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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar o estudo de Tomás de Aquino sobre a 
propagação do homem quanto ao corpo (Summa Theologica, I, q. 119). Ele 
recorreu a algumas teorias aristotélicas (De generatione animalium) sobre nutrição e 
reprodução animal e deu interessante solução ao problema. Argumenta-se que 
tais conjeturas de Tomás de Aquino são compatíveis em muitos pontos 
importantes com a biologia moderna. 

 
Palavras-chave: Aristóteles, Max Delbrück, DNA, teoria da continuidade do plasma 

germinativo, teorias biológicas de Tomás de Aquino. 
 

Abstract: The aim of this paper is to present an analysis of the Thomas Aquinas’ study on 
the propagation of man, as to the body (Summa Theologica, I, q. 119). He made 
use of  some Aristotelian theories (De generatione animalium) on nutrition and  
animal breeding and offered an interesting solution to the problem. It is said 
that such Thomas Aquinas’ conjectures are compatible on many major points 
with modern biology. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Primeira Parte da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino termina 
com uma complexa questão biológica que trata do que atualmente se 
denomina de metabolismo, nutrição, biologia do desenvolvimento e genética. Como é 
próprio do programa de investigações cosmológicas do Aquinate, os 
elementos teóricos da análise dessas questões biológicas são tomados da obra 
de Aristóteles. Como se sabe, as contribuições do Filósofo de Estagira para o 
entendimento dos seres vivos ocupam parte extensa de sua obra. 
Profundamente interessado no estudo dos animais, o Estagirita dedicou cinco 
livros1 exclusivamente ao exame de diversos aspectos da biologia dos animais, 

                                                 
1 Na possível ordem cronológica em que foram escritos, os tratados zoológicos aristotélicos 
são: A história dos animais (Περὶ τα ζωα ιστοριαι, Historia animalium); As partes dos animais 
(Περὶ ζωων µοριων, De partibus animalium); O movimento dos animais (Περὶ ζωων κινησεως, De 
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que cobrem segundo os critérios atualmente utilizados, as áreas de 
classificação, anatomia, ecologia, genética, embriologia, fisiologia e 
comportamento. Os estudos zoológicos aristotélicos completam-se com uma 
teoria geral dos seres vivos que se encontra exposta no conhecidíssimo livro 
De anima2. Pode-se dizer que nenhum aspecto importante dos seres vivos 
deixou de ser analisado por Aristóteles3. Destarte, Tomás de Aquino tinha na 
obra aristotélica sólida e extensa base de teorias biológicas para enfrentar os 
inúmeros problemas relativos aos seres vivos que se apresentavam ao longo 
de suas investigações, fossem eles pertinentes às plantas, aos animais ou 
mesmo à espécie humana. A referida questão que encerra a Primeira Parte da 
Suma Teológica ilustra isso admiravelmente. Inicie-se, então, este breve exame 
do assunto com um resumo do que é tratado pelo Aquinate no local apontado 
e de como ele o fez4. 
 
1. O PROBLEMA DA PROPAGAÇÃO DO HOMEM QUANTO AO CORPO E A 

TRANSFORMAÇÃO DO ALIMENTO EM NATUREZA HUMANA (STh I, q. 119, a. 1 – 
Utrum aliquid de alimento transeat in veritatem humanae naturae.). 
 

Trata a questão 119, a que encerra a Primeira Parte da Suma Teológica, do 
problema da propagação do homem quanto ao corpo. Divide-se a questão em 

                                                                                                                                               

motu animalium); A marcha dos animais (Περὶ πορειας ζωων, De incessu animalium); e A geração 

dos animais (Περὶ ζωων γενεσεως, De generatione animalium). 
2 A alma (Περὶ ψυχης, De anima). Complementarmente, adicione-se também, para análise de 
temas biológicos, a obra: Da geração e da corrupção (Περὶ γενεσεως και φθορας, De generatione et 
corruptione). 
3 O biólogo, historiador e filósofo Ernst Mayr exalta Aristóteles em seu livro O 
desenvolvimento do pensamento biológico - [The Growth of Biological Thought; 1982]. Tradução: Ivo 
Matinazzo. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998 – e diz que: “quase em qualquer 
aspecto da história da biologia, deve-se começar com Aristóteles” e que “ninguém, antes de 
Darwin, deu maior contribuição para o entendimento do mundo vivo do que Aristóteles”, 
p. 110. 
4 Utiliza-se neste artigo a tradução da Suma Teológica de Alexandre Corrêa, publicada em 
edição bilíngue, latim e português, pela Escola Superior de Teologia São Lourenço de 
Brindes, Universidade de Caxias do Sul e Livraria Sulina Editora, segunda edição, 1980-
1981; todas as citações da Suma Teológica constantes do texto deste artigo são da tradução de 
A. Corrêa (a questão em tela está no Volume IV, p. 1016 – 1023). Usou-se também a 
excelente edição eletrônica da Suma Teológica em língua inglesa, disponível na rede mundial 
de computadores, que é muito útil para a localização de palavras: St. Thomas Aquinas 
Summa Theologica, IntraText Library - http://www.intratext.com/x/eng0023.htm. Recorreu-
se também às obras de Tomás de Aquino em latim, disponíveis no portal eletrônico 
CORPUS THOMISTICUM - S. THOMAE DE AQUINO OPERA OMNIA - 
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html. 
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dois artigos, sendo o primeiro dedicado a examinar se algo do alimento se 
transforma realmente em algo da natureza humana e o segundo considera se o 
sêmen, princípio da geração humana, é produzido pela alimentação. Eis, pois, 
muito resumidamente, como o Aquinate trata esses dois difíceis problemas 
biológicos. 

 
Quanto à conversão do alimento em natureza humana Tomás está 

seguro em defender a tese de que isso efetivamente se dá e assenta sua 
convicção em Agostinho. Diz o Aquinate:  

 
“ ‘Os alimentos corruptos da carne, isto é, que perderam a forma, 
passam a formar os membros.’5 Ora, a formação dos membros 
pertence realmente à natureza humana. Logo, os alimentos se 
transformam realmente nessa natureza.”6 

 
A longa solução do problema tratado nesse artigo inicia-se com uma 

proposição de Aristóteles que leva Tomás a dizer que “à natureza de um ser 
pertence, realmente, o que lhe pertence à constituição”7 e encerra-se com 
menção a outro ensinamento do Filósofo que assevera que “o alimento nutre 
porque é carne em potência.”8 

 
Essa solução resulta da análise e refutação de cinco objeções, que são as 

seguintes: 

                                                 
5 Esta ideia de Agostinho está em De vera religione, 40. 
6 STh I, q. 119, a. 1, c.  
7 Metaphysica, II, 1-2, 993b19 – 994b11; Sententia libri Metaphysicae, II, lect. II. 
8 STh I, q. 119, a. 1, sol. A ideia de Aristóteles mencionada encontrar-se-ia, segundo 
Alexandre Corrêa e a tradução eletrônica em língua inglesa IntraText, em De anima II, 4; 
nessa obra, o trecho que mais se aproximaria da ideia colocada pelo Aquinate está em 416b, 
11 – 13. Na tradução espanhola desse livro de Aristóteles (De anima. Tradução: Alfredo 
Llanos. Buenos Aires: Juárez Editor 1959), há nesse ponto (p. 65) nota de rodapé que 
remete a De generatione et corruptione, 322a, 16. Nesta última obra, no trecho final do Capítulo 
5, do Livro I (321a, 30 até 322a, 30), os termos da discussão se assemelham mais aos do 
texto da Suma Teológica, em especial o que está em 322a, 5-6, que na tradução de Mário 
Ferreira dos Santos (Aristóteles e as mutações. São Paulo: Logos. 1955. p. 111) está assim: 
“Evidentemente deve estar em potência o que aumenta, e, se se trata da carne, por 
exemplo, a carne em potência. Em entelequia, portanto, será outra coisa, e, por 
conseguinte, essa outra coisa, tendo perecido, tornou-se carne”. Na tradução de Renata 
Maria Pereira Cordeiro (Aristóteles. Da geração e da corrupção. São Paulo: Landy. 2001, p. 58), 
o trecho está assim: “É evidente que deve ser em potência aquilo que aumenta (por 
exemplo, se este último é carne, tal coisa deve ser em potência carne), mas então deve ser 
diversa em ato.” 
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1ª. Diz a Escritura que “tudo o que entra pela boca passa ao ventre e se 
lança depois num lugar escuso”9, pelo que nada do alimento se converteria 
realmente em natureza humana. O correto, diz Tomás, é entender por 
totalidade do que entra pela boca não o conjunto de todo o alimento ingerido, 
mas que em todo o alimento há algo impuro que é eliminado. 

 
2ª. Como Aristóteles diz que a matéria da carne advém e desaparece, 

então, nenhum alimento se transformaria realmente em natureza humana10. A 
essa objeção se responde, diz o Aquinate, considerando o que ocorre em uma 
fornalha, pois nela o fogo permanece formalmente, enquanto a matéria 
combustível se consome lentamente e é substituída por outra. A carne a que 
se refere o Filósofo, explica Tomás, deve ser entendida sob duplo aspecto: 
especificamente, ou formalmente, quanto ao que permanece sempre, em natureza 
e disposição, e materialmente, quanto ao que não permanece, mas é lentamente 
consumido e restaurado. 

 
3ª. Dizem os médicos que a água que faz parte da constituição corporal 

humana, uma vez perdida, não pode ser recuperada, mas poderia acontecer a 
sua recuperação se o alimento se convertesse em umidade. De fato, considera 
Tomás, que a água perdida pelo corpo não é recuperada pela alimentação e 
assemelha-se nisso à amputação da mão ou do pé. Contudo, prossegue o 
Aquinate, essa umidade do corpo não é verdadeiramente parte do corpo 
humano, pois não chegou a adquirir tal natureza específica. 

 
4ª. Se o alimento se convertesse em natureza humana, a alimentação 

defenderia o homem contra a morte. Explica Tomás que isso não ocorre 
porque a virtude assimiladora do corpo animal enfraquece com o tempo até 
que desaparece totalmente. Aplica aqui o Aquinate um exemplo de 
Aristóteles: a virtude do vinho se enfraquece com a adição contínua de água 
até que o vinho se torna totalmente aguado11. 

 
5ª. Se o alimento se convertesse realmente em natureza humana, vivesse 

um indivíduo muito tempo, como tudo o que é gerado pelo alimento e 
perdido seria depois recuperado, esse indivíduo perderia a identidade 
numérica, pois não seria ao longo do decurso da vida idêntico a si mesmo, 

                                                 
9 Mateus 15, 17. 
10 De generatione et corrupcione I, 5, 322a; In librum Aristotelis De generatione et corruptione expositio, 
I, lectio 16. 
11
 De generatione et corrupcione I, 5, 322a, 35; In librum Aristotelis De generatione et corruptione 

expositio, I, lectio 17. 
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pois a identidade numérica exige a identidade material. Resolve Tomás o 
problema colocado recorrendo novamente à imagem da fornalha usada por 
Aristóteles12: quando se lança lenha no fogo preexistente se diz que o fogo foi 
alimentado; se, porém, uma nova fornalha é posta a arder, diz-se que essa 
fornalha é numericamente outra e nova. Ora, continua o Aquinate, o que se 
dá nos corpos vivos assemelha-se ao que ocorre com um lenho que é 
consumido lentamente pelo fogo e substituído inteiramente por outro e, assim 
sendo, se mantém a mesma fornalha numericamente, porque a madeira que é 
acrescentada se transforma no fogo preexistente. 

 
Resolve, assim, o Aquinate o primeiro problema referente à 

transformação do alimento em estrutura do corpo humano; resta saber se 
também o material hereditário se relaciona com os elementos nutricionais, e 
como o faz, o que é tratado no artigo seguinte que encerra a questão. 

 
2. O PROBLEMA DA PROPAGAÇÃO DO HOMEM QUANTO AO CORPO - A 
RELAÇÃO DA VIRTUDE NUTRITIVA E DA VIRTUDE GERADORA (STh I, Q. 119. A. 
2 – utrum semen sit de superfluo alimenti vel de substantia generantis.). 
 

Tratada a questão da conversão do alimento em natureza humana, põe-se 
o Aquinate a examinar se também o sêmen é produto do alimento ou se faz 
ele parte da substância do gerador13. Tomás conclui que o sêmen é também 
produto do alimento e diz que o Aristóteles prova-o abundantemente14. 

 
Na solução, afirma Tomás que a virtude nutritiva serve à virtude 

geradora, de modo que o sêmen resulta do que sobra da transformação do 
alimento em componentes da estrutura corporal e dá como prova disso o fato 

                                                 
12
 De generatione et corrupcione I, 5, 322a, 10 - 15; In librum Aristotelis De generatione et corruptione 

expositio, I, lectio 16. 
13 Atente o leitor ao fato de que Tomás de Aquino, no seguimento de biologia aristotélica, 
atribui aos machos e às fêmeas funções nos processos reprodutivos que não estão de 
acordo com a biologia moderna; assim, por exemplo, lê-se em STh I, q.118, a.1, ad4: “Nos 
animais perfeitos, gerados pelo coito, a virtude ativa está no sêmen do macho, conforme o 
Filósofo [De generatione animalium , II, 3]; e a fêmea ministra a matéria do feto.” “Ad 
quartum dicendum quod in animalibus perfectis, quae generantur ex coitu, virtus activa est 
in semine maris, secundum philosophum in libro de Generat. Animal.; materia autem 
foetus est illud quod ministratur a femina.”] Essas diferenças, ainda que muito 
significativas, são irrelevantes para o que se discute neste presente estudo.  
14
 STh. I, q.119. a.2, c, em que se diz que “o Filósofo prova abundantemente que o sêmen é 

um alimento supérfluo [semen est superfluum alimenti]”; Tomás refere-se ao que diz Aristóteles 
sobre o assunto em De generatione animalium, I, 18; 724b - 726a. 
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de os animais corpulentos terem pouco sêmen relativamente ao volume do 
corpo15. 

 
O problema resolvido nesse artigo exigiu do Aquinate a análise e 

refutação de quatro objeções que são as seguintes: 
 
1ª. Afirma-se que a substância do gerador produz a substância do 

gerado16; como o gerado o seria do sêmen, conclui-se que este é parte da 
substância do gerador e não produto do alimento. Contesta Tomás a esta 
objeção dizendo que o sêmen tira a sua virtude da forma do gerador e não da 
matéria dele.  

 
2ª. Se o sêmen é produzido pelo alimento, o filho recebe algo do corpo 

do pai, mas não recebe nada do corpo do avô e não teria, assim, relação com 
qualquer um de seus ancestrais. Refuta o Aquinate esta tese com a ideia de que 
a relação entre o neto e o avô não se funda na matéria, mas na forma, pelo 
que, mesmo não havendo relação material entre o corpo do avô e o do neto, 
haveria no neto, contudo, uma virtude procedente do avô mediante o pai. 

 
3ª. Se o sêmen é produzido pelo alimento, o indivíduo gerado do sêmen 

de quem se alimentou do boi ou do porco teria mais afinidade com o boi ou 
com o porco do que com o pai ou com qualquer outro ancestral. Responde-se 
a essa objeção, diz Tomás, com o mesmo argumento usado na refutação do 
anterior, qual seja, o de que a afinidade não se funda na matéria, mas na 
forma. 

 
4ª. Como disse Agostinho que todos os descendentes de Adão existiram 

nele não somente pelo princípio seminal, mas também segundo a substância 
corporal17, não seria isso possível se o sêmen se originasse do alimento. Para 
Tomás, a ideia de Agostinho entende-se assim: a virtude seminal dos 
descendentes de Adão estava presente efetivamente nele, não em ato, mas em 
potência; o mesmo se deve dizer da substância corpórea, esta, porém, ainda 
que derivada de Adão, é ministrada na sua descendência pelas mães que a 
transmite a seus filhos. 

                                                 
15 STh. I, q.119. a.1, sol. A prova citada está no Filósofo (De generatione animalium, I, 18; 725a, 
30 - 32). Adiciona Tomás, ainda com base no Estagirita (op.cit., 725b, 30 – 726a, 6), que 
também os homens gordos, pela mesma causa dos animais volumosos, produzem pouco 
sêmen. 
16 JOÃO DAMASCENO, De fide orthodoxa, I, 8. 
17 AGOSTINHO DE HIPONA, De genesi ad litteram libri duodecim, X, 20, 35. 
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Resolve, assim, o Aquinate o segundo problema referente à 

transformação do alimento no corpo humano e se conclui, pois, que também 
o sêmen é produto do alimento. 

 
Dos difíceis problemas biológicos tratados pelo Aquinate na questão que 

encerra a Primeira Parte da Suma Teológica, destaque-se o último examinado, 
quer por sua complexidade, quer por dominar todo o conjunto dos assuntos 
tratados. Como dito por Tomás na resposta da segunda objeção do segundo 
artigo da questão, algo passa do avô para o neto mediante o pai, não obstante 
a não existência de nenhum vínculo material entre o avô e o neto; vínculos 
materiais há, considerando essa tríade parental, apenas entre o avô e o pai e 
depois entre o pai e o neto. Há, pois, algo material no sêmen que liga apenas 
dois a dois os membros desse trio genealógico; essa matéria se corrompe 
rapidamente nos processos somáticos e não passa para um terceiro membro 
da linhagem. Contudo, associado a esse elemento material, algo não material 
existe que perpassa imutavelmente toda a linhagem genealógica e estabelece o 
vínculo entre seus membros. O sêmen também é material somático produzido 
pelo alimento e sujeito, assim, aos processos naturais de geração e corrupção; 
por isso, estabelece ele apenas uma fugaz e diminuta ligação material entre pai 
e filho. No entanto, a função generativa própria do sêmen é de tal ordem que 
sua estrutura material está associada a um elemento formal que prolonga a 
ligação genealógica para incluir uma terceira geração, possibilitando, assim, 
vincular o avô ao neto mediante o pai. 

 
Fez Tomás todo esse raciocínio complexo aplicando eficientemente a 

biologia aristotélica, que ele conhecia profundamente18. Quanto às razões de o 
Aquinate tratar desse assunto biológico, são elas de clara natureza doutrinária, 
relativas ao tipo de vínculo existente entre Adão e seus descendentes e à 
questão do pecado original, como se apreende pelo contexto da discussão19. 

                                                 
18 É comum a errônea ideia de que Tomás de Aquino se limitou a repetir Aristóteles. 
Contrariamente a isso, tomem-se as abalizadas palavras do filósofo contemporâneo 
Alasdair MacIntyre [Animales racionales y dependientes – Dependent racional animals; 1999 – 
Traducción: Beatriz Martínez de Marguía. Barcelona/Buenos Aires: Paidós. 2001, p. 11]: 
“Santo Tomás de Aquino no solo fue, en sus idagaciones filosóficas un aristotélico, sino a 
menudo también un agudo y perspicaz intérprete y adaptador de Aristóteles.” A agudeza e 
perspicácia intelectual tomasiana a que se refere MacIntyre ficam certamente evidenciadas 
sobejamente no exame de STh I, q. 119. 
19 Não é objetivo do presente artigo tratar de assuntos teológicos, que são aqui examinados 
na medida mínima necessária para entender as razões que levaram Tomás de Aquino a 
examinar as questões biológicas em tela. O que está colocado nas palavras finais da questão 
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Antes de avançar a análise, convém proceder a uma digressão pelas teorias 
biológicas de Aristóteles, não somente porque Tomás fez abundante e 
competente uso delas, mas também porque, no assunto em tela, o Aquinate 
recorreu ao que talvez seja o ponto mais elevado das conjeturas biológicas do 
Estagirita. 

 
3. A FORÇA DA BIOLOGIA ARISTOTÉLICA E SUA APLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NA 

COSMOLOGIA DE TOMÁS DE AQUINO. 
 
Se não há dúvida entre os especialistas de nossa época relativamente à 

qualidade das reflexões de Aristóteles sobre os seres vivos, caberia perguntar, 
então, qual foi a sua especulação mais extraordinária. A considerar o parecer 
de Max Delbrück, físico que se dedicou eximiamente à biologia molecular20, a 
mais notável ideia do Estagirita foi ter intuído a existência do DNA e de suas 
propriedades. Delbrück dedicou dois pequenos artigos ao assunto, um dos 
quais é intitulado de forma a relevar claramente o conteúdo controverso: 
“Como Aristóteles descobriu o DNA”21. 

 
Para Delbrück, ajusta-se facilmente o que Aristóteles disse ao examinar 

questões de hereditariedade com o que hodiernamente se sabe sobre o DNA. 
O ponto exato de conexão entre esses dois conjuntos de teorias estaria na 
analogia que o Estagirita estabelece entre o sêmen e o embrião, por um lado, e 

                                                                                                                                               

119 da Primeira Parte da Suma Teológica claramente envolve o problema da vinculação 
biológica entre o corpo de Cristo e o de Adão e, também, o de como o pecado de Adão se 
tornou o pecado de todos os seus descendentes. Voltar-se-á a considerar brevemente essas 
questões mais adiante neste texto. 
20 Max Ludwig Henning Delbrück (1906 – 1981) foi agraciado em 1969 com o Prêmio 
Nobel de Fisiologia/Medicina, que dividiu com Alfred D. Hershey and Salvador E. Luria, 
“por suas descobertas concernentes ao mecanismo de replicação e à estrutura genética do 
vírus” (The Official Web Site of the Nobel Prize – Nobelprize.org - 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1969/). 
21 DELBRÜCK, MAX. “Aristotle-totle-totle”:. In J. Monod and E. Borek (eds.). Of Microbes 
and Life. New York: Columbia University Press, 1971, p. 50-55; DELBRÜCK, MAX. “How 
Aristotle discovered DNA”. AIP Conference Proceedings, Volume 28, (1976) pp. 123-130. 
[Reproduzido em Physics and our World: A Symposium in Honor of Victor F. Weisskopf, Kerson 
Huang (ed.), 123–130. New York: American Institute of Physics. 1976]. No título do 
primeiro artigo de Delbrück de exaltação das ideias biológicas aristotélicas, há um gracejo 
com o refrão de uma música à época mundialmente famosa, de autoria da então religiosa 
dominicana Irmã Luc Gabrielle (Jeanine Deckers), conhecida como “Soeur Sourire” (“Irmã 
Sorriso”), divulgada sobretudo pelo filme “The Singing Nun” (1965), que destacava 
episódios da vida de São Domingos de Gusmão e, após a narrativa de cada feito do santo, 
repetia: “Dominique, nique, nique ...”. 
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o carpinteiro e uma cama de madeira por ele produzida, por outro, análise que 
se encontra na obra De generatione animalium (Livro I, Capítulo 21 e 22). Explica 
Delbrück assim: 

 
“O princípio formal [que Aristóteles considerava ser exclusividade 
do sêmen, pois dizia que na reprodução ‘o macho contribui com o 
plano de desenvolvimento e a fêmea com o substrato’22] 
assemelha-se a um carpinteiro. O carpinteiro é a força movente 
que muda o substrato, mas a força movente não está contida 
materialmente no produto acabado.”23 

 
Com isso, Delbrück busca resumir a ideia essencial do que está nos 

fragmentos aristotélicos seguintes: 
 

“O sêmen em nada contribui com o corpo material do embrião, 
mas somente comunica-lhe o programa de desenvolvimento. Essa 
capacidade é a que age e cria, enquanto o material que recebe 
essas instruções, e é conformado por ela, é o resíduo não 
descartado do fluido menstrual.”24 

 
“A criatura produzida por eles (o princípio formal do sêmen e a 
matéria vinda da fêmea) produz-se do mesmo modo que uma 
cama vem a ser do carpinteiro e da madeira.”25 

 
“O macho de alguns animais emite sêmen e onde isso ocorre ele 
[o sêmen] não se torna parte do embrião; do mesmo modo, 
nenhuma parte do carpinteiro entra na madeira com a qual ele 
trabalha, (...) mas a forma é impressa por ele no material mediante 
as mudanças que ele efetua. (...) É sua informação que controla os 
movimentos de suas mãos.”26 

                                                 
22 ARISTÓTELES, De generatione animalium, I, 21; 730a, 28. 
23 DELBRÜCK, 1971: 54. Delbrück não indica a fonte de língua inglesa de onde provém os 
trechos aristotélicos aos quais ele recorre. 
24 DELBRÜCK (loc. cit.) indica aqui De generatione animalium, I, 21; 729b, 5-8. Na tradução 
espanhola de Ester Sanchéz dessa obra de Aristóteles [Reproducción de los animales. Madrid: 
Gredos. 1994, p. 115] esse trecho está assim: “El cuerpo del esperma no participa em nada, 
sino la potencia e el movimiento que hay en él. Pues esta fuerza es el agente, y lo que toma 
cuerpo y recibe la forma es el resto del residuo que hay en la hembra.”  
25 DELBRÜCK (loc. cit.) aponta aqui De generatione animalium, I, 21; 729b, 17-18. Na 
supramencionada tradução espanhola de Ester Sanchéz desse livro de Aristóteles, a 
passagem transcrita está assim (p. 115): “El único ser que se forma no procede de éstos 
más que como el lecho procede del carpintero y de la madera”. 
26 DELBRÜCK (loc. cit.) indica aqui De generatione animalium, I, 22; 730b, 10-19. Na já citada 
tradução espanhola de Ester Sanchéz desse livro de Aristóteles, o trecho em tela está assim 
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Diz Delbrück que,  
 

“postas em linguagem moderna, o que essas afirmações [de 
Aristóteles, transcritas acima] dizem é o seguinte: O princípio 
formal é a informação que está armazenada no sêmen. Depois da 
fecundação, ele é lido de maneira pré-programada; a leitura altera 
a matéria sobre a qual ela age, mas não se altera a informação 
armazenada, que não é, propriamente falando, parte do produto 
acabado.”27 

 
Estaria, assim, segundo Delbrück, nesses trechos da obra De generatione 

animalium a descrição do que faz o DNA. Isso teria sido possível a Aristóteles, 
afirma o físico e biólogo, porque o Estagirita trabalhava com a ideia de motor 
imóvel, que “descreve perfeitamente o DNA: ele age, cria forma e 
desenvolvimento e não é alterado no processo.”28 
                                                                                                                                               

(p. 118): “No todos los machos echan esperma y en los que lo echan, esto no constituye 
una parte del embrión que se forma, como tampoco nada pasa del carpintero a la materia 
de las maderas (...) sino que son la figura y la forma específica lo que proviene de él a través 
del movimiento en la materia. El alma, donde está la forma específica, y la ciencia dan a las 
manos o a cualquier outra parte un determinado movimiento.” 
27 DELBRÜCK, 1971: 54. 
28 DELBRÜCK, 1971: 55. Para Delbrück, o princípio do motor imóvel é fundamental no 
pensamento de Aristóteles. Afirma ele que essa ideia ocorreu a Aristóteles a partir de “seus 
estudos biológicos e que daí foram se alastrando primeiramente para a física, e então para a 
astronomia e finalmente para a sua teologia cosmológica” (loc. cit.). Lamenta Delbrück que 
esse princípio tenha entrado em choque com ideias importantes da ciência moderna e tenha 
sido alijado das investigações das ciências naturais. Diz Delbrück sobre isso: “A razão da 
falta de apreciação, pelos cientistas, do esquema aristotélico, repousa em termo-nos 
cegados por 300 anos pela visão newtoniana do mundo. Isso se deu de modo tal, que 
qualquer um que sustentasse que o movente entrou em contato com o movido e falasse do 
motor imóvel colidiria frontalmente com o dito newtoniano: ação é igual a reação. 
Qualquer afirmação conflitante com esse axioma da dinâmica newtoniana somente poderia 
aparentar confusão insensata, resquício de ignorância, passado pré-científico. Contudo, - 
conclui Delbrück o raciocínio – ‘motor imóvel’ descreve perfeitamente o DNA: ele age, 
cria forma e desenvolvimento e não é alterado no processo” (loc. cit.). Delbrück já havia 
apontado um pouco antes uma consequência disso, ao dizer que “qualquer um que esteja 
familiarizado com a física e a biologia de nossos dias e leia os escritos de Aristóteles em 
ambos os campos deve ficar impressionado com a adequação de muito de seus conceitos 
biológicos em contraste coma as agudas inconsistências de suas análises físicas e 
cosmológicas. Com efeito, ninguém pode negar que a física de Aristóteles era uma 
catástrofe enquanto sua biologia transborda de análises especulativas contundentes de um 
grande número de observações em morfologia, anatomia, sistemática, e, o que é mais 
importante, em embriologia e desenvolvimento” (op. cit., p. 53). Cabe acrescentar aqui que o 
filósofo da ciência Paul Feyerabend defendeu ideias sobre Aristóteles semelhantes às de 
Delbrück no livro A ciência em uma sociedade livre [Science in a free society; 1978. Tradução: Vera 
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Tomás de Aquino não cita na questão 119 da Primeira Parte da Suma 

Teológica as passagens da obra De generatione animalium em que estaria, segundo 
Delbrück, a descrição aristotélica do funcionamento do DNA. No segundo 
artigo da questão, o Aquinate menciona duas vezes a referida obra 
aristotélica29, mas o faz para ocupar-se de problemas de nutrição e não de 
geração, assuntos que são examinados pelo Estagirita, na dita obra, em 
capítulo anterior30 ao que contém a conjetura sobre as propriedades do 
material hereditário. Como visto, é apenas ao tratar do tipo de vinculação 
existente entre avô, pai e neto que se aplicaria a teoria aristotélica do material 
hereditário. Como Tomás, na Suma Teológica, está apenas fazendo uso da 
biologia de Aristóteles, e não revisando e comentando ponto por ponto as 
conjeturas do Filósofo, o que é de interesse do Aquinate é tão-somente a 
discussão da relação avô-pai-neto; para resolver esse problema, Tomás 
aplicaria, com as adaptações necessárias, sem citar a fonte, as ideias referentes 
à estrutura do material hereditário, que consistem nos geniais adiantamentos 
teóricos aristotélicos, contidos na obra De generatione animalium31. 

                                                                                                                                               

Joscelyne. São Paulo: Editora UNESP. 2011]. Diz Feyerabend nessa obra que a teoria do 
movimento da física aristotélica, que compreende não só o movimento local, mas todos os 
tipos de mudança, “foi e ainda é usada em disciplinas como a Biologia, a Medicina, a 
Fisiologia e a Bacteriologia para descobrir ‘entidades perturbadoras’, como ovos de moscas, 
bactérias, vírus e assim por diante. A Lei da Inércia de Newton não contribui em nada 
nessas áreas” (p. 56). Afirma ainda Feyerabend que houve razões para abandonar as ideias 
de Aristóteles na física e na astronomia, “mas não havia razões na Psicologia, na Fisiologia, 
na Medicina. Aqui Aristóteles ainda era usado com sucesso por pesquisadores renomados 
como Harvey. Nas ciências biológicas as leis gerais do movimento de Aristóteles foram 
aplicadas até o final do século XIX – e com resultados excelentes” (p. 241-2). “Aristóteles 
está conosco e tem de estar”, brada entusiasmado o filósofo (p. 242) ao discorrer sobre 
como o Estagirita pode ainda contribuir hodiernamente também para a sociologia, a 
politicologia e a história das ideias. 
29 STh. I, q.119. a.2, c e sol. 
30 ARISTÓTELES, De generatione animalium, I, 18; 724b, 21 – 726a, 28. 
31 A tese aqui defendida é, pois, a de que Tomás de Aquino aplicou a teoria do material 
genético de Aristóteles, constante da obra De generatione animalium, I, 21 e 22, em que Max 
Delbrück divisou a antecipação da teoria do DNA. O uso da mencionada teoria aristotélica 
pelo Aquinate ocorreria, como visto, em STh. I, q.119. a.2, ad 2. Caso se aplique, 
efetivamente, como sustentado, que o entendimento da relação avô-pai-neto, examinada 
pelo Aquinate, se esclarece pela aplicação da teoria de Aristóteles, que adianta a teoria do 
DNA, haveria, então, que atentar para o seguinte: Considerando, que Tomás não aponta 
explicitamente o recurso a Aristóteles, cabe, então, considerar a hipótese de que ao se 
defrontar como o problema da mencionada relação genealógica, o Aquinate tenha 
encontrado independentemente a solução, o que faria dele o segundo a antecipar a teoria 
do DNA. Não é aqui o local de discutir se Tomás aplicou a teoria que aprendeu em 
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As especulações de Delbrück sobre Aristóteles estão certamente sujeitas 
a contestações. Todavia, considere-se o parecer favorável de Ernst Mayr, 
profundo conhecedor da biologia do século XX: “Já foi dito, e não sem 
justificativa, que a separação feita por Aristóteles entre um princípio formador 
(eidos) e o material a ser formado não difere muito do moderno conceito de 
um programa genético que controla a moldagem do fenótipo (Delbrück, 
1971)”.32 Há, pois, autoridades respeitáveis que abonam as conjeturas do físico 
e biólogo austríaco. 

 
4. TOMÁS DE AQUINO E A NATUREZA DO MATERIAL GENÉTICO. 

 
Tomás de Aquino foi, segundo a linha de interpretação aqui adotada, no 

mínimo, um agudo e perspicaz intérprete de Aristóteles. Fica isso claramente 
demonstrado, ao menos no campo das teorias biológicas, pelo tratamento 
dado aos assuntos da questão 119 da Primeira Parte da Suma Teológica,33 
                                                                                                                                               

Aristóteles ou se formulou independentemente a mesma teoria. No texto original de 
Tomás de Aquino lê-se apenas o seguinte: a) em STh. I, q.119. a.2, obj 2: “O filho se 
assimila com o pai, porque deste recebeu alguma coisa. Ora, se o sêmen, do qual o ser é 
gerado, é um alimento supérfluo, ele nada receberia do avô e dos predecessores, nos quais 
tal alimento não existia, de nenhum modo. Logo, não teria relações com o avô e os demais 
ancestrais, como não tem com os outros homens.” ; b) em STh. I, q.119. a.2, ad 2: “A 
assimilação do gerador ao gerado não se funda na matéria, mas na forma do agente, que 
gera o que lhe é semelhante. Por onde, não é necessário, para que alguém seja relacionado 
com o avô, que neste existisse a matéria corpórea do sêmen, mas que tenha alguma virtude 
procedente do avô, mediante o pai.” 
32 Mayr, 1988: 709. Atente-se à indicação literária de Mayr referente a esse assunto: é a do 
primeiro artigo de Delbrück sobre Aristóteles, intitulado “Aristotle-totle-totle”. 
33 Há que lamentar que Max Delbrück não tenha lido a Suma Teológica. Tivesse-o feito, 
certamente sua admiração por Aristóteles seria ainda maior, pois veria mais claramente o 
quanto a biologia do Estagirita é útil e, portanto, forte. O entusiasmo e a admiração do 
Delbrück pelo Estagirita chegaram ao ponto de ele dizer que “se o comitê de Estocolmo 
[que outorga o Prêmio Nobel], que tem o dever invejável de apontar anualmente o mais 
criativo cientista, tivesse a liberdade de dar prêmios póstumos, penso que deveria 
considerar o nome de Aristóteles pela descoberta do princípio implícito no DNA.” 
(Delbrück, 1971: 54-5). Tivesse o nobelista lido a Suma Teológica, teria também, 
provavelmente, formado uma opinião favorável do Aquinate, em vez da que expressou nos 
dois artigos sobre Aristóteles (Delbrück, 1971: 55; 1976: 130). No final do primeiro deles, 
lê-se: “a reentrada de Aristóteles no pensamento ocidental ocorreu através da teologia 
escolástica cristã. Deixe-nos asseverar que, por ironia da história, o vasto impacto histórico 
de Aristóteles no pensamento ocidental resultou de apropriação quase acidental dos 
aspectos secundários e dos equívocos das especulações de Aristóteles, e que isso se deveu a 
esse engano excêntrico que nos estorva ainda hoje com uma barreira de desentendimento 
total entre os cientistas e os teólogos, de Santo Tomás de Aquino até os atuais, católicos e 
protestantes, com inclusão também do místico do LSD. Ao lançar um novo olhar para 
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Convém considerar, que no âmbito especifico do que foi examinado pelo 
Aquinate na dita questão, as conjeturas aristotélicas sobre a natureza do 
material hereditário não lhe foram imensamente úteis apenas no 
enfrentamento de problemas biológicos complexos. Deram-lhe elas também a 
faculdade de usar a ciência biológica da época para considerar problemas 
teológicos importantes, como o da vinculação de todos os seres humanos a 
Adão. Como visto, o assunto foi analisado considerando uma tese de 
Agostinho, tratada na quarta objeção do artigo segundo da questão. Assim, 
resolvido o problema de como estavam em Adão tanto a virtude seminal 
quanto a substância corpórea de todos os seus descendentes, Tomás verificou 
que o que a biologia podia dizer sobre o assunto não colocava nenhuma 
contradição para a teologia no tocante a pontos doutrinários importantes34. 

                                                                                                                                               

Aristóteles, o biólogo deve deixar-se guiar para o claro entendimento dos conceitos de 
propósito, verdade e revelação e, assim, haverá algo melhor do que a mera coexistência 
entre nós das ciências naturais e nossos colegas de outras faculdades.” Tirante a curiosa 
referência indireta ao então muito famoso Timothy Leary, psicólogo de Harvard, e suas 
ideias sobre o ácido lisérgico, Delbrück mostra apenas compartilhar preconceitos comuns 
nos meios acadêmicos mundiais que, estes sim, contribuem efetivamente para o 
apartamento da vida intelectual contemporânea. Há que considerar, contudo, que mesmo 
alimentado por convencionalismos errôneos, o nobelista deu importante contribuição para 
combatê-los, o que fez ao examinar sem preconceitos as ideias de Aristóteles; isso lhe 
permitiu apreciar a genialidade do Estagirita e lançar a inaudita tese de que o próprio 
fundador da biologia, na distante Grécia antiga, descobriu o princípio funcional do DNA. 
A propósito dessa tese, parece que também muito contribuiu para a sua apresentação o fato 
de o autor não ser apenas um acadêmico com publicações em boas revistas e emprego em 
universidade importante, mas sim o fato de ser membro do seleto grupo dos que foram 
agraciados com o Premio Nobel. Talvez outros de menor estatura acadêmica tenham 
chegado à mesma conclusão, mas tenham sido silenciados pelo riso dos colegas.  
34 Como já dito, não é objetivo deste artigo examinar questões teológicas. Ainda assim, é 
necessário comentar alguns tópicos relativos a esses assuntos, mesmo que muito 
superficialmente. Uma dessas questões teológicas refere-se ao vínculo biológico de Jesus 
Cristo com Adão e o próprio Aquinate tratou disso no final de STh I, q. 119, a. 2, ad 4: 
“Mas diz-se que Cristo estava em Adão, quanto à substância corpórea, não porém quanto 
ao princípio seminal. Porque a matéria do seu corpo, ministrada pela Virgem Maria, era 
derivada de Adão; não porém a virtude ativa, porque o corpo de Cristo não foi formado 
por virtude do sêmen viril, mas por obra do Espírito Santo. Pois, tal era o origem que convinha a 
Deus, bendito sobre todas as cousas pelos séculos dos séculos. Amém.” Parece evidente que o 
problema tratado em STh I, q. 119, a. 2, resolvido à luz das teorias biológicas de Aristóteles, 
não entra de modo algum em conflito com a doutrina do pecado original. É indiscutível 
que Tomás de Aquino percebeu o quanto a teoria da hereditariedade aristotélica mostra 
como o gênero humano inteiro liga-se a Adão, pelo que se poderia derivar a ideia de que 
todo e qualquer homem se vê, pela ligação biológica, implicado nas consequências da 
desobediência de Adão e Eva. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 7, “A queda”, 
no número 404, lê-se: “De que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os 
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Há ainda que examinar algumas proposições tomasianas que constam da 
solução do problema do segundo artigo de STh I, q. 119, onde se investiga se 
o sêmen é produto do alimento ou se ele faz parte da substância do gerador. 
As considerações feitas pelo Aquinate sobre as propriedades da virtude 
geradora são de grande qualidade e, considerando a dificuldade do assunto, 
tem-se a ideia precisa do quanto lhe foi possível fazer com as teorias 
biológicas de Aristóteles pertinentes à nutrição e à hereditariedade. Diz 
Tomás, na solução de STh I, q. 119, a. 2: 

 
“Se, pois a natureza humana tem a virtude de comunicar sua 
forma à matéria, dela diferente, não só relativamente a outro ser, 
como relativamente a si mesma, manifesto é que o alimento, 
dessemelhante a princípio, torna-se semelhante pela forma 
comunicada. Ora, é da ordem natural que um ser passe 
gradativamente da potência para o ato. Por onde, vemos que os 
seres gerados são a princípio imperfeitos, aperfeiçoando-se em 
seguida. Ora, é claro que o comum está para o próprio e o 
determinado, como o imperfeito, para o perfeito; e, por isso, 
vemos que na geração do animal antes é gerado este, que o 
homem ou o cavalo. Assim, pois, também o alimento, em si, 
primeiro recebe uma virtude comum, em relação a todas as partes 
do corpo e, afinal, é determinado a esta parte ou aquela outra.”35 

 
Estabelece o Aquinate, como se vê, interessante paralelo entre os 

fenômenos de natureza metabólica e os de natureza embriológica, cujos 
processos se assemelham pelo ordenamento natural, que os conduz da 
potência ao ato e do estado imperfeito para o perfeito. Algo muito importante 
decorre disso, como Tomás trata na sequência. 
 

“Ora, não é possível considerar como sêmen aquilo que já se 
converteu resolvendo-se na substância dos membros. Pois, o que 
se resolveu, se não conservasse nada da natureza do ser donde 

                                                                                                                                               

seus descendentes? O gênero humano inteiro é em Adão ‘sicut unum corpus unius hominis – 
como um só corpo de um só homem’ [insere-se aqui a nota de rodapé 510: “Sto. Tomás de 
Aquino, Questiones disputate de malo, 4, 1.”]. Em virtude desta ‘unidade do gênero humano’, 
todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como estão implicados na justiça de 
Cristo.” Observe-se que o Aquinate em Questiones disputate de malo, 4, 1 refere-se duas vezes 
à obra de Aristóteles De generatione animalium, especificamente ao que está em II, 3, para a 
solução da objeção 4 e da objeção 12. Tomás de Aquino é citado novamente no Catecismo 
da Igreja Católica, ainda a propósito do problema do pecado original, no número 412, em 
cuja nota de rodapé se indica STh III, q. 1, a. 3, ad 3, embora ai não se discuta nenhuma 
questão biológica.  
35 STh I, q. 119, a. 2, sol. 
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proveio, então estaria, separando-se da natureza do gerador, em 
via de corrupção; e, portanto, não teria a virtude de provocar a 
natureza do todo, senão só a da parte. A menos que alguém diga 
que se separou de todas as partes do corpo, conservando a 
natureza de todas elas; porque então o sêmen seria um como 
animálculo em ato, e a geração animal se daria por divisão, assim 
como o lodo é gerado do lodo e como acontece com os animais 
que vivem, cortados em partes. Mas isso é inadmissível.”36 

 
Das considerações sobre a ordem natural seguida nos processos 

orgânicos, Tomás conclui que é lógico pensar que o alimento que se 
converteu em membro não pode tornar-se sêmen. De um membro só é 
possível admitir que ele gerasse um outro membro igual e não que pudesse 
gerar todo o organismo. Poder-se-ia pensar apenas na possibilidade de o 
sêmen reunir elementos capazes de geração, que proviessem de todas as partes 
do corpo; nesse caso, o sêmen seria como um animal em miniatura e a 
geração dos animais dar-se-ia, assim, na verdade, por divisão. A complexidade 
exagerada desse processo levou o Aquinate a desconsiderar tal ideia, 
qualificando-a, como visto, de inconveniente37. Na continuação da análise, lê-
se: 
 

“Conclui-se pois daqui, que o sêmen foi separado não do todo 
atual, mas do todo potencial; e tem a virtude de produzir todo o 
corpo, derivada da alma do gerador, como já se disse38. E o que é 

                                                 
36 Idem. 
37 Essas ideias, que receberam o parecer desfavorável de Tomás de Aquino, são muito 
antigas, fortemente radicadas, foram tomadas seriamente até o século XIX e só foram 
efetivamente rejeitadas em meados do século XX. Charles Darwin, por exemplo, 
desenvolveu uma versão da teoria no livro “The variations of animals and plants under 
domestication” (1868); no final dessa extensa obra composta de dois alentados volumes, 
Darwin dedicou-lhe todo o capítulo XXVII – “Provisional hypothesis of pangenesis”. Ele 
era consciente da fraqueza de sua teoria e, mesmo antes de sua publicação, referiu-se a ela 
ao amigo e correspondente, o botânico Asa Gray, como um “sonho mau” (“mad dream”; 
carta número 5649, datada de 16 de outubro de 1867). Hipócrates sustentou também uma 
versão da pangênese (Mayr, 1998, p. 707). 
38 STh. I, q.118. a.1 e STh. I, q.119. a.1. Neste ponto da questão 119, Tomás faz a única 
ligação com a questão imediatamente anterior, em que tratou, em três artigos, do difícil 
problema da origem da alma humana. Em resumo, diz o Aquinate, nessa questão, que a 
alma humana não é induzida pelo sêmen, nem existe previamente nele (STh I, q.118, a.2, 
sol.); a alma humana é, assim, especialmente criada por Deus, segundo Tomás, tão logo o 
sêmen dá forma ao corpo (STh I, q.118, a.2, sol.), pois a alma não pode ser criada antes de 
o corpo formar-se, para que ela exista nele (STh I, q.118, a.3, sol.). Contudo, no primeiro 
artigo da questão 118, Tomás examina o problema de se algo (especificamente, a alma 
sensitiva) é transmitido pelo sêmen e conclui que alguma virtude deve ser transmitida. 
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potencial, em relação ao todo, é o que é gerado do alimento, antes 
de se converter na substância dos membros; e daí é derivado o 
sêmen. Por onde, se diz que a virtude nutritiva serve à geração; 
pois, o que é assimilado por essa virtude, a virtude geradora o 
recebe como sêmen. Para prova do que o Filósofo diz os animais 
de corpo grande, que necessitam de muito alimento, têm pouco 
sêmen, relativamente ao tamanho do corpo, e pouca geração; e, 
semelhantemente, os homens gordos têm pouco sêmen, pela 
mesma causa.”39 

 
Ora, essa conclusão de Tomás de Aquino, não obstante a brevidade do 

texto, contém em seu início, mutatis mutandis, o que se conhece na biologia 
contemporânea como “continuidade do plasma germinativo”, princípio cuja 
formulação, ocorrida em 1885, se deve ao biólogo alemão August 
Weismann40. Em assim sendo, o Aquinate não somente aplicou a biologia 

                                                                                                                                               

Ajuda-o nessa conclusão a sua crença na origem espontânea de alguns seres vivos, como se 
lê em STh I, q.118, a.1, c.: “A virtude do sêmen está para os animais dele gerados, como a 
dos elementos do mundo, para os animais deles produzidos — p. ex., os gerados da 
putrefação. Ora, nestes últimos as almas são produzidas pela virtude dos elementos, 
conforme a Escritura: Produzam as águas répteis de alma vivente [Gênesis 1, 20]. Logo, as almas 
dos animais gerados do sêmen são produzidas pela virtude deste. ” Mais adiante, no mesmo 
artigo, no final da solução, diz o Aquinate: “os corpos vivos, mais potentes, geram o 
semelhante sem e com intermédio de outro corpo. Sem intermédio na operação nutritiva, 
pela qual a carne gera a carne; com intermédio, no ato da geração, porque da alma geratriz 
deriva a virtude ativa do sêmen, mesmo do animal, ou da semente da planta, assim corno, 
do agente principal, deriva, a virtude motora do instrumento. E assim corno não difere 
dizer que algo é movido pelo instrumento ou pelo agente principal, assim, não difere, que a 
alma do gerado seja causada pela do gerador ou pela virtude desta derivada, existente no 
sêmen.” (STh I, q.118, a.1, sol). Já aqui, pois, Tomás apresenta, ainda que de forma apenas 
esboçada, a ideia de que há no sêmen e na semente algo que move sem ser movido. Mais 
adiante, para refutar a terceira objeção, tal ideia ressurgirá com o recurso de comparação 
dessa virtude do sêmen e da semente com o trabalho de um marceneiro, em conformidade 
com a argumentação aristotélica: “A virtude ativa do sêmen, derivada da alma geratriz, é 
por assim dizer moção dessa alma, não sendo alma, ou parte da alma, senão virtualmente; 
assim como na serra ou no machado não está a forma do leito, mas uma certa moção para 
tal forma.” (STh I, q.118, a.1, ad3). Assim, Tomás inicia suas conjeturas sobre a natureza do 
material hereditário na questão 118 da Primeira Parte da Suma Teológica, mas somente as 
desenvolve plenamente na questão seguinte. 
39
 STh I, q. 119, a. 2, sol. 

40 Assim Mayr (1998: p. 780-1) resume e comenta a teoria de Weismann: “Segundo essa 
teoria [da continuidade do plasma germinal] o ‘curso germinal’ está separado do curso 
corporal (soma), desde o princípio [do desenvolvimento ontogenético], e por isso nada do 
que aconteça ao soma pode ser transmitido às células germinais e ao seus núcleos. Sabemos 
hoje que a ideia básica de Weismann – uma separação completa do plasma germinal da sua 
expressão no fenótipo do corpo – era absolutamente correta. Sua intuição ao postular tal 
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aristotélica com notável mestria, mas também ampliou significativamente o 
seu alcance explicativo. 

 
Assim, Tomás encerra a Primeira Parte da Suma Teológica com o exame de 

questões biológicas de grande dificuldade, habilmente solucionadas com o 
auxílio de teorias aristotélicas desenvolvidas na obra De generatione animalium. A 
real dimensão dessas teorias somente pode ser apreciada à luz da biologia 
moderna, pois ficaram ocultas e esquecidas por séculos e foram 
reapresentadas apenas no final do século XIX e meados do século XX, sem 
conexão histórica com as investigações cosmológicas desenvolvidas por 
Aristóteles e por seu mais destacado continuador, Tomás de Aquino41. 

                                                                                                                                               

separação foi perfeita. Entretanto, entre as duas maneiras possíveis para que isso se efetue, 
ele escolheu a separação das células germinais das células do corpo, enquanto hoje sabemos 
que a separação crucial é a que ocorre entre o programa do DNA do núcleo e as proteínas 
do citoplasma de cada célula.” O caminho que conduziu Weismann à teoria da 
continuidade do plasma germinativo parte da rejeição da teoria pangenética de Darwin e de 
sua teoria da herança dos caracteres adquiridos. Diz Mayr (p. 781) que não “há muita 
clareza se Weismann primeiro se convenceu da invalidade da teoria da herança dos 
caracteres adquiridos, adotando depois a teoria do curso germinal próprio, ou vice-versa.” 
Prossegue Mayr (p.782) a apreciação das ideias do biólogo alemão e diz que “a rejeição da 
hereditariedade tênue [isto é, da herança dos caracteres adquiridos] por parte de Weismann 
foi revolucionária, e encontrou grande hostilidade [até que obteve] aceitação praticamente 
universal [...] a partir de 1930 e 1940, como resultado da síntese evolucionista [isto é, da 
versão moderna da teoria da evolução que se erigiu no período apontado].” Tomás de 
Aquino chegou à mesma conclusão por via diferente, visto que partiu da análise de 
processos metabólicos, nutricionais e reprodutivos. Cabe acrescentar que Mayr (p. 997-8) 
afirma que Weismann foi precedido por vários autores do século XIX, mas que certamente 
desconhecia as teorias apresentadas por eles, e que somente com a versão elaborada pelo 
biólogo alemão a teoria da continuidade do plasma germinativo teve a sua importância 
devidamente apreciada. 
41 A inexistência de conexões históricas entre a biologia aristotélica e a biologia moderna 
cria dificuldades aos que se interessam pelo estudo dos programas de investigação dos 
problemas biológicos, especificamente no tocante à identificação do grau de semelhança 
entre as teorias elaboradas nesses sistemas tão dispares. Comumente, tende-se a minimizar 
as semelhanças e não são poucos os que chegam a ridicularizar os que se preocupam em 
apontar as semelhanças. Como essas parecenças efetivamente existem, não há como negar 
que isso pode fazer com que se corra o risco de apontar o mais mínimo elemento que se 
afigure coincidente como uma genial antecipação. Ainda que aconteçam essas exagerações, 
elas não parecem trazer nenhum dano importante à investigação do progresso das teorias 
científicas. Mais preocupante parece ser o problema oposto, qual seja, o de, por temor, ao 
exagero, ou ao escárnio dos pares, não apontar as similitudes existentes. No caso específico 
das teorias biológicas aplicadas e desenvolvidas por Tomás de Aquino no tratamento dos 
problemas examinados em  STh I, q. 119, a.2, há elementos que parecem suficientes para 
defender a antecipação da teoria do DNA, tomada esta pelo Aquinate do Estagirita, bem 
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Dito isso, resume-se o que foi tratado neste estudo assim: 1. Tomás de 
Aquino usa ideias que se referem, mutatis mutandis, ao princípio do DNA, ao 
tratar de questões referentes à hereditariedade humana em STh I q. 119, a. 2, 
ad 2 e, ao fazê-lo, não se refere a nenhuma autoridade. 2. Aristóteles teria 
antecipado a teoria do DNA na obra De generatione animalium (Livro I, Capítulo 
21 e 22). Dos cinco tratados zoológicos aristotélicos este é o mais citado por 
Tomás na Suma Teológica. O Aquinate se refere em STh I q. 119, a. 2 à dita 
obra aristotélica, mas o faz somente para examinar problemas relativos à 
nutrição e não à reprodução, segundo o que o Estagirita trata, no mencionado 
texto, no capítulo 18 do livro I. 3. A teoria do material hereditário aplicada por 
Tomás de Aquino teria sido tomada de Aristóteles, ou teria sido desenvolvida 
independentemente para resolver o problema biológico específico analisado 
na Suma Teológica. 4. Adicionalmente, ainda no âmbito da teorização biológica, 
em decorrência do exame de problemas pertinentes à hereditariedade humana, 
Tomás de Aquino antecipou-se na formulação da teoria da continuidade do 
plasma germinativo. 

                                                                                                                                               

como a antecipação da teoria da continuidade do plasma germinativo, desenvolvida 
logicamente por Tomás no decurso da solução do artigo apontado, levando em conta tão-
somente as contradições existentes entre as teorias e os conhecimentos fatuais. A leitura de 
um texto clássico da biologia contemporânea, escrito antes da elucidação da estrutura do 
DNA, o livro O que é vida?, de Erwin Schroedinger - [What is life; 1945. Tradução: Jesus de 
Paula Assis, Vera Yukie Kuwajima de Paula Assis.-São Paulo: ED. UNESP, 1997. 192p.] – 
leva a crer que nos problemas vinculados à descoberta da estrutura do DNA, além da 
percepção de que ele está em fluxo continuo ao longo das gerações (cf. Schrödinger, op. cit., 
57-8) e de que esse material deveria ser capaz de conter informação codificada (cf. 
Schrödinger, op. cit., 71-2), foi muito importante conjeturar sobre a exata natureza do 
material hereditário. Parte importante e relativamente extensa do livro de Schrödinger é 
dedicada ao exame desse assunto (p. 20–77). Schrödinger discorre sobre o quão diminuto 
devem ser os genes e como é possível que sejam eles tão estáveis como aparentam ser. 
Num dos pontos altos da obra, Schrödinger deduz que o gene deve ter estrutura sólida, 
semelhante à de um cristal, diferente, porém, deste por não exibir periodicidade (p. 70-1). 
Nessas reflexões, desempenhou papel importante a proposição, então recente, da teoria das 
mutações gênicas de Hugo de Vries (1901-1903). Ora, as análises de Tomás de Aquino (e 
de Aristóteles) não levam em conta as mutações; é a estabilidade do material genético 
unicamente que é tomada em conta. Está implícita, contudo, nas discussões tomasianas 
além da ideia da estabilidade do material genético e também a de sua da pequenez.  


