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Resumo 

O processo de cognição da verdade pode ser entendido a partir de duas operações intelectuais: a 

simples apreensão e a composição e divisão. Na segunda operação, o intelecto humano emite 

um julgamento a partir da quididade que recebe da primeira operação intelectual. Tomás analisa 

como o conceito de medida se conecta à segunda operação. 
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The constitution of the second operation of composition and division and the relation to 

the concept of measure in Thomas Aquinas 

Abstract 

The process of cognition of truth can be understood from two intellectual operations: simple 

apprehension and composition and division. In the second operation, the human intellect issues 

a judgment based on the quiddity it receives from the first intellectual operation. Tomás 

analyzes how the concept of measure connects to the second operation. 
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A segunda operação intelectual é desdobramento da primeira operação de 

simples apreensão ou inteligência dos indivisíveis Se, por um lado, o intelecto nada 

produz de próprio na primeira operação de simples apreensão, por outro lado, na 

segunda operação de composição2 e divisão, o intelecto humano é capaz de produzir 

 
1 Mestre em Filosofia na Universidade São Judas (2013). Pós-graduação Lato sensu em Metodologias 

Ativas para o ensino superior nas Faculdades Integradas Campos Salles (2021). Graduado bacharel em 

Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu (2009), bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro 

Universitário Íbero - Americano - UNIBERO (2006) e bacharelando em Teologia pela Faculdade 

Claretiano. Docente do curso de Direito das Faculdades Integradas Campos Salles (FICS). 

Email:ricardo.ferrara.cs.edu.br 
2 No Peri Hermeneias, Tomás define a composição: “(…) quando um inteligido compara um concebido 

com outro, como que apreendendo a conjunção ou identidade das coisas das quais são as concepções.” a 
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algo específico de sua operação, algo próprio: o conhecimento de sua adequação entre a 

coisa e intelecto. É quando o intelecto humano volta-se a para si mesmo, em um 

processo de reflexão, concebendo assim um julgamento sobre a realidade. Tomás trata 

desse tema em várias partes de sua obra. 

No Comentário ao Tratado da Trindade de Boécio3, Tomás de Aquino comenta 

escritos teológicos de Boécio. Aí ele explica que a segunda operação do intelecto 

humano, a composição e divisão, possui raízes aristotélicas, mais especificamente no 

livro Sobre a Alma 3. E compor e dividir para o intelecto humano consiste em produzir 

o julgamento que uma coisa é ou não é na realidade. A finalidade dessa operação 

cognitiva é o ser as coisas naturais.        

 Na Suma contra os Gentios4, Tomás de Aquino desenvolve a perspectiva de que 

o intelecto divino não possui composição e divisão como o intelecto humano. Nem por 

isso deixa de complementar as principais características da segunda operação de 

composição e divisão, como a própria necessidade de o intelecto humano compor e 

dividir, que se fundamenta, em um primeiro momento, na distinção entre o intelecto 

humano e a coisa natural. Segundo Tomás, se a espécie extraída a partir da coisa natural 

fosse intrínseca ao intelecto humano, não haveria a necessidade de composição e 

divisão. Deste modo, ele também explora que a composição é produzida na segunda 

operação e não nas coisas naturais. Neste aspecto, justifica-se, mais uma vez, e por 

outro prisma, o fracionamento do intelecto humano, que na primeira operação apreende 

as espécies a partir da coisa natural, para que na segunda operação, o intelecto humano 

realize a composição e divisão. É aí nesse texto que Tomás de Aquino trata mais 

especificamente de como acontece o engano na segunda operação de composição e 

divisão, por acidente.         

 No Peri Hermeneias5, no qual Tomás recebe e comenta as mais diversas 

concepções aristotélicas e define os conceitos de composição e divisão. Neste aspecto, 

Tomás de Aquino já deixa claro que o intelecto humano somente pode conhecer a 

verdade por meio da composição e divisão, pelas quais o intelecto humano julga que 

 
divisão: “(…) quando compara um concebido com outro de tal modo a apreender que as coisas são 

divididas.” TOMÁS DE AQUINO. Peri Hermeneias I, 1.3 apud Comentário ao Tratado da Trindade 

de Boécio – Questões 5 e 6. Trad. bras. de Carlos Arthur R. do Nascimento.  
3  Texto escrito por Tomás no primeiro ensino em Paris entre 1252-1259. 
4 Texto escrito por Tomás no primeiro ensino em Paris entre 1258-1264, tendo sua conclusão em Nápoles 

entre 1259-1261 e Orvieto entre 1258-1264. 
5 Texto escrito por Tomás no segundo ensino em Paris entre 1268-1272. 



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

uma coisa é ou que uma coisa não é na realidade. Ele observa que não importa o modo 

como diga o verdadeiro, quando esse verdadeiro está relacionado ao intelecto humano. 

Assim, o verdadeiro e o falso estão circunscritos à segunda operação de composição e 

divisão, o que não ocorre na primeira operação de simples apreensão. Isso é atestado por 

Aristóteles em seu livro Sobre a Alma 3. Notamos aí que a verdade está, sobretudo, no 

intelecto humano, mais particularmente na segunda operação de composição e divisão. 

Mesmo assim, Tomás de Aquino não deixa de reconhecer que a coisa natural possui seu 

justo lugar no processo cognitivo e o faz embasado no livro da Metafísica 6 do 

Estagirita. O que mais especificamente o intelecto humano realiza nessa operação é o 

conhecimento da conformidade entre a coisa natural e o próprio intelecto humano. 

Tomás assevera que conhecer essa conformidade equivale a julgar assim ser ou não ser 

na coisa natural, o que é exatamente compor e dividir sujeitos e predicados. Tomás de 

Aquino ainda destaca o lugar dos sentidos no processo cognitivo, afirmando que embora 

o sentido seja verdadeiro, não possui a faculdade de conhecer o verdadeiro. Embora 

Tomás trate de uma terceira operação, a do raciocínio, para a qual a segunda operação 

de composição e divisão está ordenada, assim como a primeira operação da inteligência 

dos indivisíveis está ordenada para a segunda operação de composição e divisão, não 

vamos nos deter nesta terceira operação Por fim, há a menção de o intelecto humano ser 

medida, quando concebe as coisas artificiais, as idéias, mais especificamente de o 

intelecto humano ser o mensurador das coisas artificiais, via intelecto prático. Isto não 

implica que o intelecto humano tenha que recorrer novamente à coisa. 

Os detalhes desse processo aparecem especialmente nas Questões Disputadas 

sobre a Verdade e Suma de Teologia6.      

 Discutindo a segunda operação nas Questões Disputadas sobre a Verdade, o 

Tomás de Aquino discorre temas, como a idéia de a verdade está localizada no intelecto 

humano7, mais especificamente8 na operação de composição e divisão, e de os sentidos 

somente conhecerem9 por meio do corpo, enquanto prescinde10 desse órgão. Além 

 
6  Texto escrito por Tomás em Roma entre 1265-1268, retomado no segundo ensino em Paris entre 1268-

1272, e no segundo ensino em Nápoles entre 1272-1274, ficando inacabado.  
7 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 3, r. 
8  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 3, r. 
9  TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 9, r. 
10 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 9, r. 



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

disso, Tomás de Aquino afirma que na segunda operação de composição11 e divisão, o 

intelecto humano reflete sobre seu próprio ato como também pode conhecer a proporção 

entre seu ato e a realidade12. Ao voltar-se para si mesmo, o intelecto humano nada mais 

faz do que conhecer a conformidade entre ele próprio e a coisas, via espécie apreendida 

na primeira operação.         

 Em outras palavras, a primeira operação não produz algo que seja próprio. 

Wippel atesta que o intelecto humano, ao apreender a coisa, nada mais faz do que 

apresentar uma semelhança de coisas extramentais a si mesmo.13. É na segunda 

operação de composição e divisão que o intelecto concebe algo que seja próprio: o 

julgamento, conforme também atestam Boehner e Gilson: “para que a concordância 

com o objeto se faça conhecida, ou seja, para que ela se torne uma verdade para o 

espírito humano, é mister que o intelecto acrescente algo de si à realidade externa por 

ele adquirida e assimilada.” 14 Nesta linha, o acréscimo “(...) se efetua quando o 

intelecto emite um juízo, como acontece nos enunciados: isto é um homem, isto é uma 

 
11 Tomás de Aquino na Suma de Teologia trata de uma dupla composição:  do intelecto e da coisa. 

Tratamos aqui neste capítulo a composição do intelecto: “(…) encontra-se uma dupla composição na 

coisa material (duplex compositio in re materiali) . De fato, a primeira é da forma para com a matéria 

(formae ad materiam). A esta corresponde a composição do intelecto pela qual o todo universal é 

predicado de sua parte (et huic respondet compositio intellectus qua totum universale de sua parte 

praedicatur), pois o gênero é tomado da matéria comum (nam genus sumitur a materia communi), a 

diferença completiva da espécie, da forma e o particular da matéria individual (differentia vero 

completiva speciei a forma, particulare vero a materia individuali).” TOMÁS DE AQUINO. Suma de 

Teologia Iª, 85, 5, ad. 3. “(...), a segunda composição é a do acidente para com o sujeito (secunda vero 

compositio est accidentis ad subiectum). A esta composição real corresponde a composição do intelecto 

de acordo com o qual o acidente é predicado do sujeito (et huic reali compositioni respondet compositio 

intellectus secundum quam praedicatur accidens de subiecto) (…)” TOMÁS DE AQUINO. Suma de 

Teologia Iª, 85, 5, ad. 3. “No entanto, a composição do intelecto difere da composição da coisa (tamen 

differt compositio intellectus a compositione rei), pois os que são compostos na coisa são diversos (nam 

ea quae componuntur in re, sunt diversa), ao passo que a composição do intelecto é sinal da identidade 

dos que são compostos (compositio autem intelelctus est signum identitatis eorum quae componuntur).” 

TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 85, 5, ad. 3 Essa distinção já estava clara para Tomás na 

Suma contra os gentios: “(…) a composição formada pelo intelecto que compõe e divide existe no 

próprio intelecto (propositionis per intellectum componentem et dividentem formatae compositio in ipso 

intellectu existit), mas não na coisa que está fora da alma (non in re quae ext extra animam).” TOMÁS 

DE AQUINO. Suma contra os gentios, I, LVIII, 5 (490). “Há, assim, duas abstrações do intelecto: uma 

corresponde à união da forma e da matéria ou do acidente e do sujeito; é a abstração da forma da 

matéria sensível; outra, que corresponde a abstração do universal do particular que é a abstração do 

todo – na qual se considera de maneira absoluta alguma natureza de acordo com sua noção – de todas 

as partes que não são partes da espécie,mas são partes acidentais.” TOMÁS DE AQUINO. Comentário 

ao Tratado da Trindade de Boécio q. 5, 3, r. 
12 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 9, r. 
13  Wippel John F.,”Truth in Thomas Aquinas II, P.558 
14  BOEHNER, P. et GILSON, E..História da filosofia cristã. Desde as origens até  Nicolau de Cusa, 

P.475 
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árvore.” Dessa forma, “(...) o intelecto contribui algo de realmente novo, algo que 

existe exclusivamente nele.” 15       

Nas Questões Disputadas sobre a Verdade, Tomás de Aquino afirma que o 

verdadeiro não se encontra prioritariamente na formação da quididade ou espécie, mas 

na operação de composição e divisão, uma visão compatível com o sentido de verdade 

como adequação. 

Ele alcança essa conclusão em dois passos. No primeiro, na questão 2, mostra 

que o verdadeiro encontra-se prioritariamente no intelecto e não nas coisas. Ele explica 

essa prioridade do intelecto através de uma analogia com o animal e o sadio. 

 

“Quando predicados dizem-se primeiramente de uma coisa e 

posteriormente de outras (per prius et per posterius), não é 

necessário que aquela coisa que for causa das outras receba por 

primeiro a predicação comum (praedicationem communis), mas 

aquela em que está primeiramente o noção comum completa (ratio 

illius communis completa), como ‘sadio’ diz-se primeiramente do 

animal (sanum per prius dicitur de animali), no qual o noção perfeita 

de saúde (perfecta ratio sanitatis) encontra-se em primeiro lugar, 

ainda que o remédio diz-se sadio enquanto proporciona saúde; e 

assim, dado que o verdadeiro diz-se antes de uma coisa e depois de 

outras (verum dicatur per prius et posterius de pluribus), é 

necessário que se diga antes de tudo aquilo em que se encontra 

primeiramente o noção completa de verdade (completa ratio 

veritatis). (...) Ora, uma coisa só se diz verdadeira enquanto é 

adequada ao intelecto (vera nis secundum quod est intellectui 

adaequata), pelo que o verdadeiro encontra-se nas coisas 

posteriormente, primariamente pois no intelecto. (unde per posterius 

invenitur verum in rebus, per prius autem in intellectu)”16 

 

Tomás de Aquino fala que a predicação comum está relacionada àquilo que é 

causa de outras coisas. Essa predicação comum é exemplificada pelo sadio, que se diz 

primeiro do animal e depois do remédio, na medida em que no animal é que se encontra 

a noção perfeita de saúde, enquanto no remédio, o sadio pode ser dito enquanto 

proporcionar saúde. Essa analogia pode se entendida na relação entre o intelecto e a 

coisa, ou seja, a verdade está primeiramente no intelecto e posteriormente na coisa.   

Tomás de Aquino avança em sua explicação no artigo 3 das Questões 

Disputadas sobre a Verdade, sustentando agora que o verdadeiro encontrado no 

intelecto se encontra prioritariamente no juízo e não na formação da quididade.   

 
15 BOEHNER, P. et GILSON, E..História da filosofia cristã. Desde as origens até  Nicolau de Cusa, 

P.475 
16 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 2, r. 
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“Assim como o verdadeiro encontra-se antes no intelecto do que nas 

coisas, também encontra-se antes no ato do intelecto componente e 

dividente (actu intelectu componentis et dividentis) do que no ato do 

intelecto que forma a quididade das coisas (actu intellectus 

quidditatem rerum formantis).” 17 

O próximo argumento de Tomás de Aquino segue na comparação entre a 

primeira e segunda operação: 

 

“A noção de verdadeiro (veri enim ratio) consiste na adequação da 

coisa e do intelecto (consistit in adaequatione rei et intellectus), mas 

nada tem adequação a si mesmo (non adaequatur sibi ipsi), pois a 

igualdade é própria das coisas distintas (aequalitas diversorum est); 

daí que a noção de verdade no intelecto (ratio veritatis in intellectu) 

encontra-se tão logo o intelecto comece a ter algo próprio (aliquid 

proprium) que a coisa fora da alma não tem (res extra animam non 

habet), mas que lhe corresponda (ei correspondens), de modo que 

entre as duas coisas possa aplicar-se a adequação (inter quae 

adaequatio attendi potest).” 18 

 

O segundo argumento versa sobre a noção de verdadeiro, especificamente da 

adequação entre coisa e intelecto, que nada tem de adequação a si, dado que a igualdade 

somente tem sentido na alteridade entre intelecto e as coisas. A noção de verdade 

começa no intelecto tão logo quanto tenha algo próprio que a coisa não traz em si. É aí 

que a segunda operação se distingue19 da primeira. Entramos no terceiro argumento de 

Tomás de Aquino, sobre a concepção do juízo: 

 
17 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 3, r. 
18 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 3, r. 
19 No Comentário ao Tratado da Trindade de Boécio, Tomás já tratava: “(...) em qualquer conhecimento 

há uma dupla a ser considerada, a saber, o princípio e o termo. Com efeito, o princípio pertence à 

apreensão; o termo, porém, ao juízo; de fato, o conhecimento aí se perfaz.” TOMÁS DE AQUINO. 

Comentário ao Tratado da Trindade de Boécio, q. 6, 2, r ; “(...) o termo do conhecimento não se 

apresenta uniformemente: com efeito, às vezes está no sentido, às vezes na imaginação, às vezes, no 

entanto, apenas no intelecto.” TOMÁS DE AQUINO. Comentário ao Tratado da Trindade de Boécio, 

q. 6, 2, r; “(…) o intelecto que compõe e julga coisas diversas composições (intellectus componens et 

dividentem diversis compositionibus diversa diiudicat), pois a composição do intelecto não excede os 

termos da composição (compositio enim intellectus compositionis terminos non excedit).” TOMÁS DE 

AQUINO. Suma contra os gentios, I, LVIII, 6 (491), “(…) as coisas que são compostas e divisíveis pelo 

intelecto, por natureza são por ele consideradas de per si (ea que intellectu componuntur et dividuntur 

nata sunt seorsum ab eo considerari), pois não haveria necessidade de serem por ele compostas ou 

divididas (compositione enim et divisione opus non esset), se naquilo mesmo em que é apreendido o que é 

da coisa já estivesse o que lhe é intrínseco (si in hoc ipso quod de aliquo apprehenderetur quid est, 

habeeretur quid ei inesset vel non inesset).” TOMÁS DE AQUINO. Suma contra os gentios, I, LVIII, 2 
(487). Tomás de Aquino trata sobre a necessidade da segunda operação, a composição e divisão  na Suma 

de Teologia: “(…) o intelecto humano tem necessariamente de inteligir compondo e dividindo (intellectus 

humanus necesse habet intelligere componendo et dividendo).” TOMÁS DE AQUINO. Suma de 

Teologia, q. 84, 5, r. “(…) (o intelecto) tem necessidade de compor um apreendido com outro ou dividi-

los e passar de uma composição ou divisão a outra, o que é raciocinar (et ideo intellectus humanus 
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“(...) quando começa a julgar a coisa apreendida (quando incipit 

iudicare de re apprehensa), então este juízo do intelecto é algo 

próprio dele (ipsum iudicium intellectus est quodam proprium ei) que 

não se encontra fora na coisa (non invenitur extra in re); mas, 

quando se estabelece adequação ao que está fora na coisa 

(adaequatur ei quod est extra in re), o juízo diz-se verdadeiro 

(iudicium verum); então o intelecto julga a coisa apreendida (iudicat 

intellectus de re apprehensa) quando diz que alguma coisa é ou não é 

(aliquid esse vel non esse), o que é próprio do intelecto componente e 

dividente (est intellectus componentis et dividentis); daí o Filósofo 

(Metafísica 6,4), também diz: ‘a composição e a divisão estão no 

intelecto e não nas coisas. (compositio et divisio est in intellectu, et 

non in rebus).’ E daí que a verdade se encontra primeiramente na 

composição e divisão do intelecto (veritas per prius invenitur in 

compositione et divisione intellectus).”20  

 

Tomás afirma que o elemento próprio do intelecto é o juízo, que nada mais é do 

que emitir um parecer, uma posição: se uma coisa é ou não é na realidade. E o intelecto 

articula essa segunda operação compondo e dividindo sujeitos e predicados, concepção 

que Tomás de Aquino herda de Aristóteles, na Metafísica. As coisas não têm aí 

nenhuma influência. É assim que a verdade está primeiramente e prioritariamente no 

intelecto, na operação de composição e divisão. Tanto afirmando quanto negando, 

ambos juízos21 são verdadeiros: 

 

 
“(...) uma definição diz-se verdadeira ou falsa (unde definitio dicitur 

vera vel falsa), como quando se atribui uma definição a alguma coisa 

que esta não é (esse definitio eius cuius non est), como se se 

atribuísse a definição de círculo ao triângulo (definitio circuli 

assignetur triangulo), ou também quando as partes da definição não 

se possam juntar (quando partes definitionis non possunt componi ad 

invicem), como se se definisse algo como ‘animal insensível’ (animal 

insensibile): realmente a composição implicada (compositio quae 

implicatur), a saber, que algum animal seja insensível é falsa (animal 

est insensibile, est falsa). E assim uma definição diz-se verdadeira ou 

falsa (definitio non dicitur vera vel falsa)  só em relação à 

composição (nisi per ordinem ad intellectum), como também uma 

 
cognoscit componendo et dividendo, sicut et ratiocinando).”  TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia, 

q. 84, 5, r. Gardeil também aborda o tema: “A necessidade de compor, de dividir e de raciocinar impõe à 

inteligência humana, porque esta não atinge, em um primeiro golpe, o perfeito conhecimento da coisa, 

mas capta só um de seus aspectos: sua quididade – e sabemos que isso mesmo é completamente relativo.” 

GARDEIL, H.D. Iniciação à filosofia de S. Tomás de Aquino. Psicologia, P.128. 
20 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 3, r. 
21 Tomás de Aquino já dizia no Peri Hermeneias: “se este julgamento está em acordo com os objetos, ele 

é verdadeiro: é o caso em que a inteligência julga que o objeto é quando ele é, ou não é quando ele não 

é; é falso, ao contrário, quando está em discordância com o objeto: é o caso em que se julga não ser o 

que é, ou ser o que não é” TOMÁS DE AQUINO. Peri Hermeneias I, 1.3 apud GARDEIL, H. D. 

Iniciação à Filosofia de S. Tomás de Aquino. Introdução/ Lógica. Trad. Wanda Figueiredo. 
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coisa diz-se verdadeira em relação ao intelecto (et res dicitur vera 

per ordinem ad intelectum) .”22  

 

O intelecto, pode assim conhecer imediatamente a coisa e o faz por meio de sua 

reflexão. O julgamento ocorre no mesmo passo em que o intelecto reflete a partir da 

simples apreensão sobre a coisa. O intelecto conhece assim imediatamente a coisa e o 

faz por meio da reflexão.  

 

“(…) o que conhece imediatamente é a coisa, e não pode chegar a 

fazê-lo senão pela reflexão, posto que já visto que o entendimento 

pode atribuir um predicado a um sujeito por reflexão, e que, 

portanto, a composição e a divisão, afirmação e a negação são 

igualmente possíveis pela volta do entendimento sobre a espécie 

inteligível.” 23  

 

A afirmação e a negação não representam24 um novo momento no processo de 

cognição da verdade, posterior à reflexão. É na reflexão que o intelecto humano julga, 

pois está conectado de certa forma com as coisas, por meio da espécie que apreende na 

primeira operação de simples apreensão:  

 

“A adequação do intelecto e o real, que define a verdade se afirma 

legitimamente em uma doutrina, que, refletindo sobre si mesmo, o 

intelecto é capaz de tornar-se a realidade: secundum hoc cognoscit 

veritatem intellectus, quod supra se reflectitur: assim como o 

intelecto, que julga as coisas, ele sabe que, para conceber, é 

necessário dispor de uma ligação com elas, nenhum escrúpulo 

poderá impedir afirmar como válidos os juízos que tornam explícito 

o conteúdo de seus conceitos. O primeiro ato de conhecimento, pela 

qual esta análise é apenas um aprofundamento progressivo é, por 

conseguinte, a apreensão direta da realidade inteligível, por uma 

inteligência servida por uma sensibilidade.”25  

 

 
22 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 3, r. 
23 “(…) o que conhece imediatamente é a coisa, e não pode chegar a fazê-lo senão pela reflexão, posto 

que já visto que o entendimento pode atribuir um predicado a um sujeito por reflexão, e que, portanto, a 

composição e a divisão, afirmação e a negação são igualmente possíveis pela volta do entendimento 

sobre a espécie inteligível.” Segura, Carmen, La dimensión reflexiva de la verdad. Una interpretación 

de Tomás de Aquino, P. 196 
24 “Reflexão que nos leva também à conclusão da afirmação e da negação não são operações posteriores 

à síntese judicativa, mas que se dão nela, portanto, ao voltar sobre si mesma, a inteligência conhece-se 

como adequada ou como inadequada ao real, expressando mediante a composição ou a divisão 

indicarão ser ou não-ser.” Idem, ibidem, P. 196. 
25 GILSON, Etienne. El Tomismo: Introducción a La Filosofía de Santo Tomás de Aquino. Trad. 

Alberto Oteiza Quirno, P.334 
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A noção de verdade não se aplica da mesma forma às coisas e ao intelecto 

humano, pois é apenas neste último, mais precisamente na composição e divisão, na 

união ou separação de conceitos, que a verdade está localizada. 26    

 Ao examinar “se há somente uma verdade pela qual todas as coisas são 

verdadeiras”, a questão 4 especifica em que se sentido podemos falar de “verdade” nas 

coisas e nos intelectos humano e divino. Tomás serve-se nesse ponto de uma 

comparação com o sentido de “saúde” no animal e no alimento, analogia recorrente nas 

Questões Disputadas sobre a Verdade e na Suma de Teologia. Sendo “saúde” uma 

“forma inerente” ao animal, apenas deste se diz propriamente “saudável”, enquanto o 

alimento (ou o remédio) é “saudável” somente no sentido de produzir ou conservar a 

saúde do animal.27 Da mesma forma, a verdade se diz propriamente do intelecto e 

impropriamente das coisas, na medida em que são causa ou efeito da verdade presente 

no intelecto. Assim, a verdade se encontra primeira e propriamente (primo et proprie) 

no intelecto divino, “segundo a qual todas as coisas são verdadeiras por uma única 

verdade”, e pelo qual todas existem.28 Em relação ao intelecto humano, a verdade se diz 

em sentido próprio mas secundariamente, pois “a verdade que se diz das coisas em 

comparação com o intelecto humano é de certo modo acidental às próprias coisas”, e 

as coisas continuariam existindo mesmo se, por hipótese, não existisse intelecto humano 

algum.           

 O artigo 6 ‘Se a verdade criada é imutável’ reforça ainda mais essa concepção de 

que a verdade está plenamente apenas no intelecto. A identidade da verdade depende 

mais da identidade do intelecto que da identidade da coisa. A identidade do intelecto 

que é imaterialidade, a identidade da coisa que é materialidade29, forma e ser: 

 
26 “Tomada em si, a noção de verdade aplica-se diretamente, não as coisas, mas ao conhecimento que 

ela têm do pensamento. Já dissemos que somente há verdade ou o erro possíveis nos casos em que há 

julgamento. No entanto, o julgamento é uma operação da razão que associa ou desassocia os conceitos. 

Por conseguinte, no pensamento é onde reside a verdade propriamente dita.” GILSON, Etienne. El 

Tomismo: Introducción a La Filosofía de Santo Tomás de Aquino. Trad. Alberto Oteiza Quirno, 

P.329. Tomás trata sobre o erro que ocorre na composição e divisão: “(…) o intelecto não se engana 

quanto a isso (o objeto próprio do intelecto, aquilo que é), a não ser acidentalmente (unde circa hoc non 

decipitur intellectus nisi per accidens). Mas se engana na composição e divisão (circa compositionem 

autem et divisionem decipitur).” TOMÁS DE AQUINO. Suma contra os gentios, I, LVIII, 4 (489). 
27 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 4, r. 
28 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 4, r. 
29 A formulação matéria, forma e ser para substâncias compostas de matéria e forma retiramos das 

Questões Disputadas sobre a Alma:  “(...) nas substâncias compostas de matéria e forma (substantiis 
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“A identidade da verdade (identitas veritatis) não depende tanto da 

identidade da coisa (identitate rei), mas da identidade do intelecto 

(identitate intellectus); como também a identidade do efeito (identitas 

effectus) depende da identidade do agente e do paciente (identitate 

agentis et patientis). Ora, mesmo que seja a mesma que é significada 

por aquelas três proposições (Sócrates senta, sentará e sentou), não 

é todavia idêntico o ato pelo qual são entendidas (non tamen est idem 

intellectus earum), porque na composição do intelecto ajunta-se o 

tempo (quia in intellectus compositione adiungitur tempus); daí que, 

segundo a variação do tempo, há diversos atos do intelecto (unde 

secundum variationem temporis sunt diversi intellectus).”30 

 

A verdade se encontra, portanto, no intelecto componente e dividente. A 

complexidade dessa afirmação aparece claramente na solução do artigo 9 ‘Se a verdade 

é nos sentidos’ das Questões Disputadas sobre a Verdade. Tomás mostra nessa 

passagem a conexão entre o conhecimento da verdade e a reflexão, pela qual o intelecto 

humano conhece a verdade na medida em que “reflete (reflectitur) sobre seu próprio 

ato  (actum suum)”31, e apreende “a proporção entre o ato e a realidade (proportionem 

eius ad rem).” 32 Refletir significa o reconhecimento intelectual de sua própria 

atividade: de compor e dividir sujeitos e predicados. No mesmo ato de reflexão, o 

intelecto humano toma ciência da razão que existe entre seu próprio ato e a realidade. 

Tal vínculo ocorre porque a reflexão intelectual pressupõe o autoconhecimento pelo 

intelecto de sua natureza, ou seja, de conformar-se às coisas. Em outras palavras, como 

afirma Carmen Segura, “(...) em todo ato de conhecimento de qualquer realidade 

extrínseca, o intelecto conhece-se ao conhecê-la e, precisamente por tratar-se de uma 

reflexão, conhece-se como adequada ao conhecido.”33 

 
enim ex materia et forma compositis) encontramos três coisas a saber: a matéria, a forma e o ser. 

(materiam et formam et ipsum esse).  O princípio do ser é a forma (principium est forma); já a matéria 
participa do ser por receber a forma (matéria ex hoc quod recipit formam, participat esse). Assim, o ser é 

conseqüente à própria forma (esse consequitur ipsam formam). Não obstante, a forma não é o próprio 

ser, visto que é dele princípio (Nec tamen forma est suum esse, cum sit eius principium). E, embora a 

matéria não alcance o ser senão pela forma (matéria non pertigat ad esse nisi per formam), a forma, no 

entanto, enquanto é forma (forma tamen in quantum est forma), não carece da matéria (non indiget 

materia) para seu ser (ad suum esse), visto que o ser se segue à própria forma (cum ipsam formam 

consequatur esse); apenas necessita de matéria caso a forma seja tal, que por si mesma não subsista (sed 

indiget matéria, cum sit talis forma, quae per se non subsistit). Portanto, nada proíbe que haja uma 

forma separada da matéria (formam a materia separatam), a qual possua, ela mesma, o ser (quae habeat 

esse, et esse, et esse sit in huiusmodi forma).” TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a 

alma, q. 6, r. 
30 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 6, ad. 6. 
31 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 9, r. 
32 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 9, r. 
33 Segura, Carmen, La dimensión reflexiva de la verdad. Una interpretación de Tomás de Aquino, P. 

190 e “(…) a verdade conhece-se pelo entendimento, porque não apenas reflete sobre seu próprio ato na 
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Conforme Boehner e Gilson: “não pode haver questão da verdade, salvo quando 

há concordância com o intelecto: a verdade é a ‘adaequatio rei et intellectus’, o que 

implica que “(...) o problema da verdade não se põe senão após a separação do objeto 

e do intelecto, entre os quais se estabelece, a seguir, uma relação recíproca.”34 Assim, 

o intelecto pode preservar uma relação essencial com a realidade.35   

 O artigo 9, ‘Sobre se a verdade é nos sentidos’, volta a enfatizar a presença 

imperfeita da verdade36 dos sentidos. O juízo dos sentidos (iudicium sensus) é o “da 

coisa enquanto esta é”.37 Os sentidos38 julgam verdadeiramente as coisas, entretanto, 

 
medida em que o conhece, mas também na medida em que conhece a coisa proporcionalmente, que não 

se pode conhecer se não se conhecer a natureza do princípio ativo, pelo qual conhece a verdade o 

entendimento que sobre si mesmo reflete .” Idem, ibidem, P. 192 
34 BOEHNER, P. et GILSON, E..História da filosofia cristã. Desde as origens até Nicolau de Cusa, 

P.475-476. 
35 “(…) a reflexão o que permite ao entendimento conhecer a forma inteligível que o atualiza e expressar 

o que foi entendido; porque, como ensina Tomás, o que é direta e imediatamente entendido é o que o 

entendimento concebe em si mesmo acerca da coisa conhecida, tanto se trata de uma definição como se 

trata de um julgamento.” Segura, Carmen, La dimensión reflexiva de la verdad. Una interpretación 

de Tomás de Aquino, P. 190 
36 No Peri Hermeneias Tomás já expressava: “(…) o sentido ,entretanto, não percebe se sua 

representação é verdadeira; com efeito ele não pode perceber sua relação de conformidade com o 

objeto: ele apenas apreende o objeto.” TOMÁS DE AQUINO. Peri Hermeneias I, 1.3 apud GARDEIL, 

H. D. Iniciação à Filosofia de S. Tomás de Aquino. Introdução/ Lógica. Trad. Wanda Figueiredo. Em 

textos como as Questões Disputadas sobre a Alma, Tomás de Aquino trata da superioridade do intelecto 

em relação aos sentidos: “(...) a parte intelectiva da alma (pars intellectiva animae) é mais perfeita que a 

parte sensitiva (est perfectior quam sensitiva). Donde ser necessário que lhe estejam mais presentes os 

princípios para realizar sua própria operação (necessarium est quod magis ei adsit sufficientia principia 

ad propriam operationem). Por isso, encontramos em nossa parte intelectiva tanto a recepção dos 

inteligíveis quanto sua abstração (intellectivam partem invenimur et recipere intelligibilia et abstrahere), 

como que existindo em nós, segundo o intelecto, uma virtude ativa e passiva (intellectum virtute activa et 

passiva), o que não sucede no caso dos sentidos (quod circa sensum non accidit).” TOMÁS DE 

AQUINO.  Questões disputadas sobre a alma, q. 5, ad. 7. 
37 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 9, r. 
38 Nas Questões Disputadas sobre a Alma, Tomás de Aquino distingue sentido próprio e sentido comum: 

No que versa o sentido próprio: “(...) que o sentido receba a espécie das coisas sensíveis (sensus recipiat 

speciem a sensibilibus): o que é o ato do sentido próprio (pertinet ad sensum proprium).” TOMÁS DE 

AQUINO. Questões disputadas sobre a alma, q. 13, r. Gilson afirma que os “sentidos próprios são 

todos os sentidos particulares que possuem, cada qual, um objeto exclusivamente próprio. Cada sensível 

particular é influenciado de modo imediato pelo objeto sensível; isto se dá pela espécie, que procede do 

objeto material sob a forma de cor, de som, etc.; esta espécie é recebida pelo respectivo sentido 

particular, que a percebe como forma imaterial.” BOEHNER, P. et GILSON, E..História da filosofia 

cristã. Desde as origens até Nicolau de Cusa, P.471. No que versa o sentido comum: “(...) que discrimine 

os sensíveis percebidos (sensibilibus perceptis diiudicet) e distinga uns dos outros (invicem discernat): o 

que se há de efetuar por uma potência em que desemboquem todos os sensíveis (potentiam ad quam 

omnia sensibilia perveniunt), e que se chama sentido comum (sensus communis).” TOMÁS DE 

AQUINO. Questões disputadas sobre a alma, q. 13, r. Sobre o sentido comum, também denominado 

como sentido particular, Gilson afirma: “O sentido particular percebe exclusivamente as imagens 

sensíveis dos seus objetos próprios; dentro desta limitada esfera ele é capaz de discernir, por exemplo, o 

preto do branco; mas não consegue distinguir entre a cor e o gosto. Para julgar dos objetos referentes a 

sentidos diversos, requer-se uma força superior aos sentidos particulares: o sentido comum. Sua função é 

perceber todas as impressões e, além disso, o próprio ato da sensação.” BOEHNER, P. et GILSON, 

E..História da filosofia cristã. Desde as origens até Nicolau de Cusa, P.471 
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desconhecem a razão do por que julgam. Ou seja, os sentidos desconhecem a natureza 

da verdade, conhecimento reservado estritamente ao intelecto. E, os sentidos, 

desconhecendo a natureza do por que julgam, também desconhecem39, por 

consequência, a natureza do seu ato, a proporção do ato em relação às coisas, como sua 

própria verdade, conforme foi dito. Tomás de Aquino, apoiado em Avicena (De Anima 

5, 2), preconiza que: “o sentido (sensus) só conhece por meio de órgão corpóreo 

(organum corporale) e não é, porém, possível que um órgão corpóreo seja mediador 

(medium) da potência sensitiva (potentiam sensitivam) com ela mesma.” 40  O mesmo 

ponto de vista voltará no artigo 8 ‘Se o juízo do intelecto pela ligadura do sentidos’ da 

Suma de Teologia, Tomás de Aquino afirma que não é possível um juízo fidedigno41 

sem a presença dos sentidos, meio pelo qual podemos conhecer as coisas: 

“(…) tudo o que inteligimos no presente estado (omnia autem quae in 

praesenti statu intelligimus), é conhecido por nós por comparação 

com as coisas sensíveis naturais (cognoscuntur a nobis per 

comparationem ad res sensibiles naturales). Donde ser impossível 

que haja em nós um juízo perfeito do intelecto (unde impossibile est 

quod sit in nobis iudicium intellectus perfectum), com bloqueio do 

sentido (cum ligamento sensus), pelo qual conhecemos as coisas 

sensíveis (per quem res sensibiles cognoscimus).”42  

Na Suma de Teologia, Tomás de Aquino retoma a discussão sobre a verdade em 

duas passagens relevantes para nossos propósitos, ambas inseridas no contexto mais 

amplo do conhecimento divino tratado na Primeira Parte. A questão 16 aborda 

precisamente a verdade, pois, posto que conhecimento é de coisas verdadeiras, após 

tratarmos do conhecimento de Deus, devemos perguntar sobre a verdade. O conjunto de 

questões 75 a 102 ficou conhecida como “Tratado sobre o homem”, e o tema da verdade 

aparece aí no contexto da discussão sobre nossas faculdades espirituais. São 

 
39 Nas Questões Disputadas sobre a Alma, Tomás de Aquino trata com mais vagar essa característica dos 

sentidos: “(...) que haja certas intenções que o sentido não apreende [requiruntur intentiones aliquae 

quas sensus non apprehendit], como o nocivo e o útil, e outras semelhantes [sicut nocivum et utile et alia 

huiusmodi]. (...) no homem a virtude cogitativa [in homine autem vis cogitativa], que reúne as intenções 

particulares [quae est collativa intentionum particularium], o que lhe vale a denominação de razão 

particular e de intelecto passivo [unde et ratio particularis dicitur, et intellectus passivus].” TOMÁS DE 

AQUINO. Questões disputadas sobre a alma.q. 13, r. 
40 TOMÁS DE AQUINO. Questões disputadas sobre a verdade, q. 1, 9, r. 
41 “(…) o juízo perfeito de alguma coisa não pode se dar (iudicium autem perfectum de re aliqua dari non 

potest), a não ser que seja conhecido tudo o que diz respeito à coisa (nisi ea omnia quae ad rem pertinent 

cognoscantur), principalmente se for ignorado o que é o termo e fim do juízo (et praecipue si ignoretur id 

quod est terminus et finis iudicii).” TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 84, 8, r. 
42 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 84, 8, r. 
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especialmente importantes para nosso assunto as questões 84 e 85, sobre como a alma 

conhece as coisas materiais. Nesses dois contextos, Tomás retoma uma série de temas 

importantes para o nosso estudo, em particular, a idéia de que a verdade se encontra no 

intelecto humano43, na segunda operação de composição e divisão44. Na primeira 

operação, a simples apreensão, o intelecto humano está em potência. Na segunda 

operação, a composição e divisão, o intelecto produz algo próprio, ou seja, o 

julgamento, por isso está em ato. Tomás de Aquino também volta à tese de que, na 

composição e divisão, o intelecto conhece45 a conformidade entre si próprio e a coisa 

natural, sendo esse o conhecimento da verdade. Além disso, Tomás de Aquino indica 

que o intelecto humano intelige e julga à luz da verdade primeira, ou seja, do intelecto 

divino, e que o juízo, bem como sua eficácia cognitiva do intelecto humano está 

diretamente relacionada com a derivação da luz do intelecto humano em relação à 

verdade divina, que traz em si a noção de todas as coisas criadas.46 A diferença de 

enfoque entre esse e os outros textos é que Tomás de Aquino explica a passagem47 da 

primeira operação de simples apreensão para a segunda operação de composição e 

divisão em termos de potência e ato.        

 De maneira mais elaborada, Tomás de Aquino trata sobre a primazia do intelecto 

em relação à coisa na Suma de Teologia, questão 16, artigo 2 A verdade está no 

intelecto que compõe e divide ?’ Coloca bem e verdade em analogia: o bem (bonum) 

tende (tendit) ao apetite (appetitus), a verdade (verum) tende o intelecto. Entretanto, ele 

explica que o bem se realiza formalmente na coisa, enquanto a verdade se realiza 

formalmente no intelecto: 

 

“(…) o verdadeiro (verum), estando no intelecto à medida que ele se 

conforma (conformatur) com a coisa conhecida, é necessário que a 

razão do verdadeiro passe do intelecto à coisa conhecida, de modo 

que esta última seja dita verdadeira na medida em que tem alguma 

relação (ordinem)” com o intelecto.”48 

 

Tomás de Aquino traz mais esclarecimentos sobre estar a verdade 

prioritariamente na segunda operação de composição e divisão. Ele afirma, primeiro, 

 
43 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 1, r. 
44 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 1, r. 
45 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 1, r. 
46 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 84, 8, r. 
47 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 85, 5, r. 
48 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 2, r. 
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que “tudo é verdadeiro conforme tenha a forma própria à sua natureza”49, portanto, 

“(...) o intelecto em ato de conhecer (intellectus inquantum est cognoscens)” será 

“verdadeiro tanto quanto nele se encontre a semelhança da coisa conhecida 

(similitudinem rei cognitae), semelhança essa identificada à forma da coisa50.  

 Tomás se apressa em distinguir as diferenças entre essa ‘semelhança’ da coisa 

no intelecto e nos sentidos, de maneira a deixar claro por que a verdade se encontra 

prioritariamente naquele e não nestes. A diferença é que o intelecto pode “conhecer sua 

própria conformidade com a coisa inteligível.”51, capacidade ausente nos sentidos. 

Assim “(...) se define a verdade pela conformidade do intelecto e da coisa [per 

conformitatem intellectus et rei veritas definitur]”. Consequentemente, “conhecer tal 

conformidade é conhecer a verdade. [conformitatem istam cognoscere, est cognoscere 

veritatem] 52  

Ora, conhecer essa conformidade nada mais é do que julgar assim ser ou não na 

coisa, ou seja, o que é exatamente compor e dividir sujeitos e predicados.  A operação 

de composição e divisão consiste no juízo, pelo qual o intelecto humano investiga se o 

predicado atribuído ao sujeito é aplicável ou não à coisa na realidade. Aertsen explica: 

“em um juízo é afirmado ou negado que alguma forma significada pelo predicado 

pertence a uma coisa significada pelo sujeito.”53 Como também afirma Gardeil, de 

maneira mais detalhada: “Apreendendo em seguida suas propriedades, seus acidentes e 

tudo o que se relaciona à essência da coisa, é-lhe necessário associar ou dissociar os 

objetos assim distinguidos, o que supõe que se julgue e, tratando-se de conseqüência, 

que se raciocine.”54      

 
49 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 2, r. 
50 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 2, r. 
51 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 2, r. 
52 TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia Iª, 16, 2, r. Tomás já afirmava que conhecer a 

conformidade é conhecer a verdade no Peri Hermeneias: “a inteligência, (...), pode perceber tal relação 

de conformidade; e é devido a isto que só a inteligência pode conhecer a verdade: assim o Filósofo diz 

no sexto livro da Metafísica, que a verdade só se encontra no espírito, no sentido em que só o espírito 

conhece a verdade.” Conhecer essa conformidade “(…) não é outra coisa senão julgar que assim é no 

objeto ou não, e isso significa compor e dividir; e é por isso que a inteligência não conhece a verdade 

senão compondo e dividindo por seu julgamento”. Assim  “se este julgamento está em acordo com os 

objetos, ele é verdadeiro: é o caso em que a inteligência julga que o objeto é quando ele é, ou não é 

quando ele não é; é falso, ao contrário, quando está em discordância com o objeto: é o caso em que se 

julga não ser o que é, ou ser o que não é.” TOMÁS DE AQUINO. Peri Hermeneias I, 1.3 apud 

GARDEIL, H. D. Iniciação à Filosofia de S. Tomás de Aquino. Introdução/ Lógica. Trad. Wanda 

Figueiredo. 
53 Aertsen, J. A., Nature and Creature, Thomas Aquinas’s Way of Thought., P.149. 
54 GARDEIL, H.D. Iniciação à filosofia de S. Tomás de Aquino. Psicologia, P.128. 
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A verdade se encontra, portanto, prioritariamente na operação de adequação 

entre intelecto e coisa, realizada pelo intelecto, não na coisa, nos sentidos ou na 

formação da quididade feita pelo intelecto. Segundo Wippel, que trilha em uma análise 

lógica, a verdade se diz em outros âmbitos apenas por analogia55. No primeiro caso, a 

analogia se refere à ordem do significado e não da existência, por exemplo, a saúde 

somente pode ser identificada no ser, um animal. No segundo caso, é o contrário, se 

refere à existência e não ao significado, no exemplo de diversas coisas referenciarem 

um mesmo significado. No terceiro caso, se refere tanto à existência quanto ao 

significado, quando ao ser se atribui substância e acidente. O juízo implica que o 

intelecto acrescente algo á realidade captada56. 

Considerações finais  

Na segunda operação, o intelecto humano, a partir da espécie apreendida, realiza 

a composição e divisão de sujeitos e predicados, que consiste na associação e 

dissociação de sujeitos e predicados, produzida a partir de uma reflexão, de o intelecto 

voltar-se para si mesmo. Segundo Tomás, é nessa segunda operação que a verdade está 

prioritariamente. É aí que o intelecto humano também pode produzir coisas artificiais, 

sendo o mensurador dessas.         

 O raciocínio de Aertsen, que versa sobre que o intelecto prático não tem 

prioridade para o Aquinate tem seu crédito, se tomarmos na Suma de Teologia o que o 

 
55 “(1) A analogia pode referir-se à ordem do significado por si só, mas não à ordem da existência (esse), 

como no caso da saúde. Embora a noção de saúde seja atribuída de modo analógico a coisas diferentes 
em termos de prioridade e de posterioridade, a analogia refere-se somente à ordem do significado, não à 

ordem da existência, pois a saúde perfeita é, na verdade, constatada somente em um analogado: o 

animal. (2) A analogia pode referir-se à ordem da existência, mas não à ordem do significado. Isso 

acontece quando coisas diferentes dividem de forma igual o mesmo significado ou intenção, muito 

embora a perfeição indicada pelo termo comum não goste de ficar do mesmo modo nos analogados 

diferentes. Na ordem do significado, não se tem analogia, mas sim univocidade. Tomás oferece um 

exemplo bem medieval: a matéria à medida como é dita de entidades terrestres e de celestiais. (3) 

Finalmente, a analogia pode referir-se tanto à ordem do significado quanto à da existência, como 

quando se diz que o ser (ens) é de substância e de acidente. É desta forma que se diz que a verdade, a 

bondade e todos os nomes assim são analogicamente de Deus e criaturas. Por esta razão, as perfeições 

indicadas por tais nomes devem estar presentes em Deus e nas criaturas nos termos de sua existência 

(esse), embora em graus variados de perfeição. E porque a verdade e perfeições similares não podem 

estar presentes em diferentes sujeitos de acordo com apenas uma existência (esse), devem existir 

verdades diferentes e, portanto, muitas verdades.” Wippel John F., "Truth in Thomas Aquinas I," P.304. 
56 “Para que esta conformidade do conceito com o objeto se torne conhecida e adquiri a forma de 

verdade em uma consciência, é preciso que o intelecto adicione algo à realidade externa que foi 

absorvida. Esta adição se inicia enquanto, não se contentando em apreender uma coisa, pronuncia um 

julgamento sobre ela e diz: isto é um homem, isto é uma árvore.” GILSON, Etienne. El Tomismo: 

Introducción a La Filosofía de Santo Tomás de Aquino. Trad. Alberto Oteiza Quirno, P.328. 
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próprio Tomás de Aquino assevera57, que não é possível conceber um julgamento 

verdadeiro com o bloqueio dos sentidos, meio pelo qual temos acesso às coisas naturais 

na realidade.           

 Contudo, não é porque o Aquinate privilegia o processo natural da adaequatio, a 

partir das coisas naturais, que o intelecto prático deixa de ter seu justo lugar no processo 

cognitivo, na formulação das ideias, das coisas artificiais. Isso significa que ainda que 

Tomás de Aquino considere que a verdade se encontre prioritariamente no intelecto 

humano, na operação de composição e divisão, não deixa de atribuir importância aos 

sentidos e às coisas naturais. Cada qual possui seu estatuto de verdade no processo 

cognitivo da adaequatio, que culmina no julgamento verdadeiro 

 

 

 

 
57 “(…) tudo o que inteligimos no presente estado (omnia autem quae in praesenti statu intelligimus), é 

conhecido por nós por comparação com as coisas sensíveis naturais (cognoscuntur a nobis per 

comparationem ad res sensibiles naturales). Donde ser impossível que haja em nós um juízo perfeito do 

intelecto (unde impossibile est quod sit in nobis iudicium intellectus perfectum), com bloqueio do sentido 

(cum ligamento sensus), pelo qual conhecemos as coisas sensíveis (per quem res sensibiles 

cognoscimus).” TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teologia. Primeira parte, questões 84-89. Trad. Carlos 

Arthur R. do Nascimento. Uberlândia: EDUFU, 2004, P.125 


