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Introdução

A origem do mundo gera indagações desde os povos antigos até os nossos dias. No século XIII, de
modo especial, o filósofo Tomás de Aquino buscou, dentre as várias perguntas sobre o assunto,
responder à seguinte questão: se é possível o mundo ter sido criado e existir desde sempre.
Contrariamente aos seus contemporâneos, Tomás defendeu que isso é possível - defesa que ele
apresentou no opúsculo De aeternitate mundi, por volta de 1271.
A presente pesquisa, intitulada “Tomás de Aquino e a possibilidade de um universo criado e
eterno”, tem como objetivo pensar e discutir a questão formulada pelo Aquinate, tendo como base o
texto De aeternitate mundi e outros textos do autor, como Suma de teologia e Suma contra os gestios.
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Metodologia

Resultados e discussão

Análise e reconstrução conceitual feita com base nos textos de Tomás de Aquino, entre eles Suma
contra os gentios, Suma de teologia e De aeternitate mundi, em latim (segundo a Edição Leonina) e em
outras línguas modernas. A partir da análise e da reconstrução conceitual a respeito das noções de
“eternidade” e de “criação” na filosofia tomásica, pensar e discutir a questão “se é possível um mundo
criado e existente desde sempre” à luz das
discussões e contribuições da investigação
contemporânea.

Pela leitura e análise dos textos tomásicos, em especial do opúsculo De aeternitate mundi, o aluno
constatou que Tomás de Aquino defende que a possibilidade de o mundo ter sido criado e ter sempre
existido repousa na ausência de contradição entre “ter sido criado” e “ter sempre existido”.
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