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A pesquisa geral que está sendo desenvolvida na bolsa IC tem por foco a
reconstrução das noções centrais da teoria da ação humana presentes na Suma de

Teologia de Tomás de Aquino. Para o presente SIC, optou-se por delimitar a investigação à
resposta de Tomás à seguinte questão: “se é próprio à natureza racional agir em vista de

um fim?”. (S.T. I-II, q. 1, a. 2). Essa pergunta deve ser entendida como indagando pela
possibilidade de existirem outros seres que agem orientando-se pela busca de um fim que
lhes é natural, ou seja, pergunta-se em última instância pelo papel desempenhado pela
teleologia na obra do pensador medieval.
Tomás de Aquino deixa claro que todos os seres naturais são efetivamente
marcados por tendências teleológicas, sem que isso signifique que o comportamento
humano seja totalmente redutível a tendências naturais. Se o agente não fosse determinado
para uma ação em particular, não se entenderia porque ele faz uma coisa e não outra.
Partindo disso, Tomás estabelece a distinção entre vontade e inclinação natural, atribuindo
a primeira exclusivamente à natureza racional ao passo que a segunda se aplicaria a todos
os seres naturais.
O presente trabalho objetiva, portanto, reconstruir a argumentação de Tomás de
Aquino acerca da peculiaridade da natureza humana e de sua agência por oposição ao
comportamento dos demais seres naturais. Por tratar-se de uma pesquisa em história da
filosofia medieval, o método de investigação empregado caracteriza-se por ser uma
reconstrução conceitual e um estudo analítico de artigos da Suma de Teologia nos quais o

pensador medieval defende sua teoria da ação humana.

