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DISPUTAÇÃO I 
SEÇÃO V, §§ 46-52* 

SE A METAFÍSICA É UMA CIÊNCIA ESPECULATIVA PERFEITÍSSIMA OU VERDADEIRA 
SABEDORIA 

Afasta-se a dúvida sobre a subalternação das outras ciências à metafísica 

46. Opinião de alguns. – De fato, ocorre aqui uma dúvida a respeito 
desta característica: se este comando ou direção da metafísica sobre as ou-
tras ciências é tal, que todas as ciências, por razão dele, devem ser ditas su-
balternarem-se à metafísica. Pois não faltou quem julgasse desta maneira a 
respeito deste comando da metafísica, de tal modo que, por razão dele, dis-
sessem que todas as ciências são subalternadas e que apenas a metafísica é 
pura e simplesmente ou a única subalternante. Parecer que alguns atribuem 
a Aristóteles, I Física c. 2 e livro I Posteriores Analíticos c. 7 e a Platão, livro 
VII da República onde discute sobre a metafísica sob o nome de dialética. 
Sto. Tomás insinua o mesmo no opúsculo Sobre a natureza do gênero, c. 
14. Outros, no entanto, negam pura e simplesmente esta subalternação; este 
é o parecer comum e aceito como se pode ver em Javelli, I Metafísica q. 2, 
Soncinas, Livro IV, q. 9, Soto I Física, q. 11. Outros, finalmente, usam de 
uma distinção e ensinam que sob uma noção ou uso da palavra subalterna-
ção, a metafísica pode ser dita subalternante, pelo menos de alguma manei-
ra, mas o negam pura e simplesmente. Leia-se Fonseca, Liv. IV, c. 1, q. 1. 

47. O que é ciência subalternada. – No entanto, para que não nos insta-
lemos na ambiguidade dos nomes, suponhamos que é dita propriamente su-
balternada a outra a ciência que, essencialmente ou necessariamente, pela 
natureza da coisa, desta depende no ser ciência, de tal modo que não possa 
ser ciência a não ser que se una com a subalternante e dela receba a evi-
dência dos princípios. Ora, a razão disto é que a ciência subalternada não 
tem princípios conhecidos por si mesmos e imediatos, mas conclusões de-
monstráveis na ciência superior; deste modo, assim como toda ciência de-
pende essencialmente da habilitação** dos princípios, igualmente a subal-

  
* Tradução de Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento. 
Francisco Suárez, Disputationes metaphysicae. Disputatio I, Sectio V, §4 46-52, in 

Opera omnia, Editio nova. Ed. C. BERTON, apud L. Vivès, Vol. 25, Paris 1861, pp. 51-53. 
** O tradutor traduz por habilitação o termo latino habitus (N.d.E.). 
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ternada da subalternante propriamente dita, porque ambas recebem a evi-
dência dos princípios de uma virtude superior. Dizes: de onde consta que a 
ciência subalternada não pode ter princípios conhecidos por si mesmos, 
mas conclusões demonstráveis alhures são princípios para ela? Responde-se 
que isto não pode caber senão à significação da palavra; pois nas coisas 
consta que há algumas ciências que se servem de tais princípios, como a 
medicina, a música etc.; dizemos, portanto, que estas são significadas pelo 
nome de subalternadas. Pois aquelas que têm princípios imediatos subordi-
nam-se proximamente e por si à habilitação dos princípios; então não há 
porque sejam ditas ter subordinação em relação a outra ciência, visto que 
não dependem dela por si; portanto, esta dependência de uma ciência de 
outra é significada pelo nome de subalternação. 

48. Quais condições são requeridas para a subalternação. – Do que re-
sulta que não há subalternação verdadeira a não ser entre ciências diversas; 
pois, ainda que na mesma ciência haja dependência de uma conclusão de 
outra, até os princípios, nem por isso a ciência pode ser dita, quer no todo, 
quer em parte, subalternada, visto que absolutamente toda a ciência subor-
dina-se, não a outra ciência anterior mas imediatamente à habilitação dos 
princípios; mas, no máximo, uma conclusão pode ser dita subordinada ou 
subalternada à demonstração de outra. É preciso, portanto, que as ciências 
sejam distintas e que tenham entre si a supracitada dependência e subordi-
nação. Acontece, no entanto, às vezes, que uma ciência tem a supracitada 
dependência de uma ciência superior, não em todos os seus princípios nem 
nas demonstrações de todas as conclusões mas em algumas; é dita então 
subalternada a ela, não no todo, mas quanto a uma parte ou por subordina-
ção parcial, não total; modo pelo qual a geometria é dita ser subalternada à 
filosofia natural porque, embora sirva-se de muitos princípios indemonstrá-
veis, possui alguns que são demonstrados na filosofia, como este de qual-
quer ponto a qualquer ponto traça-se uma linha, que é demonstrado na físi-
ca, pois os indivisíveis não são imediatos, pelo fato de que uma quantidade 
contínua não pode ser composta de indivisíveis. 

49. De onde surge a subalternação de uma ciência a outra. – Esta de-
pendência de uma ciência de outra costuma originar-se da subordinação 
dos objetos; pois como o ser da ciência consiste na ordem ao objeto, assim 
também os princípios lhe são proporcionados. Pelo que, se os objetos de 
duas ciências não forem subordinados entre si, como é possível se forem 
gêneros ou espécies totalmente divididos entre si, entre estas ciências não 
pode haver subalternação. É preciso, pois, que esta subalternação se funde 
nos objetos, sem dúvida no fato de que o objeto de uma é o mesmo com o 
objeto da outra, acrescentada uma diferença acidental, que no ser do ente 
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seja por acidente, mas no ser do cognoscível cientificamente seja de algum 
modo por si e constitua um objeto especial de cognoscível cientificamente. 
Pois, quando dois objetos de ciência subordinam-se por si, inclusive no ser 
da coisa, isto é, como gênero e espécie ou como superior e inferior essenci-
almente, as ciências destes objetos não podem ser subalternadas, pelo me-
nos totalmente, porque, ou pertencem à mesma ciência, se estiverem intei-
ramente na mesma abstração, ou certamente, se as ciências forem diversas, 
ambas serão subalternantes, pois ambas podem ter princípios próprios to-
mados da diferença própria do objeto que consideram ou da primeira afec-
ção, e por meio deles poderá demonstrar as proposições restantes que são 
elaboradas sobre as afecções ulteriores. Pois a ciência do homem não con-
sidera o que cabe ao homem na medida em que é animal, mas apenas na 
medida em que é racional e nisto não é subalternada à ciência do animal, 
pois ser racional cabe imediatamente ao homem e deste princípio derivam 
as outras afecções do homem na medida em que é homem. Se houver al-
guma que dependa de algum modo do nível sensitivo como tal ou da con-
junção especial do sensível com o racional, quanto a isto a ciência do ho-
mem será parcialmente subalternada à ciência do animal, não porém com-
pleta e totalmente. 

50. Portanto, para a subalternação absoluta e total é necessário que o 
sujeito da ciência subalternada acrescente ao sujeito da ciência subalternan-
te uma diferença acidental, como a linha visual acrescenta à linha, o núme-
ro sonoro ao número, o corpo humano sarável ao corpo humano; pois desta 
conjunção tanto provém que a ciência, que considera especialmente as 
propriedades que dimanam deste conjunto como tal, seja diversa da ciência 
que abstrai desta composição e considera o sujeito em si, como também 
que os princípios de tal ciência sejam conclusões de uma ciência superior, 
pois, sem dúvida as propriedades de tal composto dimanam dos próprios 
componentes e das propriedades que têm em si e que são demonstradas 
numa ciência superior. Sobre tudo isto disserta-se mais amplamente no livro 
I dos Posteriores Analíticos, c. 11; aqui, porém, é apenas aludido e tocado 
para que expliquemos brevemente de que modo a metafísica está afeta às 
outras ciências mesmo quanto a esta propriedade. 

51. Nenhuma das propriedades da ciência subalternante se encontra na 
metafísica. Portanto, a partir do que foi dito conclui-se, sem obscuridade, 
que nenhuma propriedade da ciência propriamente subalternante cabe à 
metafísica em relação às outras ciências. Com efeito, em primeiro lugar, as 
outras ciências não dependem da metafísica de modo nenhum no ser ciên-
cia, pois não dependem em toda a evidência e certeza de seus princípios. 
De fato, têm seus princípios imediatos e indemonstráveis ostensiva e dire-
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tamente; o que é suficiente para que possam ter a evidência deles imedia-
tamente a partir da habilitação dos princípios, o que basta para gerar ciên-
cia. Com efeito, embora a metafísica possa demonstrar de algum modo estes 
princípios, esta demonstração não é pura e simplesmente necessária para o 
juízo evidente de tais princípios, já que a partir dos termos podem ser co-
nhecidos evidentemente e esta demonstração não ser propriamente a priori, 
mas por redução ao impossível, ou no máximo por alguma causa extrínseca. 
Portanto, a metafísica não é pura e simplesmente necessária para a evidên-
cia destes princípios; portanto, nem para que a habilitação por eles gerada 
seja verdadeira ciência; portanto, tal habilitação não é uma ciência subal-
ternada à metafísica. Por outro lado os objetos das ciências inferiores não 
são subordinados acidentalmente ao ente ou à substância; mas por si e es-
sencialmente, como é patente no ente natural, que é objeto da filosofia, e 
na quantidade, que é objeto da matemática. A razão é que sob o ente nada 
está contido por acidente, mas por si. Se houver alguma ciência que trate de 
algum ente de razão, ela de maneira nenhuma subordina-se à metafísica na 
medida em que trata do ente real, pois o ente de razão como tal não está 
contido sob o ente real, mas é diverso por primeiro. No entanto, na medida 
em que a metafísica trata do ente de razão, assim qualquer ente de razão 
está contido sob o ente de razão como tal, que o metafísico considera, não 
por acidente mas por si. Portanto, não ocorre uma subalternação própria e 
total. O que a própria prática ensina; do contrário, a metafísica deveria ser 
adquirida antes de todas as ciências, porque sem ela não poderia haver ne-
nhuma ciência. Ora, o oposto se dá na prática por causa das causas acima 
indicadas e, no entanto, verdadeiras demonstrações são feitas a partir dos 
princípios conhecidos por si mesmos sem a metafísica, especialmente nas 
matemáticas. Não ocorre, portanto, verdadeira subalternação. Que, porém, 
em uma ou outra conclusão ocorra às vezes, nada obsta, como se pode en-
tender facilmente a partir dos princípios propostos. 

52. Que, se alguém, por meio de uma palavra ampliada, deseje chamar 
de subalternação aquela excelência e como que comando, que a metafísica 
tem sobre as outras ciências, na medida em que, de algum modo, pode es-
tabelecer e confirmar seus princípios ou na medida em que atinge o fim úl-
timo ou a felicidade humana, não se deve polemizar com isto, pois trata-se 
de uma discussão de palavra, especialmente porque autores de peso às ve-
zes usam de tal modo de falar, como é possível ver em Simplício, liv. I, Físi-
ca, texto 8 e Temístio, na Paráfrase ao I Posterior, c. 2. Aristóteles, porém, 
nunca se serviu deste modo de falar, nem requereu esta propriedade para a 
noção de sabedoria, mas apenas que domine de certo modo as outras ciên-
cias, o que é de longe diverso, como consta pelo que foi dito. 




