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A leitura da obra de Tomás de Aquino, especialmente seus escritos sobre a 
educação, são fundamentais à formação docente na atualidade. Não se trata aqui 
de fazer uma aplicação mecânica de suas propostas, tomando–o como uma receita. 
A leitura histórica de um autor implica em compreendê–lo a partir das questões de 
sua época. Consideramos fundamental a leitura de Tomás de Aquino pelo fato de 
que podemos estudar um autor que, diante das novas exigências que se colocaram 
para os homens da sua época, não partiu nem de um sistema pronto e acabado, 
nem se manteve preso a uma dada doutrina. Antes, Tomás de Aquino percebeu que 
a doutrina cristã não era suficiente para dar conta das novas questões e, por isso, 
retomou Aristóteles, agora a partir de um novo enfoque. Para ele, Fé e razão não 
se excluíam, mas se completavam em um esforço para dar um novo conteúdo à 
relação ensino/aprendizagem. É a partir desse enfoque que Tomás de Aquino 
indaga acerca de quem deve ensinar e o papel da sabedoria na formação da 
pessoa. De seu ponto de vista, somente o homem pode ensinar porque, pelo saber 
proveniente do conhecimento, da cultura, do pensamento reflexivo, pode também 
ser mestre. Nesse sentido, o intelectual medieval inaugura uma nova concepção 
sobre o saber e o ensino, delegando aos homens a responsabilidade de conhecer e 
ensinar. Assim, hoje, ao fazermos a leitura de escritos tomasianos, podemos tê–los 
como espelhos na formação do professor. Neste texto, o propósito é analisar, como 
exemplo, o escrito intitulado De Magistro, pois nele o mestre Tomás explicita a 
importância do saber, como ensino e aprendizagem, na formação dos sujeitos 
citadinos de seu tempo. Palavras – Chave: Leitura, Escritos Escolásticos, Formação 
de Professores.  
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Nosso propósito é tratar da importância da leitura de textos de Tomás de Aquino 
para a formação do docente. Uma das questões que desperta nossa atenção em 
Aquino é a permanência do seu pensamento, ainda que passados 800 anos de sua 
existência e magistério. Mesmo que suas formulações possam ser úteis na 
atualidade, encontramos grande resistência na maior parte dos educandos e, 
infelizmente, dos docentes, em tomar contato com ele. Surge uma imensa 
desconfiança diante da afirmação que se lê e ensina o mestre Tomás, justamente 
por ser um autor que viveu muitos séculos antes. Isso ocorre com muita frequência 
na sala de aula. Recentemente, em uma turma de primeiro ano de Pedagogia, uma 
aluna questionou a utilidade de se conhecê-lo. Observou que não via a razão de ser 
ensinado e até mesmo como isso poderia ser feito junto a alunos de primeira a 
quarta séries. Concluiu que, como atuaria nessas séries, entendia não ser 
necessário conhecê-lo. 

Foi pensando nesse questionamento e na resposta que poderia lhe dar, resolvi 
elaborar este texto, pretendendo destacar não apenas a importância, mas a 
necessidade de se ensinar e ler Tomás de Aquino. Ainda que estejamos 
desenvolvendo estudos sobre esse e outros mestres universitários medievais nos 
campos da História e Filosofia da Educação há mais de uma década, acreditamos 
não ser essa a razão do destaque que damos a Aquino. Julgamos encontrar no 
próprio autor as razões da sua importância. 



O século do mestre Tomás foi um dos mais tumultuados do medievo ocidental. 
Verificamos nele acontecimentos que mudaram profundamente a sociedade, como 
o nascimento das corporações de ofícios, dentre as quais a Universidade, o 
surgimento das Ordens Mendicantes (Carmelitas, Agostinianas, Franciscanas e 
Dominicanas), um dos movimentos mais contestadores que mundo medieval 
conheceu junto com as cruzadas e as heresias, o florescimento das cidades, do 
comércio "internacional", da grande divisão do trabalho entre campo e cidade e, se 
não bastassem todas essas mudanças no âmbito da materialidade e da 
religiosidade, assistimos ao amadurecimento da filosofia escolástica que se 
converteu, também, em um método de ensino. 

Diante de tantas mudanças, o mestre Tomás procurou entendê-las e, acima de 
tudo, apontar caminhos para seus contemporâneos para sincronizarem com elas. 
Foi com esse objetivo que abordou inúmeras questões. Podemos assinalar, dentre 
as mais significativas, a formação do Ser pessoa, tema explícito nas suas duas 
Sumas: A Suma de Teologia e a Suma contra os gentios

Essa é uma das questões que consideramos das mais relevantes em Tomás de 
Aquino que poderia ser retomada na atualidade, ou seja, o tema da formação da 
pessoa. Para nós, que não vivenciamos o tempo e os debates travados à época do 
mestre, sabidamente temos consciência de que o ser humano é indivisível, que 
corpo e intelecto compõem o todo da pessoa. Mas, ainda assim, precisamos formar 
as pessoas, especialmente as crianças, para que convivam socialmente. É 
necessário que, desde a tenra infância, sejam cultivadas nelas os princípios da ética 
e da moral, fundamentos da vida comum, ou dito de outro modo, da vida em 
sociedade, em sua grande maioria, vivendo na ambiência citadina. Em última 
instância, entendemos haver uma urgência de formar o conhecimento intelectual na 
criança e, neste sentido, o propósito que animou o Aquinate pode ser atualizado. 

[1]. Para esse intelectual, 
ser é precisamente tudo o que existe, mas somente o homem possuiria o ser na 
totalidade, na medida em que é formado pela junção de duas "partes": a intelectual 
e a material. São elas que possibilitam a formação do Ser, tornando-o um ser 
único, indivisível. 

Steenberghen, filósofo do século XX, ao analisar a Suma de Teologia

A inteligência não possui qualquer conhecimento inato; é, em si mesma, como uma 
tábua lisa (

, sintetiza seu 
pensamento quanto à importância do intelecto na formação da pessoa e explicita 
que, para este autor, o conhecimento intelectual não era inato nos homens. 

tabula rasa) que não tem nenhuma inscrição. Todo o seu saber é 
adquirido a partir da experiência, pois ela labora sempre na dependência dos 
sentidos e dos sensíveis, dos quais colhe todas suas idéias [...]. Desta origem 
empírica do nosso se resulta que ele se desenvolve progressivamente, passando da 
apreensão confusa e global de um objeto a um conhecimento cada vez mais 
distinto e preciso. Apreende primeiro o seu objecto como ser (ens), caráter comum 
a tudo que existe e objecto formal da inteligência; depois distingue no seu objecto 
notas mais precisas, por exemplo: que é um ser extenso e corporal; que está em 
movimento; que é colorido. Estas notas mais precisas, este modos de ser, são 
chamados essências ou quididades [...]; quididades porque respondem à pergunta 
quid est (que é). Se o ser é o primeiro objecto (primum notum) e o objecto formal 
(obienctum formale

[....] A nossa inteligência é capaz de reflexão propriamente dita, isto é, consciência 
de si: eu tenho consciência de que penso [...]. Ela é também capaz de uma 
actividade espontânea cada vez mais complexa por encadeamento de juízos. Esta 

) da inteligência, as essências ou quididades das coisas 
corporais são os seus objectos próprios ou proporcionados. 



actividade discursiva (discursus)

A síntese apresentada pelo autor nos indica como Tomás de Aquino pensava o Ser, 
ou seja, uma pessoa dotada de inteligência e, exatamente por isso, capaz de 
aprender e conhecer. Do ponto de vista desse autor, para o mestre, os homens não 
nasciam sabendo. Ao contrário, deveria estar em um processo contínuo de 
aprendizagem. Sob este aspecto, o Aquinate retomaria a idéia aristotélica 
apresentada na 

 não é anárquica: deve respeitar leis estabelecidas 
pela lógica (STEENBERGHEN, 1990: 27-28) 

Ética a Nicômaco

A proposição do mestre Aquinate de que se deve partir do mais simples para se 
chegar aos conhecimentos mais complexos encontra-se numa Carta dirigida a um 
frei[2]. 

 de que as possibilidades de aprendizagem são 
ilimitadas. No entanto, era necessário ensinar, aprender e praticar. Na 
aprendizagem/conhecimento existiria uma sequência lógica, partindo a pessoa das 
coisas mais simples, tendo um conhecimento da sua forma mais geral ou, como 
afiança Steenberghen, "passando da apreensão confusa e global de um objeto a um 
conhecimento cada vez mais distinto e preciso" porque, a princípio, a pessoa teria 
uma apreensão geral e, somente após um exame detalhado do objeto recém 
conhecido, poderia conhecer suas partes e suas minúcias. 

Já que me pediste, frei João - irmão, para mim, caríssimo em Cristo -, que te 
indicasse o modo como se deve proceder para ir adquirindo o tesouro do 
conhecimento, devo dar-te a seguinte indicação: deves optar pelos riachos e não 
por entrar imediatamente no mar, pois o difícil deve ser atingido a partir do fácil. E, 
assim, eis o que te aconselho sobre como deve ser tua vida: 

1. Exorto-te a ser tardo para falar e lento para ir ao locutório. 

2. Abraça a pureza de consciência. 

3. Não deixes de aplicar-te à oração.  

4. Ama freqüentar tua cela, se queres ser conduzido à adega do vinho da 
sabedoria. 

5. Mostra-te amável com todos, ou, pelo menos, esforça-te nesse sentido; [...]. 

6. Não te metas em questões e ditos mundanos. 

7. Evita, sobretudo, a dispersão intelectual. 

8. Não descuides do seguimento do exemplo dos homens santos e honrados. 

9. Não atentes a quem disse, mas ao que é dito com razão e isto, confio-o à 
memória. 

10 Faz por entender o que lês [...]. 

11. Esforça-te por abastecer o depósito de tua mente, como quem anseia por 
encher o máximo possível um cântaro [...] (TOMÁS DE AQUINO, 1998: 304-305). 

Esta Carta de Tomás é, antes de tudo, uma proposta de ensino. Para adquirir 
conhecimento, o aluno deve partir do rio e não ir direto ao mar. O conselho é 
nítido: devemos principiar ensinando os aspectos mais simples do conteúdo a ser 



apreendido. Dirigindo-nos às crianças das séries iniciais, só poderemos ensiná-las 
cálculos mais complexos se elas conhecerem a base das operações matemáticas; o 
mesmo ocorre para a interpretação e conscientização dos seus papéis sociais. A 
criança (e o adulto também) somente poderá interpretar e se posicionar diante de 
um conhecimento ou acontecimento político se tiver domínio da linguagem. Estes 
são os requisitos básicos apontados por Tomás: precisamos começar pelo simples 
para depois atingirmos o complexo. 

Desse modo, se queremos formar pessoas conscientes, que sejam verdadeiras 
cidadãs, precisamos lhes dar condições para que sejam, primeiramente, pessoas. 
As onze proposições que apresentamos da Carta

Ao considerarmos as proposições do mestre Tomás é importante destacar que ele 
não indica ao frei João, suposto receptor da 

 do mestre Dominicano indicam 
como um sujeito deve agir para adquirir a sabedoria. A primeira mostra que 
devemos ouvir mais do que falar; a segunda, que devemos ler os textos com 
pureza, sem preconceitos, portanto, devemos ouvir o que a autoridade está 
falando; a terceira, ter sempre fé. Sob este aspecto não podemos nos esquecer que 
o Aquinate é um teólogo/filósofo e, como tal, um representante legítimo do espírito 
religioso que impregnava a mentalidade dos homens medievos. Nesse sentido, o 
conhecimento não estava destituído da fé; a quarta, se queremos atingir a 
sabedoria, devemos amar e praticar os estudos com afinco; a quinta indica que 
aquele que se dedica à sabedoria deve saber ser amável e tolerante para com 
todos; a sexta sugere que o estudante não se envolva em questões medíocres, 
pois, isto lhe tomará tempo precioso, tempo este imprescindível ao estudo; a 
sétima aconselha o estudante que, quando se dedicar ao estudo, deve se 
concentrar somente nesta ação e esquecer as demais, ou seja, o estudo exige 
concentração; a oitava, caso se queira alcançar a sabedoria, não se deve esquecer 
de seguir o exemplo dos mais sábios. Logo, o professor precisa ser, 
necessariamente, o exemplo para os seus alunos; a nona proposição é bastante 
sugestiva porque, em geral, o estudante e o professor preocupam-se mais em 
saber de onde parte a informação do que propriamente conhecer a informação. 
Mestre Tomás propõe o oposto, ou seja, que apreendamos o que está sendo dito, 
independente de onde parta. Ainda a respeito desta questão, acreditamos que um 
dos maiores obstáculos ao conhecimento é o preconceito quanto aos autores e às 
teorias. Tomás de Aquino indicava que devemos conhecer tudo para depois definir 
nossos caminhos. A décima proposição é também essencial ao educando porque 
sugere que, para se atingir a sabedoria, primeiro precisa entender o que está 
lendo. A última, a décima primeira, aconselha o estudante buscar sempre pelo 
conhecimento porque sempre há espaço na memória para preservá-lo e construí-lo. 

Carta

Lauand, no estudo introdutório à 

, o que aprender em termos de 
conteúdo, mas, como deve proceder para atingir a sabedoria. Não se trata de um 
programa de estudos, mas, de um caminho para a vida. O mestre Dominicano 
aconselha o estudante a Ser uma pessoa: esse é o aspecto que mais nos interessa. 

Carta

O "

, faz uma comparação pertinente entre a 
proposta de educação apresentada por Aquino e a dominante no ensino 
atualmente. 

De modo studenti" é um espelho em que se reflete uma concepção de educação 
totalmente diferente da que prevalece em nosso tempo. Se um grande educador de 
hoje fosse consultado sobre "o modo de estudar" ou sobre como "adquirir 
conhecimentos", certamente sua proposta dirigir-se-ia a questões técnicas, 
programático-curriculares, motivacionais ... O conhecimento é, para nós, 
compartimentado, separado da existência. Já Tomás, que pensa no saber como 
algo integrado à existência, ante as mesmas perguntas, aconselha "sobre como 
deve ser tua vida".  



Se o objetivo da escola hoje, é formar o bom profissional, ou, quando muito, 
"educar para a cidadania", ou formar para uma análise critica do mundo; os 
conselhos de Tomás, no século XIII, incidem sobre a própria estrutura nuclear 
íntima do ser humano (LAUAND, 1998: 300-301). 

Concordando com Lauand, enfatizamos a importância de seguirmos os passos de 
Aquino no que diz respeito aos nossos educandos. Precisamos, antes de tudo, fazer 
com que nossas crianças sejam e se sintam pessoas para que, de fato, possam 
caminhar para a sabedoria. Isso somente será possível se as ensinarmos a 
aprender, posto não ser o processo de aprendizagem inato nos homens. Com 
efeito, o projeto político pedagógico, o currículo e os materiais curriculares são 
importantes, mas têm pouca importância se não estiver presente no professor o 
princípio da formação da pessoa, especialmente, no seu aspecto ético, como nos 
ensina o mestre Escolástico. 

Caso queiramos formar cidadãos conscientes de seus papéis sociais, formar 
pessoas capazes de, quando adultos, lutarem pela permanência da democracia, do 
espírito de humanidade, de urbanidade, é preciso ensinar as nossas crianças a 
estudarem tendo como exemplo os princípios apontados pelo Mestre Tomás. Suas 
máximas não são exclusivas a ele. Aparecem em outros autores, de outros tempos, 
como em Kant (1724-1804), uma das maiores autoridades do século XVIII e início 
do XIX. Esse filósofo aponta para a exigência de se educar as crianças não apenas 
para o cotidiano, mas também, para o futuro. 

Um princípio da pedagogia, no qual principalmente os homens que propõem planos 
para a arte de educar deveriam ter ante os olhos é: não se devem educar as 
crianças segundo o presente estado da espécie humana, mas segundo um estado 
melhor, se possível no futuro, isto é, segundo a idéia de humanidade e da sua 
inteira destinação. Esse princípio é da máxima importância (KANT, 1996: 20-23).  

Em Kant, como em Tomás de Aquino, a educação deveria ter como objetivo formar 
pessoas para o convívio em sociedade. Certamente, há grandes distinções entre o 
mestre Dominicano do século XIII e o Filósofo dos séculos XVIII e XIX, pois o 
tempo histórico, a formação de ambos e as atuações sociais de cada um os 
diferenciam. Contudo, ambos pensaram na formação de sujeitos conscientes que 
soubessem atuar nas suas respectivas ambiências cotidianas. Para o mestre, esta 
ambiência é a citadina; para o filósofo trata-se de pensar nos homens que 
comporão e governarão a sociedade no futuro. Tomemos como exemplos estes dois 
autores e, pela experiência da história, não descuremos da formação de nossas 
crianças. Para isso precisamos estar atentos e comprometidos com a formação dos 
professores. 

Após estas considerações sobre a importância da formação de pessoas e o sentido 
próprio de ser, retomemos formulações de Tomás de Aquino que tratam da relação 
de ensino e aprendizagem no texto De Magistro

O primeiro aspecto que salientamos acerca dessa relação em Tomás reside no fato 
de que, por princípio, o homem pode ensinar e aprender por possuir o intelecto 
"[...] ora, a operação própria do homem, enquanto é homem, consiste em pensar, 
pois é nisto que difere dos animais, e por isso é que Aristóteles deposita a última e 
a felicidade nessa operação" (TOMÁS DE AQUINO, 1999: 119). É do intelecto, 
portanto, que deriva o Ser humano e toda sua sabedoria. O mestre Dominicano 
continua a conceber o homem do mesmo modo que os religiosos de seu tempo, ou 
seja, como um ser criado por Deus, assim como os demais seres da natureza. 
Todavia, inaugura uma concepção nova de homem. Não apenas a mencionada por 
nós, que corpo e alma formam um ser uno, mas algo fundamental é apresentado 

. 



no seio da sociedade cristã ocidental do século XIII: a idéia de que o homem possui 
intelecto e, por isso, tem livre-arbítrio. 

É de facto evidente que este homem em concreto pensa, pois nunca chegaríamos a 
procurar saber o que é o intelecto se não pensássemos; nem quando procuramos 
saber o que o intelecto é de nenhum princípio mais procuramos saber senão 
daquele pelo qual pensamos. Daí que Aristóteles diga: "Chamo intelecto àquilo pelo 
qual a alma pensa" (TOMÁS DE AQUINO, 1999: 103). 

Essa afirmação revolucionou o pensamento e o ensino. Ao afirmar que o homem, 
porque pensa pode ensinar, colocou por terra a idéia de que a sabedoria era um 
dom divino, concepção que tinha sido construída no inicio do medievo e que 
permanecera dominante na sociedade até as escolas urbanas do século XII. Ao 
deslocar para o homem a possibilidade de ensinar e aprender, Tomás de Aquino 
humanizou a sabedoria. Entretanto, ainda que fosse uma atividade e possibilidade 
humana, ela não era inata, ou seja, nem todas as pessoas a possuíam. Os homens 
precisavam aprender para serem professores, do mesmo modo que os alunos, por 
seu turno, precisavam ter determinadas disposições intelectivas para aprender. 

Ora, o ensino pressupõe um perfeito ato de conhecimento no professor; daí que 
seja necessário que o mestre ou quem ensina possua de modo explícito e perfeito o 
conhecimento cuja aquisição quer causar no aluno pelo ensino. Quando, porém, 
alguém adquire o conhecimento por um princípio intrínseco, aquilo que é causa 
agente do conhecimento só o é em parte, a saber, quanto às razões seminais do 
conhecimento, que são os princípios comuns. E não se pode, por conta de uma tal 
causalidade, aplicar com propriedade o nome de professor ou mestre

Do ponto de vista do Aquinate, só poderia ser mestre aquele que detivesse o 
conhecimento em seu sentido perfeito, ao que poderíamos dizer, nos dias atuais, 
um conhecimento consolidado e profundo. Somente quem conhecesse de forma 
substanciosa e mediante laborioso estudo poderia ser professor. Dito de outro 
modo, aquele que conhecesse e possuísse saberes apenas a partir do senso comum 
não poderia ser chamado de mestre. Pode até ensinar, mas não criava, em ato, o 
conhecimento no aluno. 

 (TOMAS DE 
AQUINO, 2001: 41-42. Grifo nosso) 

Ainda a respeito dos aspectos relativos à atuação do professor, o mestre 
Dominicano destacava que, de todas as profissões, a única capaz de transformar e 
infundir no outro as mesmas habilidades era a do mestre. "O médico cura não 
porque tem a saúde em ato, mas porque tem o conhecimento da arte médica; já o 
professor ensina precisamente porque tem o conhecimento em ato" (TOMAS DE 
AQUINO, 2001: 43). Com efeito, o médico era capaz de curar o outro e, às vezes, 
até de curar a si mesmo. O mesmo processo ocorria com o arquiteto, outro 
exemplo dado por Tomás de Aquino, que planejava construções. Mas, ambos não 
podiam infundir no outro seus saberes enquanto profissões. Somente poderiam 
fazer isso se tornassem professores de suas artes. Todavia, o professor tinha por 
principio da profissão ensinar e transformar o outro. 

Outro aspecto relevante explicitado por Aquino no que diz respeito à atuação do 
professor no processo de ensino incidia no fato de que:  

O professor infunde conhecimento no aluno não no sentido - numérico - de que o 
mesmo conhecimento que está no mestre passe para o aluno, mas porque neste, 
pelo ensino, se produz passando de potência para a ato um conhecimento 
semelhante ao que há no mestre (TOMAS DE AQUINO, 2001: 35). 



O docente, para o mestre Dominicano, usando termos contemporâneos, não 
poderia ser um mero reprodutor do saber, não poderia simplesmente passar

Ora, o conhecimento preexiste no educando como potência não puramente passiva, 
mas ativa, senão o homem não poderia adquirir por si mesmo. E assim como há 
duas formas de cura: a que ocorre só pela ação da natureza e a que ocorre pela 
ação da natureza ajudada pelos remédios, também há duas formas de adquirir 
conhecimento: de um modo, quando a razão por si mesma atinge o conhecimento 
que não possuía, o que se chama descoberta; e, de outro, quando recebe ajuda de 
fora, e este modo se chama ensino. Mas nos casos em que se trata conjuntamente 
de natureza e arte, a arte deve atuar do mesmo modo [...], a natureza, em um 
doente que padece por sofrer frio, restabelece a saúde proporcionando-lhe 
aquecimento [...]. E assim, do mesmo modo, no ensino: o professor deve conduzir 
o aluno ao conhecimento do que ele ignorava, seguindo o caminho trilhado por 
alguém que chega por si mesmo à descoberta do que não conhecia (TOMÁS DE 
AQUINO, 2001: 31-32). 

 para o 
aluno, mas, infundir no aluno a possibilidade do conhecimento. Para ele, a relação 
de ensino-aprendizagem poderia ser entendida a partir da relação ato e potência, 
ou seja, o conhecimento existiria em ato no mestre e, como o educando possuía 
intelecto por ser pessoa, ele poderia, ao apreender este conhecimento, transformar 
o que existia apenas na forma de potencia em ato. É exatamente porque essa 
possibilidade de aprendizagem existia como possibilidade no aluno que o mestre 
afirmava que ‘o conhecimento preexiste no educando'. 

A definição de ensino de Tomás é bastante importante e novamente retomamos a 
importância do intelecto e a idéia de que o conhecimento não é inato no homem. 
Só existe ensino quando o mestre infunde no aluno uma ação, ou seja, quando 
atua de forma a modificar o educando e quando este se modifica em virtude de 
algo que recebeu externamente de outra pessoa. Em suma, só é ensino quando há 
transformação naquele que aprende, por conseguinte, o conhecimento torna-se, 
também, ato no educando. 

No aluno, as representações das coisas inteligíveis, pelas quais se produz o 
conhecimento recebido pelo ensino, são imediatamente de seu intelecto agente, 
mas mediatamente propiciadas pelo professor, [...] a partir dos quais o intelecto 
agente capta os conteúdos e os representa [...] (TOMÁS DE AQUINO, 2001: 36). 

O aluno, no entanto, apreendia o que lhe era ensinado pelo mestre, segundo Tomás 
de Aquino, porque possuía intelecto. Somente por meio dele poderia assimilar e 
apropriar-se dos saberes pertencentes ao mestre. Desse modo, no processo de 
aprendizagem, o intelecto do aluno somente processava aprendizagem se, em seu 
intelecto agente, preexistisse em potência as condições para isso. Nesse sentido, 
para o mestre Aquinate, o processo de ensino e aprendizagem se realizava quando 
o mestre tinha em si o saber consolidado e o educando, por sua vez, possuía no 
intelecto a possibilidade desta aprendizagem. Assim, em Aquino, o conhecimento 
ocorria quando os dois Seres envolvidos possuíam as condições para ensinar e para 
aprender. Por conseguinte, a educação não se fazia quando uma das partes não 
estava preparada para concretizá-lo. Cabe ressaltar, contudo, que nas formulações 
tomasianas recaía sobre o mestre a responsabilidade do ensino, pois, do seu ponto 
de vista, o professor era o motor do processo. 

Esperamos ter deixado explicito a importância da leitura de Tomás de Aquino na 
atualidade, especialmente àqueles que são ou pretendem ser docentes, não porque 
suas palavras possuem uma verdade eterna e precisem, em consequência, ser 

Considerações Finais 



conservadas e cristalizadas. Ao contrário, como historiadores e historiadores da 
educação, reconhecemos que as formulações de um autor são caminhos e soluções 
para o seu tempo histórico e, ultrapassada essa época, suas proposições não têm 
mais validade como soluções. No entanto, exatamente porque somos historiadores 
e sabemos que as experiências do passado podem nos ensinar, buscamos no 
mestre Dominicano a essência histórica de seu pensamento que permanece no 
tempo: de que somos Seres especiais, dotados de intelectos e, por isso, podemos 
ensinar e aprender. Em virtude disso, devemos sempre, enquanto docentes, formar 
pessoas na sua totalidade, construindo pessoas sábias de conteúdo e de ética. 
Quando ensinamos uma criança a ler e a escrever devemos ensinar, também, as 
condições para ser sujeito consciente em seu lócus. A nosso ver, esta é grande 
lição que podemos depreender e conservar de Tomás de Aquino e foi essa a 
resposta dada à minha aluna: só somos professores quando somos capazes de 
transformar nosso aluno. 

KANT, E. 
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por Lauand em 

 em Tomás de Aquino estamos nos 
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 Nosso propósito é tratar da importância da leitura de textos de Tomás de Aquino 

para a formação do docente. Uma das questões que desperta nossa atenção em Aquino é 

a permanência do seu pensamento, ainda que passados 800 anos de sua existência e 

magistério. Mesmo que suas formulações possam ser úteis na atualidade, encontramos 

grande resistência na maior parte dos educandos e, infelizmente, dos docentes, em 

tomar contato com ele. Surge uma imensa desconfiança diante da afirmação que se lê e 

ensina o mestre Tomás, justamente por ser um autor que viveu muitos séculos antes. 

Isso ocorre com muita freqüência na sala de aula. Recentemente, em uma turma de 

primeiro ano de Pedagogia, uma aluna questionou a utilidade de se conhecê-lo. 

Observou que não via a razão de ser ensinado e, mesmo, como isso poderia ser feito 

junto a alunos de primeira a quarta séries. Concluiu que, como atuaria nessas séries, 

entendia não ser necessário conhecê-lo. 

 Foi pensando nesse questionamento e na resposta que poderia lhe dar que resolvi 

elaborar este texto, pretendendo destacar não apenas a importância, mas, mais do que 

isso, a necessidade de se ensinar e ler Tomás de Aquino. Ainda que estejamos 

desenvolvendo estudos sobre esse e outros mestres universitários medievais nos campos 

da História e Filosofia da Educação há mais de uma década, acreditamos não ser essa a 

razão do destaque que damos a Aquino. Julgamos encontrar no próprio autor as razões 

da sua importância. 

 O século do mestre Tomás foi um dos mais tumultuados do medievo ocidental. 

Verificamos nele acontecimentos que mudaram profundamente a sociedade, como o 

nascimento das corporações de ofícios, dentre as quais a Universidade, o surgimento 

das Ordens Mendicantes (Carmelitas, Agostinianas, Franciscanas e Dominicanas), um 

dos movimentos mais contestadores que mundo medieval conheceu junto com as 

cruzadas e as heresias, o florescimento das cidades, do comércio ‘internacional’, da 

grande divisão do trabalho entre campo e cidade e, se não bastasse todas essas 

mudanças no âmbito da materialidade e da religiosidade, assistimos ao amadurecimento 

da filosofia escolástica que se converteu, também, em um método de ensino. 
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 Diante de tantas mudanças, o mestre Tomás procurou entendê-las e, acima de 

tudo, apontar caminhos para seus contemporâneos para sincronizarem com elas. Foi 

com esse objetivo que abordou inúmeras questões. Podemos assinalar, dentre as mais 

significativas, a formação do Ser pessoa, tema explícito nas suas duas Sumas: A Suma 

de Teologia e a Suma contra os gentios1

A inteligência não possui qualquer conhecimento inato; é, em si mesma, como 
uma tábua lisa (tabula rasa) que não tem nenhuma inscrição. Todo o seu saber é 
adquirido a partir da experiência, pois ela labora sempre na dependência dos 
sentidos e dos sensíveis, dos quais colhe todas suas idéias [...]. Desta origem 
empírica do nosso se resulta que ele se desenvolve progressivamente, passando 
da apreensão confusa e global de um objeto a um conhecimento cada vez mais 
distinto e preciso. Apreende primeiro o seu objecto como ser (ens), caráter 
comum a tudo que existe e objecto formal da inteligência; depois distingue no 
seu objecto notas mais precisas, por exemplo: que é um ser extenso e corporal; 
que está em movimento; que é colorido. Estas notas mais precisas, este modos 
de ser, são chamados essências ou quididades [...]; quididades porque 

. Para esse intelectual, ser é precisamente tudo 

o que existe, mas, somente o homem possuiria o ser na totalidade na medida em que é 

formado pela junção de duas ‘partes’, a intelectual e a material. São elas que 

possibilitam a formação do Ser, tornando-o um ser único, indivisível. 

 Essa é uma das questões que consideramos das mais relevantes em Tomás de 

Aquino que poderia ser retomada na atualidade, ou seja, o tema da formação da pessoa. 

Para nós, que não vivenciamos o tempo e os debates travados à época do mestre, 

sabidamente temos consciência de que o ser humano é indivisível, que corpo e intelecto 

compõem o todo da pessoa. Mas, ainda assim, precisamos formar as pessoas, 

especialmente as crianças, para que convivam socialmente. É necessário que, desde a 

tenra infância, sejam cultivadas nelas os princípios da ética e da moral, fundamentos da 

vida comum, ou, dito de outro modo, da vida em sociedade, em sua grande maioria, 

vivendo na ambiência citadina. Em última instância, entendemos haver uma urgência de 

formar o conhecimento intelectual na criança e, neste sentido, o propósito que animou o 

Aquinate pode ser atualizado. 

 Steenberghen, filósofo do século XX, ao analisar a Suma de Teologia, sintetiza 

seu pensamento quanto à importância do intelecto na formação da pessoa e explicita 

que, para este autor, o conhecimento intelectual não era inato nos homens. 

 

                                                 
1 Quando nos remetemos a formação do ser em Tomás de Aquino estamos nos referindo a formação da 
pessoa. O mestre Dominicano conseguiu em suas formulações apresentar o homem em sua totalidade, a 
corpórea e a espiritual, rompendo assim com a tradição agostiniana de homem, no qual o corpo era 
secundário, apenas um depositário da parte quase perfeita do homem, a alma. 



 

 

respondem à pergunta quid est (que é). Se o ser é o primeiro objecto (primum 
notum) e o objecto formal (obienctum formale) da inteligência, as essências ou 
quididades das coisas corporais são os seus objectos próprios ou proporcionados. 
[....] A nossa inteligência é capaz de reflexão propriamente dita, isto é, 
consciência de si: eu tenho consciência de que penso [...]. Ela é também capaz 
de uma actividade espontânea cada vez mais complexa por encadeamento de 
juízos. Esta actividade discursiva (discursus) não é anárquica: deve respeitar leis 
estabelecidas pela lógica (STEENBERGHEN, 1990: 27-28) 

 
 A síntese apresentada pelo autor nos indica como Tomás de Aquino pensava o 

Ser, ou seja, uma pessoa dotada de inteligência e, exatamente, por isso, capaz de 

aprender e conhecer. Do ponto de vista desse autor, para o mestre, os homens não 

nasciam sabendo. Ao contrário, deveria estar em um processo contínuo de 

aprendizagem. Sob este aspecto, o Aquinate retomaria a idéia aristotélica apresentada na 

Ética a Nicômaco de que as possibilidades de aprendizagem são ilimitadas. No entanto, 

era necessário ensinar, aprender e praticar. Na aprendizagem/conhecimento existiria 

uma seqüência lógica, partindo a pessoa das coisas mais simples, tendo um 

conhecimento da sua forma mais geral ou, como afiança Steenberghen, “passando da 

apreensão confusa e global de um objeto a um conhecimento cada vez mais distinto e 

preciso” porque, a princípio, a pessoa teria uma apreensão geral e, somente após um 

exame detalhado do objeto recém conhecido, poderia conhecer suas partes e suas 

minúcias. 

 A proposição do mestre Aquinate de que se deve partir do mais simples para se 

chegar aos conhecimentos mais complexos encontra-se numa Carta dirigida a um frei2

                                                 
2 A tradução e um belo estudo sistematizado desta Carta foram feito e publicado por Lauand em Cultura e 
Educação na Idade Média. 

. 

 

Já que me pediste, frei João – irmão, para mim, caríssimo em Cristo -, que te 
indicasse o modo como se deve proceder para ir adquirindo o tesouro do 
conhecimento, devo dar-te a seguinte indicação: deves optar pelos riachos e não 
por entrar imediatamente no mar, pois o difícil deve ser atingido a partir do fácil. 
E, assim, eis o que te aconselho sobre como deve ser tua vida: 
1. Exorto-te a ser tardo para falar e lento para ir ao locutório. 
2. Abraça a pureza de consciência. 
3. Não deixes de aplicar-te à oração.  
4. Ama freqüentar tua cela, se queres ser conduzido à adega do vinho da 
sabedoria. 
5. Mostra-te amável com todos, ou, pelo menos, esforça-te nesse sentido; [...]. 
6. Não te metas em questões e ditos mundanos. 
7. Evita, sobretudo, a dispersão intelectual. 
8. Não descuides do seguimento do exemplo dos homens santos e honrados. 



 

 

9. Não atentes a quem disse, mas ao que é dito com razão e isto, confio-o à 
memória. 
10 Faz por entender o que lês [...]. 
11. Esforça-te por abastecer o depósito de tua mente, como quem anseia por 
encher o máximo possível um cântaro [...] (TOMÁS DE AQUINO, 1998: 304-
305). 

 

 Esta Carta de Tomás é, antes de tudo, uma proposta de ensino. Para adquirir 

conhecimento o aluno deve partir do rio e não ir direto ao mar. O conselho é nítido: 

devemos principiar ensinando os aspectos mais simples do conteúdo a ser apreendido. 

Dirigindo-nos às crianças das séries iniciais, só poderemos ensiná-las cálculos mais 

complexos se elas conhecerem a base das operações matemáticas; o mesmo ocorre para 

a interpretação e conscientização dos seus papéis sociais. A criança (e o adulto também) 

somente poderá interpretar e se posicionar diante de um conhecimento ou 

acontecimento político se tiver domínio da linguagem. Estes são os requisitos básicos 

apontados por Tomás: precisamos começar pelo simples para depois atingirmos o 

complexo. 

 Desse modo, se queremos formar pessoas conscientes, que sejam verdadeiras 

cidadãs, precisamos lhes dar condições para que sejam, primeiramente, pessoas. As 

onze (11) proposições que apresentamos da Carta do mestre Dominicano indicam como 

um sujeito deve agir para adquirir a sabedoria. A primeira mostra que devemos ouvir 

mais do que falar; a segunda, que devemos ler os textos com pureza, sem preconceitos, 

portanto, devemos ouvir o que a autoridade está falando; a terceira, ter sempre fé. Sob 

este aspecto não podemos nos esquecer que o Aquinate é um teólogo/filósofo e, como 

tal, um representante legítimo do espírito religioso que impregnava a mentalidade dos 

homens medievos. Nesse sentido, o conhecimento não estava destituído da fé; a quarta, 

se queremos atingir a sabedoria, devemos amar e praticar os estudos com afinco; a 

quinta, indica que aquele que se dedica à sabedoria deve saber ser amável e tolerante 

para com todos; a sexta, sugere que o estudante não se envolva em questões medíocres, 

pois, isto lhe tomará tempo precioso, tempo este imprescindível ao estudo; a sétima, 

aconselha o estudante que, quando se dedicar ao estudo, deve se concentrar somente 

nesta ação e esquecer as demais, ou seja, o estudo exige concentração; a oitava, caso se 

queira alcançar a sabedoria, não se deve esquecer de seguir o exemplo dos mais sábios. 

Logo, o professor precisa ser, necessariamente, o exemplo para os seus alunos; a nona 

proposição é bastante sugestiva porque, em geral, o estudante e o professor, preocupam-

se mais em saber de onde parte a informação do que propriamente conhecer a 



 

 

informação. Mestre Tomás propõe o oposto, ou seja, que apreendamos o que está sendo 

dito, independente de onde parta. Ainda a respeito desta questão, acreditamos que um 

dos maiores obstáculos ao conhecimento é o preconceito quanto aos autores e às teorias. 

Tomás de Aquino indicava que devemos conhecer tudo para depois definir nossos 

caminhos. A décima proposição é, também, essencial ao educando porque sugere que, 

para se atingir a sabedoria, primeiro precisa entender o que está lendo. A última, a 

décima primeira

 Ao considerarmos as proposições do mestre Tomás é importante destacar que ele 

não indica ao frei João, suposto receptor da Carta, 

, aconselha o estudante buscar sempre pelo conhecimento porque 

sempre há espaço na memória para preservá-lo e construí-lo. 

o que aprender em termos de 

conteúdo, mas, como

 Lauand, no estudo introdutório à Carta, faz uma comparação pertinente entre a 

proposta de educação apresentada por Aquino e a dominante no ensino atualmente. 

 deve proceder para atingir a sabedoria. Não se trata de um 

programa de estudos, mas, de um caminho para a vida. O mestre Dominicano aconselha 

o estudante a Ser uma pessoa: esse é o aspecto que mais nos interessa. 

 

O “De modo studenti” é um espelho em que se reflete uma concepção de 
educação totalmente diferente da que prevalece em nosso tempo. Se um grande 
educador de hoje fosse consultado sobre “o modo de estudar” ou sobre como 
“adquirir conhecimentos”, certamente sua proposta dirigir-se-ia a questões 
técnicas, programático-curriculares, motivacionais ... O conhecimento é, para 
nós, compartimentado, separado da existência. Já Tomás, que pensa no saber 
como algo integrado à existência, ante as mesmas perguntas, aconselha “sobre 
como deve ser tua vida”.  
Se o objetivo da escola hoje, é formar o bom profissional, ou, quando muito, 
“educar para a cidadania”, ou formar para uma análise critica do mundo; os 
conselhos de Tomás, no século XIII, incidem sobre a própria estrutura nuclear 
íntima do ser humano (LAUAND, 1998: 300-301). 

 

 Concordando com Lauand, enfatizamos a importância de seguirmos os passos de 

Aquino no que diz respeito aos nossos educandos. Precisamos, antes de tudo, fazer com 

que nossas crianças sejam e se sintam pessoas para que, de fato, possam caminhar para 

a sabedoria. Isso somente será possível se as ensinarmos a aprender, posto não ser o 

processo de aprendizagem inato nos homens. Com efeito, o projeto político pedagógico, 

o currículo e os materiais curriculares são importantes, mas, têm pouca importância se 

não estiver presente no professor o princípio da formação da pessoa, especialmente, no 

seu aspecto ético, como nos ensina o mestre Escolástico. 



 

 

 Caso queiramos formar cidadãos conscientes de seus papéis sociais, formar 

pessoas capazes de, quando adultos, lutarem pela permanência da democracia, do 

espírito de humanidade, de urbanidade, é preciso ensinar as nossas crianças a estudarem 

tendo como exemplo os princípios apontados pelo Mestre Tomás. Suas máximas não 

são exclusivas a ele. Aparecem em outros autores, de outros tempos, como em Kant 

(1724-1804), uma das maiores autoridades do século XVIII e início do XIX. Esse 

filósofo aponta para a exigência de se educar as crianças não apenas para o cotidiano, 

mas, também, para o futuro. 

 
Um princípio da pedagogia, o qual principalmente os homens que propõem 
planos para a arte de educar deveriam ter ante os olhos, é: não se devem educar 
as crianças segundo o presente estado da espécie humana, mas segundo um 
estado melhor, se possível no futuro, isto é, segundo a idéia de humanidade e da 
sua inteira destinação. Esse princípio é da máxima importância (KANT, 1996: 
20-23).  

 

 Em Kant, como em Tomás de Aquino, a educação deveria ter como objetivo 

formar pessoas para o convívio em sociedade. Certamente, há grandes distinções entre o 

mestre Dominicano do século XIII e o Filósofo dos séculos XVIII e XIX, pois, o tempo 

histórico, a formação de ambos, as atuações sociais de cada um os diferenciam. 

Contudo, ambos pensaram na formação de sujeitos conscientes que soubessem atuar nas 

suas respectivas ambiências cotidianas. Para o mestre, esta ambiência é a citadina; para 

o filósofo trata-se de pensar nos homens que comporão e governarão a sociedade no 

futuro. Tomemos como exemplos estes dois autores e, pela experiência da história, não 

descuremos da formação de nossas crianças. Para isso precisamos estar atentos e 

comprometidos com a formação dos professores. 

 Após estas considerações sobre a importância da formação de pessoas e o 

sentido próprio de ser, retomemos formulações de Tomás de Aquino que tratam da 

relação de ensino e aprendizagem no texto De Magistro. 

 O primeiro aspecto que salientamos acerca dessa relação em Tomás reside no 

fato de que, por princípio, o homem pode ensinar e aprender por possuir o intelecto “[...] 

ora, a operação própria do homem, enquanto é homem, consiste em pensar, pois é nisto 

que difere dos animais, e por isso é que Aristóteles deposita a última e a felicidade nessa 

operação” (TOMÁS DE AQUINO, 1999: 119). É do intelecto, portanto, que deriva o 

Ser humano e toda sua sabedoria. O mestre Dominicano continua a conceber o homem 

do mesmo modo que os religiosos de seu tempo, ou seja, como um ser criado por Deus, 



 

 

assim como os demais seres da natureza. Todavia, inaugura uma concepção nova de 

homem. Não apenas a mencionada por nós, que corpo e alma formam um ser uno, mas, 

algo fundamental é apresentado no seio da sociedade cristã ocidental do século XIII: a 

idéia de que o homem possui intelecto e, por isso, tem livre-arbítrio. 

 

É de facto evidente que este homem em concreto pensa, pois nunca chegaríamos 
a procurar saber o que é o intelecto se não pensássemos; nem quando 
procuramos saber o que o intelecto é de nenhum princípio mais procuramos 
saber senão daquele pelo qual pensamos. Daí que Aristóteles diga: “Chamo 
intelecto àquilo pelo qual a alma pensa” (TOMÁS DE AQUINO, 1999: 103). 

 

 Essa afirmação revolucionou o pensamento e o ensino. Ao afirmar que o 

homem, porque pensa pode ensinar, colocou por terra a idéia de que a sabedoria era um 

dom divino, concepção que tinha sido construída no inicio do medievo e que 

permanecera dominante na sociedade até as escolas urbanas do século XII. Ao deslocar 

para o homem a possibilidade de ensinar e aprender, Tomás de Aquino humanizou a 

sabedoria. Entretanto, ainda que fosse uma atividade e possibilidade humana, ela não 

era inata, ou seja, nem todas as pessoas a possuíam. Os homens precisavam aprender 

para serem professores, do mesmo modo que os alunos, por seu turno, precisavam ter 

determinadas disposições intelectivas para aprender. 

 

Ora, o ensino pressupõe um perfeito ato de conhecimento no professor; daí 
que seja necessário que o mestre ou quem ensina possua de modo explícito e 
perfeito o conhecimento cuja aquisição quer causar no aluno pelo ensino. 
Quando, porém, alguém adquire o conhecimento por um princípio 
intrínseco, aquilo que é causa agente do conhecimento só o é em parte, a 
saber, quanto às razões seminais do conhecimento, que são os princípios 
comuns. E não se pode, por conta de uma tal causalidade, aplicar com 
propriedade o nome de professor ou mestre

 

 (TOMAS DE AQUINO, 2001: 
41-42. Grifo nosso) 

 Do ponto de vista do Aquinate só poderia ser mestre aquele que detivesse o 

conhecimento em seu sentido perfeito, ao que poderíamos dizer, nos dias atuais, um 

conhecimento consolidado e profundo. Somente quem conhecesse de forma 

substanciosa e mediante laborioso estudo poderia ser professor. Dito de outro modo, 

aquele que conhecesse e possuísse saberes apenas a partir do senso comum não poderia 

ser chamado de mestre. Pode até ensinar, mas, não criava, em ato, o conhecimento no 

aluno. 



 

 

 Ainda a respeito dos aspectos relativos à atuação do professor, o mestre 

Dominicano destacava que, de todas as profissões, a única capaz de transformar e 

infundir no outro as mesmas habilidades era a do mestre. “O médico cura não porque 

tem a saúde em ato, mas porque tem o conhecimento da arte médica; já o professor 

ensina precisamente porque tem o conhecimento em ato” (TOMAS DE AQUINO, 

2001: 43). Com efeito, o médico era capaz de curar o outro e, às vezes, até de curar a si 

mesmo. O mesmo processo ocorria com o arquiteto, outro exemplo dado por Tomás de 

Aquino, que planejava construções. Mas, ambos não podiam infundir no outro seus 

saberes enquanto profissões. Somente poderiam fazer isso se tornassem professores de 

suas artes. Todavia, o professor tinha por principio da profissão ensinar e transformar o 

outro. 

 Outro aspecto relevante explicitado por Aquino no que diz respeito à atuação do 

professor no processo de ensino incidia no fato de que:  

 

O professor infunde conhecimento no aluno não no sentido – numérico – de 
que o mesmo conhecimento que está no mestre passe para o aluno, mas 
porque neste, pelo ensino, se produz passando de potência para a ato um 
conhecimento semelhante ao que há no mestre (TOMAS DE AQUINO, 
2001: 35). 

 
 O docente, para o mestre Dominicano, usando termos contemporâneos, não 

poderia ser um mero reprodutor do saber, não poderia simplesmente passar para o 

aluno, mas, infundir no aluno a possibilidade do conhecimento. Para ele, a relação de 

ensino-aprendizagem poderia ser entendida a partir da relação ato e potência, ou seja, o 

conhecimento existiria em ato no mestre e, como o educando possuía intelecto por ser 

pessoa, ele poderia, ao apreender este conhecimento, transformar o que existia apenas 

na forma de potencia em ato. É exatamente porque essa possibilidade de aprendizagem 

existia como possibilidade no aluno que o mestre afirmava que ‘o conhecimento 

preexiste no educando’. 

 

Ora, o conhecimento preexiste no educando como potência não puramente 
passiva, mas ativa, senão o homem não poderia adquirir por si mesmo. E 
assim como há duas formas de cura: a que ocorre só pela ação da natureza e 
a que ocorre pela ação da natureza ajudada pelos remédios, também há duas 
formas de adquirir conhecimento: de um modo, quando a razão por si 
mesma atinge o conhecimento que não possuía, o que se chama descoberta; 
e, de outro, quando recebe ajuda de fora, e este modo se chama ensino. Mas 
nos casos em que se trata conjuntamente de natureza e arte, a arte deve atuar 



 

 

do mesmo modo [...], a natureza, em um doente que padece por sofrer frio, 
restabelece a saúde proporcionando-lhe aquecimento [...]. E assim, do 
mesmo modo, no ensino: o professor deve conduzir o aluno ao 
conhecimento do que ele ignorava, seguindo o caminho trilhado por alguém 
que chega por si mesmo à descoberta do que não conhecia (TOMÁS DE 
AQUINO, 2001: 31-32). 

 

 A definição de ensino de Tomás é bastante importante e novamente retomamos a 

importância do intelecto e a idéia de que o conhecimento não é inato no homem. Só 

existe ensino quando o mestre infunde no aluno uma ação, ou seja, quando atua de 

forma a modificar o educando e quando este se modifica em virtude de algo que recebeu 

externamente de outra pessoa. Em suma, só é ensino quando há transformação naquele 

que aprende, por conseguinte, o conhecimento torna-se, também, ato no educando. 

 

No aluno, as representações das coisas inteligíveis, pelas quais se produz o 
conhecimento recebido pelo ensino, são imediatamente de seu intelecto 
agente, mas mediatamente propiciadas pelo professor, [...] a partir dos quais 
o intelecto agente capta os conteúdos e os representa [...] (TOMÁS DE 
AQUINO, 2001: 36). 
 

 O aluno, no entanto, apreendia o que lhe era ensinado pelo mestre, segundo 

Tomás de Aquino, porque possuía intelecto. Somente por meio dele poderia assimilar e 

apropriar-se dos saberes pertencentes ao mestre. Desse modo, no processo de 

aprendizagem, o intelecto do aluno somente processava aprendizagem se, em seu 

intelecto agente, preexistisse em potência as condições para isso. Nesse sentido, para o 

mestre Aquinate, o processo de ensino e aprendizagem se realizava quando o mestre 

tinha em si o saber consolidado e o educando, por sua vez, possuía no intelecto a 

possibilidade desta aprendizagem. Assim, em Aquino, o conhecimento ocorria quando 

os dois Seres envolvidos possuíam as condições para ensinar e para aprender. Por 

conseguinte, a educação não se fazia quando uma das partes não estava preparada para 

concretizá-lo. Cabe ressaltar, contudo, que nas formulações tomasianas recaía sobre o 

mestre a responsabilidade do ensino, pois, do seu ponto de vista, o professor era o motor 

do processo. 

 

Considerações Finais 

 



 

 

 Esperamos ter deixado explicito a importância da leitura de Tomás de Aquino na 

atualidade, especialmente àqueles que são ou pretendem ser docentes, não porque suas 

palavras possuem uma verdade eterna e precisem, em conseqüência, ser conservadas e 

cristalizadas. Ao contrário, como historiadores e historiadores da educação, 

reconhecemos que as formulações de um autor são caminhos e soluções para o seu 

tempo histórico e, ultrapassada essa época, suas proposições não têm mais validade 

como soluções. No entanto, exatamente porque somos historiadores e sabemos que as 

experiências do passado podem nos ensinar, buscamos no mestre Dominicano a 

essência histórica de seu pensamento que permanece no tempo: de que somos Seres 

especiais, dotados de intelectos e, por isso, podemos ensinar e aprender. Em virtude 

disso, devemos sempre, enquanto docentes, formar pessoas na sua totalidade, 

construindo pessoas sábias de conteúdo e de ética. Quando ensinamos uma criança a ler 

e a escrever devemos ensinar, também, as condições para ser sujeito consciente em seu 

lócus. A nosso ver, esta é grande lição que podemos depreender e conservar de Tomás 

de Aquino e foi essa a resposta dada à minha aluna: só somos professores quando somos 

capazes de transformar nosso aluno. 
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