoberta das leis da perspectiva. Esta nova arte em Itália é concebida como um 

dos modos humanos de expressão do conhecimento, impregnada do culto pela ciência 

óptica e da perspectiva161. Também se nota a ideia mais comum relativamente à escultura, 

considerada ainda como trabalho servil pelo esforço físico que exigia: “se (a pintura) é tida 

pelo ofício de misturar as cores e de as espalhar, então é servil, assim como a estatuária ao 

fazer estátuas”162. 

3.4. Conclusão 

A análise feita por João Poinsot em relação à actividade produtiva, chamada “arte”, 

por englobar de modo genérico todo o tipo de produção, aplica-se de modo mais próprio 

ao que hoje dia chamamos técnica. Sem invalidar as consequências que daí se podem 

retirar para a estética e para a filosofia da arte, há que ter em conta que a especificidade do 

                                                 

 

160 CTh. In Iam-IIae, q. LXII, art. IV, 4am quaest. 4, VI p. 475. 

161 Cf. GILSON, E., Peinture..., p. 261. 

162 CTh. In Iam-IIae, q. LXII, art. IV, 4am quaest. 4, VI p. 475. Não parece necessário incluir aqui o texto latino por já ter 

sido incluído no Capítulo 3. 



284 Arte  e  Prudênc ia  em João Poinsot   

encontro com o ser que se dá na experiência estética faz com que surjam múltiplos 

aspectos que não se poderão escamotear. Esses aspectos específicos são determinantes nos 

problemas que a actividade artística levanta, e ficam resolvidos de uma maneira 

superficial se só são abordados com a perspectiva comum a toda a produção humana. 

No entanto, como referimos, há elementos no pensamento de Poinsot que são de 

uma enorme riqueza e originalidade e ajudarão sem dúvida a aprofundar de modo 

proveitoso uma filosofia da arte que pretenda ter dimensão especulativa e ao mesmo 

tempo não descurar o dado fenomenológico. 

4. A autonomia da arte 

No texto que estamos a analisar sobre arte e prudência, João Poinsot na terceira 

questão pergunta-se sobre o modo como influem a arte e a prudência nos seus efeitos e 

acções. A exposição está estruturada em torno de duas dificuldades que são levantadas: 

como é que influem nos actos exteriores e como é que se conjugam a arte e a prudência no 

acto do império. 

Poinsot começa por deixar claro que relativamente aos actos imanentes do intelecto 

informado por estas virtudes não é necessário nenhum esclarecimento, pois procedem da 

potência e recebem influência dos hábitos que a aperfeiçoam como nos restantes hábitos. 

A primeira dificuldade resume algo que já tinha sido exposto no Cursus 

Philosophicus, na questão XII do comentário aos livros De Anima. As potências 

superiores movem e determinam os actos das potências inferiores que delas dependem. 

Como para o intelecto mover é necessário a intervenção da vontade, esta intervém no acto 

do império, tanto da prudência como da arte, estendendo a sua acção até ao movimento 
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dos membros exteriores e até ao efeito artificial que desse movimento resulta de modo 

imediato. 

Surge então a segunda dificuldade, que nos parece ser o motivo principal desta 

terceira questão levantada a propósito da análise da arte e da prudência. Se a direcção da 

vontade alcança os efeitos artificiais, como é isso compatível com a tarefa própria da arte: 

regular os artefactos de modo a serem conformes à ideia do artífice? 

4.1. A formulação exacta da questão 

Neste ponto há que definir bem os termos em que João Poinsot põe a questão. Por 

isso, vale a pena transcrever de novo o texto, quando, numa primeira fase, levanta a 

dificuldade: 

“Só surge a dúvida sobre o modo como a arte emprega o império deduzido da 

vontade para mover fisicamente. Pois estes hábitos da arte estão no intelecto, e um tem 

superioridade sobre outro independentemente da vontade, como a arte de navegar impera 

ao ferreiro e a equestre ao fabricante de freios, sem referência à vontade. Nem uma arte é 

mais considerada porque por ela o artífice é recto e opera segundo a vontade mas somente 

porque é recto e opera segundo o intelecto e as suas regras. Logo o acto de imperar e de 

ordenar na arte, enquanto é arte, não depende da vontade. Se a utiliza, ou recorre à sua 

direcção, não é em razão da arte mas em razão da prudência, uma vez que aquele 

exercício é livre e assim sujeito às regras da prudência, não da arte. Do mesmo modo 
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também o exercício e uso das ciências, porque se faz livremente, é dirigido pela prudência 

e não pela própria ciência”163. 

Numa leitura imediata, poderia considerar-se que este texto contém a doutrina que o 

nosso Autor propugna e portanto faz parte do esclarecimento que pretende dar. E assim foi 

transcrito por Menéndez Pelayo e por Mário Martins, nas obras a que já nos referimos164. 

As afirmações que são feitas, vistas isoladamente, estão sem dúvida alguma dentro 

do pensamento poinsotiano. Mas não podemos passar por alto que este ponto começa por 

formular uma dúvida: “Só surge a dúvida...”, e o ponto seguinte começa por: “Responde-

se que...”. Portanto, há algo que necessita de esclarecimento, de ser matizado, pois se não 

o for conduz a equívocos. 

A dificuldade que Poinsot quer resolver é, em nossa opinião, dupla: a que surge da 

completa autonomia da arte (a chamada “arte pela arte”) e a que poderíamos dizer de sinal 

contrário: uma prudência que interfere indevidamente no exercício da arte. A formulação 

feita neste ponto pode levar a uma destas deformações. 

Esta é a origem dos conflitos entre arte e prudência, bem expressos por Maritain165. 

Se não se entender bem o que significa a direcção da prudência presente em toda a acção 

                                                 

 

163 CTh. In Iam-IIae, q. LXII, art. IV, 3am quaest. 5, VI pp. 472-473. Também não parece necessário incluir aqui o texto 

latino por já ter sido incluído no Capítulo 3. 

164 Cf. MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia..., II, p. 128; cf. MARTINS, M., “Frei João...”, p. 537. 

165 “Après cela, comme l'artiste est homme avant d'être artiste, on voit aisément les conflits qui mettront aux prises, chez 

lui, l'Art et la Prudence, sa vertu de Fabricateur et sa vertu d'Homme. Sans doute la Prudence elle-même, qui juge en 

tout selon les cas particuliers, ne lui appliquera pas les mêmes règles qu'au laboureur ou au négociant, et ne demande-
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livre e o que compete à arte em toda a produção artística, não haverá modo de evitar estes 

conflitos. 

4.2. A moralidade como relação transcendental 

Um dos pontos da doutrina de João Poinsot sobre a moralidade, que está pressuposto 

na resolução do conflito de competências apresentado, é a consideração da moralidade 

como uma relação transcendental. 

Vale a pena começar por referir muito brevemente o que é uma relação 

transcendental, distinguindo da relação predicamental. A relação predicamental, como o 

seu próprio nome indica, é um predicamento e o que lhe é específico é estar ordenado a 

outro. Esta ordenação é íntegra e total, a tal ponto que não tem um ser próprio e autónomo. 

                                                     

 

ra pas à Rembrandt ou à Léon Bloy de faire des oeuvres qui rapportent, pour assurer les aises matérielles de leur 

famille. Il lui faudra pourtant un certain héroïsme pour se maintenir toujours dans la droite ligne de l'Agir, et pour ne 

pas sacrifier sa substance immortelle à l'idole dévorante qu'il a dans l'âme. A vrai dire de tels conflits ne peuvent être 

abolis que si une humilité profonde rend pour ainsi parler l'artiste inconscient de son art, ou si la toute puissante 

onction de la sagesse donne à tout ce qui est en lui le sommeil et la paix de l'amour. Fra Angelico n'a pas ressenti ces 

contrariétés intérieures. Il reste néanmoins que le pur artiste abstraitement pris comme tel, reduplicative ut sic, est 

quelque chose d'entièrement amoral (...) Nous avons signalé déjà l'opposition générale de l'Art et de la Prudence. 

Cette opposition est encore aggravée, dans les beaux-arts, par la transcendance même de leur objet”; “d'autre part le 

Prudent comme tel, jugeant toutes choses sous l'angle de la moralité et par rapport au bien de l'homme, ignore d'une 

manière absolue tout ce qui est de l'art. Il peut sans doute, et il doit, juger l'oeuvre d'art en tant qu'elle intéresse la 

moralité, il n'a pas le droit de la juger comme oeuvre d'art”, MARITAIN, J., Art…, pp. 19-20; p. 111; p. 113. 
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É ens quo, inere na substância, como os outros acidentes. Assim temos os vários tipos de 

relação predicamental, real ou de razão: pai – filho; maior ou menor, etc. A relação 

transcendental é algo em si (ens quod) cuja essência é referir-se a outro. Como toda a 

relação implica a referência essencial a outro mas é algo absoluto. Não é um acidente (não 

inere noutro) mas também não é substância. As relações transcendentais são princípios 

constitutivos da substância, e como tal pertencem à ordem substancial. Está por cima do 

acidente e da substância, por isso, diz-se transcendental. É necessária a algo para que 

possa existir. As relações transcendentais não são algo distinto de uma coisa absoluta, mas 

são verdadeiramente entidades absolutas166: 

Para o nosso Autor a qualidade moral de uma acção é uma relação transcendental. 

“Graças a esta relação um acto é intrinsecamente moral. Em si mesmo o acto moral é 

relação à regra moral. Se tal regra é extrínseca ao acto, a relação, no entanto, não o é. E 

também os objectos apetecíveis convêm no género moral pela relação que têm com a 

norma moral, ainda que tal relação seja de conformidade ou desconformidade. Mas uma 

ou outra não são senão modalidades de tal relação. A moralidade consiste na relação 

transcendental que tem o acto em relação à norma moral, isto é, em relação à recta 

razão”167. 

                                                 

 

166 “(...) quia transcendentales non sunt aliquid distinctum a re absoluta, sed vere sunt absolutae entitates”: Cf. CPh. Log. 

II, q. XVII, art. IV, I p. 590 48b-50b. 

167 RUIZ DE SANTIAGO, J., “Doctrina...”, p. 449. 
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É uma abordagem da acção moral que tem em conta todos os matizes do exercício da 

liberdade humana. João Poinsot concebe “a relação entre a vontade e o seu objecto, que é 

o ente apreendido intelectualmente sob a razão de bom e apetecível ao apetite, como uma 

relação transcendental ou secundum dici, com o objectivo de distingui-la da mera relação 

real ou secundum esse; e poder, assim, incluir no seu objecto as privações e as negações 

que não têm ser na realidade”168. 

Aqui está presente toda a análise que Poinsot faz à estrutura do acto voluntário e a 

mútua interdependência do intelecto e da vontade. O intelecto quando propõe um objecto 

à vontade não o propõe como objecto de mero conhecimento, e portanto como uma 

denominação extrínseca. Ao propor o objecto à vontade o intelecto apreende-o não só 

como algo a ser conhecido, mas como algo apetecível e portanto que implica uma 

tendência real por parte da vontade. E assim há-de medir e regular o objecto como 

especificativo do acto da vontade169. É uma regulação de uma tendência real e intrínseca, 

não meramente de razão. A medida então aplicada não é uma pura medida relativa de um 

termo a outro, o que originaria uma denominação extrínseca. É uma medida do objecto 

que se tem como especificativa em relação ao acto da vontade de um modo real e 

intrínseco. Por isso, está implicada essencial e necessariamente no acto do intelecto170. 

                                                 

 

168 GARCÍA ELTON, I., La bondad y la malicia de los actos humanos según Juan Poinsot, Cuadernos de pensamiento 

español, Universidad de Navarra, Pamplona 2010, p. 24. 

169 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. XXI, disp. VIII, art. I, 58, V p. 638. 

170 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. XXI, disp. IX, art. I, 11-13; 28, V pp. 683; 689-690. 
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A avaliação da razão quanto à moralidade do objecto não afecta a entidade física do 

acto humano, mas confere-lhe uma formalidade intrínseca e inseparável. Não é possível 

dar-se um acto livre independente da razão: todo o que é querido é-o na medida em que é 

conhecido. A ordenação moral, portanto, a medição feita pela razão do objecto proposto à 

vontade na sua relação com o bem humano, é algo intrínseco a qualquer acto livre. É uma 

relação transcendental: não afecta a substância entitativa diríamos “física” do acto, mas 

também não é algo que se acrescente como um acidente. É um princípio constitutivo da 

substância do acto: 

“A relação transcendental do acto ao objecto enquanto fisicamente considerado é a 

mesma relação transcendental do acto ao objecto enquanto moralmente considerado, só 

que esta ordem acrescenta uma formalidade que não aparecia na ordem física; esta nova 

formalidade é precisamente a regulabilidade por parte da razão”171. 

Para terminar esta análise da moralidade como relação transcendental, só falta 

acrescentar um corolário: a ausência na prática de actos indiferentes. João Poinsot faz, 

como lhe é habitual, uma distinção subtil entre a espécie perfeita e imperfeita dos actos 

morais. E conclui que nestes a indiferença não é uma espécie perfeita e completa. É uma 

certa ordem tomada do objecto enquanto a partir dele não é capaz de dar uma determinada 

espécie de bondade ou malícia; só dá capacidade de indiferença. Necessita de um fim 

adjunto, para que a partir desse fim o acto permaneça sob uma determinada espécie 

                                                 

 

171 RUIZ DE SANTIAGO, J., “Doctrina...”, p. 453. 
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moral172. A indiferença em si é uma tendência a ser medido173: portanto, não se dá no acto 

já constituído. 

4.3. A justa autonomia 

A autonomia da arte, por outra parte, é defendida com expressões muito claras ao 

longo do já transcrito artigo IV da dissertação XVI174, que pomos agora todas seguidas 

para ressaltar a sua força:  

– “rectificar e regular a obra factível, não quanto à própria utilização livre daquilo 

que será feito, mas quanto à própria obra e ao efeito em si, pertence à arte”. 

– “a regulação artificiosa é uma disposição do objecto absolutamente independente 

da rectidão e da intenção da vontade ou da lei de viver rectamente, rectificando em si 

somente a própria coisa que há-de ser entendida ou conhecida ou operada de acordo com o 

fim da arte, não de modo a rectificar a decisão do operante”. 

– “o modo da moralidade tem em vista tornar bom o próprio operante; o modo da 

arte tem em vista tornar boa a própria obra ou o próprio efeito em si, sem se importar com 

o que se refere ao próprio operante”. 

                                                 

 

172 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. XXI, disp. IX, art. VI, 24, V pp. 798-799. 

173 Cf. Ibidem, 28, V pp. 800-801. 

174 Cf. CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. IV, VI pp. 467-477. 
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– “a arte não depende nas suas regras e princípios da rectidão da vontade e da recta 

intenção do fim, mas pode fazer-se uma obra de arte perfeita ainda que seja má a 

vontade”. 

– a arte liberal tem em vista os “agíveis”, “na medida em que a própria acção em si, 

independentemente de qualquer consideração como voluntária e livre, é rectificável e 

dirigível nalguma adequação à verdade mais do que à bondade”. 

– “a arte abstrai também das conformidades do próprio operante, e só tem em vista a 

recta disposição da obra em si, o que pertence à própria verdade do artefacto, que 

certamente consiste de, e é feita por, vias certas e determinadas”. 

Isto não significa, no entanto, uma total e absoluta indepedência da perspectiva 

moral. A solução que Poinsot dá ao possível conflito de competências entre arte e 

prudência vem exposta com subtileza. Apesar de se já ter transcrito no seu momento, vale 

a pena voltar a ler o texto: 

“Todo o império se exerce por um acto livre, e a sua direcção, enquanto é livre e no 

que se refere ao seu uso e ao seu exercício, pertence à prudência, se se faz rectamente, ou 

à imprudência, se de mau modo. No entanto, não repugna que este preceito e exercício 

livre também possa estar atribuído à arte quanto à direcção da obra artificiosa e quanto ao 

modo próprio da arte, que deriva do intelecto para a obra exterior. Nisto aceita-se que 

uma arte seja superior a outra, lhe impere e faça toda a coordenação por diversas 

potências até à última execução, pois bem pode ocorrer alguma acção exterior com 

dependência de várias potências tanto directivas como executivas. Logo a arte tem 

império nos membros exteriores não de modo imediato mas mediante potências e 

faculdades que concorrem e se requerem para o movimento exterior.  

“Quanto ao exercício e ao uso, uma arte ou uma virtude impera outra, certamente 

sempre de modo dependente da vontade, da qual recebe o intelecto a força de operar e 
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imperar quanto ao exercício. Porém quanto à especificação, visto que o fim, ou seja, o 

objecto de uma arte ou virtude do qual ela recebe a espécie, se subordina ao outro fim 

superior, é assim imperada ou dirigida por esse fim”175. 

Há uma clarificação do que corresponde a cada uma das virtudes práticas. De um 

ponto de vista de princípio, toda a execução depende da vontade de modo executivo, mas 

a força directiva e formativa reside no intelecto176. A distinção dos diversos fins permite 

identificar o âmbito que corresponde a cada uma. O fim último, ou seja, estritamente o 

bem humano específico, abarca toda a actuação e cada uma das suas circunstâncias. A 

prudência ordena todas as coisas que conduzem a esse fim último e o materializam, 

referindo-as a ele. A arte intervém quando se trata de alcançar um fim já estabelecido e 

enquadrado em ordem ao fim último. E intervém com as suas regras e com o modo técnico 

como considera a relação fim – meios. Ao mesmo tempo, cada um dos meios que é 

utilizado não perde a sua possível relação com o fim último, dada a relevância moral de 

toda a acção livre. Mas essa consideração é feita pela prudência no seu âmbito próprio, 

não de um ponto de vista técnico. 

Na actuação prática a execução da arte tem de ter em conta o bem humano: qualquer 

finalidade que a arte se propuser terá de ser enquadrada na finalidade última do ser 

humano. Mais: qualquer finalidade que um artífice se propõe está enquadrada no âmbito 

dos fins com que orienta a sua vida. A consideração da bondade de um determinado 

                                                 

 

175 CTh. In Iam-IIae, q. LXII, disp. XVI, art. IV, 3am quaest. 6, VI p. 473. 

176 Cf. CTh. In Iam q. XV, disp. I, art. IV, 28, III p. 65. 
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objecto ou de um determinado fim é, como vimos, inerente ao exercício do intelecto 

orientado para a actuação prática. Portanto, não é possível “uma arte pela arte”, 

independente daquilo que o artista considera como bem. Mesmo que houvesse a pretensão 

de reservar para a arte um âmbito isolado do resto do bem humano, essa pretensão 

implicaria uma determinação à partida daquilo que se considera o bem humano e portanto 

com uma relevância moral iniludível. Portanto, não haveria conflito entre uma 

determinação da arte e uma apreciação da prudência mas sim um conflito entre duas 

apreciações diferentes do ponto de vista ético. 

Por outro lado, a prudência há-de respeitar as regras próprias da arte. Essas regras 

têm consequências no âmbito da especificação da realização do produto artificial e são a 

garantia de alcançar o fim pretendido, fim esse que está enquadrado no fim geral do ser 

humano. Portanto, a vontade ao mover à execução quer que se respeitem essas regras e há-

de levar a que o efeito alcançado seja o mais verdadeiro possível do ponto de vista da arte, 

isto é, o mais adequado à ideia do artífice. 

Os possíveis conflitos entre arte e prudência resolvem-se tendo em conta que não há 

que resolver problemas teóricos: há situações concretas a ponderar, são pessoas concretas 

que as têm de enfrentar. E aí não há uma pretensa independência da técnica relativamente 

ao bem humano. Ao mesmo tempo, aí também não há princípios morais gerais que 

estabeleçam a priori o modo técnico de encontrar as soluções: há que recorrer à 

especificidade da técnica para encontrar de facto uma actuação prática que satisfaça o bem 

humano concreto a alcançar.  

 



  

CONCLUSÕES 

Para superar o antagonismo latente entre ética e técnica viu-se a conveniência de 

avaliar o modo como foi encarado no pensamento clássico. Para isso, depois de abordar 

brevemente a doutrina de Aristóteles sobre phrónesis e techné e sobre como se 

relacionam, procedeu-se à explanação do que disse sobre esta questão aquele que foi 

considerado o “último dos escolásticos”. 

Para a conciliação de ética e técnica podemos resumir a contribuição do pensamento 

clássico em quatro aspectos: a análise da acção humana, a especificidade da actividade 

produtiva, a especificidade da prudência e a dimensão ética do ser humano. Nestes 

aspectos também se destaca a contribuição da reflexão poinsotiana para a sistematização, 

clareza e consequente profundidade da doutrina aristotélica. 

A análise da acção humana 

Analisar a acção humana é o ponto de partida para resolver o antogonismo que se 

levanta entre ética e técnica. Sem perceber bem o significado da actividade do homem 

face a si mesmo e face ao mundo onde vive, dificilmente se consegue perspectivar 

correctamente os problemas que possam surgir. 

Um primeiro aspecto a notar é a continuidade que há na análise da acção humana 

entre Aristóteles e a última escolástica, personificada em João Poinsot. São identificadas 
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as suas diversas manifestações: a contemplação, a acção moral e a actividade produtiva. 

As distinções entre os diversos sentidos de “agir” e de “fazer” ajudam a sistematizar 

melhor tudo o que diz respeito às virtudes intelectuais práticas. Verifica-se que a subtileza 

do pensamento aristotélico, no que se refere a este assunto, não fica diminuída, antes 

ganha em sistematização e portanto em clareza. 

A reflexão do pensamento escolástico aprofundou, além disso, em tudo o que se 

refere ao papel da vontade como potência espiritual. A questão da conceptualização da 

vontade e o que significa de novidade face ao pensamento de Aristóteles é um assunto 

muito vasto, com muitos matizes e problemas, que aqui não podemos senão referir. Para o 

tema que nos ocupa, basta constatar a diferença. Isso permitiu a João Poinsot dilucidar a 

relação meios – fim. Como foi referido, no pensamento aristotélico este aspecto não está 

totalmente clarificado e são muitas as tentativas de explicação. A phrónesis é uma virtude 

que tem directamente como objecto os meios, não o fim. Mas ao mesmo tempo pode ver-

se a sua implicação na definição do fim a alcançar. A análise exaustiva e sistemática que 

Poinsot faz à relação entre o finis operis e o finis operantis, entre o objecto da vontade 

antes da eleição e no exercício do império contribui para o esclarecimento das diversas 

noções. A hierarquia estabelecida entre os diversos fins, sendo alguns fins intermédios, 

permite ver como a prudência, sempre com referância a ea quae sunt ad finem, pode 

debruçar-se sobre fins que por sua vez são meios para alcançar o fim superior. É o caso da 

relação com as virtudes, como referimos em seu momento. 

Outro âmbito que contribui significativamente para a ampliação do pensamento 

aristotélico no que se refere ao encontro com o ser e o reflexo na acção humana, é o 

destaque e aprofundamento dado ao conhecimento por conaturalidade afectiva. É sem 

dúvida um dos aspectos nos quais se destaca a originalidade de Poinsot, não só em relação 
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a Aristóteles como também em relação à tradição escolástica. E no que diz respeito à 

abordagem da experiência artística como uma das expressões da actividade humana, abre 

perspectivas aliciantes. 

A autonomia da arte e da técnica 

A análise das características da virtude intelectual prática que tem por objecto os 

factíveis permite a João Poinsot definir bem o âmbito da sua autonomia. 

Ficou claro que Poinsot se debruça sobre os aspectos comuns a toda a produção 

humana, seja técnica seja artística. Mas esses aspectos comuns são bastante esclarecedores 

para os diferentes âmbitos onde se divide a acção produtora. A insistência nas regras 

próprias; o sublinhar que a arte está do lado do intelecto, que tem em vista o objecto a 

produzir e não a rectificação da vontade do artífice; que procura tornar boa a obra e não o 

artífice; que a arte enquanto arte não depende da vontade; que trata de ordenar os efeitos, 

sem ter em conta a honestidade ou a malícia do que os realiza, etc., são afirmações que 

salvaguardam a legitimidade de uma actividade especificamente humana. E não só a sua 

legitimidade como a sua contribuição para o aperfeiçoamento do ser humano. 

Não é um mero apêndice ou um extra do qual se pode prescindir. Faz parte do modo 

como o homem se situa face à realidade que o circunda e leva a capacidade que o homem 

tem de transformar a realidade, de a informar com as ideias que possui no seu intelecto, ao 

seu melhor desempenho. É uma virtude: portanto, um hábito que se consolida com a 

conaturalidade com o seu objecto. A conaturalidade vem da tendência real do intelecto 

para a verdade, e no caso da arte com a verdade que vem dada pela conformidade com as 

regras certas e determinadas. 
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A autonomia da arte e da técnica é, no fundo, a consequência de assumir com toda a 

sua relevância a verdade que lhe corresponde. Considerada em si mesma, não depende de 

outra orientação para alcançar a verdade e portanto dar firmeza ao intelecto na operação 

que lhe é própria. 

É daqui que se pode construir uma filosofia da arte, que está meramente insinuada, 

com as considerações feitas por Poinsot acerca das artes liberais e artes mecânicas. O 

enquadramento dado por Poinsot, se por um lado ignora algum aspecto das reflexões 

aristotélicas sobre a experiência estética e também a consideração da Beleza como 

transcendental, por outro dá uma base metafísica com perspectivas sugestivas, permitindo 

encontrar respostas válidas a questões postas hoje em dia. 

A especificidade da prudência e a ciência moral 

O fenómeno moral com todas as suas manifestações existenciais é abordado de um 

modo atento por Aristóteles e por toda a tradição clássica. 

Relativamente à prudência pode-se dizer que em Poinsot se conserva o que de mais 

valioso e sugestivo se encontra na phrónesis aristotélica. Isto porque conserva a sua 

característica de virtude do concreto, onde o bem de cada situação não está definido à 

partida. Ao mesmo tempo, a mútua compenetração entre a rectidão do apetite e a 

apreciação correcta do bem que há que realizar é melhor sistematizada. A 

conceptualização da sindérese – que Poinsot recebeu da tradição escolástica – é sem 

dúvida um contributo fundamental para a harmonia da doutrina moral aristotélica. O modo 

como é estruturado o juízo prático da razão permite dar firmeza à sua veracidade, portanto, 
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à sua objectividade, e ao mesmo tempo ter em conta todos os aspectos da situação 

concreta. 

Neste campo, é também de ressaltar a abordagem que João Poinsot faz da ética 

filosófica, ao afirmar o seu carácter especulativo, estando desvinculada da prudência, e ao 

mesmo tempo o ser virtualmente prática. 

A dimensão moral da actividade humana 

Uma das principais contribuições que João Poinsot deu para a resolução dos 

possíveis antagonismos entre ética e técnica é o modo profundo e sistemático como mostra 

a dimensão moral essencial que acompanha toda a actividade humana livre. A concepção 

da moralidade como uma relação transcendental, a distinção entre o ser físico e o ser 

moral da acção humana, a exposição do que significa a função reguladora do intelecto face 

à acção livre, são perspectivas verdadeiramente sugestivas e esclarecedoras. 

Não há confusão entre moral, técnica e arte: há distinção e mútua 

complementaridade. É a própria prudência que exige a arte e a técnica para alcançar os 

fins próprios do ser humano. Por seu lado, a actividade da técnica e da arte pressupõe a 

prudência na definição dos seus fins e no impulso da sua execução, mas não nas suas 

regras e na lógica da sua realização prática. Não é possível uma actuação humana à 

margem da consideração do que é o bem humano. Não é possível alcançar o bem humano 

em toda a sua integridade sem desenvolver a capacidade que o homem tem de modificar o 

mundo onde vive. 

 

* * * 
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Tanto a técnica como a ética realizam a liberdade humana. Tanto uma como a outra 

são expressão do ser pessoa livre. A capacidade de possuir a própria vida, característica da 

liberdade, e de orientá-la para o bem pertence à ética. A capacidade de transformar a 

realidade e assim humanizá-la manifesta também a liberdade e é uma exigência que só a 

técnica e a arte tornam possível. 

O pensamento clássico permite distinguir bem os diversos âmbitos. João Poinsot, ao 

sistematizar a herança recebida, põe de realce tanto a justa autonomia da arte e da técnica 

e a iniludível dimensão moral de todo o empreendimento humano livre. 

Sem pretender dar por resolvidos todos os problemas, tanto teóricos como práticos, 

da harmonia entre ética e técnica, estamos em crer que o pensamento de João Poinsot 

ajuda a perspectivá-los de um modo que permite vislumbrar uma solução digna do ser 

humano em todas as suas dimensões. 
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