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RESUMO: A metafísica caracteriza-se por se ocupar do ente quanto ente, postulando uma 

investigação dos atributos universais que constituem o ser. Por isso, ao inteligir o ente, o intelecto 

reconhece algumas propriedades superiores, essenciais e absolutas, que podem ser chamadas de 

transcendentais. Segundo Tomás de Aquino, o grupo dessas propriedades se compõe da seguinte 

forma: res, aliquid, unum, verum e bonum. O presente artigo busca apresentar a constituição dessas 

noções transcendentais, bem como demonstrar que a distinção presente no ente é apenas de ordem 

racional, uma vez que só podem ser percebidos pela interversão da atividade intelectiva. Mesmo 

com as críticas modernas, a doutrina dos transcendentais não perdeu sua fundamental importância 

para a metafísica, que compreende a realidade através dos princípios e aspectos mais universais do 

ser. 

Palavras-chave: Transcendentais. Propriedades. Ser. Metafísica. Intelecção. 

 

ABSTRACT: Metaphysics is characterized by being concerned with the being as being, postulating 

an investigation of the universal attributes that constitute being. Therefore, in understanding being, 

the intellect recognizes some superior, essential and absolute properties, which can be called 

transcendental. According to Thomas Aquinas, the group of these properties is composed as 

follows: res, aliquid, unum, verum, and bonum. This paper seeks to present the constitution of these 

transcendental properties, as well as to demonstrate that the present distinction is only rational, 

since they can only be perceived through the interversion of intellectual activity. Even with modern 

criticism, the doctrine of the transcendentals has not lost its fundamental importance for 

metaphysics, which understands reality through the most universal principles and aspects of being. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento é algo que dignifica e humaniza os indivíduos, por isso o estudo da 

epistemologia e da metafísica são necessários, pois contribuem na compreensão e exercício da 

faculdade mais sublime do homem. São Tomás de Aquino afirmou que existem duas maneiras de 

obter o conhecimento, pela scientia e pela definitio, a “primeira ocupar-se-ia da demonstração de 

uma preposição, ao passo que a segunda, da investigação acerca do que é o ser de algo” (LEITE, 

2007, p. 34). A scientia
 2

, segundo Aristóteles, por sua natureza implica a necessidade de um 

conhecimento prévio baseado nos princípios, entretanto não se pode regredir ao infinito na busca a 

investigação desses princípios, por isso necessita-se de uma premissa primeira mais conhecida
3
.  

O Doutor Angélico apoia-se na teoria aristotélica, para afirmar a necessidade de retroceder 

ao princípio primeiro, do qual brota o conhecimento. “A redução aplicada à ordem da definitio 

atinge seu fim ao manifestar as primeira concepções do intelecto” (LEITE, 2009, p. 35). O primeiro 

a ser concebido pelo intelecto é o ens
4
, o qual é princípio da intelecção. Dessa forma, qualquer 

conceito do entendimento seria constituído por um acréscimo ao ente, entretanto não se pode 

acrescentar ao ente uma diferença ou um acidente, pois ele não é um gênero, mas todas as coisas se 

incluem nele como princípio. Entretanto, “uma diferenciação do ‘ente’ só é possível através de uma 

interpretação interna, isto é, através de uma explicação daquilo que está contido implicitamente no 

conceito de ser” (KOBUSCH, 2005, p. 255). Implicitamente pode existir modos de ser, os quais 

podem não ganhar a definição de ente, mas estão presentes em todas as coisas. Esses modos podem 

ser peculiares, como expressos nas categorias, ou podem ser universais, que estão presentes em 

todas os entes. É dos modos universais do ente que nasce a doutrina dos transcendentais.  

É através do ente que se descortina as noções mais superiores, essenciais e absolutas do ser, 

as quais estão em íntima participação com as propriedades do Ser absoluto, infinito e eterno, que é 

Deus. O Criador, é Aquele que sustenta todos os momentos, modalidades e formas dos entes, por 

isso tudo que está na realidade deve sua existência à Deus, o qual é o “ser mais elevado porque é a 

única essência que possui em si mesma a razão de sua existência, o único ser cuja essência coincide 

com a existência” (ROSSET; FRANGIOTTI, 2012, p. 97). 

                                                           
2
 Scientia entendida como o saber fundado no conhecimento das premissas verdadeiras, imediatas e anteriores, mais 

conhecidas que a conclusão. Cf. Analíticos Posteriores, I, 71, b 19-23. 
3
 Cf. Met. Γ 3, 1005 b 10 – 20.  

4
 “Na primeira, de fato, é algo primeiro pela operação, que cai na concepção do intelecto, a saber, isso que diz ‘ente’, 

nada pode a mente conhecer por essa operação, a não ser que entenda o ‘ente’. E, por esse princípio, que é impossível 

ser e não ser simultaneamente, depende do conhecimento do ente, como este princípio, o todo é maior que a sua parte, 

do conhecimento do todo e da parte” (TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 373). 
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 A discussão sobre os transcendentais teve seu clímax no século XIII, ganhando forte 

fundamentação com São Tomás de Aquino, por mais que ele não tenha dedicado nenhuma obra 

específica ao assunto, o filósofo medieval abordou o tema diversas vezes em sua grande produção 

filosófica. O estudo dos transcendentais faz-se necessário para compreender a construção metafísica 

do ente e suas modalidades, bem como o processo de conhecimento do homem, através do qual ele 

abstrai as propriedades mais perfeitas e universais da realidade, afim de tornar-se um amigo da 

sabedoria. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DOS TRANSCENDENTAIS 

 

A ciência metafísica sempre teve o ser como núcleo para a sua discussão, argumentação e 

elaboração teórica, levando o homem compreender a realidade através do entendimento dessa 

estrutura primeira e constitutiva. A investigação metafísica surgiu junto com a filosofia, uma vez 

que os filósofos primitivos buscavam os princípios primeiros, necessários e fundantes do mundo. O 

ser é o termo incondicionado, universal e primeiro, ao qual tudo se refere, por isso é condição 

necessária para os entes. No ser encontra-se um ato de perfeição das coisas, um ato universal, total e 

perfeito. Para Aristóteles
5
 o ser é concebido como substância

6
, a qual todos os entes se referem, 

como estrutura ontológica e necessária para a existência. Entretanto, não é possível conhecer, tocar 

e sentir o ser, mas é possível apreendê-lo pelo ente
7
. Como o universo é composto de entes, a 

experiência humana do conhecimento acontece por meio desse fundamento, que comunica as 

propriedades do ser. Dentro dessa perspectiva epistemológica do conhecimento humano, faz-se 

necessário perceber as propriedades superiores, absolutas e necessárias do ser, pelas quais o homem 

conhece.  

O tema dos transcendentais
8
 manifesta-se dentro da ótica epistemológica e metafísica, desde 

a origem da investigação filosófica, haja vista que o ser é inseparável desses atributos essenciais, os 

                                                           
5
 “Nasc. em Estagira (Macedônia), sendo às vezes chamado por isso ‘o Estagirita’. Discípulo de Platão em Atenas por 

cerca de vinte anos, dirigiu-se, quando da morte de seu mestre em 148, à Ásia Menor (Assos), depois a Mitilene e, por 

fim, à corte do rei Felipe da Macedônia, onde foi preceptor de Alexandre Magno. Por volta do ano de 335 voltou a 

Atenas, onde fundou sua escola no Liceu; mas o movimento antimacedônico que ressurgiu quando da morte de 

Alexandre Magno e uma acusação de impiedade o obrigaram a abandonar a cidade (323) e a retirar-se para Cálsis de 

Eubéia” (MORA, 2000, p. 181). 
6
 Cf. Met. Γ 2, 1003 b 5 – 10. 

7
 “O ente é toda e qualquer coisa que possui ou participa do ser. Portanto, todas as coisas que são” (ROSSET; 

FRANGIOTTI, 2012, p. 21). 
8
 “No verbete Transcendência, Transcendente, transcender indicamos que foram usados os termos ‘transcendente’ e 

‘transcendentes’ antes de se usar os agora mais comuns ‘transcendental’ e ‘transcendentais’, para se referir às 

chamadas, entre outros modos, ‘propriedades do ente’” (MORA, 2001, p. 2914). 
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quais são apreendidos pela intelecção dos homens. Porém, dentro da Filosofia Primeira
9
 não se deve 

usar como sinônimos os termos “transcendente” e “transcendental”, pois ambos possuem sentidos 

diferentes
10

, o primeiro foi usado ao longo da história como substantivo, o segundo como adjetivo. 

O transcendental, por sua vez, designa as propriedades gerais, coextensivas e convertíveis ao ser.  

Aristóteles, pai da metafísica, elaborou um discurso bem claro e fundamentado sobre o ser, 

que por sua vez implica suas propriedades absolutas e transcendentais. Entretanto, o Estagirita não 

sistematiza, nem muito menos aprofunda o tema, mas apenas aborda dois transcendentais de forma 

direta: a unidade
11

 e a bondade. Ao investigar o objeto do qual se ocupa a metafísica, o filósofo 

afirma a necessariedade de investigar a unidade, pois: 

 

[...] se o ser e a unidade são idênticos, isto é, uma só natureza no sentido de que 

estão associados como o estão o princípio e a causa, e não como sendo denotados 

pela mesma definição (embora não faça diferença, mas é útil ao nosso argumento 

compreendermos no mesmo sentido), posto que um ser humano, ser humano bem 

como ser humano existente e ser humano são a mesma coisa, ou seja, a duplicação 

na afirmação ‘ele é um ser humano e um ser existente’ não proporcionam nenhum 

significado novo [...].  (ARISTÓTELES, 2012, p. 106 – 107). 

 

Fica evidente que é impossível separar o ser da unidade, pois estes se coincidem e indicam a 

mesma realidade, a final “toda substância é uma não acidentalmente mas essencialmente, e assim 

toda substância é ser não acidentalmente mas essencialmente [...]” (REALE, 2002, p. 158). 

Aristóteles estabeleceu uma relação entre a unidade e a bondade, afirmando que “todas as unidades 

tornam-se idênticas a algum bem [...]” (ARISTÓTELES, 2012, p. 362), pois a bondade está no 

princípio de toda a ação.  

 

A definição do Bem dada por Platão nas doutrinas não escritas era a seguinte: ‘o 

Bem é o Uno, Medida de todas as coisas.’ E é muito interessante recordar que o 

próprio Aristóteles em seu diálogo intitulado Político, do qual só nos chegaram 

pouquíssimos fragmentos, fornecia essa magnifica definição, de caráter fortemente 

platônico: ‘O bem é a medida de todas as coisas’. (REALE, 2001, p.189). 

  

Portanto, unidade e bondade não se separam do ser, pois possuem a mesma natureza e 

indicam a essencialidade dessa estrutura. O Estagirita estabelece também uma argumentação sobre 

                                                           
9
 Termo usado por Aristóteles para designar a ciência metafísica, pois ela se ocupa dos princípios universais e primeiros 

da realidade. Cf. Met. E 1, 1026 a 1 – 30. 
10

 “Um dos significados de ‘transcender’ é o espacial, o baseado numa imagem de caráter espacial. De acordo com isso, 

‘transcender’ significa ‘ir de um lugar a outro, atravessando ou ultrapassando certo limite’. A realidade que ultrapassa o 

limite é chamada ‘transcendente’ e a ação e efeito de ultrapassar, ou simplesmente de estar além de um limite dado, é a 

‘transcendência’” (MORA, 2001, p. 2911). 
11

 Cf. Met. B 3, 998b 22ss.; Met. K 1, 1059b 30. 
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o bem na sua obra Ética a Nicômaco, ao afirmar que todos as coisas inclinam-se a um bem
12

, a uma 

satisfação final.  

Na esteira da discussão sobre os transcendentais encontra-se Avicena
13

, expoente filósofo da 

falsafa
14

, um dos responsáveis por introduzir o aristotelismo no Ocidente. O sábio árabe elaborou 

um discurso sobre o ser, realizando uma distinção entre ser possível e ser necessário: o primeiro diz 

respeito ao ser que pode ter sua não existência pensada sem nenhum absurdo; o segundo é 

“necessário por si mesmo é o que é para si, não para outra coisa, seja o que for; torna-se um absurdo 

não supô-lo” (ISKANDAR, 2018, p. 94). No entanto, entre o ser possível e o ser necessário existe o 

“ser possível em si mesmo, mas necessário por outro” (DUBRA, 2010, p. 73).  Nessa concepção do 

ser, o filósofo árabe apresenta determinações intrínsecas à existência e essência dos entes: a 

“coisidade mais geral, que consiste na mera concebilidade através de um intelecto criado, da 

coisidade de determinação interna, isto é, da essência, e do ser de existência exterior” (KOBUSCH, 

2008, p. 63). O ser, a coisa e o uno estão presentes em todos os entes, não há como existirem sem 

essas propriedades. 

Agostinho de Hipona
15

, grande filósofo e santo do período da Patrística, apresentou um 

discurso sobre a existência de Deus e sua constituição ontológica, como também a relação entre o 

Criador e as criaturas, sendo impulsionado por seu ardente e inquieto coração, que desejava 

conhecer a suprema Verdade. Para o Bispo de Hipona, entender a existência de Deus era um ato 

natural e necessário, porém para conseguir compreender essa realidade divina era preciso do auxílio 

da fé, a qual descortina uma nova dimensão para contemplação humana. 

 

A Verdade transcendente é o próprio Deus, a sua existência é apresentada à nossa 

consciência como uma constatação das verdades inteligíveis, as quais nos 

encaminham para a fonte de felicidade e beatitude, que se encontram no sumo 

Bem. Ou seja, Deus, para Agostinho, reúne tanto uma categoria ontológica ― o 

                                                           
12

 Cf. Ética a Nicômaco 1094 a. 4. 
13

 “Nascido em Afsana, perto de Bojara, Pérsia, foi continuador da tradição aristotélico-platônica de Alkindi e, 

sobretudo, Alfarabi, seguindo este último em sua explicação da origem e hierarquia das inteligências. Avicena 

estabelece, com efeito, que o conhecimento depende da realidade dos objetos conhecidos, desde o saber dos princípios 

primeiros até o conhecimento obtido por revelação, passando pelo dos universais ou ideias” (MORA, 2000, p. 240). 
14

 A filosofia árabe que compreende o período do século VIII ao século XV. 
15

 “Agostinho (354-430) é o mais importante dos Padres da Igreja. Seu itinerário espiritual e filosófico foi muito 

articulado: a mãe Mônica, pela sua firme e tenaz fé, e o bispo Ambrósio, que lhe ensinou o método da exegese 

alegórico-filosófica da Bíblia, tiveram papel decisivo na sua conversão ao cristianismo. Sua formação cultural foi 

sobretudo de língua e de inspiração latina, marcada quando muito pela retórica, disciplina que Agostinho ensinou na 

África e em Milão. Os modelos culturais que sobre ele influíram foram os seguintes: Cícero, que o converteu à filosofia; 

o Maniqueísmo, que influenciou boa parte de sua vida anterior à conversão e também a posterior, enquanto áspera e 

prolongada foi sua polêmica antimaniqueísta; o pensamento neoplatônico (particularmente de Plotino e de Porfírio), que 

lhe acrescentou a dimensão do supra-sensível, além, naturalmente, da Bíblia e particularmente das Cartas de Paulo. A 

última parte da vida de Agostinho foi dedicada à luta contra heresias dos Donatistas (que queriam redmitir na 

comunidade aqueles que tinham abjurado durante as perseguições) e dos Pelagianos, que não consideravam o papel da 

graça divina na salvação” (REALE, 2003, p. 81). 
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Ser Supremo, a Verdade transcendente ― quanto uma categoria de valor ― o 

sumo Bem. (SILVA, 2020, p. 27). 

 

Verdade e bondade são duas das propriedades essenciais de Deus, que comunicam sua 

constituição ontológica. Porém, existe um terceiro atributo predicativo de Deus, a unidade, a qual 

deve ser entendida “não como Uno vazio e inerte, mas como plena, viva, guardando dentro de si a 

multiplicidade e manifestando-se por ela. A Trindade existe de maneira indivisa, porém, múltipla 

em cada um dos seres por quem se manifesta” (VAHL, 2016, p. 73). O Bispo de Hipona ainda 

estabelece uma relação entre o Criador e a criação, pois acredita que toda criatura manifesta as 

propriedades do Divino Artesão: a verdade, a bondade e a unidade. Sob o olhar metafísico, percebe-

se que nessa concepção, os entes possuem transcendentais participantes do Ser divino e supremo. 

 

Se faz sentido falar de um agostianismo avicenizante na Idade Média, então, neste 

contexto, fala-se ainda preferencialmente de um caminho especial do conhecimento 

de Deus. Esse caminho do conhecimento de Deus, segundo Henrique, não parece, 

pois, ser plenamente diferente daquele outro que se alça no ser que é manifesto aos 

sentidos. Afinal, também ele tem o seu início a partir do conhecimento da essência 

criada, na medida em que abstrai da verdade e da bondade desse criado específico, 

sendo então conhecido o verdadeiro e o bom pura e simplesmente. (KOBUSCH, 

2008, p. 64). 
 

A partir de Avicena e Agostinho, surge um caminho novo para o conhecimento de Deus, 

partindo de um processo abstrativo que tem como resultado o conhecimento das propriedades puras, 

simples e específicas, as quais demonstram diretamente da essência divina. Dentro da tradição 

platônica, é de suma importância ressaltar o pensamento do filósofo Pseudo-Dionísio
16

, o 

Areopagita, autor da obra Os Nomes Divinos. O filósofo entendia que o homem somente poderia 

conhecer as coisas segundo suas características, por esse viés é questionado a possibilidade de se 

conhecer Deus, o Ser que é maximamente bom. Segundo a tradição filosófica, as coisas perfeitas 

são aquelas que não se modificam, não se alteram, por isso para definir o nome de Deus, que diz 

respeito a sua essência, é preciso encontrar atributos que comuniquem essas propriedades imutáveis 

e absolutas.  “Em relação à criação, Deus é, pois, o Bem; em relação a si mesmo, o nome 

emprestado das criaturas que menos mal lhe convém o de Ser” (GILSON, 2007, p.87). Entretanto, a 

bondade não esgota a natureza divina, por isso o filósofo também o chama de Uno. “De fato, Deus 

contém em si numa unidade pura e isenta de toda multiplicidade. O múltiplo não pode existir sem o 

                                                           
16

 “É o nome dado ao autor de uma série de escritos que exerceram grande influência sobre o pensamento medieval. Por 

muito tempo se acreditou que o autor desses escritos fosse discípulo de São Paulo. Com base dessa crença temos as 

declarações do autor e o fato de ter-se identificado como o membro do Areópago, convertido ao cristianismo depois da 

pregação do Apóstolo (Atos 17, 34)” (MORA, 2000, p. 748). 
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Uno, mas o Uno pode existir sem o múltiplo; tudo que existe dele participa [...]” (GILSON, 2007, p. 

89). Sendo um ser maximamente bom, todos os atributos de excelência que pertencem a ele são 

perfeitos e puros. “O mesmo método se aplica aos outros nomes divinos: Luz, Beleza, Vida e assim 

por diante” (GILSON, 2007, p. 89). Em Dionísio, os transcendentais ficam evidentes nos 

predicativos ontológicos de Deus, os quais manifestam a definição ontológica desse Ser supremo e 

perfeito. 

Outro expoente da linha neoplatônica é Boécio
17

, o primeiro dos filósofos escolásticos, que 

com seu esforço intelectual pretendia considerar todas as ciências que culminavam na filosofia. Para 

Boécio, o Ser supremo é perfeito, é beato, é o Bem. “Sendo perfeito, é, por si, tudo o que Deus é, 

pois, é absolutamente uno” (GILSON, 2007, p. 167-168). Como nos demais filósofos, a bondade e a 

unidade aparecem como atributos do Ser supremo, que cria os entes e faz deles participantes dessas 

propriedades.  O relacionamento entre o Ser e os entes não se dá por uma identificação acidental, 

mas ontológica: 

 

[...] de um lado, a realidade do Bem supremo em função do qual existe tudo o que 

existe, e, de outro, a identificação entre cada ser individual com um bem relativo. 

Ora, nesse nível, o desejo do Bem e a sua procura não são acidentais, mas 

substanciais, ou seja, estão inscritos na natureza mesma de cada realidade, embora 

seja acidental o movimento consciente que, segundo a linguagem ética, conduz à 

consecução da felicidade. De todo modo, é no nível desse fundamento do Ser que 

se dá a identificação entre ser e bem, ou Ser e Bem, justificando que o ser se 

nomeie como bem e permitindo compreender, como se indicou anteriormente, que 

a bondade das substâncias é uma bondade ontológica muito antes de ser moral. 

(FILHO, 2005, p. 35). 

 

Boécio é mais um que soma-se a lista de filósofos que de forma indireta ou direta trataram 

dos transcendentais, mesmo sem nomeá-los assim. No entanto, a filosofia cristã favoreceu o 

florescer intelectual da tríade clássica dos transcendentais, pois ela foi usada para explicar os 

atributos e relação da Trindade. “Uno, verdadeiro, bem, aparecerão então como atributos do Ser 

primeiro, que se reportarão a cada uma das três Pessoas da Trindade e dos quais se procurarão os 

vestígios ou os signos nas criaturas” (GARDEIL, 2013, p. 361).  

A primeira sistematização dos transcendentais se deu nos escritos de Felipe, o Chanceler, na 

obra Summa De Bono (1225), que buscava definir o conceito de bondade, entendida como noção 

universal. Entretanto, as propriedades presentes em todos os seres não se restringem apenas ao 

bonum, mas estende-se também ao ens, verum e unum. Desta forma, os transcendentais podem ser 

entendidos como as “intenções ou conceitos primeiros, porque não podem ser reduzidos a nenhum 
                                                           
17

 “Nascido em Roma, foi cônsul de Roma em 510 e esteve a serviço de Teodorico, rei dos ostrogodos, até que, 

falsamente acusado de traição e de práticas mágicas, foi preso em Pavia e executado” (MORA, 2000, p. 331). 
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outro conceito anterior a eles, fato este que expressa sua prioridade na ordem cognoscitiva” (LEITE, 

2007, p. 18). Para a obtenção da verdade e o esclarecimento dos problemas é preciso encontrar os 

princípios, os quais necessariamente são compreendidos primeiramente no processo de 

conhecimento, estes são os transcendentais. Felipe os ordena da seguinte forma: 

 

[...] em primeiro lugar, encontra-se o ens, seguido pelo unum, que lhe acrescenta a 

noção de indivisão. Em terceiro lugar está o verum, transmitindo a noção de 

indivisão entre o esse e o id quod est. Por fim, encontra-se o bonum expressando a 

indivisão do ato em relação à potência. Esta ordem dos communissima se 

fundamenta no conceito de indivisão: o unum só acrescentaria ao ens uma negação, 

ao passo que o verum seria conceitualmente anterior ao bonum por acrescentar ao 

ens uma indivisão que é expressa apenas se referindo a ele, enquanto que a 

indivisão expressa pelo bonum incluiria a noção de fim e a relação com este fim. 

(LEITE, 2007, p. 20). 
 

Felipe expõe uma teoria bem sistematizada e coesa, denominado essas propriedades 

coextensivas do ser com o nome de transcendentais. Com o ens faz-se presente essencialmente o 

“unum com o aspecto eficiente, o verum com o formal ou exemplar e o bonum com o final” 

(LEITE, 2007, p. 20).  Após Felipe, o Chanceler, apontar os caminhos para a discussão sobre essas 

noções, os filósofos seguintes se dedicaram a entender e a desenvolver com mais exatidão essa 

teoria, sobretudo no século XIII. 

São Tomás de Aquino
18

, o maior dentre os filósofos da Escolástica, foi quem deu destaque 

ao discurso dos transcendentais e elaborou uma base mais epistemológica e metafísica para o tema. 

Inspirado pelas palavras de Aristóteles, o Doutor Angélico sempre acreditou que o homem 

desejasse conhecer
19

, tendo essa vontade como um anseio ontológico, pois o ser humano é 

imperfeito. “‘Ente’ é o conhecimento primeiro; algo só é conhecível à medida que possui ser” 

(KOBUSCH, 2005, p. 254). Ora, dessa forma, todos os conceitos que são produzidos no 

entendimento são frutos do contato com o ente, que possui uma diferenciação interna, como 

propriedades coextensivas. “Outros conceitos podem acrescentar algo ao ‘ente’ à medida que 

expressem um modo de ser (modus essendi) que ainda não ganhem expressão na própria palavra 

                                                           
18

 “De família lombarda, nasceu no castelo de Roccasecca, nas proximidades de Aquino, ao norte de Nápoles. Depois de 

cursar os primeiros estudos na abadia de Monte Cassino, matriculou-se na Universidade de Nápoles. Nesta cidade 

ingressou, em 1243, na Ordem Dominicana. Em 1245 se transferiu para Paris, estudando até 1248 sob o magistério de 

Alberto Magno. Com o mesmo mestre estudou em Colônia de 1248 a 1252.  Em 1252 se dirigiu de novo a Paris, sendo 

‘leitor’ das Escrituras e em seguida das Sentenças de Pedro Lombardo no Studium generale dominicano de Saint-

Jacques, na época incorporado à universidade. Depois de receber o título de magister theologiae retornou, em 1259, à 

Itália, ensinando em Agnani, Orvieto e Roma. Em Paris de novo em 1269, ensinou até 1272, quando se dirigiu a 

Nápoles para organizar os estudos teológicos no Studium dominicano dessa cidade. Chamado pelo papa Gregório X 

para assistir o Concílio de Lion, faleceu, enquanto se encontrava a caminho, no convento de cistercieneses de 

Fossanova” (MORA, 2001, p. 2883). 
19

 Cf. Met. A 1, 980 a 22. 
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‘ente” (KOBUSCH, 2005, p. 255). Essa distinção interna pode acontecer de dois modos, seja 

segundo os modos mais elevados, as Categorias; ou com a distinção de “ser universal, atribuída a 

tudo e qualquer ente. Ela ocorre através dos assim chamados transcendentais” (KOBUSCH, 2005, 

p. 255). Esta doutrina concebe os conceitos mais universais e abrangentes do ser. Não são naturezas 

distintas, mas uma distinção racional, fundada nas ordens do conhecimento e da apetição. 

A doutrina dos transcendentais em São Tomás de Aquino é disposta em cinco noções: res 

(coisa), aliquid (algo), unum (uno), verum (verdade) e bomum (bem). Entretanto, o Doutor Angélico 

não dedicou uma obra específica para tratar desse assunto, mas o abordou dentro da Suma 

Teológica e de outros escritos. Para tanto, é necessário entender o caminho lógico e teórico para a 

concepção do grupo das propriedades do ser, que 

 

[...] expressa-se algo do ente absolutamente; isso ocorre quando se diz do ente 

(afirmativamente) que é uma coisa, res, e quando se diz do ente (negativamente) 

que é um, unum, isto é, quando se diz de qualquer ente que é um (o que significa 

que não está dividido, pois se o estivesse teríamos, por exemplo, dois entes, mas de 

cada um deles se pode dizer que é um, pois se não o fosse etc.). Isso também pode 

ser feito da seguinte maneira: expressa-se algo do ente considerado relativamente, 

isso ocorre quando se expressa de qualquer ente que é uma ‘coisa outra’, isto é, 

distinto de qualquer outro ente, caso em que todo ente é ‘algo’, aliquid, e isso 

também ocorre quando se expressa o ente em relação com a mente, caso em que 

pode ser a relação com o intelecto, e então todo ente é conforme com o pensar e é 

verdadeiro, verum, ou a relação do ente com a vontade e então todo ente é 

apetecível e, por conseguinte, bom, bonum. (MORA, 2001, p. 2916). 

 

Esses cinco transcendentais exercem uma função predicativa no ser, pois são tomados como 

formas que referem-se a natureza dos entes. Todos são conversíveis entre si, são inseparáveis e 

dependentes, pois comunicam a essencialidade do ente. Entretanto, ao alisar o res e aliquid percebe-

se que estes não acrescentam nada ao ente, mas referem-se a ele enquanto tal. Contudo, eles são 

concebidos transcendentais, pois além de serem entendidos pela atividade racional, também são 

propriedades inseparáveis, absolutas e essenciais do ser. Tomás desenvolveu seu discurso sobre os 

transcendentais, afim de explicitar melhor a constituição da estrutura necessária da realidade, bem 

como fundamentar o discurso sobre a Trindade.  
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 3 O CONJUNTO DOS TRANSCENDENTAIS EM SÃO TOMÁS DE AQUINO 

 

3.1 Res e Aliquid 

 

A noção transcendental res corresponde ao modo afirmativo do ente, indicando que ele 

possui uma essência, a qual é o objetivo do conhecimento humano. “Neste sentido, defendemos que 

Tomás compreende este termo como sinônimo de ‘essência’” (LEITE, 2007, p. 42). Ora, toda vez 

que se afirma um ente pelo intelecto, afirma-se também a existência de sua res, pois não há como 

ser sem quididade. “Com efeito, deve-se saber que esse nome ‘homem’ é imposto pela quididade 

ou pela natureza do homem. E esse nome ‘coisa’ só é imposto pela quididade ou pela natureza, 

porém o nome ‘ente’ é imposto pelo ato de ser” (TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 344). O ente que 

é, é alguma coisa (res). Alguns filósofos não consideram o res como um transcendental, pois 

acreditam que essa noção não acrescenta nada ao ente, tratando-se de uma distinção racional do 

intelecto na concepção do ente. Para tanto, Tomás afirmou na obra De ente et essentia: “a essência é 

de acordo com o que a coisa é dita ser” (TOMÁS DE AQUINO, 2020, p. 23).  

No Comentário à Metafísica de Aristóteles, no livro Z, o filósofo escolástico aborda a 

relação entre a definição operada pelo intelecto e a res. O intelecto realiza uma operação segundo os 

princípios das coisas (materiais e formais), a fim de conhecer a essência das coisas, aquilo que faz 

com que elas são. Por isso, a definição se manifesta na essência das coisas, no res, mesmo que ela 

seja tomada de alguma parte da coisa, pois “assim como se relaciona a definição com a coisa, assim 

também se relaciona a parte da definição com a parte da coisa, parece levantar dúvida, pois a 

definição é a mesma que a coisa” (TOMÁS DE AQUINO, 2007, p. 358).  

O aliquid é o transcendental que estabelece uma divisão racional, pois considera a oposição 

de um ente em relação ao outro. Este transcendental é responsável por realizar a operação racional 

de divisão relacional, a qual não se estende somente a outro ente, mas também em oposição ao não 

ser.  

 

Se consideramos agora o ser na sua relação com os outros, ou nos colocaremos no ponto de 

vista de sua distinção relativamente a eles, e o ser nos aparecerá então como aliquid, isto é, 

como algo de outro; ou procurando o que em um outro pode convir universalmente a todo 

ser, o reportaremos a alma humana, que através de seus poderes de conhecimento e 

apetição, é a única a possuir essa amplitude. (GARDEIL, 2013, p. 362). 

 

Ambos os transcendentais receberam muitas críticas, que segundo os estudiosos, tratava-se 

explicitamente de um construção lógica sem sentido nenhum. Porém, fazer necessário compreende-

los, porque se não existisse esses atributos, as demais noções se tornariam insustentáveis, uma vez 
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que a trilogia clássica parte da relação estabelecida com o ente, que é alguma coisa (res) e não está 

misturado no todo, mas é algo delimitado (aliquid).  

 

3.2 A trilogia clássica 

 

3.2.1 Unum 

  

A discussão sobre a unidade e a multiplicidade do ser sempre esteve presente na história da 

metafísica, estabelecendo-se uma tensão entre a unidade numérica e a unidade transcendental do 

ser. Foi Aristóteles quem introduziu o unum como uma noção transcendental e ontológica do ser, 

pois sem a unidade o ser não seria o que é. Para o Estagirita, o uno e o ser estão intimamente 

ligados, são inseparáveis e fundantes da realidade, porque todo ser que existe é primeiramente 

uno
20

. São Tomás de Aquino, também afirma a inseparabilidade do uno e do ser, pois o ser é 

indiviso, por isso possui uma só natureza segundo as diversas noções.  

 

O uno nada acrescenta ao ente, senão a negação da divisão, pois o uno nada mais 

significa que o ente indiviso. Assim, o ente e o uno são convertíveis. Com efeito, 

todo ente ou é simples ou composto. O que é simples é indiviso em ato e em 

potência. Ao passo que o composto não tem o ser enquanto suas partes estão 

divididas, mas somente quando constituem e formam o próprio composto. Fica 

então claro: o ser de qualquer coisa consiste na indivisão. E daí decorre que toda e 

qualquer coisa ao conservar seu próprio ser conserva também a unidade. (S. Th. I, 

q. 11, a. 1). 

  

Tal união irá se estender também ao res, pois a unidade, o ente e a coisa também indicam a 

mesma realidade, porém usam de noções diferentes
21

. Essa unidade não surge por um acidente, mas 

é um dado ontológico do ente, que é uno por si. O transcendental unum acrescenta uma noção ao 

ser, no que diz respeito a razão, mas os conceitos específicos não se misturam, apenas apontam para 

a mesma realidade
22

. “E diz ‘de algum modo’, porque o ente e o uno são o mesmo no sujeito, 

diferindo apenas pela noção. Com efeito, o uno acrescenta indivisão ao ente. Pois o uno se diz ente 

indivisível ou indiviso” (TOMÁS DE AQUINO, 2020, p. 139). 

Existem dois modos pelos quais a unidade é concebida: no primeiro modo, como unidade 

por si, aquela que está intimamente ligada na natureza dos entes; no segundo, como produto das 

relações de vários elementos, de forma real ou lógica. “A unidade real se diversificará, por sua vez, 

                                                           
20

 Cf. Met. Γ 1003 b 6 – 10. 
21

 Cf. TOMÁS de Aquino. In Met. IV, lect. 2, n. 6.  
22

 Cf. TOMÁS de Aquino. In Met. IV, lect. 2, n. 13. 
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segundo os predicamentos; haverá em particular a unidade da substância (identidade), a da 

quantidade (igualdade), e da qualidade (similitude)” (GARDEIL, 2013, p. 368). No que tange a 

questão numérica, discutida desde os pitagóricos, o Doutor Angélico entende que a unidade é 

apenas um “modo de unidade relativo ao predicamento quantidade, que tem como ideia básica ser 

indivisa” (GARDEIL, 2013, p. 368). Assim, nos números o um como princípio, acrescenta ao ente, 

no que diz respeito a quantidade.
23

 Esse unidade numérica pode ser medida e inteligida, 

contribuindo para a o conhecimento da realidade.  

 

Contudo, que ente e uno sejam o mesmo na realidade, prova por duas razões, das 

quais expõe a primeira, onde diz: ‘é, pois, o mesmo dizer ‘uno homem’. Quaisquer 

duas coisas acrescentadas a uma não inferem diversidade’, são totalmente o 

mesmo. Ora, uno e ente acrescentados ao homem, ou a qualquer outra coisa, em 

nada inferem na diversidade. Logo, são totalmente o mesmo. (TOMÁS DE 

AQUINO, 2016, p. 343). 
 

No que diz respeito a oposição do uno e do múltiplo, o Doutor Angélico afirma que a 

contrariedade se dá pelo fato do uno em si mesmo opor-se ao múltiplo, como privação
24

. Porém 

existe um problema em se admitir essa oposição, porque o múltiplo se tornaria anterior ao uno, mas 

é preciso entender que a multiplicidade é composta por várias unidades, estabelecendo uma relação 

circular entre o uno e o múltiplo. Entretanto, existe uma diferença importante, que faz do uno um 

transcendental e do múltiplo não, que se dá na operação do intelecto.  

 

Portanto, assim, primeiro cai em nosso intelecto o ente e, depois a divisão; e, após 

isso, o uno, que prova a divisão; e, por último, o múltiplo que é constituído pelas 

unidades. Com efeito, ainda que as coisas sejam divididas sejam muitas, elas não 

têm, porém, a noção do múltiplo, a não ser que o uno seja atribuído a isto ou a 

aquilo; ainda que também nada impeça de dizer que a noção de múltiplo dependa 

do uno, segundo que é medida pelo uno, que já pertence à noção de número. 

(TOMÁS DE AQUINO, 2020, p. 150). 

 

É também sobre essa propriedade que Santo Tomás se apoia para falar de Deus, que é 

maximamente uno e indiviso, não podendo ser dividido nem ato ou potência. “Fica claro então que: 

Deus é ao máximo uno” (S. Th.  I, q. 11, a.4). Dessa forma, o unum cumpre com os requisitos de um 

transcendental, estando presente em todos os entes, com uma distinção racional, conceitual e lógica. 

 

 

 

                                                           
23

 Cf. S. Th. I, q. 11, a. 1. 
24

 Cf. S. Th. I, q, 11. a. 2. 
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3.2.2 Verum  

 

A verdade insere a discussão transcendental em uma área lógica, que estabelece uma relação 

entre o ente e a inteligência. Para tanto, São Tomás de Aquino buscou referências agostinianas e 

aristotélicas, a fim de fundamentar e formular seu discurso. Em Santo Agostinho, o Doutor 

Angélico recupera a objetividade da verdade, como aquela que domina o espírito, impondo-se a ele 

de forma imutável e eterna. Já de Aristóteles, Tomás retomou a concepção de verdade como fim de 

todo conhecimento humano e ato de perfeição da inteligência, fazendo uma abordagem lógica e 

gnosiológica.  

 
Herdeiro dessa dupla tradição, São Tomás se esforçará para conciliar as doutrinas: 

para ele, a verdade será, ao mesmo tempo, sob diversos aspectos, perfeição do 

conhecimento, ou verdade lógica, e propriedade objetiva do ser, finalmente 

reportada à ciência divina, ou verdade ontológica. (GARDEIL, 2013, p. 370). 

 

Mesmo sendo seres que tendem a verdade, o homem não consegue contemplá-la 

absolutamente, porque possui o intelecto limitado
25

. Aristóteles compreendeu a verdade como a 

adequação entre o pensamento e o objeto, o que São Tomás também retoma, pois para ele “a 

definição é verdadeira quando compete à coisa assinalada” (TOMÁS DE AQUINO, 2017, p. 254). 

O homem é um ser racional, que possui a potência de conhecer tudo em conformidade com o 

objeto, como também através da reflexão racional realizada segundo a apreensão do objeto no juízo. 

Essa é a verdade lógica, que em um primeiro momento está no intelecto, a qual realiza o ato de 

conhecer, encontrando a conformidade entre a forma da coisa conhecida e a realidade.  

 

Ora, essa conformidade, o sentido não a conhece de modo algum, pois, ainda que o 

olho tenha a semelhança do que é visível não conhece a relação entre a coisa vista e 

o que dela apreende. Quanto ao intelecto, ele pode conhecer sua conformidade com 

a coisa inteligível. No entanto, não é pelo fato de conhecer a essência da coisa que 

ele apreende essa conformidade, mas quando ele julga que a coisa assim é, como é 

a forma que ele apreendeu; é então que começar a conhecer e a dizer o verdadeiro. 

(S. Th. I, q. 16, a. 2). 

 

Existe ainda, na compreensão dessa propriedade, a via da verdade ontológica, que torna a 

verdade ser um transcendental, uma noção definida pela ordenação racional, através de um juízo 

sobre o que é essencial, “por exemplo: uma casa é verdadeira quando se assemelha à forma que está 

na mente do artífice [...]” (S. Th. I, q. 16, a. 1). Apoiado nesse argumento, o Doutor Angélico 

estabelece a relação de participação das criaturas na verdade do Criador. Tudo é verdadeiro, porque 

                                                           
25

 Cf. TOMÁS de Aquino. In Met. II, lect. 1, n. 10. 
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tem forma prévia no intelecto divino, por isso a verdade está primeiro no intelecto e em um segundo 

momento, nas coisas. Assim, todo ente comunica a verdade formal que está presente no intelecto 

divino, pois Ele criou todos os entes, dessa forma tudo participa de sua verdade. 

 

‘Todo ser é verdadeiro’, isto é todo ser possui uma ordenação essencial à 

inteligência: ‘Todo ser é inteligível’, poder-se-ia dizer. Esta última fórmula exige 

que seja bem precisada. É evidente, com efeito, que a inteligibilidade de que se 

trata somente seria perfeita em relação a um ser perfeito, ou perfeitamente ser, isto 

é, Deus. Os seres criados, constituídos de ser e não ser, guardarão necessariamente 

diante da inteligência uma certa opacidade. Se, portanto, quisermos evitar cair em 

um racionalismo inconsiderado, devemos dizer: ‘Todo ser é inteligível enquanto é 

ser’. (GARDEIL, 2013, p. 373). 
  

Percebe-se que há uma relação entre o existir e a verdade, pois sendo o que é, o ser assume 

uma forma verdadeira, que já existia no intelecto do Criador. Tudo que existe é inteligível, podendo 

ter sua determinação essencial e existencial em si mesmo, ou em relação ao outro. No caso de todos 

os entes da realidade, sua existência e sua essência estão participando daquele Ser que é o que é
26

.Já 

o falso, “encontra-se principalmente no conhecimento e formalmente no juízo, o qual é falso 

quando declara o que efetivamente não o é, ou inversamente” (GARDEIL, 2013, p. 372).  

Contudo, a verdade acrescenta ao ente uma relação com o intelecto
27

, por isso essa 

propriedade se torna transcendental, uma vez que é convertível ao ente como uma substância. A 

relação de conformidade com a inteligência é o fator necessário para se compreender a verdade, não 

só enquanto operação lógica do intelecto dos entes, mas como participação no intelecto do Criador, 

que manifesta sua propriedade transcendental absoluta nos entes finitos.  

 

3. 2. 3 Bonum  

 

O Estagirita declarou que “todas as coisas tendem ao bem” (ARISTÓTELES, 2015, p. 17), 

como excelência dos atos humanos. Já Agostinho, inspirado por Platão, deu continuidade a ideia do 

bem como uma ideia separada da realidade, sendo absoluta e infinita. Tomás de Aquino absorve 

elementos dessas duas correntes para fundamentar seu discurso sobre o bem enquanto propriedade 

constitutiva do ser. O Doutor Angélico assume o caráter teleológico aristotélico, o qual afirma que 

tudo tende ao bem em si mesmo, sendo que todas as coisas são boas quando estão em ato de 

perfeição. Entretanto, o bonum torna-se um transcendental porque caracteriza a relação do ser com 

                                                           
26

 Cf. Ex 3, 14. 
27

 Cf. S. Th.  I, q. 16, a. 3. 
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o apetite, fazendo o ser tornar-se apetecível na medida em que está em perfeita conformidade e em 

ato. 

 

O bem e o ente são idênticos na realidade; eles só diferem quanto à razão. Eis a 

prova: a razão do bem consiste em que alguma coisa seja atrativa. Por isso mesmo, 

o Filósofo, no livro I da Ética, assim define o bem: ‘Aquilo para o qual todas as 

coisas tendem.’ Ora, uma coisa atrai na medida em que é perfeita, pois todos os 

seres tendem para a própria perfeição. Além do mais, todo ser é perfeito na medida 

em que se encontra em ato. É certo, portanto, que algo é bom na medida em que é 

ente, pois o ser é a atualidade de todas as coisas, como já se viu. É então evidente 

que o bem e o ente são idênticos na realidade; mas o termo ‘bom’ exprime a razão 

de ‘atrativo’ que o termo ‘ente’ não exprime. (S. Th. I, q. 5, a. 1). 

 

Não foi em vão que o relato bíblico da criação
28

 apresenta a bondade como satisfação de 

tudo que estava sendo criado, pois os entes estavam em ato, no seu maior nível de perfeição. Neste 

relato bíblico há também a exemplificação de que bem e ente são os mesmos na realidade, pois 

Deus criava e olhando para sua obra via que era boa.  

Assim, pode-se compreender que todo ente é bom, pois segundo Tomás de Aquino
29

, tudo 

que existe possui no ato de ser sua perfeição, logo também possui bondade. Todas as coisas 

implicam a bondade porque são. Dessa forma, percebe-se que todo atrativo é também perfeito e 

bom, “pois cada um, enquanto está em ato, age e tende para o que lhe convém segundo sua forma” 

(S. Th.  I, q. 5, a. 5). 

A noção de bem implica intrinsecamente as noções de causa final e causa eficiente, pois 

tudo tende para um fim que é bom em si mesmo. “Ora, na ordem da causalidade vêm primeiro o 

bem e o fim, que movem a causa eficiente; em seguida, a ação dessa causa eficiente move em vista 

da forma; ao final, chega a forma” (S. Th.  I, q. 5, a. 4). Sendo causalidade eficiente, o bem 

impulsiona o agir, o conduzindo na direção da realização e contemplação perfeita do ato dos entes. 

O bem assume o papel de um motor imóvel na realidade, movendo todas as coisas a si mesmo sem 

realizar nenhuma ação. Na interpretação de Santo Tomás, Deus é o Ser para o qual tende toda 

realidade, pois Ele é o bem em absoluto ato e perfeição. Toda a criação, além de comunicar a 

bondade de Deus, também se direciona a Ele pelo caráter teleológico intrínseco às criaturas. 

 

Ser bom convém principalmente a Deus. Com efeito, alguma coisa é boa na 

medida em que é atrativa. Ora, todas as coisas tendem para sua perfeição. A 

perfeição, e também a forma do efeito, é uma semelhança de seu agente, pois todo 

agente produz algo semelhante a si. Assim, o próprio agente é atrativo e tem razão 

de bem. (S. Th. I, q. 6, a. 1). 

                                                           
28

 Cf. Gn 1 – 2, 4a.  
29

 S. Th.  I, q. 5, a. 3. 
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Inspirado pelas tradições filosóficas anteriores, o Doutor Angélico pôde afirmar com 

propriedade e certeza, que Deus é a causalidade final, como causa unívoca a primeira. Se Deus é o 

puro ato, fim último de todas as coisas, Ele emana sua bondade em todos os entes, que a 

manifestam pelo ato de ser. 

O bem também está disposto em algumas modalidades, sendo entendido como útil, 

deleitável e honesto. O útil está o que “é desejado por se um meio ordenado a um fim ulterior ou o 

mesmo fim.” (GARDEIL, 2013, p. 376). O bem deleitável é aquele que se deseja pela subjetiva 

posse da coisa desejada, como bem por si mesmo. Já o bem honesto corresponde diretamente ao 

adjetivo da honestidade, sendo buscado pelo próprio desejo do bem. 

Contudo, todas as modalidades de bem, como o modo como ele se manifesta nas criaturas, 

desmontra diretamente um transcendental do ser, pois não há como ser não sendo bom, já que todas 

tendem a um fim e estão em ato, fazendo analogia à bondade suprema.  

 

 

4 UMA DISTINÇÃO DA RAZÃO, NÃO DA ESSÊNCIA. 

 

As propriedades mais superiores, gerais e absolutas do ser nada modificam a sua essência, 

uma vez que elas se estabelecem de forma analógica e participativa, acrescentando uma modalidade 

racional ao entendimento do ente. Adiciona-se ao ente um modo, como explicitação do conteúdo do 

ente, por isso acrescenta-se somente um aspecto racional. “O que foi acrescentado é algo 

meramente de razão. É conceitual. Não se podem distinguir do ente se não intervém a razão para 

distinguir” (GROSSO, 2020, p. 80). Portanto, os transcendentais não possuem uma distinção real, 

na qual eles independem do conhecimento humano, mas uma distinção racional e lógica, segundo a 

qual somente a razão pode especificar. 

Mesmo sendo diferentes, os transcendentais se equivalem ao ser, diferindo apenas nos 

modos ou relações. Res contitui a relação com a essência do ser; aliquid designa a relação de 

divisão racional, em oposição de um ente ao outro; o unum determina a relação de negação da 

divisão do ser; o verum estabelece uma relação do ser com o intelecto; e o bonum determina uma 

relação de apetite e vontade. 

 

Os transcendentais implicam, com efeito, essa relação, mas não se identificam com 

ela; fundamentalmente, designam o ser, à medida que este se refere às potências 

cognoscitivas e apetitivas, isto é, enquanto está determinado por essas relações. É, 

portanto, sempre a mesma realidade do ser que significamos através de cada um 
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dos transcendentais, mas à medida que nela se fundam as ordens do conhecimento 

e da apetição. (GARDEIL, 2013, p. 365). 

 

Essa diferenciação racional, que concebe os transcendentais só acontece pela intervenção da 

atividade intelectiva, que reconhece nos entes os modos transcendentais do ser, que participam nas 

propriedades absolutas e divinas de Deus. Não são naturezas distintas, mas são “conversíveis com o 

ser, isto é, que se pode indiferentemente, nas proposições em que tomam lugar, tomar o ser ou um 

dos seus modo como sujeito ou como predicado” (GARDEIL, 2013, p. 360). 

 

4.1 A crítica moderna 

  

Os transcendentais não obtiveram destaque somente no medievo, mas foram motivo de 

discussão também na modernidade, ganhando relevância com Immanuel Kant
30

, que teceu uma 

crítica e usou desses atributos para fundamentar a filosofia da linguagem. O filósofo moderno 

compreende que essa noção já estava presente na história do pensamento filosófico, porém foi 

compreendida de maneira errada pelos medievais, que tentaram estabelecer atributos 

transcendentais às coisas. Pois, 

 

[...] eles faziam o que Kant denominará, em outros trechos de seu livro, de uso 

‘transcendente’ das categorias. Curiosamente, os próprios medievais nunca se 

referiram a ‘ente’, ‘uno’, ‘verdadeiro’ ou ‘bom’ como ‘transcendentalia’, mas 

como ‘transcendentes’, de maneira que Kant parece estar aqui reconhecendo 

exatamente a diferença e a enorme distância entre aquilo que ele denomina 

‘categorias transcendentais’ e o que os medievais denominavam ‘transcendentes’: 

os primeiros dizem respeito aos fenômenos, enquanto os segundos diziam respeito 

às próprias coisas. Assim, o próprio Kant, de certo modo, nos alerta para a 

diferença entre o vocabulário que ele utiliza e aquele que os medievais utilizavam. 

E, no entanto, esse alerta foi largamente ignorado, pois a regra atualmente é 

justamente utilizar ‘transcendental’ – em vez de ‘transcendente’ – como tradução 

para o ‘transcendens’ do latim medieval. (PAIVA, 2015, p. 181). 

 

                                                           
30

 “Immanuel Kant nasceu em 1724 em Königsberg, cidade da Prússia Oriental, de modesta família de artesãos. Depois 

de frequentar o severo Collegium Fridericianum, de inspiração petista, em 1740 inscreveu-se na Universidade da cidade 

natal, onde frequentou cursos de ciência e de filosofia, terminando o ciclo de estudos em 1747. De 1747 a 1754 foi 

preceptor. Em 1755 obteve a livre docência e entrou na Universidade de Königsberg. Onde permaneceu até 1770, 

quando se tornou professor ordinário com a dissertação De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Entre 

1770 e 1781 saiu a primeira edição da Crítica da razão pura (a segunda em 1787), que foi seguida pela Crítica da razão 

prática (1788) e pela Crítica do juízo (1790). Em 1794 foi intimado a não insistir sobre ideias pro ele expressas em 

matéria de religião na obra A religião nos limites da simples razão; Kant não retratou suas ideias, mas calou-se. No 

entanto, enquanto viam a luz outras obras importantes como Para a paz perpétua (1795) e A metafísica dos costumes 

(1797), seu ceticismo transcendental era transformado radicalmente em sentido idealista-espiritualista por Fichte; depois 

de certa oposição, Kant se fechou em hermético silêncio. Nos último anos tornou-se quase cego, perdeu a memória e a 

lucidez. Morreu em 1804” (REALE, 2005, p. 348). 
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Para Kant o uso e a compreensão do termo transcendentais no medievo era errada, pois dizia 

respeito às próprias coisas, uma vez que apontavam para o ente. É um equívoco aplicar conceitos 

para coisas que estão além do sujeito, porque segundo o filósofo moderno, o verdadeiro 

conhecimento se dá não pelas coisas em si, mas pelos fenômenos que elas revelam.  

Dessa forma, “Kant resguarda o termo mais recente ‘transcendental’ para aquele campo do 

conhecimento que, segundo ele, fornece as regras para o uso correto do entendimento” (PAIVA, 

2015, p. 184). É um erro atribuir esses conceitos transcendentais e puros às coisas, pois dessa 

forma, os escolásticos concebiam o unum, o verum e o bunum como anteriores e a priori às próprias 

categorias aristotélicas. 

 

Esses pretendidos predicados transcendentais das coisas são exigências e critérios 

lógicos do conhecimento das categorias em geral e põem como fundamento de tal 

conhecimento as categorias da quantidade, isto é, da unidade, da pluralidade e da 

totalidade. Tais categorias, que devem ser consideradas por seu valor material, 

como condições para a possibilidade das coisas, eram usadas pelos antigos apenas 

formalmente, como exigências lógicas do conhecimento, sento convertidos esses 

critérios do pensamento em propriedades das coisas, inconsequentemente. (KANT, 

2009, p. 76). 

 

O pensador moderno compreende o unum, o verum e o bonum sob a seção da quantidade, 

por isso são entendidos como unidade, pluralidade e totalidade. Immanuel Kant redireciona os 

atributos lógicos para seus lugares corretos. Ora, dessa forma esses atributos estão englobados em 

uma das categorias, pois não são categorias individuais e absolutas. Todas podem ser concebidas 

dentro da categoria da quantidade: o unum está presente em todos os objetos, pois “todo conceito é 

fruto de diversas representações que ganham unidade enquanto objeto neste conceito (ibidem)” 

(PAIVA, 2015, 188); o verum “se refere à ‘pluralidade’ do objeto, na medida em que este último é 

tomado como um conceito do qual se podem extrair diversas consequências verdadeiras” (PAIVA, 

2015, 188); e o bonum, para Kant, é sinônimo de perfeição, a qual é “uma totalidade ou uma 

integralidade, não quantitativa, mas qualitativa, pois mais uma vez não se fala aqui de uma 

totalidade de partes, mas da integralidade de um objeto enquanto princípio e unidade de 

conhecimento” (PAIVA, 2015, 188). 

Assim, os conceitos transcendentais dos escolásticos são apenas dados tautológicos, que não 

se aplicam à intuição da sensibilidade, por isso não devem ser considerados categorias, apenas 

dizem respeito a possibilidade de qualquer entendimento abstraído de qualquer objeto, como pura 
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operação lógica. Para Kant, isso é inadmissível no campo do conhecimento, pois se esses conceitos 

não se aplicam na intuição sensível, os quais não são fenômenos, logo não podem ser conhecidos
31

. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre todas as ciências, a metafísica possui a superioridade, pois se ocupa dos princípios 

primeiros e universais, não particularizando do ser, mas o investigando enquanto tal. A natureza 

incondicional e necessária do ser, faz dele o centro de toda investigação, pois ele é a perfeição e o 

ato de todas as coisas. No entanto, existem modalidades e relações no ser, as quais são estabelecidas 

pela interferência da razão, que abstrai noções específicas, que podem ser compreendidas em: res, 

aliquid, unum, verum, bonum. Essas propriedades do ser são chamadas transcendentais, pois 

evidenciam a coextensividade e convertibilidade do ser.  

Ao longo da história do pensamento filosófico, o tema dos transcendentais sempre esteve 

presente nos discursos metafísicos, mesmo sem uma teoria ou conceito sistematicamente elaborado. 

Tomás de Aquino se insere na esteira daqueles que discutiram os transcendentais, porém o filósofo 

destaca-se por ter sistematizado e discutido com mais clareza essas noções, mesmo que não 

dedicando uma obra especificamente ao assunto. 

Res e aliquid comunicam, respectivamente, a essência e a distinção relacional dos entes. Na 

trilogia clássica, o unum indica a indivisibilidade, o verum estabelece a relação de conformidade 

com o intelecto e o bonum caracteriza a relação do ser com o apetite. Segundo Tomás, todos os 

cinco transcendentais estabelecem apenas uma relação racional e coextensiva com o ser, pois 

necessitam da interferência da razão para serem compreendidos. Desta forma, o intelecto humano 

apreende nos entes as noções que participam da perfeita e absoluta propriedade divina. Estudar os 

transcendentais é um ato devoção, pois neles o homem consegue perceber os traços essenciais do 

Criador na realidade. 

Apesar de toda crítica moderna, que foi fundamentada por Immanuel Kant, os 

transcendentais não perderam seu valor significativo dentro da metafísica tomista, porque o Doutor 

Angélico apresentou uma resposta significativa para o problema no seu tempo, considerando 

aspectos metafísicos e epistemológicos, que relacionados com Deus, demonstram e comprovam a 

participação análoga dos entes no Ser absoluto.  

                                                           
31

 Cf. KANT, 2009, p. 31. 
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A conduta filosófica conduz os indivíduos a uma experiência muito significante, capaz de 

fazer transparecer o extraordinário em meio ao ordinário, pois os olhos sozinhos não são capazes de 

ver, mas faculdade racional consegue vislumbrar. Nesse ato de estupenda admiração com a 

realidade, o homem transcende e contempla uma dimensão inatingível pela sensibilidade humana, 

na qual se revela com mais clareza o Ser mais perfeito e divino, que está presente em todas as 

coisas. Entender a importância e a relevância metafísica dos transcendentais, faz do filósofo um 

sábio fiel a sua vocação racional, que percebe em todos os entes os aspectos universais e essenciais, 

sem os quais seria impossível constituir a realidade. 
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