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A aproximação entre medida e verdade em Tomás de 

Aquino  

Ricardo Czepurnyj Ferrara1  

RESUMO 

O conceito de medida é aplicado por Tomás de Aquino tanto ao domínio da verdade divina, 

quanto ao domínio da verdade humana. A verdade divina é entendida a partir do intelecto 

divino, que Tomás identifica como a primeira medida e primeira verdade, e isto implica a 

produção das coisas naturais e do intelecto humano. Em termos cognitivos, o intelecto divino 

tudo pode conhecer a partir de um único ato. A verdade humana é entendida a partir da 

adequação entre coisas naturais e o intelecto humano. E isso ocorre pela limitação natural do 

intelecto humano, das coisas naturais e dos sentidos. 

Palavras-chave: verdade, medida, intelecto, coisa, adequação 

The approximation between measure and truth in Thomas Aquinas 

ABSTRACT 

The concept of measure is applied by Aquinas both the field of divine truth, as to the field of 

human truth. The divine truth is understood from the divine intellect, which Thomas identifies 

as the first step and first truth, and this implies the production of natural things and human 

intellect. In cognitive terms, the divine intellect can know everything from a single act. The 

human truth is understood from the match between natural things and the human intellect. And 

this is the natural limitations of the human intellect, natural things and the senses. 

 

Keywords: truth, measure, intellect, thing, adequacy 

 

O tema é, de certa maneira, menos explorado pela bibliografia sobre Tomás, 

especialmente em língua portuguesa, embora trabalhos recentes venham chamando a 

atenção para sua importância.       
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 Wippel (1989, P.325), por exemplo, reconhece a presença do tema no 

pensamento de Tomás sobre a verdade, até esboça uma análise em relação ao tema, mas 

considera uma questão “apenas conceitual”, o que, a nosso ver, afasta-se 

significativamente dos textos de Tomás, minimizando sua justa posição na formulação 

do tema da verdade. Já Aertsen (1988, P.148) julga importante a questão da medida na 

discussão da verdade em Tomás de Aquino, dizendo ser ela “determinante para a 

verdade.” Para ele, a relação entre verdade e medida não poucas vezes é esquecida, 

omitida ou relegada a um plano irrisório no pensamento de Tomás de Aquino: “a noção 

de medida – geralmente bastante negligenciada nos estudos da verdade - merece maior 

atenção.” Alice Ramos (2005, P. 349) também reconhece a importância do tema no 

pensamento filosófico-teológico de Tomás: “ao consultar o Index Thomisticus ou algum 

outro arquivo de dados tomistas, damos-nos conta das várias vezes em que aparece este 

conceito na obra do Aquinate”. Ela considera o tema “de extrema importância em uma 

metafísica como a de Santo Tomás que lida com o ser infinito e o finito, a relação de 

todas as criaturas com Deus e a ordenação de todas as coisas para o seu fim.” Enfatiza, 

em especial, “a doutrina da circulatio, pela qual todos os efeitos retornam pela natureza 

para a causa de onde procedem, uma vez que a semelhança em sua origem encontra-se 

na perfeição do efeito.” Além disso, Alice Ramos (2005, P. 369) acena para uma 

possível relação da medida com a graça e a vida divina, tópicos distantes do escopo de 

nosso estudo, mas que também evidenciam a relevância do tema para Tomás de Aquino. 

A aproximação entre verdade e medida permite situar, primeiro, a importância 

do intelecto divino na discussão de Tomás sobre verdade. Além disso, essa aproximação 

também permite mostrar a importância das coisas naturais como criaturas, que são 

medidas secundárias em relação ao intelecto humano. De fato, a verdade está localizada 

de modo prioritário no intelecto humano, como adaequatio, mas também não deixa de 
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estar nas coisas naturais e nos sentidos, pois são criadas pelo intelecto divino. 

Justamente por isso, as coisas naturais constituem-se como medidas secundárias para o 

intelecto humano. O intelecto humano, por sua vez, mede quando concebe as coisas 

artificiais. 

Com efeito, nosso mapeamento da obra de Tomás de Aquino sugere a 

proeminência de adaequatio nos textos filosóficos e de mensura naqueles teológicos, 

embora, em várias passagens, eles sejam intercambiáveis. Se assim for, dada essa 

primazia do intelecto divino em relação à sua criação, pode-se destacar, a partir dos 

textos, o elemento teológico da medida em contraposição ao elemento filosófico 

da adequação. O elemento teológico da medida teria precedência, pois o intelecto divino 

concebeu e criou todas as coisas naturais, sendo a medida não mensurada, ou seja, o 

primeiro ser, primeira verdade, primeira medida. Todas as coisas naturais são criaturas 

e, por sua vez, apresentam-se como medidas secundárias do intelecto humano, 

iniciando-se assim o processo de adequação da coisa natural ao intelecto humano. Se 

nossa hipótese estiver correta, é no processo da adequação, que o elemento teológico da 

medida junta-se ao elemento filosófico da adaequatio.  

O tema da medida perpassa a obra de Tomás de Aquino, pelo menos desde seu 

primeiro ensino em Paris, entre 1252 e 1259.2 São dessa época o Comentário às 

Sentenças, as Questões Disputadas sobre a Verdade e o início da Suma contra os 

Gentios. Iniciada em 1258 e continuada em Nápoles entre 1259 e 1261, a obra foi 

concluída em Orvieto antes de 1264. Também aí, nesse período, Tomás escreve outro 

texto que trata sobre a medida, a saber, o Comentário sobre os Nomes Divinos, escrito 

entre 1261 e 1265. Do período em Roma, entre 1265 e 1268, são as Questões 

 
2 Para essa cronologia das obras de Tomás, consultamos NASCIMENTO, Carlos Arthur R. do. Santo 

Tomás de Aquino, o Boi Mudo da Sicília. São Paulo: EDUSC, 1992, P.105-108. 
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Disputadas sobre a Potência de Deus e o início da Suma de Teologia, retomada no 

segundo ensino em Paris, entre 1268 e 1272 e no segundo ensino em Nápoles, entre 

1272 e 1274, mas inacabada. Durante seu segundo ensino em Paris, Tomás escreveu 

três comentários aristotélicos relevantes para nosso estudo: o Comentário à Física, o 

Peri Hermeneias e o Comentário à Ética a Nicômaco.  

Tomás de Aquino afirma no Comentário às Sentenças que o intelecto divino é o 

princípio e causa das coisas naturais, todas mensuradas por ele, o primeiro 

mensurador. No Comentário às Sentenças, Tomás apoia-se nesse ponto no De Veritate 

de Anselmo. Ele afirma que as coisas naturais são verdadeiras enquanto dependem 

diretamente da verdade divina, como causa exemplar e eficiente: “Assim também há 

uma verdade – a divina – por meio da qual todas as outras coisas são verdadeiras à 

medida que dela dependem como sua causa exemplar e eficiente.” (TOMÁS DE 

AQUINO. Comentário às Sentenças, dist. 19, q. 5, a. 2 apud Wippel John F.,Truth in 

Thomas Aquinas I, Review of Metaphysics 43: 295-326 (1989), P.303) 

Essa causa é a medida delas, como diz explicitamente a passagem de Anselmo 

citada por Tomás: “somente uma verdade para a qual todas as coisas verdadeiras 

correspondem como suas medidas.” (TOMÁS DE AQUINO. Comentário às Sentenças, 

dist. 19, q. 5, a. 2 apud Wippel John F., Truth in Thomas Aquinas I, Review of 

Metaphysics 43: 295-326 (1989), P.306)      

 Tomás afirma aí que “a verdade é um tipo de equidade e comensuração” pela 

qual “coisas criadas estão relacionadas com nossos intelectos como causas, já que estes 

tiram seu conhecimento de tais coisas. Nosso conhecimento não mede as coisas, mas é 

medido por elas.”  Disso é possível concluir que “intelecto divino é a medida primária, 

a qual não é medida por mais nada.” As coisas criadas, por sua vez, “são medidas 

secundárias e também são medidas (pelo intelecto divino)”. Já o intelecto humano “é 
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medido (por seus objetos), mas não mede.” A partir desse quadro, Tomás conclui que há 

uma “medida primária da verdade”, porém, “muitas medidas secundárias assim como 

existem muitas coisas criadas.” Daí também infere que “há muitas verdades”, 

possivelmente porque, conforme Wippel (1989, P.306), a verdade “envolve uma relação 

entre um intelecto e uma medida, e existem muitas medidas criadas.” Finalizando sua 

análise, Tomás diz que “mesmo que só houvesse uma medida da verdade, ainda não se 

concluiria que há só uma verdade”. Nesse sentido, Wippel não concorda com a tese de 

que a verdade em si seja uma medida, mas “uma comensuração ou adequação”. Nesse 

sentido, Tomás de Aquino afirma haver “diferentes comensurações em coisas diferentes 

para uma única e mesma medida.”  

Nas Questões Disputadas sobre a Verdade, Tomás comenta uma passagem 

bíblica fundamental para a discussão sobre a verdade como medida, a saber, Sabedoria, 

11, 21, sobre a ordenação de todas as coisas em medida, número e peso: “Diz-se na 

Sabedoria (11: 21): Mas Tu ordenaste todas as coisas na medida, número e peso." 

(TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 21, 6, pr. 5).  Uma 

discussão sobre a Trindade no que tange a medida (modus) em Agostinho, que com 

certeza influenciou Tomás de Aquino. Moreschini cita uma discussão agostiniana de 

como a medida pode ser aplicada à Trindade. Para Agostinho, medida é modus. O Pai é 

o summus modus e o Filho, modus. Conforme o comentador, o primeiro é a medida não 

mensurada, o um de Plotino, enquanto o segundo, a operação divina transcorrida 

originalmente de uma Pessoa divina à outra. Agostinho pretendeu relacionar a Trindade 

às três hipóstases plotiniana, nem sempre com êxito. (MORESCHINI, Cláudio. História 

da filosofia patrística. Tradução Orlando Soares Moreira. São Paulo: Edições Loyola, 

2008, P.468)         

 Examinando a relação entre esses elementos, ele afirma:  
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“Entre as três notas que Agostinho estabelece, a última, a ordem, é a 

relação que o nome bom implica, mas as outras duas, espécie e 

medida, são causas dessa relação. A espécie pertence à própria 

especificidade que, tendo existência num sujeito, é recebida numa 

determinada medida, uma vez que tudo o que se encontra em um 

sujeito que está em acordo com a medida do sujeito. Assim, todo o 

bem, sendo perfectivo em conformidade com a sua especificidade e 

seu ato de ser, tem medida, espécie e ordem: espécie em sua 

especificidade, a medida em seu ato de ser, e da ordem de seu status 

como perfectivo.” (TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas 

sobre a verdade, q. 21, 6, r.) 

 

Tomás também trata da relação entre verdade e medida, através da relação entre 

adequação e medida, ao conceituar o que vem a ser verdade. Diz ele, a verdade 

“importa certa adequação e comensurabilidade” (TOMÁS DE AQUINO. Questões 

disputadas sobre a verdade, q. 1, 5, r.)   Aertsen (1988, P.147) chama a atenção para o 

fato de que a verdade implica uma medida: “(…) o conceito da ‘verdade’ implica em 

uma ‘medida’ (na mensura) de certa relação entre o ser e o intelecto.” 

Assim, “uma coisa é denominada verdadeira do mesmo modo em que é 

denominada comensurada.” (TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a 

verdade, q. 1, 5, r). A mesma idéia voltará na questão 21: 

 

“A essência da verdade consiste em certa 

adequação ou comensuração. Mas uma coisa é designada como 

medida ou comensurada a partir de algo extrínseco, como pano de um 

antebraço ou cúbito. Isto é o que Anselmo significava ao dizer que 

todas as coisas são verdadeiras pela primeira verdade.” (TOMÁS 

DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 21, 4, 

ad. 5) 
 

Dessa forma, a temática da medida relaciona-se com a verdade como adequação 

entre a coisa e o intelecto humano, de acordo com Pieper:  

“através desta doação ou recebimento de medição ocorre um certo 

tipo de igualdade: adequação, ou equivalência, ou mesmo da 

identidade; sem uma tal identidade, nós não poderíamos falar em 

termos de um modelo, nem de uma cópia.” 



 
Revista Pandora Brasil - Nº 114, agosto de 2022 - ISSN 2175-3318 
“A conexão entre medida e verdade em Tomás de Aquino”   
Ricardo Czepurnyj Ferrara 

7 

 

Em relação às coisas, Tomás explica que assim como os corpos “são medidos 

tanto por medida intrínseca, como a linha ou a superfície ou a profundidade, quanto por 

medida extrínseca, como a coisa localizada pelo lugar, o movimento pelo tempo e o 

pano pelo braço”, assim também é a verdade. Ele usa essa distinção para explicar, então, 

como: “uma coisa pode ser denominada verdadeira de duas maneiras: a primeira por 

uma verdade inerente, a segunda por uma verdade extrínseca”. Desse modo, “todas as 

coisas são denominadas verdadeiras pela verdade primeira.” (TOMÁS DE AQUINO. 

Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 5, r).      

 Uma pergunta poderia surgir naturalmente: de que maneira as coisas naturais 

podem ser consideradas como medidas? Aertsen (1988, P.154) auxilia-nos a responder a 

este questionamento: “as coisas naturais são a medida da inteligência, não no sentido de 

que a coisa conhecida é no sujeito que conhece segundo o seu modo natural de ser. No 

que se refere ao conhecimento, a faculdade de conhecer é medida.”   

 O próximo passo será esclarecer o sentido dessa verdade primeira, momento em 

que Tomás vincula medida e verdade em relação às coisas e ao intelecto divino – 

criaturas: 

 

“(...) como a verdade que é no intelecto é medida pelas próprias 

coisas, segue-se que não só a verdade da coisa mas também a verdade 

do intelecto ou da enunciação, que significa o que se entendeu, é 

denominada pela verdade primeira.” (TOMÁS DE AQUINO. 

Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 5, r.) 

 

Daí ele conclui que a verdade das coisas e das proposições é eterna:  

“(...) a verdade das verdades das coisas, pelas quais todas as coisas 

são denominadas verdadeiras como por medida extrínseca, isto é, a 

verdade primeira, então a verdade de tudo, tanto das coisas quanto 

das proposições, é eterna.” (TOMÁS DE AQUINO. Questões 

disputadas sobre a verdade, q. 1, 5, r. 
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Tomás traz uma discussão um tanto mais refinada sobre essa distinção entre 

medida extrínseca e intrínseca no Comentário à Física.  Ele (TOMÁS DE AQUINO. 

Comentário à Física. III, lect. 5, cap. 3, 322) observa que, na primeira, há quatro 

gêneros de causas: matéria, forma, causa final e agente. No que diz respeito à forma e 

matéria, “qualquer asserção baseada nessas duas diz respeito à situação de ‘substância’, 

como quando eu digo que o homem é racional e o homem é corporal”. No que tange a 

relação entre causa final e agente, “a causa final não causa separadamente o agente; pois 

a final é uma causa apenas na medida em que influencia o agente.” Desta forma, “a 

única causa de acordo com a qual uma coisa pode ser denominada como baseada em 

algo extrínseco é o agente causa”.  A medida extrínseca também se relaciona com 

tempo e lugar, pela qual “a situação ‘quando’, sempre que algo é denominado por 

tempo; quando é denominada por lugar, é a situação ‘onde’ ou a situação ‘situs’, que 

acrescenta para ‘onde’ a ordem das peças no lugar.”  A medida intrínseca relaciona-se 

com o comprimento, largura, profundidade das coisas, pela qual “o sujeito é 

denominado algo pela razão que inere intrinsecamente; por conseguinte, este se refere à 

situação quantidade.”          

 A esse respeito, diz Alice Ramos (2005, P.354) “na ordem do ser e da verdade, 

Deus, como a primeira causa eficiente e exemplar, é o máximo, a medida extrínseca, 

segundo a qual as criaturas participam mais ou menos do ser e da verdade.” 

Voltando às Questões Disputadas sobre a Verdade, a associação entre intelecto 

divino, medida e verdade encontra-se já na questão 1, artigo 2, quando Tomás comenta 

a distinção aristotélica entre intelecto prático3 e intelecto especulativo. Esclarecendo a 

 
3 Vários comentadores examinam esse ponto por diferentes perspectivas. Alem, disso, “Mesmo a res 

artificialis, produzida, portanto, medida pelo intelecto prático, é também fundamentalm. ente medidora, 

pois ela impõe ao intelecto as regras que ele deverá seguir para fabricá-la ou construí-la.” DE 

BELLOY, Camille. A verdade do agir segundo santo Tomás de Aquino. (La vérité de l’agir selon 
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relação entre a coisa e os intelectos prático e especulativo, Tomás afirma que o primeiro 

“causa a coisa”, sendo, portanto, “medida das coisas” que ele produz. Por outro lado, o 

intelecto especulativo “recebe as coisas” e, “de certo modo”, é “movido por elas”, 

consequentemente, “as coisas medem-no”. Seguindo esse raciocínio, “o intelecto divino 

é mensurador não mensurado”, “a coisa natural é mensuradora” (isto é, em relação ao 

intelecto humano) e “mensurada” (pelo intelecto divino), enquanto o intelecto humano é 

mensurado pelas coisas naturais e “mensurador apenas das artificiais”.(TOMÁS DE 

AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 2, r.)  

 
saint Thomas d’Aquin) . Revue Thomiste 2004, vol. 104, no 1-2. Tradução de Ana Resende, P.122. Para 

De Belloy, “não se trata evidentemente de uma divisão de papéis entre Deus e o homem, como se o 

intelecto divino fosse incapaz de especulação ou o intelecto humano, incapaz de toda produção. Trata-se 

somente de assinalar, em termos gerais, a diferença irredutível entre intelecto divino e intelecto humano, 

em suas respectivas posições em relação ao real criado: o intelecto de Deus é causa e medida absoluta 

do real, enquanto o nosso é fundamentalmente causado e medido, pelo intelecto divino, primeiro, mas 

também – e não menos fundamentalmente – pelo real, pelas ‘coisas’.” E “o trabalho do intelecto 

especulativo é, em essência, um trabalho de recepção: accipt a rebus; ele não tira nada de seu fundo 

próprio, ele recebe todas as coisas e é a partir deste real que lhe é dado que ele constitui a sua ciência. 

Tomás é mais radical e mais incisivo ainda na sua expressão: ‘nosso intelecto recebe sua ciência das 

coisas (intellectus noster scientiam accipit)’, afirma ele.” Ibidem, P.110. Aertsen explica “o intelecto 

prático entende como seu fim não a verdade como tal, mas o sua aplicação de algum tipo particular e a 

algum determinado tempo.” Assim, “no que diz respeito ao que é pela arte, o intelecto humano é 

cognitivo e operativo. O conhecimento do artífice precede as coisas conhecidas, pois elas constituem-se 

como artefatos pela razão humana. A ciência é, portanto, chamada ‘prática’.” De acordo com ele, “o 

intelecto especulativo, sendo receptivo às coisas, é de certa forma movido pelas coisas e, em 

conseqüência, as coisas medem. Por isso, é evidente que as coisas naturais das quais o nosso intelecto 

recebe conhecimento medem nosso intelecto.”  Dada a tese aristotélica que a arte é imitação da natureza, a 

arte vem depois da natureza. Por isso que o intelecto prático não possui prioridade para Tomás de 

Aquino: “o intelecto prático não tem prioridade, porque a arte é uma causa mais tardia do que a 

natureza (Ars imitatur naturam)” Aertsen, J. A., Nature and Creature, Thomas Aquinas’s Way of 

Thought.  Leiden, Brill, 1988, P.155. Conforme Pieper, coisas artificiais são aquelas “(…) que foram 

feitas pelo homem - são, na verdade, as que se encontram em virtude de sua adequação com o desenho, 

pré-existente, com base no espírito do conhecedor do artífice.” Pieper, Josef. “La verdad de las cosas, 

concepto olvidado.” Acesso em 16-08-2016 às 17:40. http://centropieper.blogspot.com.br/2009/02/las-

verdad-de-las-cosas-concepto.html. A diferença entre coisas naturais e coisas artificiais é importante para 

Tomás de Aquino, na aplicação do conceito de medida. No caso das coisas naturais, são as medidas do 

intelecto humano. No caso das coisas artificiais, o intelecto humano é o seu mensurador, pois as cria. E as 

coisas naturais podem ser ditas verdadeiras por causa de sua imitação em relação ao intelecto divino. E 

elas são mais verdadeiras em função da sua relação com o intelecto divino do que em si mesmas. A coisa 

natural sempre está aquém de sua causa, mesmo participando dela a partir da imitação, e traz em si uma 

finalidade de retorno ao seu modelo, a sua medida primeira. Conforme Lauand: Não-atribuidor, ao menos 

no que se refere às coisas naturais, se bem que, sim, é atribuidor de medida, no que se refere às res 

artificiales (este é o ponto em que, para Tomás, a diferenciação entre coisas criadas e coisas feitas 

torna-se basilar)” Lauand, Jean. “Razão, Natureza e Graça – Tomás de Aquino em Sentenças”.                       

http://www.hottopos.com/mp3/sentom.htm. Acesso em 16-08-2013 às 17:41. 

http://centropieper.blogspot.com.br/2009/02/las-verdad-de-las-cosas-concepto.html
http://centropieper.blogspot.com.br/2009/02/las-verdad-de-las-cosas-concepto.html
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Vários comentadores examinam esse ponto por diferentes perspectivas. Para De 

Belloy (2004, 112): “Mesmo a res artificialis, produzida, portanto, medida pelo 

intelecto prático, é também fundamentalm. ente medidora, pois ela impõe ao intelecto as 

regras que ele deverá seguir para fabricá-la ou construí-la.” DE BELLOY, Camille. A 

verdade do agir segundo santo Tomás de Aquino. (La vérité de l’agir selon saint 

Thomas d’Aquin) . Revue Thomiste 2004, vol. 104, no 1-2. Tradução de Ana Resende, 

P.122.            

 Para De Belloy: 

“não se trata evidentemente de uma divisão de papéis entre Deus e 

o homem, como se o intelecto divino fosse incapaz de especulação 

ou o intelecto humano, incapaz de toda produção. Trata-se somente 

de assinalar, em termos gerais, a diferença irredutível entre 

intelecto divino e intelecto humano, em suas respectivas posições em 

relação ao real criado: o intelecto de Deus é causa e medida 

absoluta do real, enquanto o nosso é fundamentalmente causado e 

medido, pelo intelecto divino, primeiro, mas também – e não menos 

fundamentalmente – pelo real, pelas ‘coisas’.” E “o trabalho do 

intelecto especulativo é, em essência, um trabalho de recepção: 

accipt a rebus; ele não tira nada de seu fundo próprio, ele recebe 

todas as coisas e é a partir deste real que lhe é dado que ele 

constitui a sua ciência. Tomás é mais radical e mais incisivo ainda 

na sua expressão: ‘nosso intelecto recebe sua ciência das coisas 

(intellectus noster scientiam accipit)’, afirma ele.” DE BELLOY, 

Camille. A verdade do agir segundo santo Tomás de Aquino. 

(La vérité de l’agir selon saint Thomas d’Aquin) . Revue 

Thomiste 2004, vol. 104, no 1-2. Tradução de Ana Resende, 

P.110 

 

 Aertsen explica “o intelecto prático entende como seu fim não a verdade como 

tal, mas o sua aplicação de algum tipo particular e a algum determinado tempo.” 

Assim, “no que diz respeito ao que é pela arte, o intelecto humano é cognitivo e 

operativo. O conhecimento do artífice precede as coisas conhecidas, pois elas 

constituem-se como artefatos pela razão humana. A ciência é, portanto, chamada 

‘prática’.” De acordo com ele, “o intelecto especulativo, sendo receptivo às coisas, é de 

certa forma movido pelas coisas e, em conseqüência, as coisas medem. Por isso, é 
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evidente que as coisas naturais das quais o nosso intelecto recebe conhecimento medem 

nosso intelecto.”  Dada a tese aristotélica que a arte é imitação da natureza, a arte vem 

depois da natureza. Por isso que o intelecto prático não possui prioridade para Tomás de 

Aquino: “o intelecto prático não tem prioridade, porque a arte é uma causa mais tardia 

do que a natureza (Ars imitatur naturam)” Aertsen, J. A., Nature and Creature, 

Thomas Aquinas’s Way of Thought.  Leiden, Brill, 1988, P.155. Conforme Pieper, 

coisas artificiais são aquelas “(…) que foram feitas pelo homem - são, na verdade, as 

que se encontram em virtude de sua adequação com o desenho, pré-existente, com base 

no espírito do conhecedor do artífice.” Pieper, Josef. “La verdad de las cosas, concepto 

olvidado.” Acesso em 16-08-2016 às 17:40. 

http://centropieper.blogspot.com.br/2009/02/las-verdad-de-las-cosas-concepto.html. A 

diferença entre coisas naturais e coisas artificiais é importante para Tomás de Aquino, 

na aplicação do conceito de medida. No caso das coisas naturais, são as medidas do 

intelecto humano. No caso das coisas artificiais, o intelecto humano é o seu mensurador, 

pois as cria. E as coisas naturais podem ser ditas verdadeiras por causa de sua imitação 

em relação ao intelecto divino. E elas são mais verdadeiras em função da sua relação 

com o intelecto divino do que em si mesmas. A coisa natural sempre está aquém de sua 

causa, mesmo participando dela a partir da imitação, e traz em si uma finalidade de 

retorno ao seu modelo, a sua medida primeira. Conforme Lauand: Não-atribuidor, ao 

menos no que se refere às coisas naturais, se bem que, sim, é atribuidor de medida, no 

que se refere às res artificiales (este é o ponto em que, para Tomás, a diferenciação 

entre coisas criadas e coisas feitas torna-se basilar)” Lauand, Jean. “Razão, Natureza e 

Graça – Tomás de Aquino em Sentenças”.                       

http://www.hottopos.com/mp3/sentom.htm. Acesso em 16-08-2013 às 17:41 

http://centropieper.blogspot.com.br/2009/02/las-verdad-de-las-cosas-concepto.html
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    Na Suma contra os Gentios, Tomás centra-se mais 

no intelecto divino como princípio, medida e verdade.  Ele afirma que “(...) Deus não é 

somente verdadeiro, mas é a própria verdade” e “a verdade divina é a medida de toda 

verdade”, daí: “a verdade da coisa é medida pela verdade do intelecto divino, que é a 

causa das coisas” (TOMÁS DE AQUINO. Suma contra os gentios, I, LXI, 1 (507)) . 

Dessa maneira, tanto o intelecto humano, quanto as coisas naturais são criados, 

mensurados pelo intelecto divino, que é o primeiro princípio: 

 “(...) sendo também Deus o intelecto e o primeiro inteligível, é 

necessário que a verdade de qualquer intelecto se meça pela verdade 

dele posto que tudo se mede pelo primeiro no seu gênero, como 

ensina o Filósofo”. (TOMÁS DE AQUINO. Suma contra os 

gentios, I, LXII, 4 (519) ) 

Tomás de Aquino expressará uma opinião semelhante nas Questões Disputadas 

sobre a potência de Deus: “a potência divina é a medida de todas as potências” 

(TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a potência de Deus, q.1, 4, ad. 4). 

Também fala no texto da Suma contra os Gentios sobre o movimento de retorno4 das 

criaturas a Deus, como no círculo. Essa noção de circulatio tem forte influência 

platônica e se vincula à idéia de que todo efeito retorna à sua causa, gênese e princípio; 

todo ser provém do uno e a ele retorna: 

 

 “(...) o efeito é perfeito ao máximo quando volta ao seu princípio. 

Por isso, o círculo é, entre todas as figuras, a mais perfeita e o 

movimento circular o mais perfeito dos movimentos, porque neles há 

volta ao princípio. Por conseguinte, para que a totalidade das 

 
4 Conforme Alice Ramos: "No retorno das criaturas a sua origem, o tema da medida mostra mais uma 

vez sua relevância, uma vez que mensura as coisas no ser também as medirá em sua atividade, em seu 

movimento em direção à atualização e a perfeição, na posse de seu fim.” Ramos, Alice. Mensura: un 

concepto neoplatónico en Tomás de Aquino. In: Metafísica y Antropología en el siglo XII, ed. María 

Jesús Soto Bruna. Pamplona/ES: EUNSA, 2005, P. 358 É o movimento de retorno das criaturas ao seu 

criador, o intelecto divino, de acordo com Aertsen: “tal prática é a medida do movimento. Para todos os 

movimentos, o movimento circular é a forma mais uniforme, regular e perfeita.” Aertsen, J. A., Nature 

and Creature, Thomas Aquinas’s Way of Thought. Leiden, Brill, 1988, P.147. 
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criaturas atinja a sua última perfeição, é necessário voltarem ao seu 

princípio.” (TOMÁS DE AQUINO. Suma contra os gentios, I, 

XLVI, 1 (1229) ) 

 

Tomás fará a mesma afirmação nos Comentários sobre os Nomes Divinos: 

“Todo efeito retorna”5 Ainda na Suma contra os Gentios, mais à frente, vinculará a 

diversidade das coisas ao distanciamento do primeiro princípio. “(...) como todas as 

perfeições das coisas descem de Deus ordenadamente, de Deus que é o vértice supremos 

de todas elas (...)” (TOMÁS DE AQUINO. Suma contra os gentios, IV, I 1 (3337) ) 

“Em Deus, que é sumo vértice das coisas, há perfeitíssima unidade, e 

cada coisa é tanto mais virtuosa e digna quanto mais uma ela é. Disto 

resulta que tanto maior é a diversidade e a variedade que nelas se 

encontram, quanto mais se distanciam do  primeiro princípio” 

(TOMÁS DE AQUINO. Suma contra os gentios, IV, I 3 

(3339) ) 

Medida e verdade voltam na primeira parte da Suma de Teologia, agora 

enfatizando Deus como medida primeira e universal. Ele “não é uma medida 

proporcional ao que quer que seja”, mas “medida de todas as coisas, porque cada uma 

tanto participa do ser quanto se aproxima de Deus.”6 (TOMÁS DE AQUINO. Suma de 

Teologia Iª, 3, 5, ad. 2) Alice Ramos (2005, P.325) identifica bem o lugar da metafísica 

aristotélica na visão fortemente platônica que Tomás possui sobre a medida7.Uma 

 
5 TOMÁS DE AQUINO. Comentários sobre os nomes divinos. cap. 1, lect. 3, 94. Apud Ramos, Alice. 

“Aquinas on measure”, St. John's University Jamaica, New York, Acesso em  21-02-2013 às 22:50 

http://maritain.nd.edu/jmc/ti00/ramos.htm. 
6 “Deus (...) não é uma medida proporcional (mensura proportionata) ao que quer que seja. Diz-se, 

contudo, medida de todas as coisas (mensura omnium), porque cada uma tanto participa do ser quanto 

se aproxima de Deus.” Porque Deus é a causa de todas as coisas, a relação entre o intelecto humano e as 

coisas naturais serve de analogia para a relação entre o Criador e as criaturas. cf. Ramos, Alice. Mensura: 

un concepto neoplatónico en Tomás de Aquino. In: Metafísica y Antropología en el siglo XII, ed. 

María Jesús Soto Bruna. Pamplona/ES: EUNSA, 2005, P.351. Vale destacar que essa assimilação da 

realidade é deficitária, pois nenhuma criatura é criada na plena perfeição divina. cf. GILSON, Etienne. A 

Filosofia na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 2001, P. 665-666.  
7 Moreschini identifica na concepção de medida, como também de unidade, a influência dos pitagóricos, 

Platão, Aristóteles e Cícero. cf. MORESCHINI, Cláudio. História da filosofia patrística. Tradução 

Orlando Soares Moreira. São Paulo: Edições Loyola, 2008, P. 466-467. 

javascript:void(0);
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passagem particularmente importante nesse sentido contrapõe o uno e o múltiplo, 

associando o primeiro à medida:  

 “O um, princípio do número, se opõe à multiplicidade que é número, 

como a medida se opõe ao que é medido.” (...) “o um tem a razão de 

medida primeira e o número é a multiplicidade medida pelo um, 

como se vê no livro X da Metafísica.” (TOMÁS DE AQUINO. 

Suma de Teologia Iª, 11, 2, r.) 

Nas questões seguintes, apontando a imperfeição e multiplicidade da criatura 

comparada ao Criador, Tomás afirma que “Deus não é uma medida proporcionada ao 

que Ele mede” (TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 13, 5, r.) Descreve as 

coisas naturais como “intermediárias entre a ciência de Deus e a nossa; pois adquirimos 

nossa ciência a partir destas realidades naturais, cuja causa é Deus, por sua ciência.” 

Dessa maneira, elas são medidas de nossa ciência e mensuradas pela ciência divina: 

“assim como as coisas cognoscíveis naturais são anteriores à nossa ciência e a sua 

medida, assim também a ciência de Deus é a primeira em relação às coisas naturais e a 

medida das mesmas.” (TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 14, 8, ad. 3) 

 Retomando o tema do intelecto divino como medida primeira, a questão 16 

afirma que Deus é a primeira verdade e sua própria intelecção e que essa é a gênese e 

medida de todo ser e de todo o intelecto: “Ele (Deus) é sua própria intelecção, e esta é a 

medida e a causa de qualquer e outro ser e de qualquer intelecto.” Dessa forma, “não 

somente a verdade está nele, mas que Ele próprio é a suprema e primeira verdade.” 

(TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 5, r.) Como nota Boehner & Gilson 

(2004, P.461), porque o “conhecimento de Deus visa primariamente sua própria 

essência”, “as idéias são idênticas com a divina essência e não lhe comprometem, em 

absoluto, a simplicidade.”         

 No Peri Hermeneias, assim como nas Questões Disputadas sobre a Verdade, 
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Tomás menciona dois modos como a coisa natural relacionar-se com o intelecto.  No 

primeiro caso, trata-se da coisa, que se comporta como medida na relação com o 

intelecto humano, “uma relação de medida com o medido: é o caso das coisas da 

natureza em face do intelecto especulativo humano.” Dessa forma, “a inteligência é dita 

verdadeira, ela é conforme ao objeto, e é dita falsa enquanto ela está em discordância 

com ele.” No segundo caso, “as coisas têm com a inteligência uma relação de medido a 

medida, como é claro para o intelecto prático que é causa das coisas.” Tomás 

exemplifica: “toda obra humana é dita verdadeira enquanto ela atinge os cânones da 

arte, falsa enquanto dela se afasta.” Mais adiante no texto, ele afirma: “as coisas são 

ditas verdadeiras com referência à sua medida, o mesmo se aplica aos sentidos e à 

inteligência cuja medida é o objeto exterior.”(TOMÁS DE AQUINO. Peri Hermeneias. 

I, 3, 7 apud GARDEIL, H. D. Iniciação à Filosofia de S. Tomás de Aquino. Introdução/ 

Lógica. Trad. Wanda Figueiredo. São Paulo: Duas Cidades, 1967   

 Por fim, no Comentário à Ética a Nicômaco, texto mais tardio, Tomás afirma 

que a medida tem relação direta com o quantitativo da entidade e a qualidade: 

“quantidade, que é a medida da substância; qualidade, que é a disposição da substância 

e relação, que é a referência da substância.”8 (TOMÁS DE AQUINO. Comentário à 

Ética a Nicômaco. L. I, Lect. 6, n°. 7, 80)       

 Se a medida é o aspecto quantitativo da entidade, o verdadeiro atende pelo 

aspecto qualitativo dela. Neste aspecto, medida e verdade são faces de uma mesma 

moeda. 9  

 
8 TOMÁS DE AQUINO. Comentário à Ética a Nicômaco. L. I, Lect. 6, n°. 7, 80. 
9 Numa possível interpretação, a disposição da substância, expressa pela qualidade, pode tratar-se do 

verdadeiro: “o verdadeiro (verum) é uma disposição do ente, não no sentido que lhe acrescente alguma 

natureza e nem como que exprimindo algum modo especial do ente, mas exprimindo algum modo 

especial do ente, mas exprimindo algo que se encontra geralmente em todo ente, e que todavia não é 

expresso pelo nome ‘ente’.” TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 1, ad. 
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Considerações finais 

 

 

 A relação entre medida e verdade no pensamento filosófico-teológico de Tomás 

de Aquino é importante na construção de sua teoria do conhecimento. Os comentadores 

pouco abordam tal relação, o que, de maneira alguma, significa que tais assuntos são 

pouco importantes no pensamento do autor.       

 A análise da presente relação entre medida e verdade ficou circunscrita, 

fundamentalmente nos textos das Questões Disputadas sobre a Verdade e a Suma de 

Teologia, todavia, é possível encontrar tal relação em outros textos do autor.   

 O conceito de medida nos ajuda a compreender a teoria da verdade tanto no 

domínio divino, quanto no domínio humano. No domínio divino, Deus é a primeira 

verdade, primeira medida10, que concede medida, existência às coisas. Ou seja, Deus 

vem primeiro na ordem da medida. No domínio humano, as coisas naturais mensuram o 

intelecto humano, no sentido de iniciarem o processo cognitivo da adaequatio.   

 Na filosofa de Tomás de Aquino, ainda que seja possível distinguir verdade 

divina e verdade humana, não é possível pensar a verdade humana prescindida da 

verdade divina, pois essa é produto do pensamento divino, primeira verdade e primeira 

medida, que existe por si mesma, enquanto a criação está submetida a uma finitude 

natural.      

 

 
4. De acordo com Aertsen: “quantidade adquire o caráter de ‘perfeição’, forma um ‘critério’. ‘Medida’ é 

o primeiro, o mais simples e o mais perfeito de todos os gêneros”, “quantidade implica o conceito de 

medida.  Através da medida, o que se for possível medir é conhecido.” Ao fazer referência à quantidade 

da entidade, explica a estaticidade da relação entre o mensurador e o mensurado: “a quantidade é baseada 

numa relação estática. Através dela, uma coisa está relacionada com a outra no sentido de medir e 

medidos.” Aertsen, J. A., Nature and Creature, Thomas Aquinas’s Way of Thought. Leiden, Brill, 

1988, P.147 Jean Luiz Lauand, citando Pieper, também enxerga um aspecto qualitativo no conceito de 

medida. cf. http://www.hottopos.com/mp3/sentom.htm. Acesso em 16-08-2013 às 17:41 
10 “(...) a verdade divina é a medida de toda verdade (divina veritas est mensura omnis veritatis)” pela 

qual “(...) a verdade da coisa é medida pela verdade do intelecto divino (veritas autem rei mensuratur ad 

intellectum divinum) , que é a causa das coisas (est causa rerum)”. Assim: “(...) sendo também Deus o 

intelecto e o primeiro inteligível (Deus sit primus intellectus et primum intelligibile),  é necessário que a 

verdade de qualquer intelecto se meça pela verdade dele (oportet quod veritas intellectus cuiuslibet eius 

veritate mensuratur), posto que tudo se mede pelo primeiro no seu gênero, como ensina o Filósofo (X 

Metafísica 1, 1052b; Cmt 2, 1938)” TOMÁS DE AQUINO. Suma Contra os Gentios. Trad. D. Odilão 

Moura e Ludgero Jaspers. Rev. Luis A. De Boni. Porto Alegre: EDPUCRS, 1996,  p.112 
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