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DISPUTAÇÃO XXXI 
SECÇÃO III * 

COMO E EM QUE É QUE SE DIFERENCIAM, NAS CRIATURAS, O ENTE EM POTÊNCIA 
E O ENTE EM ATO, OU A ESSÊNCIA EM POTÊNCIA E EM ATO 

1. Nesta secção, importa estabelecer outro princípio e fundamento do 
que vai ser dito: seguramente nas coisas criadas o ente em potência e o ente 
em ato distinguem-se imediata e formalmente enquanto simplesmente ente 
e não-ente. Alguns chamam esta distinção ‘real negativa’, já que um extre-
mo é uma coisa verdadeira e o outro não; outros chamam-lhe ‘ente de ra-
zão’, porque não se trata de duas coisas mas apenas de uma, que é conce-
bida e comparada pelo entendimento como se fossem duas. E este princípio 
é comummente aceite inclusive na escola de S. Tomás, como se constata 
pelo livro de Metafísica IX, questão 3 e outros. 

ACERCA DA POTÊNCIA OBJETIVA: EM QUE CONSISTE 

Para que, efetivamente, se compreenda este princípio, que é muito ne-
cessário para o que vamos dizer, importa advertir que alguns julgaram que o 
ente em potência designa algum modo positivo de ser da coisa que se diz 
estar em potência, que é um ente diminuto e imperfeito, comparado com o 
estado em que se diz que a coisa está em ato. De acordo com esta sentença, 
deve dizer-se que aqueles dois extremos são reais e positivos. Costuma atri-
buir-se esta opinião a Escoto, em II, dist. 16, q. 1, § Rationes istae, porque 
distingue a potência pela qual se denomina ente em potência, da potência 
ativa e passiva; e, portanto, costuma chamar-se objetiva, com base no mes-
mo Escoto, em II, dist. 12, q. 1, e segundo ele julga-se que é algo de real e 
positivo da parte do ente que se diz estar em potência. Mas nem Escoto 
afirmou este último, nem isto tem em si nenhuma verosimilhança. Com efei-
to, Escoto nunca entendeu que a potência puramente objetiva fosse algo po-
sitivo distinto da causa produtora e pressuposto para a ação desta por parte 
da coisa possível. E mais, se se ler atentamente, nega-o abertamente na dita 
distinção 12; logo, só chamou ‘ente em potência objetiva’ ao próprio ente 

  
* Tradução de Adelino Cardoso. 
Francisco Suárez, Disputationes metaphysicae. Disputatio XXXI, Sectio III, in Opera 

omnia, Editio nova. Ed. C. BERTON, apud L. Vivès, Vol. 26, Paris 1861, pp. 233-235. 
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possível porque ele se comporta como objeto da potência produtora. Por 
conseguinte, só difere no nome, chamando ente em potência objetiva àqui-
lo a que chamamos ente potencial e julga que Aristóteles fala dessa potên-
cia objetiva no livro IX da Metafísica, quando diz que a potência e o ato 
existem no mesmo género; mas já falámos acima sobre o sentido deste axi-
oma e não tem nada a ver com o que está agora em questão. 

3. Assim, é evidente que aquele ser em potência ou aquela potência 
objetiva não possa ser algo verdadeiro e positivo na própria coisa que se diz 
estar em potência; em primeiro lugar, por aquilo que foi dito no parágrafo 
anterior, porque ou essa potência é produzida ou é completamente impro-
duzida; se é improduzida, não é nada distinto do criador; se é produzida, é-
o desde a eternidade e necessariamente - o que se não pode afirmar sem er-
ro; ou é-o livremente e no tempo e, assim, antes de ser produzida, ela pró-
pria estava em potência objetiva e, por conseguinte, a coisa inteira, sem tal 
potência na coisa produzida, estava na potência real e positiva que existia 
em ato. Em segundo lugar, tal potência ou permanece ou não permanece na 
coisa produzida. Se não permanece, não pode ser nada de real e positivo; 
como é que, efetivamente, esse ente, como quer que o imaginemos, se fosse 
algo de positivo e real, seria destruído mediante a produção do ente em ato? 
Mas se aquela potência permanece na coisa produzida, então aquela potên-
cia já não é meramente objetiva, mas também subjectiva, e as coisas não 
seriam feitas do nada, mas de uma potência pressuposta, como do sujeito 
ou matéria da qual se faz a coisa. Em terceiro lugar, mostrámos acima (fa-
lando propriamente sobre a coisa positiva e atual) que não há nada de real 
na essência possível antes que ela seja feita. Logo, não pode haver nela uma 
potência real positiva, já que toda a potência real positiva é alguma coisa 
verdadeira ou fundada em alguma realidade e entidade. Por isso, como jus-
tamente notou S. Tomás, I, q. 9, a. 2, as criaturas só são chamadas possíveis 
por denominação com base em alguma potência ativa ou passiva. Quando, 
porém, esta denominação é tomada da potência passiva ou da potência ati-
va da causa segunda, então já pressupõe a dita potência produzida por ou-
tro, já que a causa segunda, ou alguma potência passiva real, não pode ser 
totalmente improduzida. Pelo que (diz S. Tomás) todas as criaturas, antes de 
existirem, não eram passíveis de existir mediante alguma potência criada, 
posto que nenhum [ente] criado é eterno, mas mediante a mera potência di-
vina, enquanto Deus pode produzi-las no ser. Por conseguinte, da parte das 
criaturas só se pressupõe que não haja contradição em que sejam produzi-
das assim, porque se não pode requerer ou pressupor nada de real nelas.  

4. E a potência a respeito da qual se diz estarem em potência objetiva, 
pode ser algo nessas mesmas [criaturas], mas na causa pela qual podem ser 
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feitas, porque estar em potência objetiva outra coisa não é senão poder 
apresentar-se como objeto a alguma potência, ou melhor, à ação ou à cau-
salidade de alguma potência. Ora, uma coisa não pode apresentar-se como 
objeto a si própria, tal como não pode ser feita por si mesma mas por um 
outro e, consequentemente, diz-se que está em potência objetiva em ordem 
à potência de um outro e, por denominação derivada desta, chama-se uma 
coisa possível. Logo, resta que o ente em potência enquanto tal não exprime 
o estado ou o modo positivo do ente, mas antes que, além da denominação 
derivada da potência do agente, encerra negação, mas que ainda não pas-
sou da dita potência ao ato. Assim, portanto, diz-se em potência porque 
ainda não passou ao ato e, por isso, quando se cria uma coisa, deixa de es-
tar em potência, não deixa de estar sujeita à potência divina e contida nela, 
mas porque já não está só nela, mas também saída/fora dela e em si própria. 
Aquele estado em potência excluía este.  

O QUE É QUE A ESSÊNCIA EM ATO ACRESCENTA À ESSÊNCIA EM POTÊNCIA? 

5. Em segundo lugar, deve observar-se principalmente que, acerca do 
outro extremo, ou seja, o ente ou a essência em ato, os autores frequente-
mente dizem que a essência em ato acrescenta a existência à própria essên-
cia. Este modo de falar, de acordo com a sentença daqueles que afirmam 
que a essência existente se não distingue realmente do seu ser (esse), deve 
entender-se necessariamente de uma adição segundo a razão ou impropri-
amente dita. Com efeito, se nos referimos à essência em ato por compara-
ção com a essência em potência, parece que se diz de um modo pouco 
próprio que lhe acrescenta a existência porque a adição real não se faz se-
não a um ente real, porquanto aquilo a que se faz a adição tem algo de en-
tidade; logo, propriamente falando, não se lhe faz uma adição, salvo por-
ventura segundo a razão, na medida em que a essência em potência objeti-
va é apreendida à maneira de ente (per modum entis) e dir-se-ia com mais 
propriedade que a essência como ente em ato se distingue mediante a exis-
tência atual de si mesma enquanto está em potência. Daí que, se nos refe-
rimos à essência em ato, de modo nenhum se pode dizer, de acordo com 
esta sentença, que a essência existente acrescenta a existência à essência 
em ato, porque a essência que é um ente em ato inclui formal e intrinseca-
mente a existência; com efeito, por intermédio dela, de acordo com esta 
sentença, o ente em ato constitui-se e distingue-se do ente em potência, 
como se disse. Por isso, mais frequentemente recorrem a esse modo de falar 
os autores que julgam que o ser (esse) se distingue realmente da essência da 
criatura, como é evidente pelos autores acima citados, entre os quais Egidio 
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Romano, Quodlibet I, q. 7, diz que o ser (esse) se imprime à essência quan-
do ela é criada e se torna existente. Esta afirmação, se a entendermos a res-
peito da essência em potência tal como ela era, ou melhor, era pensada an-
tes da eficiência divina, ou é totalmente falsa ou muito imprópria e metafó-
rica: Como é que, efetivamente, o ato se pode imprimir àquilo que não é 
nada? Com efeito, o ato não pode imprimir-se senão à potência receptiva: 
ora, a essência assim considerada não está em potência receptiva, mas me-
ramente objetiva. Portanto, a fim de que aquela locução e outras semelhan-
tes possam ter um sentido verdadeiro, de acordo com a sentença anterior-
mente enunciada, é necessário que ela seja entendida acerca da essência 
em ato, a qual, comparada com o ser (esse), é uma potência receptiva do 
mesmo, contudo não é a essência atual senão quando recebe o ato de ser.  

6. Daqui, porém, segue-se necessariamente, que embora a essência 
atual apenas difira da potencial a não ser quando existe (est), ou também 
porque está sob o ato de ser, todavia formal e precisamente não difere ime-
diatamente no ato de ser, mas na sua entidade essencial ou no ser da essên-
cia atual. Importa dizê-lo, distinguindo realmente a essência atual da exis-
tência, tal como a potência real do ato. Porque, tal como mostrámos, o ente 
em potência objetiva é absolutamente nada ou não-ente em ato; logo, qual-
quer entidade atual difere do ente em potência formal, imediata e precisa-
mente por aquilo que é no seu género a entidade atual e deixa o ser (esse) 
potencial; mas a essência atual no ser de essência difere da essência em po-
tência, como é evidente, e não difere formal e precisamente pela existência, 
mas por aquela atualidade que tem em si, distinta da existência, porque a 
não tinha em ato enquanto estava em potência; logo. Além disso, porque, 
segundo aquela entidade atual está em potência receptiva da existência, na 
qual não estava enquanto considerada na mera potência objetiva. Ademais, 
vê-se claramente na humanidade de Cristo, se se supõe que existe pela exis-
tência incriada do Verbo, porque não obstante, ela própria, precisamente 
concebida, é uma entidade atual criada e portanto também concebida agora 
como proximamente apta para se unir ao Verbo, o que não tinha antes da 
criação; portanto, aquela humanidade, como entidade atual da essência, di-
fere de si própria em potência pela sua própria entidade criada da essência 
e não só pelo ser incriado de Deus.  

7. Declara-se e confirma-se mais amplamente o seguinte: com efeito, se 
a essência e a existência são coisas diversas, tal como a essência pode ser 
em potência e em ato, também a existência criada está em potência e em 
ato; e tal como a essência não pode ser atual, a não ser ligada à existência, 
assim também a existência não pode ser atual a não ser ligada à essência. 
No entanto, formal e intrinsecamente a existência atual não difere de si pró-
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pria como potencial pela essência, mas pela sua entidade atual, que não ti-
nha em ato enquanto estava em potência; o mesmo se passa, portanto, com 
a essência, se a compararmos consigo própria em potência, segundo a atua-
lidade separada (praecisam) da essência. De igual modo, não só a essência 
separada e a existência separada, mas também o todo composto de ser e es-
sência pode ser concebido por nós como em potência e em ato, como é 
evidente; todavia este ente em ato não se distingue adequadamente de si 
próprio em potência, porque acrescenta a existência à essência, já que em 
ambos os estados inclui a existência de modo proporcionado; mas difere pe-
la sua entidade inteira adequada porque, seguramente enquanto está em 
ato, tem a atualidade da essência e da existência, ao passo que, enquanto 
está em potência, não tem nenhuma delas. 

8. Por conseguinte, é universalmente verdade, segundo o princípio 
acima avançado, a saber, que o ente em ato e o ente em potência se distin-
guem de modo imediato formalmente como ente e não-ente e não como se 
se acrescentasse um ente a outro ente. E, consequentemente, é também ver-
dade que a essência enquanto ente atual se distingue imediatamente da es-
sência potencial pela sua própria entidade atual, quer requeira outra entida-
de ou outro modo para a ter, quer não; porquanto a razão da essência em 
ato é a mesma de qualquer ente em ato. Daí que, para falar formalmente e 
abstrairmos de toda a opinião, não deve dizer-se que a essência atual se dis-
tingue da potencial porque tem a existência, pois, embora também isso se 
possa verificar, ou formal e proximamente, ou radical e remotamente, de 
acordo com várias opiniões, não obstante formalíssima e imediatamente, em 
toda a sentença separa-se a essência atual da potencial pela sua própria en-
tidade atual, que tem na razão de essência atual. 

 




