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Existem teorias, argumentacdes e 
disputas filosoficas pelo fato de existirem pro- 
blemas filosoficos. Assim como na pesquisa 
cientifica ideias e teorias cientificas d o  res- 
postas a problemas cientificos, da mesma 
forma, analogicamente, na pesquisa filoso- 
fica as teorias filosoficas sdo tentativas de 
solucdo dos problemas filosoficos. 

0s  problemas filosoficos, portanto, 
existem, d o  inevita veis e irreprimiveis; en- 
volvem cada homem particular que ndo 
renuncie a pensar. A maioria desses pro- 
blemas nao nos deixa em paz: Deus existe, 
ou existiriamos apenas nos, perdidos nes- 
te imenso universo? 0 mundo e um cos- 
mo ou um caos? A historia humana tem 
sentido? E se tem, qual e? Ou, entao, tudo 
- a gloria e a miseria, as grandes conquis- 
tas e os sofrimentos inocentes, vitimas e 
carrascos - tudo acabara no absurdo, des- 
provido de qualquer sentido? E o homem: 
e livre e responsive1 ou e um simples frag- 
mento insignificante do universo, determi- 
nado em suas acdes por rigidas leis natu- 
rais? A ciencia pode nos dar certezas? 0 
que e a verdade? Quais S ~ O  as relacdes 
entre razdo cientifica e fe religiosa? Quan- 
do podemos dizer que um Estado e demo- 
cratic~? E quais d o  os fundamentos da de- 
mocracia ? E possivel obter uma justificacdo 
racional dos valores mais elevados? E quan- 
do e que somos racionais? 

Eis, portanto, alguns dos problemas 
filosoficos de fundo, que dizem respeito 
as escolhas e ao destino de todo homem, 
e com os quais se aventuraram as men- 
tes mais elevadas da humanidade, dei- 
xando-nos como heranca um verdadeiro 
patrimdnio de ideias, que constitui a iden- 
tidade e a grande riqueza do Ocidente. 

A historia da filosofia e a historia 
dos problemas filosoficos, das teorias fi- 
losoficas e das arg u men tacbes filosofi- 
cas. E a historia das disputas entre fild- 
sofos e dos erros dos filosofos. E sempre 
a historia de novas tentativas de versar 
sobre questdes inevitaveis, na esperanca 
de conhecer sempre melhor a nos mes- 
mos e de encontrar orientacdes para 
nossa vida e motivacdes menos frageis 
para nossas escolhas. 

A historia da filosofia ocidental e a 
historia das ideias que in-formaram, ou 
seja, que deram forma a historia do Oci- 
dente. E um patrimdnio para ndo ser dis- 
sipado, uma riqueza que ndo se deve 
perder: E exatamente para tal fim os pro- 
blemas, as teorias, as argumentacdes e 
as disputas filosoficas sao analiticamente 
explicados, expostos com a maior clareza 
possivel. 

* * * 

Uma explicacdo que pretenda ser cla- 
ra e detalhada, a mais compreensivel na 
medida do possivel, e que ao mesmo tem- 
po o fereca explica@es exaustivas compor- 
ta, todavia, um "efeito perverso", pelo fato 
de que pode ndo raramente constituir um 
obstaculo a "memoriza@o" do complexo 
pensamen to dos filoso fos. 

Esta e a razdo pela qual os autores 
pensaram, seguindo o paradigma cMssi- 
co do ijberweg, antepor a exposicdo 
analitica dos problemas e das ideias dos 
diferentes filosofos uma sintese de tais 
problemas e ideias, concebida como ins- 
trumento didatico e auxiliar para a me- 
moriza~ao. 



Afirmou-se com justeza que, em linha 
geral, um grande fildsofo e o g&io de uma 
grande ideia: Platdo e o mundo das ideias, 
Aristoteles e o conceit0 de Ser, Plotino e a 
concepcdo do Uno, Agostinho e a "tercei- 
ra navegaqdo " sobre o lenho da cruz, Des- 
cartes e o "cogito ", Leibniz e as "m6nadas1', 
Kant e o transcendental, Hegel e a dialetica, 
Marx e a alienacdo do trabalho, Kierke- 
gaard e o "singular", Bergson e a "dura- 
cdo", Wittgenstein e os "jogos de lingua- 
gem", Popper e a "falsificabilidade" das 
teorias cientificas, e assim por diante. 

Pois bem, os dois autores desta obra 
propdem um lexico filosofico, um diciona- 
rio dos conceitos fundamentais dos diver- 
sos filoso fos, apresen tados de maneira di- 
datica totalmente nova. Se as sinteses 
iniciais d o  o instrumento didatico da me- 
morizac20, o lexico foi idealizado e cons- 
truido como instrumento da conceitualiza- 
~ 2 o ;  e, juntos, uma especie de chave que 
permita entrar nos escritos dos filosofos e 
deles apresentar interpreta~des que encon- 
trem pontos de apoio mais solidos nos pro- 

* * * 
Ao executar este complexo tracado, 

os autores se inspiraram em csnones psico- 
pedagogicos precisos, a fim de agilizar a 
memorizagdo das ideias filosoficas, que sdo 
as mais dificeis de assimilar: seguiram o 
metodo da repetiqdo de alguns conceitos- 
chave, assim como em circulos cada vez 
mais amplos, que vdo justamente da sinte- 
se a analise e aos textos. Tais repetiqdes, 
retomadas e amplificadas de mod0 opor- 
tuno, ajudam, de mod0 extremamente efi- 
caz, a fixar na atenedo e na memoria os 
nexos fundantes e as estruturas que sus- 
tentam o pensamen to ocidental. 

Buscou-se tambem oferecer ao jovem, 
atualmente educado para o pensamento 
visual, tabelas que representam sinotica- 
mente mapas conceituais. 

Alem disso, julgou-se oportuno enri- 
quecer o texto com vasta e seleta serie de 
imagens, que apresentam, alem do rosto 
dos fildsofos, textos e momentos tipicos da 
discussdo filoso fica . 

prios textos. * * * 
* * * Apresentamos, portan to, um texto ci- 

Sinteses, analises, lexico ligam-se, 
portanto, a ampla e meditada escolha dos 
textos, pois os dois autores da presente 
obra estdo profundamente convencidos 
do fato de que a compreensdo de um fi- 
losofo se alcanqa de mod0 adequado ndo 
so recebendo aquilo que o autor diz, mas 
lanpndo sondas intelectuais tambem nos 
modos e nos iarqdes especificos dos tex- 

entifica e didaticamente construido, com 
a intencdo de oferecer instrumentos ade- 
quados para introduzir nossos jovens a 
olhar para a historia dos problemas e das 
ideias filoso ficas como para a historia gran- 
de, fascinante e dificil dos esforqos intelec- 
tuais que os mais elevados intelectos do 
Ocidente nos deixaram como dom, mas 
tambem como empenho. 

tos filosofico~. - GIOVANNI REALE - DARIO ANTISERI 



[ndice dos nomes, XI11 
Indice dos conceitos fundamentais, XVII 

Primeira parte 

A REVOLUCAO 
ESPIRITUAL 
DA MENSAGEM 
BIBLICA 

Capitulo primeiro 
A Biblia, sua mensagem 
e suas influincias 
sobre o pensamento ocidental - 3 

I. Estrutura e significado 
da Biblia 3 

1. 0 significado do termo "Biblia", 3; 
2 . 0 s  escritos que constituem o Antigo Tes- 
tamento, 3; 3. 0 s  vinte e sete livros do No- 
vo Testamento, 5; 4. 0 conceito de "Tes- 
tamento", 6; 5. A inspiraqiio divina da 
Biblia, 8; 6. A importgncia da Biblia em 
iimbito filosofico, 8. 

11. As idiias biblicas 
que influiram 
sobre o pensamento ocidental - 10 

1. Passagem do politeismo grego ao mono- 
teismo cristiio, 11; 2. A criaqiio a partir do 
nada, 12; 3. A concepqiio antropochtrica 
contida na Biblia, 12; 4. 0 respeito pelos 
mandamentos divinos: a virtude e o peca- 
do, 13; 5. 0 conceito de Providtncia na Bi- 
blia, 14; 6. A desobedicncia a Deus resgata- 
da pela paixiio de Cristo, 15; 7. 0 valor da 
f C  e a participaqiio no Divino, 17; 8. 0 eros 
grego, o amor (agape) cristiio e a graqa, 18; 
9 . 0 s  valores fundamentais do cristianismo: 

a pureza e a humildade, 20; 10. A ressurrei- 
$50 dos mortos, 21. 

III. Para alirn do horizonte 
cultural grego 22 

1. 0 desenvolvimento retilineo da histo- 
ria que tem como fim o Juizo universal, 22; 
2. A nova "medida" do homem no pensa- 
mento cristiio, 23. 

Segunda parte 

A PATRISTICA 
NA AREA CULTURAL 
DE LINGUA GREGA 

Capitulo segundo 
0 s  problemas filosoficos essenciais 
que derivam do encontro 
entre "fi" e "razio". 
Filon de Alexandria 
e a Gnose 27 

I. Problemas emergentes 
do impact0 corn a Biblia - 27  

1. A quest50 da autenticidade dos textos 
biblicos, 27; 2. A questiio da conciliabi- 
lidade do Antigo e do Novo Testamento, 
28; 3. A quest50 da identidade do cristiio, 
29; 4. 0 s  grandes problemas teologicos, 
29; 5. 0 grande Pr6logo do Evangelho de 
Joiio, 30. 

11. Urn precursor: 
Filon de Alexandria 3 1 

1. A "filosofia mosaics", 32; 2. Deus, "Lo- 
gos" e "Poder", 32; 3. A antropologia filo- 
niana, 33; 4. A nova Ctica, 33. 



111. A Gnose 34 
1. Significado do termo "gnose", 34; 2. 0 s  
novos documentos gnosticos descobertos, 
35; 3. 0 s  traqos essenciais da doutrina da 
gnose, 35; 4. A "gnose" como express50 da 
angustia de uma Cpoca, 36. 

Tmos - Filon de Alexandria: 1. A cria~iio 
do mundo, 37; 2. A nulidade do homem, 38. 

Capitulo terceiro 
0 s  apologistas gregos 
e a Escola catequitica 
de Alexandria 39 

I. 0 s  Apologistas gregos 
do siculo 11: 
Aristides, Justino, Taciano - 39 

1. Marciiio Aristides, 39; 2. Justino Martir, 39; 
2.1. 0 primeiro platanico cristiio, 39; 2.2. A 
doutrina do Logos, 39; 2.3. A doutrina da alma, 
40; 2.4. A condenaqiio de Justino B morte, 40; 
3. Taciano, 40; 4. Atenagoras, 41; 5. Teofilo 
de Antioquia, 41; 6. A Carta a Diogneto, 41. 

11. A Escola catequitica 
de Alexandria: 
Clemente e Origenes 43 

1. Clemente e a verdadeira "gnose", 43; 2. A 
figura e os fundamentos do pensamento de 
Origenes, 44; 2.1. Vida e obras filosoficas, 44; 
2.2. Doutrina da Trindade e Neoplatonismo, 
44; 2.3. Criaqiio, "apocatastase" e encarnaqiio, 
45; 2.4. Importiincia de Origenes, 46. 

Tmos- Justino Martir: 1 . 0  itinerario filosd- 
fico de Justino, 47; 2. 0 Logos e' Cristo, 48; 
Carta a Diogneto: 3 . 0 s  cristiios siio a alma do 
mundo, 49; Clemente de Alexandria: 4. A 
concep~iio plat6nica de Deus, 50; 5. A beleza 
espiritual, 5 1; Origenes: 6. Sabedoria grega e 
mensagem crista", 52; 7 .  A apocatastase, 53. 

Capitulo quarto 
0 s  trss luminares da Capadocia 
e as grandes figuras 
do Pseudo-Dionisio Areopagita, 
Maximo o Confessor 
e Jo io  Damasceno 55 

I. A era iurea da Patristica 
e o Concilio de Niciia 55 

1. 0 edito de Miliio e as disputas teologicas, 
55; 2. 0 Concilio de NicCia e a fixaqiio do 
"credo", 56. 

11. Gregorio de Nissa 
e os Padres Capadocios 57 

1. A recuperaqiio da cultura cliissica dentro 
da fC, 57; 2. Realidade inteligivel e mundo 
sensivel, 58; 3. A doutrina do homem, 58; 
4. A ascensiio a Deus, 58. 

111.0 Pseudo-Dionisio 
Areopagita 59 

1. Formulaqiio da teologia apofiitica, 59. 

IV. Maximo o Confessor 
e a ultima grande batalha 
cristologica 6 1 

1. Afirmaqiio do dogma de Cristo "verda- 
deiro Deus e verdadeiro homem", 61. 

V. JoZo Darnasceno 62 
1. Recuperaqiio da filosofia aristotklica, 62. 

TEXTOS- Gregorio de Nissa: 1 .0s  dois planos 
da realidade: sensivel e supra-sensivel, 63; 
Pseudo-Dionisio Areopagita: 2. A concep~iio 
de Deus como "acima de tudo ", 65; Maximo 
o Confessor: 3. As cinco divis6es da natureza, 
66; 4 . 0  amor, 66; 5. A "liturgia cdsmicd", 67. 

Terceira parte 

A PATRISTICA 
NA AREA CULTURAL 
DE LINGUA LATINA 

Capitulo quinto 
A Patristica latina 
antes de santo Agostinho 71 

I. Minucio Filix, Tertuliano 
e os escritores crist5os 
at6 o siculo IV 71 

1. 0 primeiro escrito apologitico cristiio- 
latino, 71;  2. 0 s  fortes ataques de Minucio 
FClix contra os filosofos gregos, 72; 3. Para 
Tertuliano, Atenas e JerusalCm nada ttm em 
comum, 72; 4. 0 fideismo de Tertuliano: 
"credo quia absurdum", 72; 5. Influxos es- 
toicos na ontologia de Tertuliano, 73; 6. Es- 
critores cristiios do stculo 111 e dos inicios 
do IV, 73;  7 .  Tradutores, comentadores e 
eruditos cristiios do stculo IV, 73. 

11. As figuras de Ambrbsio, 
Jerbnimo e Rufino 74 



1. Ambrosio, 74; 2. JerGnimo e Rufino, 74. 

TEXTOS - Minucio Ftlix: 1. Concordiincia 
entre fildsofos e cristiios, 76; Tertuliano: 2. A 
filosofia e o cristianismo estiio em contradi- 
&io, 77; Ambrosio: 3. 0 s  deveres, 80. 

Capitulo sexto 
Santo Agostinho 
e o apogeu da Patristica 8 1 

I. A vida, a evolu@o espiritual 
e as obras de santo Agostinho - 8 1 

1. A vida, 81; 2. A evoluq2o espiritual, 82; 
3. As obras, 84. 

11. Fi, filosofia e vida 
no pensamento de Agostinho - 86 

1. 0 filosofar na fC, 88; 2. A descoberta da 
pessoa e a metafisica da interioridade, 89; 
3. A verdade e a iluminag20, 90; 4. Deus, 91; 
5. A Trindade, 93; 6. A doutrina da criaq20, 
94; 7. A doutrina das IdCias e das raz6es semi- 
nais, 95; 8. A eternidade e a estrutura da tempo- 
ralidade, 97; 9 . 0  ma1 e seu estatuto ontologi- 
co, 97; 10. A vontade, a liberdade, a gaga, 98; 
11. A "Cidade terrena" e a "Cidade divina", 
99; 12. A esshcia do homem C o amor, 100. 

MAPA CONCEITUAL -A centralidade da Trin- 

11. As Escolas monacais, 
episcopais e palatinas 121 

1. A Escolastica e os vkios tipos de escola 
da Idade MCdia, 121; 2. A escola palatina 
criada por Alcuino, 122. 

111. A Universidade 123 
1. As Universidades de Bolonha e Paris, 123; 
2. Efeitos explosivos da Universidade, 124; 
3. Raz2o e fC, 125; 4. Faculdade das artes e 
Faculdade de teologia, 126; 5. A "Cidade 
de Deus" de Agostinho, 127. 

IV. Joaquim de Fiore 128 
1. A concepq20 trinitiiria da histbria, 128. 

Capitulo oitavo 
0 surgimento da Escolastica 
e seus desenvolvimentos 
de Boicio a Escoto Eriugena 129 

I. A obra e o pensamento 
de Severino Bokcio 129 

1. BoCcio: "o ultimo dos romanos e o pri- 
meiro dos escolasticos", 129; 2. Botcio e a 
logics, 130; 3 . 0  De consolatione philosophiae: 
Deus C a propria felicidade, 131; 4. 0 pro- 
blema do ma1 e a quest20 da liberdade, 132; 
5. Raziio e fC em BoCcio. 133: 6. Outros 

dude divina, 101. autores do sCculo VI ao skculo VIII, 133. 
TEXTOS - Agostinho: 1. A terceira navega@o, 
102; 2. 0 circulo hermeniutico entre raziio 
e fe', 104; 3. A natureza da Verdade, 106; 4. A 
ilumina@o, 106; 5. A natureza do Bem, 107; 
6. As "1d6iasY' como pensamentos de Deus, 
110; 7. A ctia~iio do tempo e sua natureza, 
112; 8. 0 "sa'bado" de felicidade eterna na 
Cidade de Deus e o "oitavo dia ", 114. 

11. Jo5o Escoto Eriugena 135 
1. A figura e a obra de Escoto Eriugena, 135; 
2. Escoto Eriugena e o Pseudo-Dionisio, 
136; 3. 0 De divisione naturae, 137; 4. A 
raz2o em funqiio da fC, 138. 

TEXTOS - BoCcio: 1. A consola@o da filoso- 
fia, 139; Escoto Eriugena: 2. A quadrziplice 
divisiio da natureza, 143. 

Quarta parte 

GENESE 
DA ESCOLASTICA 

Capitulo sitimo 
A filosofia na Idade Media: 
a "Escolastica", as "Escolas", 
as "Universidades" 119 

I. Desenvolvimentos 
do pensamento medieval - 1 19 

1. 0 quadro cronologico, 119. 

Quinta parte 

A ESCOLASTICA 
NOS SECULOS 
DECIMO PRIMEIRO 
E DECIMO SEGUNDO 

Capitulo nono 
Anselmo de Aosta 147 
1. A vida e as obras de Anselmo, 148; 2. Cen- 
tralidade do problema de Deus em Ansel- 



mo, 149; 3. As provas a posteriori da existin- 
cia de Deus, 149; 4. A prova a priori da exis- 
tincia de Deus ou "argumento ontologico", 
150; 5. Criticas e consensos ao argumento on- 
tologico, 150; 6. Deus e o homem, 151; 7. A 
raz3o dentro do tragado da fe, 153; 8. Carac- 
teristicas do "realismo" de Anselmo, 153. 

MAPA CONCH I U A I .  - Deus e o homem, 155. 

T~mm - Anselmo de Aosta: 1.0 argumto  on- 
toldgico, 15 6; 2. A dqbuta com Gaunilon, 15 7; 
3. Anselmo respondek objepks de Gmlon,  160. 

Capitulo dkcimo 
~belardo e a grande controvirsia 
sobre os universais 16  1 

I. Pedro Abelardo 161 
1. A vida e as obras, 162; 2. A "duvida" e as 
"regras da pesquisa", 162; 3. A "ratio" e seu 
papel na teologia, 163; 4. Principios fundamen- 
tais da itica, 164; 5. "Intelligo ut credam", 164. 

11. A grande controvirsia 
sobre os universais 166 

1. 0 s  estudos "gramaticais", 166; 2. A ques- 
t5o da "dialCtica", 167; 3 . 0  problema dos uni- 
versais, 167; 3.1. A quest50 da relag50 dos 
nomes e dos conceitos mentais corn a reali- 
dade, 167; 3.2. A solug30 do realismo exage- 
rado, 168; 3.3. A solug30 nominalista, 168; 
3.4. A solug30 moderada de Abelardo: o uni- 
versal como "sermo" extraido da "ratio" sobre 
a base do "status communis" dos indlviduos, 169; 
3.5. Implicag6es logicas e metafisicas da posi- 
qio "conceitualista" de Abelardo, 169; 3.6. A 
posig5o do "realismo moderado" que sera as- 
surnida por santo Tomas e se impora como clas- 
sics, 170; 3.7. Quadro sinotico geral do pro- 
blema dos universais e das suas solug6es, 170. 

MAPA CONCEITUAL. - Disputa sobre os uni- 
versais, 171. 

Tb.x~os - Abelardo: 1. Confissoes autobio- 
graficas a um amigo, 172; 2. A logica a ser- 
vigo da teologia, 174; Porfirio: 3. A ques- 
tiio dos universais, 175. 

Capitulo dkcimo primeiro 
Centros promotores de cultura 
do seculo decimo segundo. 
As escolas de Chartres 
e de SZO Vitor, Pedro Lombardo 
e JoZo de Salisbury 177 

I. As Escolas de Chartres 
e de Siio Vitor 177 

1. Tradiq3o e inovag30, 177; 2. As artes do 
trivio em perspectiva religiosa, 178; 3. 0 
Timeu de Plat30 interpretado B luz do G& 
nesis, 179; 4. 0 Didascalicon de Hugo de 
S3o Vitor, 180; 5. A mistica e Ricardo de 
Siio Vitor, 180. 

11. Pedro Lombardo 
e Jo5o de Salisbury 182 

1. 0 s  livros das Senten~as de Pedro Lom- 
bardo, 182; 2. Jo3o de Salisbury: os limites 
da razso e a autoridade da lei, 183. 

TEXTOS - Hugo de S3o Vitor: 1. 0 valor 
dos classicos, 184; Pedro Lombardo: 2. Sen- 
teqas  sobre filosofia e sobre teologia, 185. 

Sexta parte 

A ESCOLASTICA 
NO SECULO 
DECIMO TERCEIRO 

Capitulo dkcimo segundo 
A filosofia arabe e a hebraica, 
a penetraqiio de Aristoteles 
no Ocidente 
e a mediaqao 
entre aristotelismo 
e cristianismo 189 

I. A s i tua~5o politica e' cultural 
no siculo XI11 189 

1. Situagao politico-social e instituiq6es ecle- 
siasticas, 189; 2. A situagao cultural, 190. 

11. 0 aristotelismo de Avicena - 191 
1. A figura e a obra, 191; 2 . 0  ser possivel e 
o ser necessArio, 192; 3. A "logica da gera- 
g5o" e a influincia de Avicena, 193. 

111. 0 aristotelismo de Averr6is - 194 
1. A figura e as obras, 194; 2. Primado da 
filosofia e eternidade do mundo, 195; 3. Uni- 
cidade do intelecto humano, 196; 4.  Con- 
seqiiincias da unicidade do intelecto, 197; 
5. As primeiras condenaq6es do aristotelis- 
mo, 197. 

MAPA CONCEITUAL - Averrois: A teoria do 
intelecto, 199. 



IV. A filosofia hebraica 200 
1. Influxos hebraicos sobre o Ocidente: Avi- 
cebron, 200; 2. MoisCs MaimGnides, 200. 

V. Alberto Magno 202 
1.0 programa de pesquisa de Alberto Mag- 
no, 202; 2. A distin~go entre filosofia e teo- 
logia, 203; 3. Filosofos gregos e tedogos 
cristios, 204. 

TFXTOS - Avicena: 1. A teoria dos intelectos, 
205; Alberto Magno: 2. A nuturea do bem, 206. 

Capitulo dkcimo terceiro 
A grande sintese 
de Tomas de Aquino 211 

I. A vida e as obras de Tomis 21 1 
1. Tomas, um dos maiores pensadores de 
todos os tempos, 211; 2. Raz3o e ft, filoso- 
fia e teologia, 212; 3. A teologia n30 substi- 
tui a filosofia, 213. 

11. A ontologia 215 
1. 0 conceit0 de ente, 216; 2 . 0  ente logico, 
216; 3. 0 ente real e a distinqiio entre essin- 
cia e existincia, 216; 4. Novidade da pers- 
pectiva tomista em relaqiio k ontologia grega, 
217; 5 . 0 s  transcendentais: o ente como uno, 
verdadeiro, bom, 217; 5.1. A unidade do ente 
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DA MENSAGEM B~BLICA 

"Em verdade, em verdade, vos digo: 
ninguem podera ver o Reino de Deus 
se niio nascer de novo." 



Capitulo primeiro 

A Biblia, sua mensagem e suas influhcias 
sobre o pensamento ocidental 



I. E s t v ~ t ~ v a  e sigmifirado da Bibl ia 

Com o nome de Biblia (do grego biblia = "livros") indicam-se 73 livros con- 
siderados inspirados, distintos em Antigo Testamento (46 livros) e Novo Testamen- 
to (27 livros). 

0 Antigo Testamento divide-re por sua vez em livros his- 
gue a toricor, livros diditticor e livros profeticos. 0 s  primeiros cinco _ livros historicos (Genesis, Exodo, Levitico, Numeros e Deute- 

roniimio) sao os livros da Lei ou Pentateuco. 
0 Novo Testamento e composto pelos quatro Evangelhos, pelas Cartas de 

Paulo, pelas Cartas dos Apostolos e pelo Apocalipse. 
"Testamento" traduz o termo grego diatheke e indica o pacto ou aliansa que 

Deus ofereceu a Israel. 

A mensagem biblica, mesmo que nao tenha sido inspirada pela raz%o e sim 
pela fe, teve ta l  impact0 historic0 e incidiu de mod0 tao profundo na concep@o 
do mundo e da natureza do homem, que deve ser considerada 
tambem do ponto de vista filosofico. A irnportsncia 

Neste sentido, ela trouxe algumas contribui~des revolu- historico-cultural 
cionarias para a historia do pensamento. da Biblia 

-+ 36 

0 significado 

do termo "Biblia" 

"Biblia", do grego biblia, significa "li- 
vros". E um plural (de biblion) que, no la- 
tim e nas linguas modernas, foi transliterado 
como singular para indicar o "livro" por ex- 
celhcia. Na realidade, a Biblia n io  C um s6 
livro, mas coletinea de uma sCrie de livros, 
cada qua1 apresentando um titulo e peculia- 
ridades especificas, caracterizado tambCm 
por extensio diversa e diferentes estilos li- 
terarios e redacionais. Chegou-se a falar at6 
mesmo da Biblia como de uma "coletinea 
de coletineas" de livros, j i  que, por seu tur- 
no, alguns livros s5o precisamente coleti- 
neas de viirios livros. 

0 s  livros da Biblia dividem-se em dois 
grandes grupos: 

a )  os do Antigo Testamento (redigidos 
a partir de aproximadamente 1300 a.C. at6 
100 a.C.; entretanto, os primeiros livros ba- 
seiam-se em uma tradiqio oral antiquissima; 

6) os do Novo Testamento, que remon- 
tam todos ao sCculo I d.C., centrando-se in- 
teiramente na nova mensagem de Cristo. 

0 s  escritos qMe constitl~em 

o Antigo Testamento 

0 s  livros do Antigo Testamento re- 
conhecidos como can6nicos pela Igreja ca- 
t6lica (ou seja, que contim o "c2non" ou 



Primeira parte - $\ revoluG&o espiri+unl d a  mensagem biblica 

a "regra" em que deve se basear o crente 
no que se refere a verdade da f C )  siio qua- 
renta e seis, subdivididos da seguinte ma- 
neira: 

Livros hist6ricos: 
1. Gtnesis 
2. Exodo 
3. Levitico 
4. Numeros 
5. DeuteronBmio 

(0s livros de MoisCs - 115 - de- 
nominam-se Pentateuco, que significa, 
precisamente, "conjunto de cinco livros". 
TambCm s2o chamados Tora, que quer 
dizer "Lei", ou seja, os livros que contim 
a lei.) 

6. Josue' 
7. Juizes 
8. Rute 
9. Primeiro Samuel 

10. Segundo Samuel 
11. Primeiro Reis 
12. Segundo Reis 
(0s livros 9/12 indicam-se tambCm com 

o titulo geral de Reis I, 11, 111, IV) 

13. Primeiro CrBnicas 
14. Segundo CrGnicas 
15. Esdras 
16. Neemias 

(0s livros 15/16 siio tambCm indicados 
por Esdras I e 11) 

17. Tobias 
18. Judite 
19. Ester 
20. Primeiro livro dos Macabeus 
21. Segundo livro dos Macabeus 

Livros sapienciais ou poCticos: 
22. JO 

23. Salmos 
24. Prove'rbios 
25. Eclesiastes 
26. Cintico dos C2nticos 
27. Sabedoria 
28. Eclesiastico 

Livros profkticos: 
(este primeiro grupo - 29/34 - de- 

nomina-se "profetas maiores", por causa da 
extensgo dos escritos) 

29. Isaias 
30. Jeremias 
3 1. Lamentapies 
32. Baruc 

Rihlia de Schockeli (Jcr~rsaltrn, Institute Schockcn). 
I l z~~n inura  de paginu inteiriz 
cowz a ~ I U ~ U U I L ~  Bercshith 
( " N o  principio "), inicio d o  lizwo i f i )  Gi.nesis, 
d e c o n ~ d a  corn 45 n z e d a l h k  
que representatn epistidios bi'l~licos orilenados 
seqiiencialmente da direitir para a espcrr la  
e do alto para I~aixo;  
os primeirus epistidios silo iiedicados 
a Ad20 e E L M ,  e o u l t i m )  a Kalaiio r ao m ; o .  
0 i l u s t rad~r ,  chanlado Hilyirn, 
trabalhozt p o ~  ~ ~ ) l t a  de 1.100 
n~7 Alrnianha inrr1if!o11a/. 

33. Ezequiel 
34. Daniel 

(este segundo grupo - 35/46 - C cha- 
mado de "profetas menores" por causa da 
quantidade exigua de seus escritos) 

35. Ose'ias 
36. Joel 
37. Amos 
38. Abdias 
39. Jonas 
40. Mique'ias 
41. Naum 
42. Habacuc 
43. Sofonias 
44. Ageu 
45. Zacarias 
46. Malaquias 



Esse "c5nonn, que consta ja ter assu- rT 0 s  viv\fe e sete (ivros 
mido consisttncia entre os cristiios desde o 
sCculo IV. foi sancionado definitivamente do Novo  Lstamento 

pel0 ~onc i l i o  de Trento (0s protestantes, 
porCm, adotaram o c5non hebraico, do qua1 0 s  livros do Novo  Testamento reco- 
falaremos logo adiante). nhecidos como canBnicos s ~ o  27, divididos 

0 s  hebreus adotaram apenas trinta e da seguinte maneira: 
seis livros (dividindo-os em   tor^", "Pro- 
fetas" e "Livros"), excluindo Tobias, Judite, 
Primeiro e Segundo Macabeus, Sabedoria, 
Eclesiastico, Baruc e tambim parte de Daniel, 
que siio livros redigidos em grego ou que 
nos siio conhecidos somente no texto gre- 
go. (Hoje, porCm, estamos em condig6es de 
estabelecer aue tal restriciio remonta aos 
fariseus da Palestina, que pensavam que, 
depois de Esdras, cessara a inspiragiio divi- 
na, enquanto outras comunidades hebrai- 
cas incluiam entre os livros sagrados tam- 
bCm alguns destes livros. Com efeito, nas 
descobertas ocorridas em 1947 em Qumran, 
que trouxeram $ luz numerosos livros per- 
tencentes a uma comunidade hebraica ati- 
va da ipoca de Cristo, foram achados os 
livros de Tobias e o Eclesiastico, que, por- 
tanto, niio estavam excluidos dos livros sa- 
grados.) 

Quatro Evangelhos, com os Atos dos 
Apostolos: 

1. Evangelho segundo Mateus 
2. Evangelho segundo Marcos 
3. Evangelho segundo Lucas 
4. Evangelho segundo Joiio 
5.  Atos dos Apostolos 

Um corpus de cartas de s io  Paulo (ou 
a ele atribuidas): 

6. Carta aos Romanos 
7. Primeira carta aos Corintios 
8. Segunda carta aos Corintios 
9. Carta aos Galatas 

10. Carta aos Efe'sios 
11. Carta aos Filipenses 
12. Carta aos Colossenses 
13. Primeira carta aos Tessalonicenses 
14. Segunda carta aos Tessalonicenses 
15. Primeira carta a Tim6teo 
16. Segunda carta a Timdteo 
17. Carta a Tito 
18. Carta a Filemon 
19. Carta aos Hebreus 

Sete cartas de apostolos ou atribuidas 
a apostolos: 

20. Carta de Tiago 
21. Primeira carta de Pedro 
22. Segunda carta de Pedro 
23. Primeira carta de Joao 
24. Segunda carta de Joao 
25. Terceira carta de JoZo 
26. Carta de Judas 

Um livro profitico de S. Joiio: 
27. Apocalipse 

Hoje, os estudiosos estiio bastante con- 
cordes em considerar que a Carta aos He- 
breus niio foi escrita por Paulo, embora o 
autor esteja proximo da visiio paulina. 

0 s  textos da Biblia foram redigidos em 
trts linguas: 

- hebraico (a maior parte do Antigo 
Testamento); 

- pequena parte em ararnaico (um dia- 
leto hebraico): , , 

Uma pugina da preciosa Biblia de Caulos o Cnlvo - e em grego (alguns textos do Antigo 
COWI ns histijrins de Ad20 (set. I X ) .  Testamento e todo o Novo Testamento; ape- 
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nas o Evangelho de Mateus, ao  que parece, 
foi redigido primeiro em aramaico e depois 
traduzido em grego). 

Duas traduqaes basilares tiveram gran- 
de importiincia historica. Uma, em lingua 
grega, de todo o Antigo Testamento: a cha- 
mada traduqao dos "Setenta", iniciada em 
Alexandria sob o reinado de Ptolomeu Fi- 
ladelfo (285-246 a.C.), que ficou como pon- 
to de referhcia na area da cultura grega para 
os proprios hebreus helenizados, e para os 
gregos (muitas referincias dos proprios Evan- 
gelhos baseiam-se nela). 

A partir do sCculo I1 d.C. a Biblia foi 
traduzida tambCm para o latim. Entretan- 
to, a traduq5o feita por s5o Je rh imo entre 
390 e 406 foi a que se imp& de mod0 esta- 
vel, a ponto de ser oficialmente adotada pela 
Igreja, sendo conhecida com o nome de 
Vulgata, por ser considerada a traduqzo la- 
tina por excelincia. 

Como vimos, as duas partes da Biblia 
s50 chamadas de Antigo e Novo Testamen- 
to. 0 que significa "Testamento"? Esse ter- 
mo traduz o grego diathe'ke, indicando o 
"pacto" ou "alianqa" que Deus ofereceu a 
Israel. Nesse pacto (a oferta do pacto e aqui- 
lo que ele comporta), a iniciativa 6 unilate- 
ral, ou seja, inteiramente dependente de 
Deus, que o ofereceu. E Deus o ofereceu por 
mera benevolincia, vale dizer, como dom 
gratuito. 

Eis alguns textos particularmente sig- 
nificativos nesse sentido. Em Ginesis 9,9ss 
apos o diluvio, Deus diz a No6 e seus filhos: 
"Eis que estabeleqo minha alian~a convosco 
e com os vossos descendentes depois de v6s 
e com todos os seres animados que est5o 
convosco. (. . .) Estabeleqo a minha alian~a 
convosco: tudo o que existe niio sera mais 
destruido pelas aguas do diluvio; n5o have- 
:a mais diluvio para devastar a terra". Em 
Exodo 24,343, podemos ler a passagem mais 
significativa relativa ao "antigo" testamen- 
to, ou seja, a alianqa sinaitica entre Deus e 
Israel, que devia durar at6 Cristo: "Veio, 
pois, Moisis e referiu ao povo todas as pa- 
lavras de JavC e todas as leis, e todo o povo 
respondeu a uma so voz: 'Nos observare- 
mos todas as palavras ditas por JavC'. MoisCs 
escreveu todas as palavras de JavC; e, levan- 

tando-se de manha, construiu um altar ao 
p i  da montanha e doze estelas para as doze 
tribos de Israel. Depois enviou alguns jo- 
vens dos filhos de Israel, e ofereceram os 
seus holocaustos e imolaram a JavC novi- 
lhos como sacrificios de comunh50. MoisCs 
tomou a metade do sangue e colocou-a em 
bacias, e espargiu a outra metade do sangue 
sobre o altar. Tomou o livro da alian~a e o 
leu para o povo; e eles disseram: 'Tudo o 
que JavC falou, nos o faremos e obedecere- 
mos.' Moisis tomou do sangue e o aspergiu 
sobre o povo, e disse: 'Este C o sangue da 
alian~a que Jave fez convosco, por meio de 
todas estas clausulas' ". 

E no profeta Jeremias (31,31ss), eis a 
promessa de uma "nova alianqa" (aquela 
que seria inaugurada por Cristo): "Eis que 
dias vir5o - oraculo de JavC - em que se- 
larei com a casa de Israel (e a casa de Juda) 
urna alian~a nova. N5o como a alianqa que 
selei com seus pais, no dia em que os tomei 
pela m5o para fazi-10s sair da terra do Egi- 
to - minha alian~a que eles mesmos rom- 
peram, embora eu fosse o seu Senhor, ori-  
culo de JavC! Porque esta e a alianqa que 
selarei com a casa de Israel depois desses 
dias, oraculo de Javi. Eu porei minha lei no 
seu seio e a escreverei em seu coraqzo. En- 
t5o eu serei seu Deus e eles ser5o meu povo. 
Eles n5o teriio mais de instruir seu proximo 
ou seu irmiio, dizendo: 'Conhecei a JavC!' 
Porque todos me conhecer50, dos menores 
aos maiores - oraculo de JavC -, porque 
vou perdoar sua culpa e n5o me lembrarei 
mais de seu pecado". 

E o autor da Carta aos Hebreus ( 9 , l l -  
22) assim explica o sentido do novo "tes- 
tamento" e da nova "alianqa" que t sancio- 
nada precisamente com a vinda de Cristo: 
"Cristo, porCm, veio como sumo sacerdo- 
te dos hens vindouros. Ele atravessou uma 
tenda maior e mais perfeita, que n5o C obra 
de m5os humanas, isto 6, que n5o pertence 
a esta criaqzo. Ele entrou uma vez por to- 
das no Santuario, n5o com o sangue de 
bodes e novilhos, mas com o prdprio sun- 
gue, obtendo uma reden~iio eterna. De fato, 
se o sangue de bodes e de novilhos, e se a 
cinza da novilha, espalhada sobre os seres 
ritualmente impuros, os santifica purifican- 
do os seus corpos, quanto mais o sangue de 
Cristo que, por um espirito eterno, se ofe- 
receu a si mesmo a Deus como vitima sem 
mancha, ha de purificar a nossa consciincia 
das obras mortas para que prestemos um 
culto ao Deus vivo. Eis por que ele e media- 



dor de uma nova 'alian~a'. A sua morte 
aconteceu para o resgate das transgresslies 
cometidas no regime da primeira alian~a; 
e, por isso, aqueles que siio chamados re- 
cebem a heran~a eterna que foi prometida. 
Com efeito, onde existe testamento, e' ne- 
cessario que se constate a morte do testa- 
dor. 0 testamento, de fato, so tem valor 
no caso de morte. Nada vale enquanto o 
testador estiver vivo. Ora, nem mesmo a 
primeira alianqa foi inaugurada sem efusiio 
de sangue. De fato, depois que MoisCs pro- 
clamou a todo o povo cada mandamento 
da Lei, ele tomou o sangue de novilhos e 
de bodes, juntamente com a agua, a 12 es- 
carlate e o hissopo, e aspergiu o proprio 
livro e todo o povo, anunciando: 'Este C o 
sangue da al ian~a que Deus vos ordenou'. 
Em seguida ele aspergiu com o sangue a 
tenda e todos os utensilios do culto. Segun- 
do a Lei, quase todas as coisas se purificam 
com sangue; e sem efusiio de sangue niio 
h i  remissiio". 

E, no Evangelho de Mateus (26,27- 
28), estas palavras siio postas na boca do 
proprio Cristo: "Depois. tomou um c a k e  



e, dando graqas, deu-lho dizendo: 'Be- 
bei dele todos, pois isto C o meu sangue, 
o sangue da a l i a n ~ a  (diathe'ke), que C der- 
ramado por muitos para remiss50 dos pe- 
cados' ". 

A insyil*aq&o divina 
da Biblia 

Numerosas passagens da Biblia fa- 
zem referencia a "inspiraqio divina" do  
escrito, quando n i o  a ordem @eta do pro- 
prio Deus para escrever. N o  Exodo, le-se: 
" JavC disse a MoisCs: 'Escreve isso e m  u m  
livro como recorda@o (...)' ". O u  entio: 
" JavC disse a MoisCs: 'Escreve estas pala- 
vras (...)' ". Em Isaias (30,8) pode-se ler: 
"Vai agora e escreve-o sobre urna pran- 
cheta, grava-o em um livro". Joio ,  no ini- 
cio do Apocalipse (1,9ss), registra: "Eu, 
Joio,  vosso irmio e companheiro na tribu- 
laqiio, na realeza e na perseveranqa em Je- 
sus, encontrava-me na ilha de Patmos, por 
causa da Palavra de Deus e do  Testemu- 
nho de Jesus. N o  dia do  Senhor, fui movi-  
d o  pelo Espirito e ouvi a t r i s  de mim uma 
voz forte, como de trombeta, ordenando: 
'Escreve o que v2s n u m  livro e envia-o as 
sete Igrejas' (...)". 

Quanto 21 inspira@o por parte de Deus, 
podemos ler em Jeremias: "Tu seras como 
a minha boca". E a segunda carta de Pe- 
dro (1,20-21) afirma: "Sabei isto: que ne- 
nhuma profecia da Escritura resulta de urna 
interpretaqiio particular, pois que a profe- 
cia jamais veio por vontade humana, mas 
os homens, impelidos pel0 Espirito Santo, 
falaram da parte de Deus". Lucas (24,27) 
escreve em seu Evangelho que o Messias, 
"comeqando por MoisCs e por todos os 
Profetas, interpretou-lhes em todas as Es- 
crituras o que a ele dizia respeito". E Pau- 
lo reafirma: "Toda escritura C inspirada por 
Deus ". 

0 s  mandamentos, inclusjve, siio escri- 
tos diretamente por Deus. No Exodo (24,12) 
It-se: "Sobe a mim na montanha e fica 1i: 
dar-te-ei tibuas de pedra, a lei e os manda- 
mentos que escrevi para ensinares a eles". 
Ou ent io  (34,l) :  "Lavra duas tibuas de 
pedra, como as primeiras, sobe a mim na 
montanha, e eu escreverei as mesmas pala- 
vras que estavam nas primeiras tibuas, que 
quebraste". 

impol*t&ncia da Biblia 
e m  ~ w b i t o  filo~6fico 

A Biblia, portanto, se apresenta como 
"palavra de Deus". E, como tal, a sua men- 
sagem 6 objeto de fe'. Quem acredita poder 
p6r a fC entre parhteses e ler a Biblia como 
"simples cientista", como se 1: um texto de 
filosofia de Platso ou de Aristbteles, na rea- 
lidade esta realizando um tip0 de operaqiio 
que C contra o espirito desse texto. A Biblia 
muda completamente de significado a me- 
dida que C lida acreditando-se ou n i o  que 
se trata de "palavra de Deus". Entretanto, 
embora niio sendo urna "filosofia" no sen- 
tido grego do termo, a visiio geral da reali- 
dade e do homem que a Biblia nos apre- 
senta, no que se refere a alguns contetidos 
essenciais dos quais a filosofia tambCm tra- 
ta, contCm uma sirie de ideias fundamen- 
tais que tern urna relevincia tambe'm filo- 
s6fica de primeira ordem. Aliis, trata-se de 
idtias t i o  importantes que, niio so para os 
crentes, mas tambCm para os incrkdulos, a 
difusiio da mensagem biblica mudou de 
mod0 irreversivel a fisionomia espiritual do 
Ocidente. Em suma, pode-se dizer que a pa- 
lavra de Cristo contida no Novo Testamen- 
t o  (a qual se apresenta como revelagiio que 
completa, aperfeiqoa e coroa a revelaqio dos 
profetas contida no Antigo Testamento) pro- 
duziu urna revoluqio de tal alcance que mu- 
dou todos os termos de todos os problemas 
que o homem se propusera em filosofia no 
passado e passou a condicionar tambCm os 
termos nos quais o homem os proporia no 
futuro. Em outras palavras, a mensagem bi- 
blica condicionara aqueles que a aceitam, 
obviamente de mod0 positivo, mas tambCm 
condicionara aqueles que a rejeitam: em pri- 
meiro lugar, como termo dialitico de urna 
antitese (a antitese so tem sentido, sempre, 
em funqso da tese a qual se contrap6e); e, 
mais globalmente, como um verdadeiro "ho- 
rizonte" espiritual que iria impor-se de tal 
mod0 a ponto de n i o  ser mais suscetivel de 
eliminaqiio. Para se entender o que estamos 
dizendo, C paradigmatic0 o titulo (que re- 
presenta todo um programa espiritual) do 
cClebre ensaio do idealista e niio-crente Be- 
nedetto Croce, Perche non possiamo non 
dirci cristiani ("Por que niio podemos dei- 
xar de nos dizer cristiios"), o que significa 
precisamente que, urna vez surgido, o cris- 
tianismo tornou-se um horizonte intrans- 
ponivel. 
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Depois da difusiio da mensagem bi- 
blica, portanto, serzo possiveis so estas po- 
sigoes: 

a) filosofar na fC, ou seja, crendo; 
b) filosofar procurando distinguir os sm- 

bitos da "raziio" e da "fC", embora crendo; 
C )  filosofar fora da f i  e contra a f i ,  ou 

seja, niio crendo. 
Niio sera mais possivel filosofar fora da 

f i ,  no sentido de filosofar como se a mensa- 
gem biblica nunca tivesse feito seu ingress0 

na historia. Por essa raziio, o horizonte bibli- 
co permanece urn horizonte estruturalmente 
intransponivel, no sentido que esclarecemos, 
isto 6, no sentido de um horizonte para alCm 
do qua1 ja niio podemos nos colocar, tanto 
quem cri como quem niio cr6. 

Com essas premissas, tratemos de exa- 
minar as principais idiias biblicas que apre- 
sentam relevsncia filosofica e colocii-las em 
confront0 prospectivo e estrutural com a 
vis5o anterior dos gregos. 

Duas imagens tiradas 
d o  Comentario do Apocalipse 
de Beatus de Liehana, 
executado no sic. X I  e m  Saint-Sever, na Frun~a 
(Paris, Rihlmteca National). 
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11. As idbias biblicas -.-. .- 

q ~ e  infuiram 

sobre o pensamento ocidental 

0 rnonoteisrno As mais significativas contribuiSdes filosoficas da mensa- 
e o criacionisrno gem biblica sao: 
a partir do nada 1) o conceit0 de monoteismo que substitui o politeismo 
+ 5 1-2 grego; 

2) o criacionismo a partir do nada, que faz o ser depender 
de um ato de vontade de Deus, e que se contrapde a proibiqao 
de Parmenides da geraqao do ser a partir do nao ser; 

o antropocentrismo 3) uma concep~ao do mundo fortemente antropoc@ntrica 
e a lei posta que nso tem precedentes na filosofia heliinica, que foi mais 
por Deus cosmoc@ntrica; 
+ § 3  4) uma interpretaqao da lei moral diretamente ligada a 

vontade de Deus: Deus seria a fonte definitiva da lei moral e o 
dever do homem estaria em obedecer seus mandamentos. Para o grego, ao con- 
trario, a lei teria o seu fundamento na natureza e a ela tambem Deus estaria 
vinculado; 

5) uma desobediiincia a lei teria causado a queda do 
Opecadoeagraqa homem; 
+ § 4  6) o resgate desta situa@o depende nao do homem, mas 

da iniciativa gratuita de Deus; para os gregos - em particular 
para os orficos e para os filosofos que neles se inspiraram - dependeria, ao contra- 
rio, apenas do homem; 

7) a Providencia de que fala a Biblia, diversamente da gre- 
ProvidGncia ga (em particular socratica e estoica), dirige-se ao homem indi- 
e RedenqSo vidual; a ela esta ligada a Redensso operada por Deus por amor 
+§ 5-7 da humanidade; 

8) esta aten520 de Deus pelo homem revoluciona com- 
pletamente o conceito do amor em varios sentidos: primeira- 

Eros grego mente, porque 0 amor cristao (agape) e caracteristica emi- 
e agdpe crjstao nentemente divina, enquanto para os gregos Deus era amado 
+ § 8  e nao amante; em segundo lugar porque a dimensso do eros 

helenico era aquisitiva, enquanto a do agape cristao e dona- 
tiva; 

9) tal inversao nao diz respeito apenas ao tema do amor, mas a toda a serie 
dos valores dos gregos, que o cristianismo ilumina sobre a base do discurso das 

bem-aventuran~as, em que se privilegia a dimensao da humil- 
dade e da mansidao; 

AS bern- 10) igualmente importante e a mudanga de perspectiva 
aventuranqas na escatologia - que nao esta mais ancorada apenas no dog- 
+ § 9  ma da imortalidade da alma, mas tambem no da ressurrei@o 

dos corpos -; 
11) e significativo, por fim, o novo sentido da historia, como progress0 para a 

salva@o e para a realizaqao do reino de Deus: o desenvolvimento da historia se- 
gundo os gregos tem um andamento circular (a historia nao 

Escatologia tem inicio nem fim, mas retorna sempre idGntica), enquanto o 
e historia biblico-cristao acontece segundo um trajeto retilineo, que tem 
- 3  70 um fim e uma consumaqao (o Juizo universal). 



A filosofia grega chegara a conceber a 
unidade do divino como unidade de urna 
esfera que admitia essencialmente em seu 
proprio iimbito urna pluralidade de entida- 
des, forqas e manifestaqljes em diferentes 
graus e niveis hierarquicos. Portanto, niio 
chegara a conceber a unicidade de Deus e, 
conseqiientemente, nunca havia sentido co- 
mo um dilema a quest50 de se Deus era uno 
ou multiplo. Desse modo, permaneceu sem- 
pre aqukm de urna concep@o monoteista. 
Somente com a difusio da mensagem bibli- 
ca no Ocidente k que se imp& a concepqio 
do Deus uno e unico. E a dificuldade do 
homem em chegar a essa concepqio demons- 
tra-se yelo proprio mandamento divino 
"niio ter5s outro Deus alCm de mim" (o  que 
significa que o monoteismo n i o  6, em abso- 
lute, urna concepqiio espontiinea), e pelas con- 
tinuas recaidas na idolatria (o  que implica 
sempre urna concepqiio politeista) por par- 
te do proprio povo hebreu, atravCs do qua1 
foi transmitida essa mensagem. E, com essa 
concepqiio do Deus unico, infinito em po- 
tcncia, radicalmente diverso de todo o res- 
to, nasce urna nova e radical concepqiio da 
transcendcncia, derrubando qualquer pos- 
sibilidade de considerar qualquer outra coi- 
sa como "divino" no sentido forte do termo. 
0 s  maiores pensadores da GrCcia, Platiio e 
Aristoteles, haviam considerado como "di- 
vines" (ou at6 mesmo como deuses) os as- 
tros, e Platiio chegara a chamar o cosmo de 
"Deus visivel" e os astros de "deuses cria- 
dos"; em As Leis, inclusive, ele deu a parti- 
da para a religigo chamada "astral", preci- 
samente com base em tais pressupostos. A 
Biblia corta pela base toda forma de poli- 
teismo e idolatria, mas tambkm qualquer 
compromisso desse tipo. No  Deuteronbmio, 
podemos ler: "E quando ergueres os olhos 
para o cCu e vires o sol, a h a ,  as estrelas, 

Monoteismo. A doutrina da unici- 
dade de Deus e especificamente judai- 
co-crista, enquanto todo o mundo 
helCnico e condicionado pelo poli- 
teismo. No Bmbito do pensamento 
grego, todavia, Platso, Aristoteles, e 
sobretudo Plotino, haviam antecipa- 
do alguns aspectos com orientasao 
monoteista. 
Platso, com efeito, no Timeu fala da 
unicidade do divino Demiurgo orde- 
nador do cosmo e, nas doutrinas nao 
escritas, p6e o Uno no vertice do mun- 
do supra-sensivel (mesmo admitindo 
urna serie de divindades criadas pelo 
Demiurgo). . . .  . 
Aristoteles, embora admitindo urna 
multiplicidade de intelighcias moto- 
ras divinas, colocava um primeiro 
Motor imovel unico, que pensa a si 
mesmo. 
Plotino faz toda a realidade derivar 
do absoluto e transcendente princi- 
pio da Uno. 
Em todo caso, o Ocidente ganhou o 
conceit0 de monoteismo apenas da 
mensagem biblica. 
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isto C, todo o extrcito do cCu, niio te deixes 
arrastar, niio te prostres diante deles e niio 
lhes prestes culto ". A unicidade do Deus bi- 
blico comporta transcendincia absoluta, que 
coloca Deus como totalmente outro em re- 
laqiio a todas as coisas, de um mod0 intei- 
ramente impensave1 no contexto dos filoso- 
fos gregos. 

A c r i a~ i io  a partir do nada 

JA vimos quais e quantos foram os va- 
rios tipos de soluqio propostos pelos gre- 
gos no que se refere ao problema da "ori- 
gem dos seres": de ParmCnides, que resolvia 
o proprio problema com a negaqio de qual- 
quer forma de devir, aos pluralistas, que fa- 
lavam de "reuniiio" ou "combinaqiio" de 
elementos eternos; de Platiio, que falava de 
um demiurgo e de urna atividade demiur- 
gica, a Aristoteles, que falava da atraqiio de 
um Motor imovel; dos estoicos, que propu- 
nham urna forma de monismo panteista, a 
Plotino, que falava de urna "processiio" me- 
tafisica. E vimos tambem as diferentes aDo- 
rias que se aninhavam nessas soluq6es. 

A mensagem biblica, ao contrario, fala 
de "criaqiio", precisamente in limine: "No 
principio, Deus criou o cCu e a terra". E os 
criou pela sua "palavra": Deus "disse" e as 
coisas "existiram". E, como todas as coisas 
do mundo. Deus criou diretamente tambCm 
o homem: "Deus disse: 'Facarnos o ho- 
mem.. .' " E Deus n io  usou nada de preexis- 
tente, como o demiurgo plat6nic0, nem se 
valeu de "intermCdios" na criaqio: ele pro- 
duziu tudo do nada. 

Com essa concepqio de criaqiio a par- 
tir "do nada", cortava-se pela base a maior 
parte das aporias que, desde ParmCnides, 
haviam afligido a ontologia grega. Todas as 
coisas tim origem do "nada", sem distin- 
qio. Deus cria livremente, ou seja, com urn 
ato de vontade, por causa do bem. Ele pro- 
duz as coisas como "dom" gratuito. 0 cria- 
do, portanto, C positivo. Falando da cria- 
$50, a Biblia ressalta insistentemente: "E 
Deus viu que era bom". A concepqiio plat8- 
nica do Timeu, que tambCm sustenta que o 
demiurgo plasmou o mundo por causa do 
bem, 6 apresentada aqui sob um novo en- 
foque e num contexto bem mais coerente. 

0 criacionismo impor-se-a como a so- 
luqio por excelincia do antigo problema de 

como e por que os multiplos derivam do Uno 
e o finito deriva do infinito. A propria cono- 
taqiio que Deus da de si mesmo a MoisCs, 
"Eu sou Aquele-que-C", sera interpretada, 
em certo sentido, como a chave para se en- 
tender ontologicamente a doutrina da cria- 
$20: Deus C o Ser por sua propria essCncia e 
a criaqio C urna participaqiio no ser, ou seja, 
Deus C o ser e as coisas criadas n io  s io  ser, 
mas tbm o ser (que receberam por partici- 
paqio). 

& &A concep&o I 
antropoci5ntrica 

contida nu Biblia 

Entre os filosofos gregos, a concepqiio 
antropocbntrica teve urna dimensiio apenas 
um tanto limitada. Podemos encontrar tra- 
qos dela nos Memorabilia de Xenofonte, que, 
naturalmente, siio eco de idCias socraticas. 
Posteriormente, encontramos interessantes 
desdobramentos nesse terreno na Estoa de 
Zen50 e Crisipo. Mas, como foi demons- 
trado recentemente, Zeniio e Crisipo eram 
de origem semitica, de forma que levantou- 
se a hipotese de que o antropocentrismo por 
eles professado poderia ser um eco de idCias 
biblicas, proveniente de seu patrimcinio cul- 
tural Ctnico. Contudo, o antropocentrismo 
niio foi marca do pensamento grego, que, 
ao contrario, apresentou-se sempre como 
fortemente cosmocbntrico. Homem e cos- 
mo apresentam-se estreitamente conjugados 
e nunca radicalmente contrapostos, at6 por- 
que. no mais das vezes, o cosmo i concebi- 

como sendo dotado de alma e de vida 

Criacionismo. A doutrina da cria- 
@o do mundo a partir do nada e de 
origem biblica. 
No iimbito do pensamento grego, em 
particular no que se refere a Platao, 
pode-se falar de "semicriacionismo": 
segundo Platgo, com efeito, o Demiur- 
go n%o cria do nada, mas plasma e 
ordena urna materia caotica e infor- 
me preexistente. 
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como o homem. E, por maiores que possam 
ter sido os reconhecimentos da dignidade e 
da grandeza do homem pelos gregos, eles se 
inscrevem sempre em um horizonte cosmo- 
chtrico global. Na visiio helenica, o homem 
nao C a realidade mais elevada do cosmo, 
como revela este exemplar texto aristotklico: 
"Ha muitas outras coisas que, por nature- 
za, sao mais divinas (= perfeitas) do que o 
homem, corno, para ficar apenas nas mais 
visiveis, os astros de que se compoe o uni- 
verso ". 

Na Biblia, ao contrario, mais do que 
como um momento do cosmo, ou seja, como 
uma coisa entre as coisas do cosmo, o ho- 
mem C visto como criatura privilegiada de 
Deus, feita "a imagem" do proprio Deus e, 
portanto, dono e senhor de todas as outras 
coisas criadas por ele. No  Genesis esta es- 
crito: "Deus disse: 'Fagamos o homem a 
nossa imagem, como nossa semelhan~a, e 
que ele domine sobre os peixes do mar, as 
aves do ciu, os animais domisticos, todas 
as feras e todos os rCpteis que rastejam so- 
bre a terra". E ainda: "Entiio JavC Deus 
modelou o homem com a argila do solo, 
insuflou em suas narinas um halito de vida 
e o homem se tornou um ser vivente". E o 
Salmo 8 diz ainda, de mod0 paradigmatico: 

"Quando vejo o cCu, obra dos teus dedos, 
a h a  e as estrelas que fixaste, 
o que C um mortal, para dele 

[te lembrares, 
e um filho de Adiio, que venhas 

[visita-lo? 
E o fizeste pouco menos do gue u m  

Ideus. 
coroando-o de doria e beleza. 
Para que domi ie  as obras 

[de tuas miios, 
sob seus pes tudo colocaste: 
ovelhas e bois, todos eles, 
e as feras do campo tambCm; 
as aves do cCu e os peixes do oceano 
que percorrem as sendas dos mares". 

E, sendo feito a imagem e semelhanqa 
de Deus, o homem deve se esforgar por to- 
dos os modos para "assemelhar-se a ele". 
0 Levitico ja afirmava: "NZo deveis vos 
contaminar. Porque o vosso Deus sou eu, 
JavC, que vos fez sair da terra do Egito para 
ser o vosso Deus: vos, pois, sereis santos 
como eu sou santo". 0 s  gregos ja falavam 
de "assimilaciio a Deus", mas acreditavam 

conhecimento. A Biblia, porCm, atribui a 
vontade o instrumento da assimilaqiio: as- 
semelhar-se a Deus e santificar-se significa 
fazer a vontade de Deus, ou seja, querer o 
querer de Deus. E C exatamente essa capa- 
cidade de fazer livremente a vontade de 
Deus que p6e o homem acima de todas as 
coisas. 

4 O respeito 

pelos wandamentos divinos: 

a virtude e o pecado 

0 s  gregos entenderam a lei moral como 
lei da physis, a lei da propria natureza: uma 
lei aue se imtGe a Deus e ao homem ao 
mesmo tempo, visto que niio foi feita por 
Deus e que a ela o proprio Deus esta vincu- 
lado. 0 conceit0 de u m  Deus que da a lei 
moral (um Deus "nomoteta") C estranho a 
todos os filosofos gregos. 

0 Deus biblico, ao contrario, da a lei 
ao homem como "mandamento". Primei- 
ro, ele a da diretamente a Ad50 e Eva: "E 
Javi Deus deu ao homem este mandamen- 
to: 'Podes comer de todas as arvores do jar- 
dim. Mas da arvore do conhecimento do 
bem e do ma1 niio comeras, porque no dia 
em que dela comeres teras de morrer' ". 
Posteriormente. como ia dissemos. Deus 
"escreve" diretamente os mandamentos. 

A virtude ( o  bem moral supremo) tor- 
na-se obedigncia aos mandamentos de Deus, 
coincidindo com a "santidade", virtude que, 
na visiio "naturalista" dos gregos, ficava em 
segundo plano. 0 pecado (o ma1 moral su- 
premo), ao contrario, torna-se desobedi8n- 
cia a Deus, dirigindo-se portanto contra 
Deus, a medida que vai contra os seus man- 
damentos. 

Diz o Salmo 11 9: 
"Indica-me, JavC, o caminho dos teus 

[estatutos, 
eu quero guarda-lo como recompensa. 
Faze-me entender e guardar tua lei, 
para observa-la de todo o coraqiio. 
Guia-me no caminho dos teus 

[mandamentos, 
pois nele esta meu prazer". 

E no Salmo 51 podemos ler: 
"Pequei contra ti, contra ti somente, 
hratiauei o aue i mau aos teus olhos". poder alcanti-la com o intelecto, com o C I 
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A vida, a paix2o e a morte de Cristo 
desenvolvem-se inteiramente sob o signo do 
fazer a vontade do Pai que o enviou. 0 No- 
vo Testamento tambCm faz com que o obje- 
tivo supremo da vida, o amor de Deus, co- 
incida com o fazer a vontade de Deus, com 
o seguir a Cristo, que concretizou corn per- 
fei@o aquela uontade. 

Desse modo, o antigo "intelectualis- 
mo" grego 6 inteiramente subvertido pel0 
"voluntarismo": o "querer de Deus" 6 a lei 
moral e o "querer o querer de Deus" C a vir- 
tude do homem. A boa uontade (o cora@o 
puro) torna-se a nova marca do homem 
moral. 

5 0 conceito 

d e  Providgncia n a  Bibl ia  

Socrates e Plat50 ja haviam falado do 
Deus-Providhcia: o primeiro no plano in- 
tuitivo, o segundo com referincia ao demiur- 
go que constroi e governa o mundo. Mas 
Aristoteles ignorou esse conceito, como o ig- 
norou tambern a maior parte dos filosofos 
gregos, exceto os estoicos. Mas os estoicos 
podem ter extraido tal concepq20, mais uma 
vez, de sua bagagem cultural originaria, que 
tinha suas raizes na origem semitica dos fun- 
dadores do Portico, como sustenta a hipo- 

0 "Crrsto Pantocrator" (aqul reproduzldo do  mosurco normando du ahhlde da Catedral de Montreal), 
representando bem a centralrdade do  mrsterro da reden~i io  dentro da hrstorra da saluu(ao. 
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tese de Pohlenz. 0 certo C que a Providtn- 
cia dos gregos nunca diz respeito ao homem 
individual, e a Providtncia est6ica chega at6 
a coincidir com o Destino, nada mais sendo 
do que o aspect0 racional da Necessidade 
com que o logos produz e governa todas as 
coisas. Ja a Providtncia biblica n io  apenas 
C pr6pria de um Deus que C pessoal em alto 
grau, mas tambCm, alCm de se dirigir para o 
criado em geral, dirige-se ainda e particu- 
larmente para os homens individuais, espe- 
cialmente para os mais humildes e necessi- 
tados e para os pr6prios pecadores (basta 
recordar as parabolas do "filho prodigo" e 
da "ovelha perdida"). Eis uma das passa- 
gens mais famosas e significativas a esse res- 
peito, registrada no Evangelho de Mateus: 
"Por isso vos digo: niio vos preocupeis com 
a vossa vida, quanto ao que haveis de co- 
mer, nem com o vosso corpo, quanto ao que 
haveis de vestir. Niio C a vida mais do que o 
aliment0 e o corpo mais do que a roupa? 
Olhai as aves do ciu: n io  semeiam, nem 
colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no en- 
tanto, vosso Pai celeste as alimenta. Ora, nio  
valeis vos mais do que elas? Quem dentre 
vos, com as suas preocupaqijes, pode pro- 
longar, por pouco que seja, a duraqiio da sua 
vida? E com a roupa, por que andais preo- 
cupados? Aprendei dos lirios do campo, co- 
mo crescem, e n io  trabalham e nem fiam. 
El no entanto, eu vos asseguro que nem Salo- 
mio, em todo o seu esplendor, se vestiu co- 
mo um deles. Ora, se Deus veste assim a 
erva do campo, que existe hoje e amanhii se- 
ra ianqada ao forno, nio  far6 ele muito mais 
por v6s, homens fracos na fC?  Por isso, n io  
andeis preocupados, dizendo: 'Que iremos 
comer?' Ou: 'Que iremos beber?' Ou: 'Que 
iremos vestir?' De fato, s io  os gentios que 
estio a procura de tudo isso: o vosso Pai 
celeste sabe que tendes necessidade de to- 
das estas coisas. Buscai, em primeiro lugar, 
o Reino de Deus e a sua justiqa, e todas es- 
tas coisas vos serio acrescentadas. Niio vos 
preocupeis, portanto, com o dia de amanhi, 
pois o dia de amanhii se preocupara consi- 
go mesmo. A cada dia basta o seu mal". 

E com a mesma eficacia escreve Lucas 
em seu Evangelho: "Quem dentre v6s, se 
tiver um amigo e for procura-lo no meio 
da noite, dizendo: 'Meu amigo, empresta- 
me trts piies, porque chegou de viagem um 
dos meus amigos e nada tenho para lhe ofe- 
recer.' E ele responder de dentro: 'Nao me 
importunes; a porta ja esta fechada e meus 
filhos e eu estamos na cama; n io  posso me 

levantar para da-10s a ti.' Digo-vos, mes- 
mo que niio se levante para da-10s por ser 
amigo, levantar-se-a ao menos por causa 
da sua insistincia e lhe dar i  tudo aquilo de 
que precisa. TambCm eu vos digo: pedi e 
vos sera dado; buscai e achareis; batei e 
vos sera aberto. Pois todo o que pede, re- 
cebe; o que busca, acha; e a0 que bate, se 
abrira ". 

Mas esse sentido de confianqa total na 
Providtncia divina tambCm esti presente no 
Antigo Testamento, na mesma dimensiio e 
com o mesmo alcance, como se pode de- 
preender, por exemplo, do belissimo Salmo 
91: 

Tu, que dizes " JavC 6 o meu abrigo" 
e fazes do Altissimo o teu refugio. 
A desgraqa jamais te atingira 
e praga nenhuma chegara i tua tenda: 
pois em teu favor ele ordenou aos seus 

[anjos 
que te guardem em teus caminhos todos. 
Eles te levario em suas miios, 
para que teus pis niio tropecem numa 

[pedra; 
poderas caminhar sobre o leio 

[e a vibora, 
pisaras o leiozinho e o dragio. 
Porque a mim se apegou, eu o livrarei, 
eu o protegerei, pois conhece o meu 

[nome. 
Ele me invocari e eu responderei: 
"Na angustia estarei com ele, 
eu o livrarei e o glorificarei; 
vou sacia-lo com longos dias 
e lhe mostrarei a minha salvaq50". 

Essa C uma mensagem de seguranqa 
total, que estava destinada a subverter as 
frageis seguranqas humanas que os sistemas 
da Cpoca helenistica haviam construido, 
pois nenhuma seguranqa pode ser absolu- 
ta se n io  tiver uma vincula@o precisa com 
urn Absoluto. E, precisamente, o homem 
sente necessidade desse tip0 de seguranqa 
total. 

resgatada 
pels paixao de Cristo 

Com base no que dissemos, tambem 
fica claro o sentido do "pecado original". 
Como todo pecado, ele C desobediincia, 



mais precisamente desobedihcia ao man- 
damento original de n5o comer do fruto "da 
arvore do conhecimento do bem e do mal". 
A raiz dessa desobedihcia foi a soberba do 
homem, que n5o queria tolerar limita@o 
nenhuma, que nao queria ter os vinculos do 
bem e do ma1 (dos mandamentos) e, por- 
tanto, que queria ser como Deus. Jave ha- 
via dito: "Da Arvore do conhecimento do 
bem e do ma1 niio comereis, porque no dia 
em que dela comerdes tereis de morrer". 
Mas a tentas50 do malign0 insinua: " N ~ o ,  
n5o morrereis! Mas Deus sabe que, no dia 
em que dela comerdes, vossos olhos se abri- 
r5o e vos sereis como deuses, versados no  
bem e no  mal". A culpa de Ad50 e Eva, que 
cedem A tentaq50, transgredindo o manda- 
mento divino, segue-se, como puni@o divi- 
na, a expuls5o do paraiso terrestre, com to- 
das as suas conseqiiihcias. E assim fazem 
seu ingress0 no mundo o mal, a dor e a 

morte, o afastamento de Deus. Em Ad50, 
toda a humanidade pecou; com Ad50, o 
pecado ingressou nu historia dos homens 
- e, com o pecado, todas as suas conse- 
qiiincias. Como escreve Paulo: ". . .por obra 
de um s6 homem o pecado entrou no mun- 
do e, pelo pecado, a morte; assim, a morte 
passou para todos os homens, porque todos 
pecaram.. . " 

Por si so, o homem niio teria podido 
salvar-se do pecado original e de todas as 
suas conseqiihcias. Assim como a criag5o 
foi um dom e assim como a antiga "alian- 
$a", sancionada e muitas vezes traida pel0 
homem, foi um dom, da mesma forma o 
resgate tambkm foi um dom, o maior dos 
dons: Deus se fez homem e, com sua paix5o 
e morte, resgatou a humanidade do peca- 
do. E, com sua ressurreiqao, derrotou a pro- 
pria morte, conseqiihcia do pecado. Como 
escreve Paulo na Carta aos Romanos: "N5o 

Este e o celebre arco d o  " B o m  Pastor" no  Mausoleu de Galla Placidia e m  Ravena (stc. V): 
o " R o m  Pastor" exprime de modo  emblematico a nova imagem de Deus, prcipria do  cristianismo. 
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sabeis que todos os que fomos batizados em 
Cristo Jesus, 6 na sua morte que fomos 
batizados? Pois pelo batismo nos fomos se- 
pultados com ele na morte para que, como 
Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela 
gloria do Pai, assim tambim nos vivamos 
vida nova. Porque se nos tornamos urna 
coisa so com ele por morte semelhante a sua, 
assim seremos igualmente semelhantes na 
sua ressurrei@o, sabendo que nosso velho 
homem foi crucificado com ele para que 
fosse destruido este corpo de pecado, e as- 
sim n i o  sirvamos mais ao pecado. Com efei- 
to, quem morreu ficou livre do pecado. Mas, 
se morremos com Cristo, temos fe que tam- 
bCm viveremos com ele, sabendo que Cris- 
to, urna vez ressuscitado dentre os mortos, 
ja niio morre, a morte n i o  tem mais do- 
minio sobre ele. Porque, morrendo, ele mor- 
reu para o pecado urna vez por todas; vi- 
vendo, ele vive para Deus. Assim tambim 
vos considerai-vos mortos para o pecado e 
vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, 
que o pecado niio impere mais em vosso 
corpo mortal, sujeitando-vos as suas pai- 
x6es; nem entregueis vossos membros, co- 
mo armas de injustiga, ao pecado; pelo con- 
trario, oferecei-vos a Deus como vivos 
provindos dos mortos e oferecei vossos mem- 
bros como armas de justiga a servigo de 
Deus. E o pecado n5o vos dominara, por- 
que n i o  estais debaixo da Lei, mas sob a 
graga". 

A encarnaqao de Cristo, sua paix5o ex- 
piadora do antigo pecado, que fez seu in- 
gresso no mundo com Adio, e sua ressur- 
reiqiio resumem o sentido da mensagem 
cristi - e essa mensagem subverte inteira- 
mente os quadros do pensamento grego. 0 s  
filosofos gregos haviam falado de urna cul- 
pa original, extraindo o conceit0 dos mistt- 
rios orficos. E, de certa forma, haviam vin- 
culado a essa culpa o ma1 que o homem sofre 
em si. Mas, em primeiro lugar, ficaram muito 
longe da explicaq50 da natureza dessa cul- 
pa (basta ler, por exemplo, o mito p la th i -  
co do Fedro). Em segundo lugar, estavam 
convencidos de que: 

a) "naturalmente", o ciclo dos nasci- 
mentos (a  metempsicose) teria cancelado a 
culpa nos homens comuns; 

b) os filosofos podiam libertar-se das 
conseqii6ncias daquela culpa em virtude do 
conhecimento e, portanto, pela forga huma- 
na, ou seja, de mod0 aut6nomo. 

Todavia, alCm de mostrar a realidade 
bem mais inquietante da culpa original, que 

i urna rebeli5o contra Deus, a nova mensa- 
gem revela que nenhuma forqa da natureza 
ou do intelecto humano podia resgatar o 
homem. Para tanto, eram necess5rias a obra 
do proprio Deus feito homem e a participa- 
$50 do homem na paixiio de Cristo em urna 
dimens50 que permanecera quase inteira- 
mente desconhecida para os gregos: a dimen- 
s i o  da "fen. 

A filosofia grega subestimara a f k  ou 
crenga (pistis) do ponto de vista cognosciti- 
vo, pois dizia respeito as coisas sensiveis, 
mutiveis, sendo portanto urna forma de opi- 
niiio (d6xa). Em verdade, Plat50 a valori- 
zou como componente do mito, mas, em seu 
conjunto, o ideal da filosofia grega era a 
episte'me, o conhecimento. E, como vimos, 
todos os pensadores gregos viam no conhe- 
cimento a virtude por excelhcia do homem 
e a realizagiio da esscncia do proprio homem. 
Pois a nova mensagem exige do homem pre- 
cisamente urna superag50 dessa dimens50, 
invertendo os termos do problema e pondo 
a fe acima da citncia. 

Isso n i o  significa que a fe n i o  tem um 
valor cognoscitivo proprio: entretanto, tra- 
ta-se de um valor cognoscitivo de natureza 
inteiramente diferente, em cornparag50 com 
o conhecimento da raziio e do intelecto; de 
todo modo, trata-se de um valor cognos- 
citivo que so se imp6e a quem possui aque- 
la f i .  Como tal, ela constitui verdadeira 
"provocaqio" em relaqiio ao  intelecto e 
a raz5o. 

Adiante, falaremos sobre as conseqiih- 
cias dessa provocaqio. Antes, C necessario 
captar o seu sentido geral. E 6 ainda Paulo 
quem o revela do mod0 mais sugestivo, em 
sua primeira carta aos Corintios: "A lingua- 
gem da cruz C loucura para aqueles que se 
perdem, mas para aqueles que se salvam, 
para nos, C poder de Deus. Pois esta escrito: 
'Destruirei a sabedoria dos sabios e aniqui- 
larei a intelighcia dos inteligentes'. Onde 
esta o sabio? Onde esta o homem culto? 
Onde esta o argumentador deste sCculo? 
Deus n i o  tornou louca a sabedoria deste 
st?culo? Com efeito, visto que o mundo por 
meio da sabedoria n5o reconheceu a Deus 
na sabedoria de Deus, aprouve a Deus pe- 
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ia loucura da pregaqiio salvar aqueles que 
crtem. 0 s  judeus pedem sinais e os gregos 
andam em busca da sabedoria; nos, porCm, 
anunciamos Cristo crucificado, que, para os 
judeus, C escindalo, para os gentios C lou- 
cura, mas, para aqueles que siio chamados, 
tanto judeus como gregos, C Cristo, poder 
de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que C 
loucura de Deus C mais sabio do que os ho- 
mens e o que C fraqueza de Deus t mais for- 
te do que os homens. Vede, pois, quem sois, 
irmiios, v6s que recebestes o chamado de 
Deus; niio ha entre v6s muitos sibios se- 
gundo a carne, nem muitos poderosos, nem 
muitos de familia prestigiosa. Mas o que C 
loucura no mundo, Deus o escolheu para 
confundir o que C forte, e o que no mundo C 
vil e desprezado, o que nHo C, Deus esco- 
lheu para reduzir a nada o que 15, a fim de 
que nenhuma criatura se possa vangloriar 
diante de Deus. Ora, i por ele que vos sois 
em Cristo Jesus, que se tornou para nos sa- 
bedoria proveniente de Deus, justiqa, santi- 
ficaqiio e redenqiio, a fim de que, como diz 
a Escritura, 'aquele que se gloria, se glorie 
no Senhor'. Eu mesmo, quando fui ter con- 
vosco, irmiios, niio me apresentei com o pres- 
tigio da palavra ou da sabedoria para vos 
anunciar o mistCrio de Deus. Pois niio quis 
saber outra coisa entre vos a niio ser Jesus 
Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Estive 
entre vos cheio de fraqueza, receio e tremor; 
minha palavra e minha pregaqiio nada ti- 
nham da persuasiva linguagem da sabedo- 
ria, mas eram uma demonstragso do Espi- 
rito e o poder divino, a fim de que a vossa 
f C  niio se baseie sobre a sabedoria dos ho- 
mens, mas sobre o poder de Deus. No en- 
tanto, C realmente de sabedoria que falamos 
entre os perfeitos, sabedoria que niio C des- 
te mundo nem dos principes deste mundo, 
votados a destruiqiio. Ensinamos a sabedo- 
ria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus, 
antes dos sCculos, de antemiio destinou para 
a nossa gloria. Nenhum dos principes deste 
mundo a conheceu, pois, se a tivessem co- 
nhecido, niio teriam crucificado o Senhor 
da gloria. Mas, como esta escrito, 'o que os 
olhos niio virarn, os ouvidos niio ouviram e 
o cora~iio do homem niio percebeu, isso 
Deus preparou para aqueles que o amam'. 
A nos, porCm, Deus o revelou pel0 Espirito. 
Pois o Espirito sonda todas as coisas, ate 
mesmo as profundidades de Deus. Quem, 
pois, dentre os homens conhece o que C do 
homem, seniio o espirito do homem que nele 
esta? Da mesma forma, o que esta em Deus, 

ninguCm o conhece sen50 o Espirito de Deus. 
Quanto a nos, niio recebemos o espirito do 
mundo, mas o Espirito que vem de Deus, a 
fim de que conheqamos os dons da graqa de 
Deus. Desses dons niio falamos segundo a 
linguagem ensinada pela sabedoria huma- 
na, mas segundo aquela que o Espirito ensi- 
na, exprimindo realidades espirituais em ter- 
mos espirituais. 0 hornem psiquic? niio 
aceita o que vem do Espirito de Deus. E lou- 
cura para ele; niio pode compreender, pois 
isso deve ser julgado espiritualmente. 0 
homem espiritual, ao contrario, julga a res- 
peito de tudo e por ninguCm C julgado. Pois 
'quem conheceu o pensamento do Senhor 
para poder instrui-lo?' Nos, porCm, temos 
o pensamento de Cristo ". 

Essa mensagem subversiva de todos os 
esquemas tradicionais da origem inclusive 
a uma nova antropologia (de resto, ja am- 
plamente antecipada no Antigo Testamen- 
to): o homem niio C rnais simplesmen- 
te "corpo" e "alma" (entendendo-se por 
"alma" raziio e intelecto), isto C, em duas 
dimensces, mas sim em tr2s dimens6es: "cor- 
PO", "alma" e "espirito", onde o "espiri- 
to" C exatamente essa participaqiio no di- 
vino atravCs da fC,  a abertura do homem 
para a Palavra divina e para a Sabedoria di- 
vina, que o preenche com nova forqa e, em 
certo sentido, lhe d i  nova estatura onto- 
16gica. 

A nova dimensiio da fe, portanto, C a 
dimensiio do Espirito em sentido biblico. 0 s  
gregos haviam conhecido a dimensiio do 
nous, mas niio a do pneuma, que passaria a 
ser a dimensso dos cristiios. 

Em um de seus cumes mais significati- 
vos, o pensamento grego criou, sobretudo 
com Platiio, a admiravel teoria do eros, da 
qua1 ja falamos amplamente. Mas o eros n8o 
C Deus, porque C desejo de perfeiqiio, ten- 
siio mediadora que torna possivel a eleva- 
qiio do sensivel ao supra-sensivel, forqa que 
tende a conquistar a dimensiio do divino. 0 
eros grego C falta-e-posse em uma conexiio 
estrutural entendida em sentido dinimico e, 
por isso, C forqa de conquista e ascensiio, 
que se acende sobretudo a luz da beleza. 



Ja o novo conceito biblico de "amor" 
(agape) e de natureza bem diferente. 0 amor 
niio C primordialmente "subida" do homem, 
mas "descida" de Deus em direqao aos ho- 
mens. Niio C "conquista", mas "dom". Niio 
C algo motivado pelo valor do objeto ao qual 
se dirige, mas, ao contrario, algo esponti- 
neo e gratuito. 

Para os gregos, 6 o homem que ama, 
n i o  Deus. Para os cristios, 6 sobretudo Deus 
que ama: o homem so pode amar na dimen- 
S ~ O  do novo amor realizando uma revolu- 
$50 interior radical e assemelhando o seu 
comportamento ao de Deus. 

0 amor cristio C verdadeiramente sem 
limite, e infinito: Deus ama os homens at6 o 
sacrificio da cruz; ama os homens inclusive 
em suas fraquezas. Alias, 6 sobretudo nisso 
que o amor cristiio revela a sua desconcer- 
tante grandeza: na despropor@o entre o 
dom e o beneficiario desse dom, ou seja, na 
absoluta gratuidade de tal dom. 

E no mandamento do amor que Cristo 
resume a esstncia dos mandamentos e da 
lei em seu conjunto. No Evangelho de Mar- 
cos, podemos ler esta precisa resposta que 
Cristo deu a pergunta de um escriba, que 
queria saber qual era o primeiro dos man- 
damentos: "0 primeiro 6: (...) o Senhor 
nosso Deus C o unico Senhor; amaras, por- 
tanto, o Senhor teu Deus de todo teu co- 
raqao, de toda tua alma, de todo teu enten- 
dimento e com toda a tua forqa. 0 segundo 
6: amaras o teu proximo como a ti mesmo. 
Niio existe outro mandamento maior do que 
esses (Mc 12,29-31)". 

A ilimitaqiio do amor cristiio (agape) 
se expressa ainda mais profundamente nes- 
tas palavras do Evangelho de Mateus: "Ou- 
vistes que foi dito: 'Amaras o teu pr6ximo e 
odiaras o teu inimigo'. Eu, porem, vos digo: 
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 
perseguem; deste mod0 vos tornareis filhos 
do vosso Pai que esta nos ceus, porque ele 
faz nascer o seu sol igualmente sobre maus 
e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. 
Com efeito, se amais aos que vos amam, que 
recompensa tendes? Niio fazem tambCm os 
publicanos a mesma coisa? E se saudais ape- 
nas os vossos irmiios, que fazeis de mais? 
Niio fazem tambem os gentios a mesma coi- 
sa? Portanto, deveis ser perfeitos como o 
vosso Pai celeste e' perfeito" (Mt  5,43-48). 

A seguinte passagem da primeira carta 
de Jo5o resume muito bem o arco da temh- 
tica do amor cristiio: " . . .amemo-nos uns aos 
outros, pois o amor C de Deus e aquele que 

W Agape. A doutrina crista do amor 
(agape, charitas) opera uma revolu- 
$30 estrutural em relaqao a concep- 
$20 grega do eros. 
Para o grego Deus nao pode amar 
porque o amor pressupBe falta e, por- 
tanto, imperfeigso. 
Para Platso, por exemplo, o eros de- 
riva da falta do belo e do desejo de 
possui-lo e, portanto, em dimensso 
aquisitiva e ascensiva, e proprio do 
homem e nao de Deus. 
Mesmo para Aristoteles o Motor imo- 
vel e amado e nso amante (move co- 
mo objeto de amor). 
0 amor cristso e, ao contrario, primei- 
ramente proprio de Deus, que ama 
em dimendo donativa, como supe- 
rabunddncia de bem. 

ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aque- 
le que niio ama niio conheceu a Deus, por- 
que Deus 6 amor. Nisto se manifestou o 
amor de Deus entre nos: Deus enviou o seu 
Filho unighito ao mundo para que viva- 
mos por ele. Nisto consiste o amor: nao fo- 
mos nos que amamos a Deus, mas foi ele 
quem nos amou e enviou-nos o seu Filho 
como vitima de expiaqiio pelos nossos pe- 
cados. Carissimos, se Deus assim nos amou, 
devemos, nos tambkm, amar-nos uns aos 
outros. Ninguem jamais contemplou a Deus. 
Se nos amarmos uns aos outros, Deus per- 
manece em nos e o seu amor em nos 6 per- 
feito. Nisto reconhecemos que permanece- 
mos nele e ele em nos: ele nos deu o seu 
Espirito" (1Jo 4.7-13). 

E a primeira carta aos Corintios, de 
Paulo, contem o mais exaltado hino ao 
agape, ao novo amor cristiio: "Ainda que 
eu falasse linguas, as dos homens e as dos 
anjos, se eu niio tivesse a caridade, seria 
como um bronze que soa ou como um cim- 
balo que tine. Ainda que eu tivesse o dom 
da ~rofecia,  o conhecimento de todos os 
mistCrios e de toda a citncia, ainda que ti- 
vesse toda a fC, a ponto de transportar os 
montes, se niio tivesse a caridade, eu nada 
seria. Ainda que eu distribuisse os meus 
bens aos famintos, ainda que entregasse o 
meu corpo as chamas, se niio tivesse a ca- 
ridade, isso nada me adiantaria. A carida- 
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de e paciente, a caridade C prestativa, n50 
C inveiosa. niio se ostenta. n5o se incha de , , 
orgulho. Nada faz de inconveniente, niio 
procura o seu pr6prio interesse, n5o se ir- 
rita, niio guarda rancor. Niio se alegra com 
a injustiqa, mas se regozija com a verdade. 
Tudo desculpa, tudo crE, tudo espera, tu- 
do  suporta. A caridade jamais passari.  
Quanto as profecias, desapareceriio. Quan- 
to as linguas, cessariio. Quanto a citncia, 
tambCm desa~arecera. Pois o nosso conhe- 
cimento 6 limitado e limitada C a nossa pro- 
fecia. Mas, quando vier a perfeiqiio, o que 
C limitado desaparecerh. Quando eu era 
crianqa, falava como crianqa, pensava co- 
mo crianqa, raciocinava como crianqa. De- 
pois que me tornei homem, fiz desaparecer 
o que era proprio da crianqa. Agora vemos 
em espelho e de maneira confusa, mas, de- 
pois, veremos face a face. Agora o meu co- 
nhecimento e limitado, mas, depois, conhe- 
cerei como sou conhecido. Agora, portanto, 
permanecem estas tr6s coisas: a fe, a espe- 
ranqa, a caridade. A maior delas, porem, e' 
a caridade" (1Cor l3 , l3 ) .  

$ 0 s  v a l o r e s  f u n d a m e n t a i s  

do cris t ianismo: 

a p u v e z a  e a humi ldade  

A mensagem cristii assinalou sem du- 
vida a mais radical revoluq5o de valores da 
historia humana. Nietzsche chegou a falar 
at6 mesmo de total subversiio dos valores 
antigos, subversiio que tem sua formula- 
q io  programitica no "Sermso da Monta- 
nha", que podemos ler no Evangelho de 
Mateus (5,l-12): 

"Bem-aventurados os pobres em espirito, 
porque deles C o Reino dos Cius. 

Bem-aventurados os mansos, porque 
[herdariio a terra. 

Bem-aventurados os aflitos, porque 
[seriio consolados. 

Bem-aventurados os que tern fome e 
sede de justiqa, porque seriio saciados. 

Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcanqariio misericordia. 

Bem-aventurados os puros de coraqiio, 
[porque veriio a Deus. 

Bem-aventurados os que promovem a 
[paz, 

porque seriio chamados filhos de Deus. 

Bem-aventurados os que s5o perseguidos por 
causa da justiqa, porque deles C o Reino dos 
ceus. 
Bem-aventurados sois, quando vos injuria- 
rem e vos perseguirem e, mentindo, disse- 
rem todo o ma1 contra vos por causa de mim. 
Alegrai-vos e regozijai-vos, porque sera 
grande a vossa recompensa nos ckus, pois 
foi assim que perseguiram os profetas, que 
vieram antes de vos". 

Segundo o novo quadro de valores, i 
preciso retornar a simplicidade e pureza 
da crianqa, porque aquele que C o primeiro 
segundo o juizo do mundo sera o ultimo 
segundo o juizo de Deus, e vice-versa. Es- 
creve Mateus: "Nessa ocasiso, os discipulos 
aproximaram-se de Jesus e Ihe perguntaram: 
'Quem 6 o maior no Reino dos Ckus?' Ele 
chamou perto de si uma crianqa, colocou-a 
no meio deles e disse: 'Em verdade vos digo 
que, se nso mudardes e niio vos tornardes 
como as crianqas, de mod0 algum entrareis 
no Reino dos Ckus. Aquele, portanto, que se 
tornar pequenino como esta crianqa, esse C 
o maior no Reino dos Ceus. E aquele que 
receber uma crianqa como esta por causa do 
meu nome, recebe a mim' ". E Marcos escre- 
ve: "Ele, sentando-se, chamou os Doze e dis- 
se: 'Se alguem quiser ser o primeiro, seja o 
ultimo e aquele que serve a todos' ". 

Desse modo, a humildade torna-se uma 
virtude fundamental do cristiio: o caminho 
estreito que da acesso ao Reino dos CCus. E 
essa tambkln era uma virtude desconhecida 
dos filosofos gregos. Cristo chega a dizer o 
seguinte: "Se alguem quiser vir apos mim, 
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga- 
me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, 
vai perdc-la; mas o que perder a sua vida 
por causa de mim e do Evangelho, vai salva- 
la". E isso, para o filosofo grego, seria sim- 
plesmente incompreensivel. Portanto, cai 
por terra tambim o ideal supremo do sabio 
helenistico que compreendera a vaidade do 
mundo e de todos os bens "exteriores" e do 
"corpo", mas, no entanto, punha em si mes- 
mo a certeza suprema, proclamando-se "au- 
tarquico" e absolutamente "auto-suficien- 
ten, capaz de alcanqar sozinho o fim ultimo. 
Esse ideal do homem grego, que acreditava 
em si mais do que em todas as coisas exte- 
riores com extrema firmeza, havia sido, 
indubitavelmente, um nobre ideal. Mas a 
mensagem evangilica agora o declara ilu- 
s6rio - e o faz de maneira categorica. A 
salvaq5o niio apenas nso pode vir das coi- 
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sas, mas sequer de si mesmo, como diz Cris- 
to: "Sem mim, nada podeis fazer". Em urna 
esplindida passagem da segunda Epistola 
aos Corintios, Paulo sela essa reviravolta no 
pensamento antigo. Depois de ter suplica- 
do a Deus tris vezes, para que dele afastas- 
se urna grave afliqiio que o atribulava, teve 
a seguinte resposta: "Basta-te a minha gra- 
Fa, pois C na fraqueza que a forqa manifesta 
o seu poder". Por isso, Paulo conclui: "Por 
conseguinte, com todo o inimo prefiro glo- 
riar-me das minhas fraquezas, para que pou- 
se sobre mim a forqa de Cristo". 

10 f\ ressur re i~&o dos mortos 

0 conceit0 de "alma" C urna criagiio 
grega, cuja evoluqiio nos seguimos a partir 
de Socrates, que fez dela a esshcia do ho- 
mem, a Platiio, que fundamenta a sua imor- 
talidade com provas racionais, e a Plotino, 
que dela faz urna das tris hipostases. Certa- 
mente, a psyche' C urna das figuras teoriti- 
cas que melhor marcam o quadro do pensa- 
mento grego e o seu idealism0 metafisico. 
Recorde-se que os proprios estoicos, embo- 
ra fazendo aberta profissiio de materialis- 
mo, admitiam urna sobrevivincia da alma 
(ainda que at6 o fim da posterior conflagra- 
qao cosmica). Em suma, desde Socrates, os 
gregos passaram a ver na alma a verdadeira 
essincia do homem, niio sabendo pensar o 
homem sen50 em termos de corpo e alma 
- e toda a tradiqiio plathico-pitagorica e 
o proprio Aristoteles (e, portanto, a maior 
parte da filosofia grega) consideraram a al- 
ma imortal por natureza. 

A mensagem cristii prop& o problema 
do homem em termos completamente dife- 
rentes. Nos textos sagrados, o termo "alma" 
niio aparece nas acepq6es gregas. 0 cristia- 
nismo niio nega que, com a morte do ho- 
mem, sobreviva algo dele; pel0 contrario, 
fala expressamente dos mortos como sendo 
recebidos no "seio de Abraiio". Entretanto, 
o cristianismo niio aponta de modo absolu- 
to para a imortalidade da alma, mas sim 

para a "ressurreiqiio dos mortos". Essa 6 urna 
das marcas da nova fC. E a ressurreiqiio im- 
plica o retorno tambe'm do corpo a vida. 

Precisamente isso constituia urn gravis- 
simo obstaculo para os filosofos gregos: era 
um absurd0 que devesse renascer aquele 
corpo que era visto por eles como "obsta- 
culo" e como fonte de toda negatividade e 
de mal. 

A reaqiio de alguns estoicos e epicu- 
ristas ao discurso pronunciado por Paulo no 
Areopago, em Atenas, C muito eloqiiente. 
Eles ouviram Paulo enquanto ele falava de 
Deus. Mas, quando falou em "ressurreiqiio 
dos mortos", n5o lhe permitiram que conti- 
nuasse a falar. Esta registrado nos Atos dos 
Apostolos: "Ao ouvirem falar de ressurrei- 
qiio dos mortos, uns zombavam, outros di- 
ziam: 'Ouvir-te-emos a respeito disto outra 
vez.' Foi assim que Paulo se retirou do meio 
deles" . 

E Plotino, na renovada perspectiva da 
metafisica platGnica, escrevia, em aberta 
polimica com essa crenqa dos cristiios: "0 
que existe de alma no corpo nada mais i 
que alma adormecida. E o verdadeiro des- 
pertar consite na ressurreiqiio - a verda- 
deira ressurreipio, que e' do corpo, n2o com 
o corpo. Pois ressurgir com um corpo equi- 
vale a cair de um sono em outro, a passar, 
por assim dizer, de um leito a outro. Mas o 
verdadeiro levantar-se tem algo de definiti- 
vo, niio de um s6 corpo, mas de todos os 
corpos, que siio radicalmente contrarios a 
alma; conseqiientemente levam a contrarie- 
dade at6 a raiz do ser. Da-nos prova disso, 
seniio o seu devir, pel0 menos o seu trans- 
correr e o seu exterminio, que certamente 
niio pertencem ao imbito do ser". 

Por seu turno, muitos pensadores cris- 
taos, ao contrario, niio consideraram a dou- 
trina do Fe'don e dos plathicos como nega- 
qao de sua fC,  procurando atC acolhE-la 
como clarificadora. 0 tema da mediaqiio 
entre a tematica da alma e a tematica da 
ressurrei@o dos mortos, com a inserqiio da 
nova tematica do Espirito, constituira um 
dos temas mais debatidos pela reflex30 fi- 
losofica dos cristiios, com diferentes resul- 
tados, como veremos. 
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111. Para aI&m 
do horizonte cultuval grego 

Todos estes ganhos de ordem moral e filosofica foram propostos nSo a luz 
de um aprofundamento racional e Iogico - como objetos de ci6ncia -, mas por 
via de fe, tambem nisso subvertendo o mod0 comum de pensar dos gregos, que 

consideravam a fe uma forma deteriorada de conhecimento - 
A fe crists proprio da sensa~So - e a ci@ncia como saber supremo. 0 anun- 
como ferment0 cio do Evangelho torna-se, assim, ferment0 de civiliza@io ca- 
de civilizW0 paz de ultrapassar o horizonte cl6ssic0, sem enfraquecer a con- 
+ 5 7-2 tribuiqao para o desenvolvimento da humanidade. 

0 desenvolvimento retilineo 

du histbria qLte tem como fim 

o 3 ~ i z o  Ltniver~uI 

0 s  gregos niio tiveram um sentido 
precis0 da historia: o seu pensamento C 
substancialmente a-histdrico. A idCia de 
progresso niio lhes foi familiar ou so o foi 
em escala reduzida. Aristoteles falou de 
catastrofes recorrentes, que levam conti- 
nuamente a humanidade ao estagio pri- 
mitivo, ao  que se segue uma evoluqiio, que 
leva novamente a humanidade a um esta- 
gio de civilizaqiio avanqada, que atinge o 
ponto atingido pela anterior, ao  que se se- 
gue nova catastrofe e assim por diante, 
a o  infinito. 0 s  estoicos introduziram a 
teoria da destruiqiio ciclica niio so da civi- 
lizaqiio sobre a terra, mas tambim do cos- 
mo inteiro, que, depois, se reforma ciclica- 
mente, da mesma forma que antes, a t i  nos 
pormenores mais insignificantes. Em suma, 
repete-se tal qual no passado, ao infinito. 
E isso, examinando-se bem, 6 a negaqiio do 
progresso. 

A concepqiio de historia expressa na 
mensagem biblica, ao contrario, niio e' cicli- 
ca, mas retilinea. No transcorrer do tempo, 
verificam-se eventos decisivos e irrepeti- 
veis, que siio como que etapas que desta- 
cam o seu sentido. 0 fim dos tempos i tam- 
bCm o fim para o qual eles foram criados: C 
o Juizo universal e o advent0 do Reino de 
Deus em sua plenitude. E assim a historia, 
que vai da criaqiio B queda, da alianqa ao 
tempo de espera do Messias, da vinda de 
Cristo ao  juizo final, adquire um sentido, 

tanto no seu conjunto como em suas diver- 
sas fases. 

E, conseqiientemente, na historia assim 
entendida, tambim o homem se compreen- 
de a si mesmo bem melhor: compreende 
melhor de onde vem, onde se encontra e 
aonde e' chamado a chegar. Sabe que o Rei- 
no de Deus ja fez seu ingress0 no mundo 
com Cristo e com sua Igreja e que, portan- 
to, ja se encontra entre nos, ainda que so no 
fim dos tempos se realizara em toda a sua 
plenitude. 

0 antigo grego vivia na dimensiio da 
pdlis e pela pdlis - e so sabia pensar den- 
tro de seus quadros. Destruida a pdlis, 
como vimos, o filosofo grego refugiou-se 
no individualismo, sem descobrir um novo 
tip0 de sociedade. Ja o cristiio vive na Igre- 
ja, que niio C uma sociedade politic? nem 
uma sociedade puramente natural. E uma 
sociedade que, por assim dizer, 6 ao mes- 
mo tempo horizontal e vertical: vive neste 
mundo, mas niio para este mundo; mani- 
festa-se em apartncias naturais, mas tem 
raizes sobrenaturais. Na Igreja de Cristo, 
o cristiio vive a vida de Cristo na graqa de 
Cristo. A parabola da videira e dos ramos, 
que Cristo conta aos seus apostolos no 
Evangelho de Joiio, expressa melhor do que 
qualquer outra coisa o novo sentido da vida 
do cristiio em uniiio com Cristo e com os 
outros que vivem em Cristo: "Eu sou a ver- 
dadeira videira e meu Pai 6 o agricultor. 
Todo ram0 em mim que niio produz fruto 
ele o corta, e o que produz fruto ele o poda, 
para que produza mais fruto ainda. Vos 
ja estais puros, por causa da palavra que 
vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como 
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eu em v6s. Como o ram0 nQo pode dar fru- 
to por si mesmo, se n io  permanece na vi- 
deira, assim tambCm v6s, se niio perma- 
necerdes em mim. Eu sou a videira e vos os 
ramos. Aquele que permanece em mim e 
eu nele produz muito fruto; porque, sem 
mim, nada podeis fazer. Se alguCm nQo per- 
manece em mim, C langado fora, como o 
ramo, e seca; tais ramos sQo recolhidos, 
lanqados ao fogo e se queimam. Se perma- 
necerdes em mim e minhas palavras per- 
manecerem em v6s, pedi o que quiserdes 
e ser-vos-6 concedido" (Jo 15,l-7). 

A nova "wedida" 
do homew 
MO pe~samento cristZio 

Ha grande riqueza no pensamento gre- 
go. Mas a mensagem cristi vai muito alkm, 
ultrapassando-o precisamente nos pontos 
essenciais. Entretanto, seria um grave err0 
acreditar que essa enorme diferenga com- 
porte apenas antiteses insanhveis. De todo 
modo, ainda que alguns hoje sejam desse 



24 Primeira parte - A revoluG6o espiri+ual da mensagem biblica 

parecer, essa niio foi a tese dos primeiros 
cristiios, que, depois do brusco impact0 ini- 
cial, trabalharam duramente para construir 
uma sintese, como veremos. 

Um err0 de fundo dos gregos, para usar 
as palavras de C. Moeller, esta no fato de 
que "procuraram no homem aquilo que so 
podiam encontrar em Deus. Foi grande o seu 
erro, mas trata-se do err0 das almas nobres". 

Outro err0 de fundo foi o de ter nega- 
do com armas dialkticas aquelas realidades 
que nZo se enquadravam em seus quadros 
perfeitos, como o mal, a dor e a morte (o 
pecado C um err0 de calculo, dizia %crates; 
at6 o cadaver vive, dizia Parmcnides; a mor- 
te n5o C nada, dizia Epicuro; at6 na tortura 
do ferro incandescente o siibio 6 feliz, dizia 
toda a filosofia helenistica). 

Mas, depois da mensagem cristii, at6 
a medida grega do homem deve ser reava- 
liada. Como diz R. Grousset, "o coraqiio 
humano C mais profundo do que a sabedo- 
ria antiga". Com efeito, o homem, que os 
gregos tanto exaltaram, C para o crist3o 
algo muito maior do que pensavam os gre- 
gos, mas numa dimensso diversa e por ra- 
zijes diversas: se Deus considerou que de- 
via confiar aos homens a difusso de sua 
propria mensagem e se, at6 mesmo, chegou 
a fazer-se-homem para salvav o homem, 
entiio a "medida grega" do homem, mes- 
mo tendo sido tiio elevada, torna-se insu- 
ficiente e deve ser repensada a fundo. E, na 
grandiosa tentativa de construir essa nova 
"medida" do homem, nasceria o humanis- 
mo cristiio. 
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'Cristo e o mais forte de todos, 
porque se diz e e a verdade." 

Maximo o Confessor 
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8 s  problemas filosbficos essenciais 

que derivam do encontro 
// / N e n t v e  fe e "raz&o" 

Filon de f\lexandria e a Gnose 

I. Problemas emerge~tes 

A mensagem evangelica em sua complexidade suscitou 
blemas de grande porte: 

1) problemas textuais (a selegiio dos textos inspirados, ou 
seja, a fixa~iio do cdnon); 

2) problemas de coerencia com o Antigo Testamento (como 
conciliar o Deus de justi~a do Antigo Testamento com o Deus 
de amor do Novo); 

3) problemas teologicos (o problema trinitario e a fixaqiio 
do dogma da Trindade no Concilio de Niceia em 325). 

uma serie de pro- 

Problemas 
textuais, 
de coerencia 
entre os dois 
Testamentos, 
e teologicos 
+ 3 1-2 

Sobre a base desses grandes problemas era claro o esfor~o de definir a iden- 
tidade do cristiio, o que ocorreu em tr6s momentos: 

1) o dos Padres Apostolicos do sec. I (discipulos diretos dos 
apostolos), que tiveram de mod0 prevalente interesses morais 0 s  Padres 
e asceticos); ~posto~icos, 

2) o dos Padres Apologistas do sec. II, que tentaram uma OsApolOgistasf 
defesa do cristianismo, recorrendo tambem a argumentos filo- y:';? 
soficos (de resto, o proprio Prologo do evangelho de Joiio abria 
um caminho neste sentido); 

3) por fim, o momento da Patristica (a partir do k c .  Ill d.C.), que usou de 
mod0 sistematico a filosofia (principalmente plat6nica) para dar uma base teorica 
para a Revela@o. 

f\ q~estzo da  a~tent ic idade 
dos textos biblicos 

Cristo anunciou sua mensagem confian- 
do-a a viva voz. Depois de sua morte, essa 
palavra foi fixada em alguns escritos, a par- 
tir da metade do stculo I. No curso do tempo, 
esses escritos se multiplicaram, mas somen- 
te alguns ofereciam as necessirias garantias 
de credibilidade historica. Portanto, a primei- 
ra tarefa urgente foi n5o apenas a de reco- 
lher esse material, mas tambtm selecioh-lo, 

ou seja, distinguir os documentos fidedignos 
dos falsos, os authticos dos inautinticos. 
Ao que parece, os primeiros documentos a 
serem coligidos foram as Cavtas endereqadas 
por Paulo i s  varias comunidades cristis, as 
quais, pouco a pouco, acrescentaram-se 
outros documentos. Mas foi bastante com- 
plexa a historia que levou a formaq5o do 
crinon definitivo (cuja composig50 apresen- 
tamos), sendo necessaries trts s6culos e no- 
taveis esforqos, porque alguns textos que, 
pouco a pouco, com o amadurecimento da 
conscihcia critica dos cristios, tiveram de 
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ser excluidos do c h o n ,  ja se haviam torna- 
do familiares e caros para muitos. 0 c h o n  
do Novo Testamento acabou sendo fixado 
em 367, mediante uma carta de Atanasio. 
Mas, mesmo depois de fixado o cinon, con- 
t i n u o ~  a produgiio de textos sacros. 0 s  es- 
critos excluidos do c h o n  ou produzidos 
depois de sua determinaqiio denominam-se 
ap6crifos do  Novo  Testamento (por analo- 
gia com os apdcrifos d o  Antigo Testamen- 
to, ou seja, os escritos que niio se encon- 
tram no c h o n  do Antigo Testamento). 

2 Ih\ q~estZio 
da conciliabilidade 
do Antigo 

e do Nova Testamemto 

A segunda questiio, ligada a essa, diz 
respeito ao Antigo Testamento. 0 crist5o 
deve aceita-lo. Cristo foi categorico sobre 
esse ponto: "Niio penseis que vim revogar a 
Lei e os Profetas. Niio vim revoga-los, mas 
dar-lhes pleno cumprimento, porque em ver- 
dade vos digo que, at6 que passem o cku e a 
terra, niio sera omitido nem um so i ,  uma so 
virgula da Lei, sem que tudo seja realizado. 
Aquele, portanto, que violar um so destes me- 
nores mandamentos e ensinar os homens a 
fazerem o mesmo, sera chamado o menor 
no Reino dos Ckus". E o pr6prio Cristo ci- 
tou grande numero de passagens do Antigo 
Testamento como tendo valor de verdade e 
de autoridade indiscutivel. Mas como inter- 
pretar as verdades expressas no Antigo Tes- 
tamento? Como conciliar as diferenqas exis- 
tentes entre o Novo e o Antigo Testamento? 
0 s  gnosticos (de que falaremos adiante) ain- 
da complicaram as coisas, rejeitando o An- 
tigo Testamento e chegando a declara-lo at6 
mesmo obra de um Deus diferente e infe- 
rior ao do Novo Testamento. Para alguns, 
o Deus de justiga do primeiro pareceu dife- 

rente do Deus de amor do segundo. Para 
muitos, uma grave dificuldade era represen- 
tada sobretudo pela linguagem antropomor- 
fica veterotestamentaria. Tudo isso gerou 
grandes debates, favorecendo particularmen- 
te a grande difus5o da interpreta~zo alego- 
rica do Antigo Testamento (difundida por 
Filon de Alexandria, de que falaremos adian- 
te) e a distin@o de varios niveis de compreen- 
sdo do texto biblico, que abririam amplos 
espagos para a reflex50 teologica, moral e 
filosofica. 
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3 f\ quest60 

da identidade do cl*istzo 

Ademais, logo nasceria a urgente neces- 
sidade de se defender das acusaq6es de seus 
adversarios (particularmente dos hebreus, 
dos pagiios e, depois, tambim dos heriti- 
cos, sobretudo dos gnosticos), que deforma- 
vam a mensagem evangilica, bem como de 
construir a identidade dos cristiios em to- 
dos os niveis. 

Nesse trabalho complexo, que levou al- 
guns siculos, podemos distinguir trEs mo- 
mentos fundamentais: 

a)  o dos "Padres apostolicos" do sic. I 
(assim chamados porque ligados aos apos- 
tolos e ao  seu espirito), que ainda nHo en- 
frentam problemas filosoficos, limitando-se 
a tematica moral e ascitica (Clemente Ro- 
mano, Inacio de Antioquia, Policarpo de Es- 
mirna); 

b) o dos "Padres apologistas", que, ao 
longo do sic. 11, realizaram uma "defesa" 
sistemiitica do cristianismo, na qual os fi16- 
sofos aparecem freqiientemente como os ad- 
versarios a combater, mas quando se come- 
qa tambim a usar as armas dos filosofos para 
construir a propria defesa; 

c) o momento da Patristica propria- 
mente dita, que vai do sic. 111 ao inicio da 
Idade Midia e no qual o elemento filosofi- 
co, especialmente plathico, desempenha pa- 
pel bastante consideravel. 

"Padres da Igreja", portanto, siio to- 
dos aqueles homens que contribuiram de 
mod0 determinante para construir o edifi- 
cio doutrin5rio do cristianismo, que a Igre- 
ja acolheu e sancionou. 

Como fica claro pelo que se disse, o 
interesse desses homens, a t i  dos mais cul- 
tos, e antes de mais nada religioso e teologi- 
co. Sua "filosofia" i sempre parte integran- 
te de sua fe'. 

0 s  problemas teol6gicos maiores que 
reclamaram o envolvimento de importan- 
tes conceitos filosoficos (com as respectivas 
discuss6es) foram: 

a )  o da Trindade; 
b) o da Encarnaqiio; 
C) o das relag6es entre liberdade e graga; 
d )  o das relaq6es entre f6 e raziio. 

a )  A formulaqiio definitiva do dogma 
da Trindade so ocorreu em 325, no Conci- 
lio de Niceia, depois de longas discussdes e 
poEmicas, quando foram identificados e 
denunciados os perigos opostos do adocio- 
nismo (que consistia em niio considerar Cris- 
to como filho "gerado", mas sim "adotado" 
por Deus Pai), que comprometia a divinda- 
de de Jesus, e do modalismo (que consistia 
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em considerar as pessoas da Trindade como 
modos de ser e fungoes do unico Deus), bem 
como uma sCrie de posigoes relacionadas a 
estas de diversos modos. 

b) 0 problema cristologico tambCm re- 
quereu sCculos de trabalhosa elaboraqiio e a 
superagio de obstaculos de grande dificulda- 
de, sobretudo o perigo de cindir as duas na- 
turezas (a divina e a humana) de Cristo, a 
ponto de perder sua unidade intrinseca 
(como ocorreu com a doutrina de Nestorio 
e com o nestorianismo), ou entio de redu- 
zir essas naturezas a uma so (monofisismo). 
0 Concilio de Efeso (43 1) condenou o mono- 
.fisismo, e o Conclio de CalcedGnia (451) con- 
denou o nestorianismo, estabelecendo a f6r- 
mula "duas naturezas em uma s6 Dessoa. a 
de Jesus", ou seja, definindo que Jesus C 
"verdadeiro Deus" e "verdadeiro homem". 
0 s  debates sobre esses dogmas continuaram 
mesmo depois disso, mas ja sobre bases es- 
senciais consolidadas. 

C) Sobre o terceiro problema, tratare- 
mos ao falar de santo Acrostinho. 

L, 

d) Por fim, o problema das relaghes en- 
tre fC e raZ50, expressamente levantado na 
escola catequCtica de Alexandria e que ja 
encontra uma primeira solugio muito clara 
em Agostinho, mas que se tornaria proble- 
ma central na Escolistica. dando orieem a " 
diferentes tipos de solugoes, ricas em impli- 
caghes e conseqiiCmcias. 

Todos esses problemas, como ja obser- 
vamos, envolveram a discussiio de impor- 
tantes conceitos metafisicos e antropologi- 

cos, como os de geragiio, criagiio, emana- 
giio, processiio, subst2ncia, consubstancia- 
lidade, hipostase, pessoa, livre-arbitrio, von- 
tade e semelhantes - acarretando assim 
grande densidade filosofica nas discusshes 
e o seu progressivo crescimento em sentido 
ontol6gico e metafisico. 

0 texto basic0 para a mediagiio racio- 
nal e a sistematizagiio da doutrina e da fi- 
losofia cristis foi o pr6logo do Evangelho 
de Jo io  (alim das Epistolas de Paulo), que 
fala do "Verbo" ou "Logos" divino, e fala 
de Cristo precisamente em termos de Lo- 
gos: "No principio era o Verbo (Logos) e o 
Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 
No  principio, ele estava com Deus. Tudo 
foi feito por meio dele e sem ele nada foi 
feito de tudo o que existe. Nele estava a vi- 
da e a vida era a luz dos homens e a luz bri- 
Iha nas trevas, mas as trevas niio a apreen- 
derarn. ( . . .) Ele estava no mundo e o mundo 
foi feito por meio dele, mas o mundo niio 
o conheceu. Veio para o que era seu e os 
seus niio o receberam. Mas aos que o rece- 
beram deu o poder de se tornarem filhos 
de Deus: os que creem em seu norne, que 
niio nasceram do  sangue, nem da vontade 
da carne, nem da vontade do homem, mas 
de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou 
entre 116s; e nos vimos a sua glbria, como a 
gloria do Unighito do Pai, cheio de graga 
e de verdade. (...) Porque a lei foi dada por 
meio de MoisCs; a graga e a verdade nos 
vieram por Jesus Cristo. Ninguim jamais 
viu a Deus: o Filho uniginito, que esti vol- 
tad0 para o seio do Pai, este o deu a co- 
nhecer " . 

Esse texto se apresentou como o mapa 
fundamental dos problemas essenciais. E o 
conceit6 de Logos permitiu utilizar de mod0 
fecund0 uma skrie de elementos do pensa- 
mento helcnico, que culminara no conceit0 
de Logos, como gradualmente examina- 
remos. 

Cclhepz do apdstolo Joiio. Mosazco do sec. XI1 
(Basilica Ursiuniz, Ruuena). 
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11. Mm precursor: 

Filon de Alexandria (ou Filon Judeu) toma da Estoa o Precedentes 
conceit0 de Logos, e de Plat20 a estrutura do mundo supra- edesenvo/vimentos 
sensivel e o das Ideias, que reforma de mod0 profundo, consi- + g 1 
derando-o como objeto do pensamento de Deus e criaq%o de 
Deus. Do Antigo Testamento toma grande parte dos traqos eticos, antropologicos 
e teologicos que interpreta e traduz a luz da alegorizaqao filosofica. 

Filon pode ser considerado precursor dos Padres, princi- A a,egoria 
palmente porque foi o primeiro a tentar uma medias20 entre , , 
a mensagem biblica e a filosofia grega, dando assim forma ao 
que ele proprio chamava de "filosofia mosaica". 0 instrumen- 
to dessa filosofia e a alegoria filosofica que procura, sob a letra do texto revelado, 
significados e conceitos filosoficos, de mod0 que no fim o relato historic0 da Sa- 
grada Escritura e transcrito como mensagem filosofico-teologica. 

Esta operaq2o permitiu produzir termos e conceitos de grande relevo e de 
grande utilidade para os primeiros exegetas crist%os, corno, por exemplo, os con- 
ceitos de Logos, Potencia e Cosmo inteligivel. Logos, com efei- 
to, significa tambem "palavra" e no texto biblico indica a pala- 0 L O ~ O S  

vra criadora de Deus ou a Sabedoria. Filon transforma essa "pa- -, y 2 
lavra" em uma hipostase criadora (chamando-a por vezes de 
"Arcanjo", "Mente de Deus", "Filho primoghito de Deus" etc.), na qua1 se forma 
o projeto ideal do mundo (= cosmo inteligivel, correspondente do mundo das 
Ideias plat6nicas) durante a criaqao. 

Deus, conforme o relato biblico, tem outras atividades (por exemplo, rege o 
mundo, julga, dispensa as graqas) e, como no caso da Palavra, tambem estas s%o 
hipostatizadas e tomam o nome de Potbcias: teremos assim a 
Pothcia real, a benfeitora etc. Toda essa formaq2o de hipostases AS 
tem a funq2o de n2o p6r Deus em contato direto com o mundo + y  
material, considerado mau. 

Filon introduz conspicuas novidades tambem em antro- Antropologia 
pologia, e sempre com base na leitura alegorica da Biblia; in- -, y 3 
terpreta o homem como constituido por tr& elementos: o cor- 
po, a alma-intelecto e o Espirito; apenas este ultimo seria imortal, porque direta- 
mente inspirado por Deus. 

No campo moral, o Alexandrino fundiu de mod0 coerente a fe com a raz20, 
considerando a etica como um itinerario para Deus, uma "migraq%oV (analoga a 
do pai Abraao da terra da Caldeia), que nos leva a entrar de novo em nos mesmos, 
depois de deixar todo interesse pelo mundo externo. Uma vez 
descoberta nossa nulidade e o fato de que nos mesmos somos ~ t i c a  
um dom de Deus, e precis0 remontar ate Ele e a Ele nos ligar- 4 5 4 
mos no Gxtase. 
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A "filosofia ~?osa ica"  

0 judeu Filon, que nasceu em Alexan- 
dria entre 15 e 10 a.C., desenvolvendo suas 
atividades na primeira metade do sCculo I 
d.C., pode ser considerado um precursor dos 
Padres, pel0 menos em certa medida. 

Entre suas obras numerosas, destaca- 
se a sirie de tratados que constituem urn Co- 
mentario alegorico do  Pentateuco (devemos 
recordar sobretudo A cria~iio d o  mundo, As 
alegorias das leis, 0 herdeiro das coisas di- 
vinas, A migra@o de Abraiio e A muta@o 
dos nomes, que estiio entre os mais belos). 

0 mCrito hist6rico de Filon esta em ter 
tentado pela primeira vez na histdria urna 
fusiio entre filosofia grega e teologia mosai- 
ca, criando assim urna "filosofia mosaica". 
0 metodo com o qual Filon operou a media- 
qiio foi o da "alegorese". Ele sustenta que a 
Biblia tem: 

a )  um significado literal, que, no en- 
tanto, niio C o mais importante; 

b )  um significado oculto, segundo o 
qual as personagens e eventos biblicos siio 
simbolos de conceitos e verdades morais, 
espirituais e metafisicas. 

Essas verdades subjacentes (que se co- 
locam em diferentes niveis) requerem parti- 
cular disposiqiio de espirito (quando niio, 
a t i  mesmo, urna verdadeira inspiraqiio) para 
que se possa capt5-las. A interpretagiio ale- 
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Alegoria. E urna imagem que e apre- 
sentada como simbolo de um concei- 
to. Interpretaqao alegorica dos textos 
e, portanto, a que procura percorrer 
de novo em sentido inverso esta rela- 
qao, ou seja, reconduzir as imagens ao 
sentido filosofico que as inspirou. 
Mestre e tambem tebrico deste gC- 
nero de exegese foi Filon, que o apli- 
cou de mod0 sistem6tico a Biblia. Se- 
gundo Filon, sob as personagens e os 
eventos estao precisos significados fi- 
losoficos, em varios niveis. A filosofia 
de Filon consiste justamente em urna 
interpretaqiio da Biblia em chave ale- 
gorica. Do metodo de Filon depende 
em grande medida a interpretaq80 da 
Sagrada Escritura dos primeiros pen- 
sadores cristaos. 

,,--",, r------ f-3 --L\-.- 
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Logos. Provavelmente deduzindo- 
o do texto biblico, onde a "palavra" 
(em grego logos) de Deus e criadora 
do mundo, e talvez tambem com a 
intenqao de interpor entre Deus e o 
mundo hipostases para Ihe garantir 
a transcendCncia, o judeu Filon apre- 
sentou pela primeira vez o Logos 
como Dew segundo, ou Filho primo- 
gCnito do Pai, criador do mundo. Re- 
metendo-se tambem a imagem da 
"Sabedoria" biblica, ele concebeu o 
Logos como mente de Deus, na qua1 
Deus traqa, sob a forma das ldeias pla- 
tenicas, o projeto do cosmo, ao ato 
da criaqiio. 
Como e fdcil imaginar, os primeiros 
pensadores cristaos, ja a partir do evan- 
gelista Joio, encontraram neste con- 
ceito urna poderosa prefigura@o de 
Cristo, e o assumiram de mod0 esta- 
vel em sua bagagem cultural e teolo- 
gica. 

g6rica alcanqarii grande ixito, tornando-se 
um verdadeiro me'todo de leitura da Biblia 
para a maioria dos Padres da Igreja e trans- 
formando-se, assim, por longo tempo, numa 
constante. 

A filosofia mosaica de Filon represen- 
tou a aquisiqiio de urna sirie de novos con- 
ceitos, desconhecidos para o pensamento 
grego, a comeqar pel0 conceit0 de "criag50n, 
do qual ele forneceu a primeira formulaqiio 
em termos sistematicos: Deus cria a matkria 
d o  nada e depois imprime a forma sobre ela. 
Mas, para criar o mundo fisico, Deus cria, 
antes dele, o cosmo inteligivel (as Idtias) 
como "modelo ideal". E esse "cosmo inteli- 
give1 outra coisa niio C que o Logos de Deus 
no ato de formar o mundo" (as IdCias pla- 
tbnicas, desse modo, tornam-se definitiva- 
mente pensamentos de Deus presentes no 
Logos de Deus e coincidentes com ele). 

Filon distingue o Logos de Deus, dele 
fazendo urna hipostase, a ponto de denomi- 
nii-lo at6 "Filho primogcnito do Pai incria- 
do", "Deus segundo" e "Imagem de Deus". 
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Em algumas passagens, fala dele ate como 
causa instrumental e eficiente. Em outras 
passagens, porem, fala dele como Arcanjo, 
Mediador entre criador e criaturas (A medi- 
da que n5o C incriado, como Deus, mas tam- 
bCm n50 C criado. como as criaturas do 
mundo), Arauto da paz de Deus e Conser- 
vador da paz de Deus no mundo. 

AlCm disso, o que C muito importante, 
o Logos de Filon expressa as valtncias fun- 
damentais da "Sabedoria biblica" e da "Pa- 
lavra de Deus" biblica, que C a Palavra cria- 
dora e produtora. Por fim, o Logos tambCm 
expressa o significado Ctico de "Palavra com 
que Deus guia ao  bem", o significado de 
"Palavra que salva". Em todos esses signifi- 
cados, o Logos indica urna realidade incor- 
porea, ou seja, metassensivel e transcenden- 
te. Mas, como o mundo sensivel C construido 
segundo o modelo inteligivel, ou seja, segun- 
do o Logos - e mais: pelo instrumento do 
Logos -, existe tambim um aspecto ima- 
nente do Logos, que C aq5o do Logos incor- 
poreo sobre o mundo corporeo. Nesse sen- 
tido imanente, o Logos C o vinculo que 
mantim o mundo unido, o principio que o 
conserva e a norma que o governa. 

Como Deus n5o C finito. inumeriveis 
siio as manifestag6es de sua atividade, que 
Filon chama de "Poderes". No  entanto, ele 
so menciona um numero limitado desses 
poderes e, normalmente, s6 chama em cau- 
sa os dois principais (e a eles subordina to- 
dos os restantes): o Poder criador. com o 
qual o Criador p;oduz o universo, e'o Poder 
rkgio, com o qual o Criador governa aquilo 
que criou. 

A relag50 entre o Logos e os dois Po- 
deres supremos (e, portanto, entre o Logos 
e todos os outros poderes, que, como disse- 
mos, se subordinam aos dois principais) C 
expressamente tematizada por Filon. Em 
alguns textos, ele considera o Logos como 
fonte dos outros poderes; em outros, porCm, 
ele atribui ao Logos a fung50 de reunir os 
outros poderes. i'i7 

Na antropologia, Filon parece seguir 
em parte Platso, distinguindo "alma" e "cor- 
po" no homem. Mas, pouco a pouco, ele 
amadurece urna concepqiio mais avangada, 
fazendo irromper no homem urna terceira 

dimensiio, de tal natureza que chega a trans- 
formar radicalmente o significado, o valor 
e o alcance das outras duas. Segundo essa 
nova concepg50, na qual o componente bi- 
blico torna-se predominante, o homem C 
constituido ~ o r i  

1) corpo; 
2) alma-intelecto; 
3)  Espirito proveniente de Deus. 
Segundo a nova perspectiva, o intelec- 

to humano i corruptivel, no sentido de que 
C intelecto "terreno", a menos que Deus ins- 
pire nele "uma forga de verdadeira vida", 
que C o Espirito divino (pneuma). 

Esta claro que, considerada em si mes- 
ma, a alma humana (ou seja, o intelecto 
humano) seria algo muito pobre se Deus nela 
n5o soprasse o seu Espirito (pneurna). Para 
Filon, o momento que realiza o vinculo do 
homem ao divino n i o  C mais a alma, como 
para os gregos, nem sequer a sua parte mais 
elevada, o intelecto, mas sim o Espirito, que 
deriva diretamente de Deus. Consequente- 
mente, o homem tem urna vida que se de- 
senvolve em tres dimens6es: 

1) segundo a dimens50 fisica puramen- 
te animal (corpo); 

2) segundo a dimensio racional (alma- 
intelecto); 

3)  segundo a dimens50 superior, divi- 
na e transcendente do Espirito. 

Em si mesma mortal, a alma-intelecto 
torna-se imortal a medida que Deus Ihe da 
o seu Espirito, ela se vincula ao Espirito e 
vive segundo o Espirito. E caem assim os 
sustentaculos sobre os quais Plat50 procu- 
rara alicergar a imortalidade da alma. A 
alma n5o C imortal em si mesma, mas pode- 
se tornar imortal 2 medida que sabe viver 
segundo o Espirito. 121 

4 fi nova ktica 

Todas as significativas novidades que 
Filon introduz na Ctica dependem precisa- 
mente dessa terceira dimens50 - o Espirito 
de Deus -, que deriva diretamente da in- 
terpretaqao da doutrina da criag5o e da teo- 
logia biblica em geral. A moral torna-se 
inseparavel da f i  e da religiao, desembocan- 
do em verdadeira uni5o mistica com Deus e 
em urna visiio extatica. 

Por causa desse aspecto C a figura de 
Abraiio que serve como modelo, principal- 
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mente por seu carater de "migrante". Com 
ousada transposiqio alegorica, a migraqio 
de Abraio torna-se o simbolo da viagem de 
toda alma para a salvaqio e as varias terras 
que o patriarca atravessou na sua vida (Egi- 
to, Caldtia ...), tornando-se igualmente eta- 
pas que a alma deve alcanqar na sua purifi- 
caqio segundo uma perspectiva moral (do 
vicio ii virtude), intelectual (da fC no cosmo 
a f i  em Deus) e psicologico-pedagogica (da 
infiincia a maturidade). 

Por esse caminho, Filon antecipa aquele 
L L .  . itinerario para Deus" que, posteriormen- 
te, em alguns Padres, especialmente de Agos- 
tinho em diante, se tornara can6nico. Do 
conhecimento do cosmo, transcendendo o 
proprio cosmo, devemos passar a nos mes- 
mos e ao conhecimento de nos mesmos; mas 
o dado essencial consiste exatamente no 
momento em que tambCm transcendemos a 

nos mesmos, compreendendo que tudo o 
que temos n i o  C nosso e dedicando-o a quem 
no-lo deu. E C nesse precis0 momento que 
Deus se da a nos. Eis um texto significativo: 
"Para a criatura, o momento justo para en- 
contrar o seu Criador ocorre quando ela 
reconheceu a sua prdpria nulidade". E eis 
outro texto, que resume o itinerario: "A glo- 
ria de uma alma extraordinariamente gran- 
de i ultrapassar o criado, superar os seus 
limites e vincular-se somente ao incriado, 
segundo os preceitos sagrados, nos quais C 
prescrito 'apegar-se a ele' (Dt 30,20). Por 
isso, iqueles que se apegam a ele e o servem 
sem interrupqio, em troca, ele se da a si 
mesmo em heran~a".  

A vida feliz consiste precisamente nes- 
sa transcendencia do humano na dimensio 
do divino, "vivendo inteiramente para Deus 
ao inves de viver para si mesmo". 

Gnose significa "conhecimento" e designa a iluminaqao particular que al- 
gumas correntes religioso-filosoficas consideravam possuir e que codificavam em 
determinadas formulas, ou imagens, ou conceitos. 0 s  principais sao os seguintes: 

1) o conhecimento gnostico se refere a Deus e a salvaq30 
ultraterrena, apresenta-se como doutrina secreta revelada por 

0s fundamentos Cristo a poucos discipulos, e transcrita nos Evangelhos gnosticos; 
do pensamento 
gnostico 

2) a concepc;%o do mundo dos Gnosticos e pessimista e e 

+ 5 7-4 express%o da humanidade angustiada: ela, com efeito, v@ o 
cosmo como reino do mall e considera a nossa permanencia 
nele como um exilio; 

3) os homens, conforme sua rela@o com a Gnose, distinguem-se em pneuma- 
ticos (0s que mais participam do conhecimento e se destinam a salvaq30), hilicos 
(ou seja, ligados a terra e destinados a perdiqao) e psiquicos (abertos a uma ou 
outra destinaqao); 

4) este mundo foi criado por um Demiurgo mau (o Deus do Antigo Testamen- 
to) e e resgatado por um Deus bom (Cristo); 

5) a derivaqao da realidade cosmica e inteligivel a partir da unidade primor- 
dial explica-se por via alegorica com a separa@o de casais de seres eternos (cha- 
mados "eons") em uma ordem bastante complicada, e por vezes fruto de fantasia. 

Significado mas correntes religioso-filosoficas do tardio 
paganismo, sobretudo de algumas seitas he- do tevmo "gnose" reticas inspiradas no cristianismo. 

As doutrinas hermiticas e a dos Ora- 
0 termo gnose quer dizer, literalmen- culos caldeus podem ser consideradas for- 

te, "conhecirnento", mas, tecnicamente, tor- mas de p o s e  pagi. Mas a gnose que nos 
nou-se indicador daquela forma particular interessa aqui e a que se vinculou ao cristia- 
de conhecimento mistico pr6pria de algu- nismo, a ele misturando varios elementos 
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helenisticos e tambCm orientais, e contra a 
qua1 os Padres vivamente polemizaram. 

2 ,  0 s  novos docwwentos 

gnbsticos descobevtos 

At6 h i  pouco tempo, os estudiosos la- 
mentavam a grande penuria de documen- 
tos conservados sobre a gnose e o fato de 
que precisavam se basear predominantemen- 
te nos testemunhos dos seus adversarios para 
reconstruir a gnose cristi. 

Todavia, em 1945, em Nag Hammadi 
(no Alto Egito), foram casualmente desco- 
bertos em um cintaro enterrado nada me- 
nos que cinquenta e t r k  escritos, quase to- 
dos gnosticos, em lingua copta, dos quais 
pelo menos quarenta e tr2s eram inteiramen- 
te novos. Entretanto, so foram publicados 
entre 1972 e 1977, devido a uma serie de con- 
trariedades de diversos tipos e 2 proibiqio 
de livre acesso feita pel0 Museu Copta do 
Egito, que se reservou a posse dos textos. 
Somente em 1977 foi ultimada uma tradu- 
$50 inglesa completa dos documentos. 

Muitos desses textos tornaram-se recen- 
temente disponiveis em outras linguas, na co- 
letinea 0 s  apdcrifos do Novo Testamento. 

Entretanto, serio necessarios muitos 
anos ainda para que as necessarias e prCvias 
investigaqijes analiticas e particulares pos- 
sam permitir conclus6es sintkticas e gerais. 

3 0 s  tvacos essenciais 

d a  do~ t r ina  da  gnose 

a )  0 objeto especifico do "conhecimen- 
to" gnostico C Deus e as coisas ultimas rela- 
tivas a salva@o do homem. Um texto basi- 
co explica, de mod0 resumido, que a gnose 
diz respeito aos seguintes pontos: 

1) quem Cramos e o que nos tornamos; 
2) onde estavamos e onde fomos lan- 

qados; 
3) aonde desejamos ir e de onde fomos 

resgatados; 
4)  o que C o nascimento e o que C o 

renascimento. 

b) Na experihcia do gnostico, a triste- 
za e a angustia emergem como dados funda- 
mentais, porque revelam um impact0 com o 
negativo e a consequente tomada de conscih- 
cia de uma cisio radical entre o bem e o mal, 

revelando ademais nossa verdadeira identi- 
dade, que consiste na pertenqa ao bem origi- 
nario: se o homem sofre o mal, isso significa 
que ele pertence ao bem. Portanto, o homem 
provCm de outro mundo e a ele deve retornar. 
Este mundo C o nosso "exilio" e o outro mun- 
do C a nossa "patria". Um dos mais signifi- 
cativos documentos gnosticos afirma: "Quem 
conheceu o mundo, encontrou um cadiver. 
E o mundo n2o i digno de quem encontrou 
um cadaver". 0 gnostico deve tomar cons- 
cicncia de si e, conhecendo-se a si mesmo atra- 
vCs de si mesmo, podera entio retornar a 
patria originaria. Papel essential nesse "re- 
torno" i desempenhado p e l ~  Salvador (Cris- 
to), que i um dos "ions" divinos. 

c) 0 s  gnosticos dividem os homens em 
tr2s categorias: 

1) pneumaticos; 
2) psiquicos; 
3) hilicos. 
Nos primeiros, predomina o Espirito 

(pneuma); nos segundos, a alma (psych&); nos 
terceiros, a materia (hyle). 0 s  ultimos G O  
destinados a morte, os primeiros a salvaqio 
e os segundos tem a possibilidade de salva- 
qio, caso sigam as indicaqoes dos primei- 
ros, isto 6 ,  os eleitos, que possuem a "gnose". 

d )  Este mundo, que C mal, n i o  foi feito 
por Deus, mas sim por um demiurgo mau. 
Alguns acreditam que a essincia do Gnosti- 
cismo se expressa perfeitamente nas seguin- 
tes palavras de Plotino: os gnosticos "susten- 
tam que o demiurgo deste mundo C mau e 
que o cosmo i mau". Explica-se, assim, o 
fato de que o Deus do Antigo Testamento, 
criador deste mundo, fosse identificado com 
esse "demiurgo mau", e que se contrapunha 
ao Deus benign0 do Evangelho, que, ao con- 
trario, enviou o Cristo salvador. Cristo C uma 
entidade divina, que veio a terra revestida de 
um corpo apenas aparente. A interpretaqio 
alegorica dos textos sacros permitia aos gnos- 
ticos dobra-10s as suas exigtncias. 

e) 0 sistema gnostico complica-se par- 
ticularmente quando tenta explicar a deriva- 
qZo de toda a realidade inteligivel da unidade 
primordial por meio de uma sCrie de "Cons" 
(entidades eternas), que emanam em duplas 
(segundo alguns, Cristo seria o ultimo Con), 
bem como a propria derivaqio do homem. 
A proposito disso, o pensamento gnostico 
revela-se ainda mais complicado pela presen- 
qa de narrativas mitologicas e fantasticas de 
varios gkeros e diversas gheses. 



36 Segunda parte - Pntristicn nn Area cultural de lingua gilega 

f )  A doutrina gnostica se apresenta co- 
mo doutrina secreta, revelada por Cristo a 
poucos discipulos, dirigindo-se especialmen- 
te as camadas cultas e refinadas e, portan- 
to, tem cariter aristocritico, em antitese com 
o autintico espirito evangklico. 0 s  Evange- 
lhos gndsticos apresentam-se precisamen- 
te como os documentos dessa "revelaq50 
secreta". 

Entre os defensores das doutrinas gnos- 
ticas, destacamos: Carpberates e seu filho Epi- 
fanes, Basilides e seu filho Isidoro e, sobretu- 
do, Valentim, que teve muitos seguidores. 

+ ,  " g ~ ~ ~ e "  

como expresszo da anglistia 

de uma kpoca 

0 s  Padres encontraram (e com justa ra- 
250) nas doutrinas gnosticas um viveiro de 
doutrinas herkticas. Mas suas insistentes po- 

limicas demonstram a forte influencia que 
esse movimento deve ter exercido na anti- 
guidade sobre os espiritos. Com efeito, na- 
quela Cpoca que via um mundo espiritual 
perecer e outro surgir - e que exatamente 
por isso foi uma Lpoca dominada pela an- 
gustia -, os gnosticos davam (talvez mais 
do que outros movimentos filos6ficos) urn 
sentido a essa angustia e, portanto, estavam 
em sintonia com certo mod0 de sentir pro- 
prio daqueles tempos. 

Um dos documentos descobertos em 
Nag Hammadi afirma: "A ignorsncia do 
Pai havia causado angustia e terror. A an- 
gustia se fizera densa como a nkvoa, de 
mod0 que ningukm pudesse ver.. . ". E, co- 
mo sabemos de outra fonte, a propria 
materialidade e a corporeidade constitui- 
am para eles experiincias de "terror, dor e 
falta de saida". Mas, por mais que pudesse 
responder a instincias precisas daquela 
Cpoca, a mensagem gnostica revelou-se fri- 
gil e sem futuro. 
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R criq6o do rnundo 

Fl possogam que citomos ~lustro de mo- 
do exemplor quo1 d o movimento do exegese 
olegorico de Filon, ou sejo, do Bblio 2, Filo- 
sofio, e do "foto" oo concsito. 

0 livro do G&nasis opressnto, de for- 
mas concretes ("miticos'y, o evento do crio- 
~ 6 0 ,  mos o ~ntdrprete tronsformo estes fotos 
em equivolentes conceitos de cunho plotbni- 
co: "cdu, terro e mundo" tornom-se idhios 
exemplores; os sete dios do cr/o@o repre- 
sentom a ordem numdrico e, portonto, rocio- 
no/, do og6o divino. 

1 . "E o c&u e a terra e todo o seu mundo 
foram completados" (Gn 2.1 ). Se antes fala- 
ra-se da g&nese do intelecto e da sensaQ30, 
agora se fala do cumprlmento de ambas. R sa- 
grada Escrltura, por&m, dlz que n8o foram o in- 
telecto individual e a sensaq3o particular que 
foram levados ao cumprimento, mas as Idhias 
correspondentes, a do intelecto e a da sensa- 
~ 6 o .  Do ponto de vista alegorico, o intelecto 6 
chamado de "c&u", justamente porque as natu- 
rezas inteligivels estao no c&u, e a sensaq5o 
de "terra", dado que esta possul uma constltui- 
$10 corporea e mas semelhante b terra. 0 
"mundo" do intelecto 6, portanto, o conjunto das 
realldades incorporeas e intellgiveis; o da sen- 
saq30, o conjunto dos seres corporeos e dos 
sensivels em geral. 

2. "E no sexto dia Deus Ievou a termo suas 
obras, as que havla criado" (Gn 2,P). Sem du- 
vlda seria tollce crer que o cosmo tenha sido 
gerado em seis dias, ou, em geral, no tempo. 
Por qu&? Porque se o tempo em sua complexi- 
dade nasce da sequ&ncia dos dlas e das noi- 
tes (cf. Gn 1 , l4) ,  e isso se realiza necessaria- 
mente por meio do movlmento do sol acima e 
sob a terra (e, por outro lado, o sol 6 uma par- 
te do c&u, de modo qua & precis0 convir que o 
tempo nasceu depois do cosmo), ent6o 6 to- 
talmente justo aflrmar que o cosmo n6o fol cnc- 
do no tempo, mas que, ao contrdrio deste ulti- 
mo, subsiste am raz6o do cosmo. Com efeito, 
foi justamente o movimento do c&u que tornou 
manifesta a natureza do tempo. 

3. Portanto, quando a Escritura dlz: "No sex- 
to dia levou a termo as obras" (Gn 2,2), n6o se 
deve crer que ela f a ~ a  refer&ncla a certo nume- 
ro de dias, mas 00 numero 6, que & perfeito, 
porque & a prirnelra cifra que & igual b [soma 
das] suas partes (ou seja, b sua metade, mais 
o seu ter~o, mais o seu sexto) e & o produto de 
fatores desiguais: justamente o 2 e o 3. De res- 
to, a diode e a triade ~nfr~ngiram a n6o-corpo- 
reidade da m6nada, uma vez que a primeira 6 
imagem da matdr~a, enquanto, como a math- 
ria. & divisive1 e secciondvel, enquanto a triade 
& imagem do corpo solido, porque nele se dis- 
tinguem as tr&s dimensbes. 

4. Rl&m disso. o nurnero 6 & cong&nere 
ao movimento dos seres vivos dotados de apa- 
rato locomotor. 0 corpo destes seres, com efei- 
to, &, por natureza, capaz de se mover em seis 
dire(6es: para a frente, para tr6s, para o alto, 
para baixo, para a direita e para a esquerda. R 
sagrada Escritura quer, portanto, mostrar-nos co- 
mo os g&neros mortals e tamb6m os incorrup- 
tiveis a t80  em relaq3o com numeros correspon- 
dentes: o g&nero mortal, conforme se dlsse, 
equipara-se b &xade,' e o g&nero feliz e beato 
b hebd6mada." 

2. 0 valor alagorico do numaro 7 

5. No inicio, portanto, depols de ter con- 
cluido a constitui~do dos sues mortals, Deus 
comep, no sbtimo dla, a formaq3o dos outros 
seres, os mais dlvinos. Deus, na verdade, ja- 
mais cessa de criar, mas, como & proprio do 
fogo quelmar e da neve rssfriar, tambhm & pro- 
prio de Deus o fazer: melhor, estas proprie- 
dades competem a ele muito mais do que 00s 
outros, uma vez que ele & tambhm a origern 
da atlvidade de todos os outros seres. 

6. Todavia, a Escritura n8o erra ao dizer 
que "p6s fim" (Gn 2.2) em vez de "parou". Deus, 
com efelto, "pbe fim" 6s realidades que pare- 
cem agir, mas que, na verdade, 560 inativos, 
enquanto, de fato, els proprio n60 "deixa" de 
agir. Por tal motivo, acrescenta-se "p8s fim 6s 
colsas que havia empreendido" (Gn 2.3). Com 
efe~to, tudo o que nossa arte produz, uma vez 
realizado, permanece imovel s permanece tal 
e qual; todavia, as realldades que a ci&ncia de 
Deus cria, uma vez reallzadas, est6o em movi- 
mento, de modo qus o fim de algumas & o mi- 
cio de outras, assim como o fim do dla & o lnicio 
da nolte. Do mesmo rnodo, certamente, deve- 
mos crer que os meses e o ano presentes s8o 
o fim dos passados. 

'lsto d ,  oo numero 6 a suos propr~edndes s~mbol~cns 
%to 6, ao numero 7 a suas propr~adadas sirnbol~cos 
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7. Como o nascimento de alguns seres 
depends do dissolu~do de outros, asslm tam- 
b&m, por sua vez, a dissolu<do de alguns de- 
pende do nascimento de outros. Neste sentido 
& verdadeiro o dito: "Nada morre daquilo que 
nasce, mas, dividindo-se urna coisa em outra, 
ddo lugar a uma unica f ~ r m a " . ~  

Filon. Rs olagorias dos lais, I, 
em Todos os trotodos 

do Coment6r10 olagorico do Biblicr. 

R nulidado do homem 

R nulidode do hornern, proclornodo oqui 
por Filon, astd longs de ser urno hurnilhogdo 
clo pessoo hurnono ou urn perder-se am 
Deus. 8 e  dermos otengdo 6 psicologio dos 
personogens, notoremos que o personolido- 
de  de Rbrodo de rnodo nenhurn estd 'perdi- 
do", rnos rnulto rnois vivo e determinodo. 
Fi'lon, portonto, une estreitornente o reconhe- 
cirnanto dos pr6prios lirnites corn a consci6n- 
cia do clignidode hurnono, pois o hornern & 
exotornante porente e i'nt~mo de  Deus. 

30. € meu estado de Gnimo aue Mo~sds, 
o perscrutador, inscreveu sobre o mdu memorial. 
Ele, com efeito, diz: "Rproximando-se. Rbrado 
disse: 'Rgora cheguei a falar com meu Senhor. 
eu que sou terra e po" (Gn 18,23.27), uma vez 
que o momento exato para a criatura encontrar 
seu Criador chega quando ela reconheceu sua 
propria nulidade. 

31. Rs palavras "0 que me dards?" ndo 
exprimem a pargunto de quern se encontra na 
duvida, e sim de quem est6 grato por causa da 
grandeza e da plen~tude dos bens de que goza. 
"0 que me dar6s?" significa: o que mas pode- 
ria o~nda esperar em acrdscimo? 0 tu, que gos- 
tas de dar, tuas gracas sdo abundantes, sem 
confins, e ndo t&m lim~te nem termo e, como 
fontes, derromam dguas mals abundantes do 
que as que delas sdo alcan<adas. 

32. € bom, porkrn, olhar ndo so para o flu- 
xo sempre transbordante de seus benefhos, 
mas tamb&m para nos que somos como cam- 

pos irrigados; com efe~to, se o fluxo excessive 
transborda, o terreno ficar6 lodoso e barrento, 
em vez de f&rtil. Para que eu seja fecundo, d 
precis0 que o fluxo esteja em minha medida e 
ndo desmedido. 

33. Por isso eu pergunto: "0 qua me da- 
r6sV, tu que me fizeste dons infinitos, no l~m~te 
do que pode receber uma natureza mortal? 
Rqu~lo que, por outro lado, desejo ainda apren- 
der e adqu~rir & ~sto: quem podsr6 ser o digno 
herdeiro de teus beneficios? 

34. Ou entdo "arrisco a morrer sem fllhos" 
(Gn 15,2), tendo receb~do um bem caduco, efb- 
mero, de breve dura@o, eu quiz p q o  ter o con- 
trdrio, isto &, um bem duradouro, que perma- 
n e p  no tempo, incontest6ve1, imortal, que 
possa espalhar suas sementes, estendhr suas 
rakes, que tenha solidez e que possa levantar 
seu tronco direto para o c&u? 

35. € certamente necess6rio que a v~rtu- 
de do homem caminhe sobre a terra, mas tam- 
bdm que chegue at& o c&u, a Flm de que 16, 
nutrida pela ~ncorruptibil~dade, possa permane- 
car ~ncolume para sempre. 

36. Sei bem que tu, que conduzes ao ser 
as colsas que ndo exlstem e gems todas as 
real~dades, ndo amas uma alma est&r~l e mfe- 
cunda, uma vez que concedeste b estirpe dos 
videntes a grqa extraord~ndria de jamais se- 
rem estdreis e sem descendentes. Pois bem, 
tambhm eu, qua face parte dessa estlrpe, de- 
sejo, com todo direito, ter um herdeiro. E, a partir 
do momento que vejo que essa estirpe nbo se 
ext~ngue, penso que seria tanto mais indigno 
permitir que meu desejo de beleza acabe em 
nada. 

37. Portanto, supl~co e imploro que, assim 
como as sementes e as brasas jazem sob a cln- 
za, tamb&m a chama salvifica da v~rtude possa 
acender-se e resplandecer e, transmitindo-se 
como chama de uma gera$do para outra, dure 
o quanto o rnundo durar. 

38. Ros ascetas concedeste o ardente 
desejo de semear e gerar filhos da alma, e, 
quando os obtiveram, gritaram de alegria e dis- 
seram: "€IS as crlanps; atravds delas Deus 
rnostrou a compa~xdo para com seu servo" (Gn 
53.5). R inoc&ncia & sua ama e nutrlz; suas al- 
mas sdo puras, suaves e nobres; estdo prepa- 
radas para recaber as marcas sublimes e divi- 
nos da virtude. 

3E~r~p~das  fr 839 Nnuck 

Filon, 
0 herdairo dos coisos divinos, 

em Todos os trotodos 
do ioment6rio olegorico do Biblio 



CapituIo terceiro 

8 s  apologistas gregos 

e a &cola cateq~ktica de filexa~dria 

- - I. 0 s  S\pologistns gvegos do s ~ c u l o  11: = 
Aristides, Justino, L c i n n o  

Justino foi o primeiro platdnico cristso e o mais importante dos apologistas. 
Retomou de Filon a doutrina do Logos, que identificou com Cristo: nos homens 
estso presentes "sementes" do Logos, grasas as quais cada ho- 
mem pode conhecer parte da verdade. Concebeu a alma hu- Justin0 Martir 
mana como mortal por natureza, porque tudo o que vem de- OS OUtroS 

pois de Deus, enquanto gerado, e corruptivel. apologistas 

Outros apologistas do sec. II foram: do sec. I1 

- Taciano, discipulo de Justino, valente adversario da filo- + 3 1-6 

sofia grega; 
- Atenagoras, que forneceu a primeira prova racional da unicidade de Deus e 

se empenhou sobre o problema trinitario; 
-Teofilo de Antioquia, que retoma a doutrina do Logos de Justino para expli- 

car a Trindade; 
- o autor da Carta a Diogneto, pequena joia da literatura crista antiga. 

A primeira Apologia do cristianismo que 
chegou ate nos (descoberta somente no sku-  
lo passado) 6 da autoria de Marciano Aristi- 
des, na epoca do imperador Antonino Pio, 
aproximadamente de meados do s6culo 11. 

Ele sustenta que so os cristios possuem 
a verdadeira filosofia, porque encontraram 
mais do que todos os outros a verdade acerca de 
Deus e, em sua pureza de vida, testemunham 
adequadamente a verdade em que crcem. 

QI 6 primeiro pluti7nico r r i s t 6o  

A figura de maior destaque foi Justino 
Mbrtir, que nasceu em Flavia Neapolis, na 
Palestina, sendo autor de duas Apologias e 

de um Dialogo corn Trifzo. A fervorosa 
busca da verdade levou-o de Platio a Cris- 
to. Para sua convers50, porCm, revelou-se 
determinante o testemunho dos martires. Eis 
suas pr6prias palavras: "Quando ainda era 
discipulo de Platio, eu ouvia as acusaq6es 
dirigidas contra os cristios. Mas, vendo-os 
intripidos diante da morte e diante daquilo 
que os homens mais temem, compreendi que 
era impossivel que eles vivessem no mal". 

A seguinte passagem da segunda Apo- 
logia resume perfeitamente sua posiqao de 
cristio em relaq5o a filosofia: "Eu sou cris- 
t io ,  glorio-me disso e, confesso, desejo fa- 
zer-me reconhecer como tal. A doutrina de 
Platio n i o  C incompativel com a de Cristo, 
mas n i o  se casa perfeitamente com ela, n5o 
mais do que a dos outros, dos estoicos, dos 
poetas e dos escritores. Cada um destes viu, 
do Verbo divino que estava disseminado 
pel0 mundo, aquilo que estava em rela@o 
com a sua natureza, chegando desse mod0 
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a expressar uma verdade parcial. Mas, a 
medida que se contradizem nos pontos funda- 
mentais, mostram que n5o est5o de posse 
de uma ciEncia infalivel e de um conheci- 
mento irrefutavel. Tudo aquilo que ensina- 
ram com veracidade pertence a nos, cristiios. 
Com efeito, depois de Deus nos adoramos e 
amamos o Logos nascido de Deus, eterno e 
inefavel, porque ele se fez homem por nos, 
para curar-nos dos nossos males, tomando- 
os sobre si. 0 s  escritores puderam ver a verda- 
de de modo obscuro, graCas a semente do Lo- 
gos que neles foi depositada. Mas uma coisa 
C possuir uma semente e uma semelhanp 
proportional i s  proprias faculdades e ou- 
tra i o proprio Logos, cuja participaq50 e 
imitaqao deriva da g r a p  que dele provim". 

Entre suas doutrinas particulares, des- 
taca-se a doutrina sobre as relacoes entre o 
Logos-Filho e Deus-Pai, interpretada atra- 
ves de uma inteligente utilizaqiio do concei- 
to estoico de "Logos proferido", que Filon 
ja havia utilizado, e de outros conceitos des- 
tinados a ter grande eco posteriormente: 
"Como principio, antes de todas as criatu- 
ras, Deus gerou de si mesmo certa potincia 
racional (loghikk), que o Espirito Santo cha- 
ma ora 'Gloria do Senhor', ora 'Sabedoria', 
ora 'Anjo', 'Deus', 'Senhor' e Logos (= Ver- 
bo, Palavra) (...) e porta todos os nomes, 
porque cumpre a vontade do Pai e nasceu 
da vontade do Pai. E, assim, vemos que al- 
gumas coisas acontecem entre nos: proferin- 
do uma palavra (= logos, uerbum), nos ge- 
ramos uma palavra (logos), mas, no entanto, 
n5o ocorre uma divisio e uma diminuiqzo 
do logos (= palavra, pensamento) que esti 
dentro de nos. E assim vemos tambim que, 
de um fogo, acende-se outro fogo sem que o 
fogo que acende seja diminuido: este perma- 
nece igual e o novo fog0 que se acendeu sub- 
siste sem diminuir aquele do qua1 se acendeu". 

corruptivel, e i justamente por isso que i 
Deus, ao passo que tudo o que vem depois 
dele i gerado e corruptivel. Eis por que as al- 
mas morrem e s5o punidas; se n5o fossem 
corruptiveis, niio pecariam". Nem se pode 
pensar que haja tipos diferentes de realida- 
de incorruptiveis, porque niio se entenderia 
como poderiam ser diferentes. E isso que Pla- 
t50 e Pitagoras n5o entenderam. Justino escre- 
ve: "Plat50 e Pitagoras n5o me interessam, 
nem quem simplesmente defende doutrinas 
desse tipo. A verdade i esta: podes aprendE- 
la do que se segue. A alma i vida ou tem 
vida. Se C vida, fari  viver alguma outra coi- 
sa, ao inves de si mesma [. . .I. Ninguim nega 
que a alma vive. Se portanto vive, vive sem 
ser ela propria a vida, mas participando da 
vida. Ora, o que participa de algo i diverso 
daquilo de que participa. A alma participa 
da vida porque Deus quer que tenha a vida". 
O homem niio i eterno, e o corpo n5o esta 
unido perenemente ii alma; e quando esta 
harmonia se rompe, a alma abandona o cor- 
po e o homem ja n5o existe. "Assim a alma 
cessara de existir, o espirito de vida separa- 
se dela: a alma ja niio existe e retorna ao 
lugar de onde veio". Desse modo Justino 
abre espaqo a doutrina da ressurrei@o. 

O testemunho dos martires convertera 
Justino. 

Ele, por seu turno, tambim deu teste- 
munho profundo de Cristo, cuja f i  havia abra- 
qado. Com efeito, morreu decapitado em 165, 
condenado pelo prefeito de Roma por sua 
profissiio de fe no cristianismo. mz 

O "plat6nico" Justino, que conhecia 
bem a doutrina da alma do Fe'don, julga que 
essa deve ser reformada estruturalmente. A 
alma niio pode ser eterna nem incorruptivel 
por sua natureza. De fato, ele escreve: "Tudo 
o que existe fora de Deus [. . .] e por sua na- 
tureza corruptivel, pode desapGecer e n5o , " 

mais existir. Apenas Deus niio C gerado e in- de ser "barbaro" e de ter encontrado a ver- 

Outros apologistas do siculo 11, que tive- 
ram certa import;ncia, foram: Taciano o As- 
sirio, Atenagoras de Atenas, Teofilo de Antio- 
quia e o autor an6nimo da Carta a Diogneto, 
um documento bastante significativo. 

Taciano foi discipulo de Justino, por 
quem foi convertido. Em seu Discurso aos 
gregos, ele manifesta acentuada avers50 a 
filosofia e a cultura grega, ao contrario de 
seu mestre. vandoriando-se ~olemicamente 



dade e a salvaqiio em escritos "barbaros" (a 
Biblia). Ele destaca que todas as coisas cria- 
das, incluindo a alma, niio siio eternas. A 
alma n i o  C imortal por sua natureza. Ela e 
ressuscitada por Deus juntamente com o 
corpo. Interessante P a retomada da tripar- 
tiqiio, que esta presente tanto em Paulo como 
em Filon, do homem em: 

1 )  corpo; 
2)  alma; 
3 )  espirito. 
Aquilo que, em nos, C "imagem e se- 

melhanqa" de Deus i o espirito, bem supe- 
rior A alma. E o espirito - e apenas ele - 
que torna o homem (que, por sua natureza, 
C mortal) imortal. 

Atenagoras de Atenas i autor de uma 
Sziplica pelos cristiios, composta na segunda 
metade do sCculo 11, na qua1 refuta as acusa- 
q6es dirigidas contra os cristiios, particular- 
mente a de "ateismo", fornecendo a primei- 
ra prova racional em favor da unicidade de 
Deus e procurando esclarecer o conceito de 
Trindade da seguinte maneira: "0 Filho de 
Deus, que C mente (nous), e o primeiro re- 
bento do Pai. Niio que ele seja criado, por- 
que desde o principio Deus tinha em si o 
Logos, sendo eternamente conjugado ao 
Logos". 0 Filho, o Logos, procede do Pai a 
fim de ser "Idiia e atividade produtora" de 
todas as coisas. 0 Espirito Santo "flui de Deus 
(...) e nele de novo entra como urn raio de 
sol". Em outro escrito seu que chegou a t i  
nos, Sobre a ressurreigao dos mortos, ele for- 
nece uma sCrie de provas em favor da ressur- 
reiqio. A base de sua antropologia ressente- 
se, porim, do platonismo. 0 homem i corpo 
e alma. 0 primeiro C mortal; a segunda C cria- 
da, como o corpo, mas niio mortal. Quando 
o corpo ressuscita, conjuga-se novamente 
corn a alma, que permanecera quase em um 
estado de torpor, e reconstitui-se assim aquela 
unidade na qual consiste o verdadeiro ho- 
mem, o homem integral. 

Tal doutrina da ressurreiqzo repousa 
substancialmente sobre tris principios: 

1) sobre o fato de que o homem e cria- 
do para a eternidade; 

2)  que e estruturalmente composto de 
alma e corpo, e esta unidade niio pode se 
perder nem mesmo com a morte; 

3) sobre o fato de que o corpo i mo- 
ralmente co-responsavel pela virtude e pelo 
vicio da alma e, portanto, deve co-dividir o 
castigo ou a recompensa. 

Teofilo de Antioquia 6 autor de trts li- 
vros A Autdlico, elaborados na segunda 
metade do stculo 11. No primeiro livro fala- 
se da esstncia de Deus; no segundo, realiza- 
se um confront0 entre o relato biblico e a 
mitologia pagii; o terceiro livro, que tem 
aspecto prevalentemente apologCtico, defen- 
de a moral e os costumes cristiios. 

E belissima a resposta ao desafio que 
Ihe fora lanqado por Autolico, no sentido 
de que Ihe mostrasse o seu Deus, o Deus 
cristiio. Com efeito, Teofilo responde: "Mos- 
tra-me o teu homem e eu te mostrarei o meu 
Deus". 0 que significa: dize-me que homem 
Cs e te direi se e que Deus podes ver. Diz 
Teofilo: "0 homem deve ter alma pura como 
um limpido espelho. Se a ferrugem corrom- 
pe o espelho, niio i mais possivel ver nele 
refletida a fisionomia humana. Analoga- 
mente, se ha uma culpa no homem, niio lhe 
C possivel ver Deus". 

Teofilo retoma e aprofunda a explica- 
qiio da Trindade (Trias) em termos de Logos 
imanente ou interno a Deus (Logos endia- 
thetos) e Logos proferido ou pronunciado 
(Logos prophorikds), prosseguindo no ca- 
minho traqado por Justino. Em si mesma, a 
alma niio i mortal nem imortal, mas C sus- 
cetivel tanto de mortalidade quanto de imor- 
talidade. A imortalidade i o prkmio que 
Deus da a quem observa sua lei. 

Por fim, ao seculo I1 remonta breve 
Carta dirigida a Diogneto, na qual a identi- 
dade dos cristiios no mundo e em relaqio 
ao mundo C determinada com clareza e coe- 
rtncia extraordinarias: " 0 s  cristiios (. . .) niio 
se diferenciam dos outros homens nem por 
territorio, nem por lingua ou por habitos. 
Eles niio habitam em cidades prbprias, nem 
falam uma linguagem inusitada. A vida que 
levam nada tem de estranho. Sua doutrina 
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nso C fruto de consideraq6es e elucubraq6es tudo como cidadsos e tudo suportam como 
de pessoas curiosas; nem se fazem promo- forasteiros. Toda terra estrangeira C sua pa- 
tores, como alguns, de uma teoria humana tria e toda pitria C para eles terra estrangei- 
qualquer. ( .  ..) Habitam em sua propria pa- ra. (...) Habitam na terra, mas sao cidadsos 
tria, mas como estrangeiros; participam de do cCu". /3/ 
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Clemente (nascido por volta de 150) se prop6e demons- C,emente: 
trar a perfeita harmonia entre fe e razao, que existe no cristia- , h,rmoni, 
nismo. A filosofia n%o torna a verdade mais forte, mas defen- entre fb e 
de a fe dos ataques dos inimigos da verdade. + §  7 

Deus, para Origenes (185-253), e urna realidade incorporea, e sua nature- 
za transcendente o torna incompreensivel a mente humana. Jesus, unigenito 
filho de Deus, e "a sabedoria de Deus substancialmente sub- 
sistente", na qua1 existem desde sempre as ldeias de todos os Origenes: 
entes existentes. Embora o Filho seja da mesma natureza do 0 e 0 Filho 
Pai, Origenes, talvez influenciado pela estrutura hipostatica + 5 
do pensamento medio-plat6nico/neoplat6nico, considera-o 
subordinado ao Pai: com efeito, enquanto o Pai e unidade absoluta, o Filho explica 
multiplas atividades. 

A encarnaqao da alma humana depende do pecado, mas o corpo em si nao 
e negativo, porque pode tornar-se instrumento de expiaqiio e purificaqao. Toda- 
via, Origenes niio considera que urna so vida seja suficiente para realizar plena- 
mente a purificaqiio e, portanto, admite a existhcia de mais 
mundos que se sucedem um ao outro e a doutrina da reencar- A 
naq%o das almas. No fim tudo sera exatamente igual ao princi- d, apocat,+stase 
pio (= apocatastase) e a pureza original da criaqao sera reinte- , g 2 
grada. 

Por volta de 180, em Alexandria, Pan- 
teno, um estoico que se converteu ao cristia- 
nismo, fundou urna escola catequitica que 
estava destinada a encontrar seu maximo 
esplendor com Clemente e Origenes. 

Clemente, chamado "Alexandrino" 
para distingui-lo do hom8nimo "Romano" 
(morto em 97), nasceu em torno de 150 (em 
Atenas ou Alexandria). Seu encontro com 
Panteno foi decisivo: tornou-se seu aluno, 
colaborador e, por fim, tambem sucessor. De- 
le nos ficaram o Protrkptico aos gregos, o 
Pedagogo, os EstrGmatas, urna Homilia e 
diversos fragmentos. 

Quasten, um dos maiores estudiosos 
modernos de patrologia, assim caracteriza 
nosso autor: "A obra de Clemente de Ale- 
xandria marca toda urna epoca. Niio seria 

exagero louvar nele o fundador da teologia 
especulativa. ( .  . .) Clemente foi o iniciador 
arguto e feliz de urna escola que se propunha 
a defender e aprofundar a fe' corn o auxilio 
da filosofia ". Clemente n5o se limita a com- 
bater a falsa gnose, nem se detim numa ati- 
tude puramente negativa. Com efeito, ele 
"opoe a fafsa gnose uma gnose autenticamen- 
te cristz, propondo-se a dispor a serv i~o  da 
fe' o tesouro de verdade que se encerra nos 
diversos sistemas filosdficos. 0 s  partidarios 
da gnose heritica ensinavam a impossibili- 
dade de urna reconciliagiio entre a cihcia e a 
fe, nas quais viam dois elementos contradi- 
t6rios. Clemente, pqrim, procura demons- 
trar sua harmonia. E a concordincia da f i  
(pistis) com o conhecimento (gnosis) que faz 
o perfeito cristiio e o verdadeiro gnostico. A 
f i  i o principio e o fundamento da filosofia. 
Esta, por seu turno, C da maxima impor- 
tincia para o cristiio desejoso de aprofundar 
o conteudo de sua f C  por meio da raziio". 
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Acrescida a fC, a filosofia n i o  torna a 
verdade mais forte em si mesma, mas torna 
impotentes os ataques dos inimigos da ver- 
dade, constituindo, portanto, um vilido ba- 
luarte de defesa. Contudo, para Clemente, 
a fC permanece como critCrio da cihcia. E a 
citncia constitui um auxilio de carater como 
que auxiliar para a fC. 

0 conceito que constitui o eixo bisico 
das reflex6es de Clemente t o conceito de 
"Logos", entendido em triplo sentido: 

a )  principio criador do mundo; 
b)  urinciuio de toda forma de sabedo- 

ria, queLinspi;ou os profetas e os filosofos; 
c )  principio de salvaqiio (Logos encar- 

nado). 
0 Logos C verdadeiramente o princi- 

pio e o fim, o alfa e o 6mega, aquilo de que 
tudo provim, e para onde tudo retorna; o 
Logos 6 mestre e salvador. 

E, no novo sentido do Logos, a "justa 
medida", que era a marca da antiga sabe- 
doria e da virtude grega, se integra no en- 
sinamento de Cristo. j4/151 

2 f igura e os f u n d a m e n t o s  

do p e n s a m e n t o  de  O v i g e n e s  

Vida e obras filos6fir.a~ 

De outra robustez e o pensamento de 
Origenes, que representa a primeira e gran- 
diosa tentativa de sintese entre filosofia e f C  
cristi; nele, as doutrinas dos gregos (parti- 
cularmente dos plat6nicos, mas tambCm de 
outros filosofos, como, por exemplo, os es- 
toicos) siio utilizadas como instrumentos 
conceituais aptos para expressar e interpre- 
tar racionalmente as verdades reveladas na 
Escritura. Origenes nasceu por volta de 185, 
em Alexandria. Seu pai Le6nidas morreu 
martir, testemunhando a f i  de Cristo. 0 pa- 
trim6nio da familia foi confiscado e Origenes 
passou a ganhar a vida ensinando. Ainda jo- 
vem, a partir de 203, assumiu a direqio da 
escola catequktica, tornando-se verdadeiro 
modelo pela doutrina e pelas virtudes. Em 
231, forlado a abandonar Alexandria pela 
avers50 que lhe devotava o bispo Demitrio, 
Origenes prosseguiu sua atividade em Cesa- 
rkia, na Palestina, com grande sucesso. Atingi- 
do pela perseguiqiio aos cristios ordenada por 
DCcio, foi preso e torturado. Morreu em 253 
devido as conseqiitncias dessas torturas. 

0 pensamento de Origenes foi duran- 
te longo tempo objeto de debates e acesas 
poltmicas, que envenenaram os iinimos e 
alcanqaram sua fase culminante no inicio do 
sCculo VI, a ponto de provocarem a conde- 
naqio de algumas teses de Origenes ate pelo 
imperador Justiniano, em 543, e depois por 
um concilio, em 553. Provocadas em larga 
medida pelos excessos a que haviam sido 
levados os origenistas, essas condenaq6es 
causaram a perda de grande parte da enor- 
me produqio de Origenes. Entre as obras 
que nos chegaram, interessam A filosofia: 0 s  
principios, que C sua obra-prima doutrini- 
ria (infelizmente, porCm, n i o  nos chegou em 
sua redaqio original), Contra Celso e Co- 
mentario ao  evangelho de JoZo. 

0 pensamento de Origenes coloca no 
centro Deus e a Trindade ( n i o  o Logos, 
como fizera Clemente). A chave filosofica 



Capi'tulo terceiro - 0 s  apologistas gregos e a &cola cateqmhtica de Alexandr ia 
45 

em que pensa Deus 6 a da incorporeidade. 
Enganam-se aqueles que (interpretando gros- 
seiramente a Biblia) pensam que Deus seja 
fogo ou sopro ou ent2o que (corno os est6i- 
cos) pensam o ser somente como corpo: 
"Deus n20 pode ser entendido como corpo", 
mas sim como "realidade intelectual e es- 
piritual" e "natureza intelectual simples". 
Deus niio pode ser conhecido em sua natu- 
reza: "Em sua realidade, Deus t incompreen- 
sivel e inescrutavel", porque transcende as 
capacidades da mente humana. 

Nessas palavras podemos ouvir ecos 
neoplat6nicos: com efeito, em Alexandria, 
Origenes freqiientou as aulas de Am6nio 
Sacas, cuja escola foi a forja do neoplato- 
nismo. Origenes chega at6 a falar de Deus 
como de "m8nadas e inadas" e usa at6 a 
express20 "acima da inteligincia e do ser", 
que Plotino tornari famosa. Entretanto, ele 
niio hesita em considerar Deus tambkm 
como "Intelig2ncia, fonte de toda inteligin- 
cia e de toda substhcia intelectual", como 
Ser que da o ser a todas as coisas, ou me- 
lhor, que "participa de tudo o que C ser", e 
como Bem ou "Bondade absoluta", do qual 
deriva todo outro bem. 

0 Filho uniginito de Deus, segunda 
pessoa da Trindade, 6 "a Sabedoria de Deus 
substancialmente subsistente". E nessa "sa- 
bedoria existente estavam contidas uirtua- 
lidade e forma de toda futura criatura, seja 
daquelas que existem primariamente, seja 
daquelas que delas derivam de modo aci- 
dental e acessorio, todas pri-formadas e dis- 
postas em virtude de presci6ncian. As Idkias 
plat6nicas tornam-se assim a sabedoria de 
Deus: "E se tudo foi feito na sabedoria, ja 
que a sabedoria sempre existiu, sempre exis- 
tiram na sabedoria, pri-constituidos sob a 
forma de Idbias, os seres que posteriormen- 
te seriam criados tambkm segundo a subs- 
t2nciaV. 

Combatendo Gnosticos, Adocionistas 
e Modalistas, Origenes sustenta que o Filho 
de Deus foi "gerado" ab aeterno pel0 Pai e 
n2o "criado" como as outras coisas, nem 
"emanado": foi gerado por via de atividade 
espiritual, corno, por exemplo, a "vontade" 
deriva da mente. E "essa geraqiio 6 eterna e 
perpitua, assim como o esplendor k gerado 
pela luz, ja que o Filho tornou-se tal niio 
por adoqiio do Espirito, do exterior, mas e 
Filho por natureza". 0 Filho e "da mesma 
natureza" (homoozisios) do Pai. 

Origenes, entretanto, admite certa "su- 
bordinaqiio" do Filho ao Pai, do qual C mi- 

nistro. Esse subordinacionismo reflete indu- 
bitavelmente influ6ncias da concepq2o hie- 
rirquica do inteligivel do Medioplatonismo 
e do nascente Neoplatonismo. Enquanto o 
Pai e unidade absoluta, o Filho, embora tam- 
bCm sendo unidade. desenvolve mziltiblas 
atividades e Dor isso recebe muitos nomes 
na Escritura, conforme as atividades desen- 
volvidas. Cristo tem duas naturezas: i verda- 
deiro Deus e verdadeiro homem (nio  homem 
aparente, como pretende a heresia docetis- 
ta) e, como tal, tem corpo e alma (a alma de 
Cristo desempenha papel mediador entre o 
Logos divino e o corpo humano). 

Foi Origenes quem estudou com aten- 
@o o Espirito Santo, pela primeira vez, iden- 
tificando sua funqiio especifica na a@o 
santificante. 

Ao caracterizar o Pai, o Filho e o Espi- 
rito Santo como hierarquia, Origenes reve- 
la mais influincias plathieas do que em 
qualquer outro ponto de seu sistema. 

Devemos observar, ademais, que o 
"subordinacionismo" de Origenes foi exa- 
gerado por seus adversirio?, que dele tira- 
ram conclusdes indevidas. E bom destacar 
que Origenes traqa essa hierarquia, mas, ao 
mesmo temDo. ressalta a identidade de na- 

L ,  

tureza, subst2ncia ou ess2ncia entre Pai e 
Filho. 

Ademais, o que e fundamental, afasta- 
se de modo bastante claro do neoplato- 
nismo, pondo entre Deus-Trindade e as ou- 
tras coisas uma separaqiio ontologica atravks 
do conceito de criaca"~ do nada, de modo 
que o esquema metafisico segundo o qual a 
realidade i desenvolvida revela-se comple- 
tamente diferente do esquema da process20 
neoplatbnica, tanto mais que, na obra so- 
bre 0 s  principios, ele nos fala de criaq2o ab 
aeterno das Idkias no Verbo e niio de toda a 
realidade. /61 

A doutrina da criaqiio em Origenes C 
bastante complexa. Primeiro, Deus criou se- 
res racionais, livres, todos iguais entre si, 
e os criou a propria imagem (corno racio- 
nais). A natureza finita das criaturas e sua 
liberdade deram origem a uma diuersidade 
no seu comportamento: algumas permane- 
ceram unidas a Deus, outras se afastaram, 
pecando, por causa de um esfriamento do 
amor a Deus. E assim nasceu a distin~iio 
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Apocatastase. Origenes reelabora 
em chave crista a doutrina de origem 
estoica da recapitula~ao final do cos- 
mo. No fim tudo serri exatamente 
igual ao principio, e Deus sera tudo 
em todos: essa concep@o implica a 
redengao final de toda criatura (tam- 
bem dos dem6nios e dos danados). 

entre anjos, homens e demGnios, conforme 
tenham permanecido fiiis a Deus, ou se afas- 
tad0 em certa medida ou se afastado muito 
de Deus. 0 corpo e o mundo corp6reo em 
geral nasceram como conseqiiencia do pe- 
cado. Deus revestiu de corpos as almas que 
se afastaram parcialmente dele. Mas o cor- 
po n i o  i algo negativo (corno para os pla- 
t8nicos e, sobretudo, para os gnosticos): ele 
i o instrumento e o meio de expiagio e pu- 
rificagio. A alma, portanto, preexistia ao 
corpo, ainda que n i o  de mod0 plat6nic0, 
porque criada do nada. E a diversidade dos 
homens e de suas condig6es remonta a di- 
versidade de comportamento na vida ante- 
rior (maior ou menor afastamento de Deus). 

E doutrina tipica de Origenes (deriva- 
da dos gregos, embora com notaveis corre- 
g6es) a que segundo a qual o "mundo" deve 
ser entendido como se'rie de mundos, n i o  
contemporiineos, mas subsequentes um ao 
outro. Tal visio relaciona-se estreitamente 
com a concepgio origeniana segundo a qual, 
no fim, todos os espiritos se purificario, res- 
gatando suas culpas, mas, para se purifica- 
rem inteiramente 6 necessario que sofram 
longa, gradual e progressiva expiagio e cor- 
regio, passando, portanto, por muitas reen- 
carnaq6es em mundos sucessivos. 

Portanto, para Origenes, o fim sera 
exatamente igual ao principio, isto C, tudo 
devera tornar a ser como Deus criou. Essa i 
a cilebre doutrina origeniana da apocatas- 
tase, ou seja, a reconstituiqio de todos os 
seres no estado original. 

No process0 das reencarnagGes, porCm, 
deve-se destacar que, para as criaturas indi- 
vidualmente, pode-se verificar tanto um pro- 
gresso como urn retrocesso, ou seja, tanto a 
passagem de dem8nio a homem, a anjo ou 
vice-versa, antes que tudo retorne ao esta- 
do original. 

Cristo se encarnou uma so vez neste 
mundo. Sua encarnaqio destina-se a perma- 
necer um evento unico e irrepetivel. 

Origenes exaltou ao maximo o livre- 
arbitrio das criaturas, em todos os niveis de 
sua existgncia. No proprio estagio final, sera 
o livre-arbitrio de cada uma e de todas as 
criaturas que, vencido pelo amor de Deus, 
continuara a aderir a ele, agora, porim, sem 
mais recaidas. ;;:; 

A importiincia de Origenes i notavel 
em todos os campos. Seus proprios erros 
devem-se aos excessos de um grande espiri- 
to generoso, n i o  a mesquinhos desejos de 
originalidade. Ele quis ser cristio at6 as ul- 
timas conseqiiencias, suportando com he- 
r o i s m ~  as torturas que o levariam a morte, 
para permanecer fie1 a Cristo. As prciprias 
doutrinas que n i o  se inserem nos quadros 
da ortodoxia s i o  expliciveis, plausivelmen- 
te, se colocadas na situagio concreta do 
momento hist6rico em que Origenes viveu. 
E, como alguns estudiosos ressaltaram muito 
bern, elas revelam um profundo significado 
"apologetico" em favor do cristianismo. 
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de Justino 

0 it~nerhrio filosofico e espintuol de 
Justino C morcodo por numsrosos atopas (do 
Estoicismo oo Cristionismo), qua sdo norro- 
dos no seguinte possogem tirodo do prcjlo- 
go do D161ogo com Tr~fdo. 

1. A discuss60 sobre a origem da filosofia 

1 .  Eu te direi o que & claro para mim - 
disse-lhe. R filosofia 6 ,  na realidads, a riqueza 
maior a mais preclosa para Deus, a ljnica que 
nos leva a ele e nos une a ele, e tais s6o aque- 
Ies que dedicaram sua mente c3 filosofia. To- 
davia, muitos esqueceram o que seja a filoso- 
fia e por qua1 razdo foi enviada aos homens; 
de outro modo ndo teria havido plat6nicos, nem 
estoicos, nem peripatdticos, nem teoricos, nem 
pitagoricos, porque esta sabedoria & apenas 
uma. 

2. Quero explicar-te, portanto, por qua1 
razdo ela se tornou mult~forme. Rconteceu que 
os seguidores daqueles que no orrgem dedi- 
carom-se a esta disciplina, e por isso se torna- 
ram famosos, os segulram n6o em vista da bus- 
ca da verdade, mas apenas porque estavam 
fascinados pela sua forgo de Bn~mo, por sua 
cast~dade e pela maravilha de seus discursos: 
cada um deles considerou verdadeiro apenas 
aquilo que aprendera de seu mestre e, por con- 
seguinte, eles propnos, que transm~tiram a seus 
sucessoras tals doutrinas e outras on6logos, sa 
ornaram com o nome do poi do doutrina. 

e. 0 itherbrio filosofico de Justino: 
estoicismo, aristotelismo, 
pitagorismo e platonismo 

3. Tamb&m eu, de resto, desejava antes 
encontrar-me com algum deles, e portanto me 
dirigi a um estoico: depo~s de passar um tem- 
po suf~c~ente corn ale, a partir do momento que 
n60 aprendia nada sobre o problema de Deus 
(ele nada sabia disso, e aflrrnava tratar-se de 
matdrio nbo necess6rra), o abandonei e me 
dirigi a outro, que se definia peripatbtico: um 

tipo ~nteligante, ou, pelo menos, tinha essa fama. 
Manteve-me consigo os primeiros dias, mas de- 
pois me pediu para fixar um pagomento para 
continuar, a fim de que nossa interas60 ndo 
fosse sem frutos. Por este motlvo deixei tam- 
b&m a ele, convicto de que nbo era de fato 
um filosofo. 

4. Minha aha ,  pordm, ainda ansiava es- 
cutar o grande ensinamento caracteristico do f ~ -  
losofia, raz6o pel0 qua1 me diriqi a um famosis- 
simo pitagorico, um homem possuia muitos 
conhecimentos sobre a sabedoria. Logo que me 
encontrei com els, uma vez qua desejavo tor- 
nor-me seu ouvinte e d~scipulo, ele me disse: 
"Conte-me um pouco. Estudaste mljsica, astro- 
nomia e geometria? Ou pensas poder contem- 
plar 0190 daqu~lo que leva c3 felicidade, sem 
primeiro ter aprend~do estas disciplinas, que 
afastam a alma das realidades sensiveis e 
a preparam para a aquisigao das intel~giveis, 
at& contemplor a Beleza, que coincide com o 
Bem?" 

5. Depois de ter elogiado grandemente 
tais disciplinas, afirmando que sdo indispen- 
s6veis, mandou-me embora, pois eu Ihe con- 
fessara qua as ignorava. Fiquei desconsolado, 
como & obvio, dado que minhas aspira<des fi- 
caram desiludidas, sobretudo porque estava 
convicto de qua aquele homem fosse de fato 
sdbio; por outro lado, considerando o tempo 
que gastaria para aprender aquelas disciplrnas, 
nbo me animei a esperar tanto tempo. 

6. Encontrando-me nesta condigao de im- 
pothcia, dec~di dir~g~r-me aos plat6nicos: tam- 
b&m eles, com efeito, gozavam de grande 
fama. Dessa forma, entrei em contato em par- 
ticular com um homem que chegara h6 pouco 
em nossa c~dade, inteligents e distinto entre 
os plat8nicos, e com ele a cada d ~ a  fazia pro- 
gressos not6veis. Sentia-me atraido pelo co- 
nhecimento das realidades supra-sensiveis, e 
a contemplagdo das ldd~as dova asas c3 minha 
mente e, portanto, depois de pouco tempo, 
pansavo tar-me tornado sdbio, e esperavo in- 
genuamente alconsar logo a visdo de Deus: 
este, com efeito, & o escopo do filosofia de 
Plat6o. 

3. R diferenga entre os filosofos e os profetas 

1 .  Perguntel-lhe entdo: "A quem mais se 
podar6 tomar como mestre e onde se poder6 
tirar vantagem, se nem sequer em homens 
como estes se encontra a verdade?". Ele res- 
pondeu: "H6 muito tempo, antes ainda de to- 
dos estes presumidos filosofos, existiram ho- 
mens beatos, justos e amigos de Deus, que 
falaram por inspirag80 do Espirito divino e pre- 
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viram o futuro, que agora se verif~cou: chamam- 
se profetas. Eles sdo os unicos que vlram a 
verdade e a anunciaram aos homens sern te- 
mer ou adular ningubm, e sem deixar-se dorni- 
nar pela ambicdo, mas proclamando apenas 
aquilo qua tinham v~sto e ouvido, insp~rados 
pelo Espirito Santo. 

2. Seus escr~tos nos foram transrnitidos e 
quem os I& pode deles tirar enorme proveito, 
tanto sobre os principios como sobre os fins, e 
sobre tudo aquilo qua o filosofo deve saber, 
se neles cr&. Eles, com efeito, ndo apresenta- 
ram seus argumentos de mod0 demonstrativo. 
pois ddo da verdade urn testemunho digno de 
f6 e superior a qualquer demonstra@o: os even- 
tos passados e presentes forpm a aceitar aqui- 
lo que foi d~to por meio deles. 

3. Eles, al&m disso, se demonstraram dig- 
nos de f& graps aos milagres que realizaram, 
pois glor~ficaram Deus Poi, Criador do universo, 
e anunciaram seu Filho, Cristo, que dele vem; 
os falsos profetas, inspirados pelo espir~to fal- 
so e impuro, ndo Fizeram e nada fazem de se- 
melhante, pois ousam at& operar prodigios para 
extraviar os homens e dar gloria aos espir~tos e 
aos dem6nios do arro. Pede, portanto, para 
que, antes de tudo, te sejam abertas as portas 
da luz: ndo sdo todos, com efeito, que podem 
perceber e compreender tais verdades, a ndo 
ser pelo dom de Deus e de seu Cristo". 

4. Convets60 de Justino ao cristianismo 

1 .  Depois de dizer astas e outras coisas, 
que agora ndo & oportuno refarir, foi-se embo- 
ra, exortando-me a ndo deix6-10s cair (no es- 
quacimento): nunca mais o revi. No que a rnim 
se refere, um fog0 irrompeu de repente na mi- 
nha alma. fui tornado de arnor pelos profetas e 
por aqueles hornens que sdo amigos de Cristo: 
reflet~ndo comigo mesrno sobre suas palavras, 
cheguei 6 conclusdo de que esta era a unica 
filosoha certa 5 salvifica. 

2. Desse modo e por essa razdo sou um 
filosofo. Gostarla que todos tivessem a rnesma 
coragem que eu e ndo se afastassem mals das 
palavras do Salvador: nelas, com efe~to, estdo 
presentes motlvos de temor, e sdo suficientes 
para confundir aqueles que se desv~am do reto 
caminho, enquanto uma paz dulcissirna invade 
aqueles que as paern em pratica. Se, portanto, 
tambhm tu prezas teu destino, se pedes salva- 
<do e tens confian~a em Deus, a se ndo te sen- 
tes estranho ao problems, tens a possibilida- 
de de, uma vez reconhecido o Cristo de Deus e 
te tornado perfeito, ser feliz. 

Justino, 
Didlogo corn TrrMo, em Hpologias. 

0 ponto central da apologdtica de 
Justino consiste em d~monstrar qus J~sus 
Cristo Q o logos do qua1 todos os hlosoFos 
gregos falorom. Se isso Q verdod~, todo fi- 
Iosofo, 21 medida que participa do logos, qus 
6 Cristo, conhsce ports do verdode e, neste 
sentido, pode dizer-se crist2lo. 

1.0s homsns como Socrates s AbraBo, 
que viveram ssgundo o logos, s6o crist6os 

1 .  Portanto, para que ndo haja ninguhrn 
que, para liqu~dar nossas doutrinas sem nenhum 
raciocinio, nos objete qua, se afirmamos efeti- 
vamente que Cristo nasceu ha cento e clnquen- 
ta anos sob Quirino e, alguns anos mais tarde, 
sob PBnc~o Pilatos, pregou aqu~lo que ensina- 
mos, seguir-se-ia que todos os homens que VI- 

veram antes dele ndo poderiam se considerar 
responsdve~s pelas propr~as aq3es, procuramos 
prevenir e resolver tamb&m esta aporia. 

2. Rprendemos que Cr~sto & o pr~mog&n~to 
de Deus, e recordamos que & o logos, do qua1 
todo g&nero humano part~cipa. 

3. 0 s  que v~veram conforme o logos sdo 
cr~stdos, mesmo que tenham sido considerados 
ateus, como, entre os gregos, Socrates e Herb- 
cl~to, a outros semelhantes, e, entre os bdrba- 
ros, Rbrado, Rnanias, Rzar~as, Misael, Elias, e 
muitos outros ainda, dos quais agora ndo elen- 
camos as obras e os nomes, sabendo que ~sso 
seria dernasiado longo. 

4. Consequentemente, aqueles que vive- 
ram antes de Cr~sto, mas ndo segundo o logos, 
foram rnaus, inimigos de Cr~sto e assossinos dos 
que viviarn conforrna o logos; ao contrbr~o, 
aqueles que vlveram e vivem conforme o logos 
sdo cristaos, e ndo estdo sujeitos a medos e 
perturbopas. 

5. Qual seja, portanto, o rnot~vo pelo qual. 
atrav&s da pot&ncia do Cogos e pela vontade 
de Deus Pai e Senhor do unlverso, um homem 
tenha sido concebido de uma virgem, tenha-se 
charnodo Jesus, tenha sido crucificado, morto, 
ressuscitado e ascendido ao c&u, todo homem 
dotado de razdo podera compreend6-lo com 
base nos argumentos que expus. 

6. Quanto a nos, dado que por ora nd0 & 
necessbrio insistir sobre a dernonstra<do desta 
doutrina, passaremos as dernonstraq3es mais 
urgentes no momento. 

Just~no, Prlmarro Rpolog~a. 
em Rpolog~os. 
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s60 ci cilrnci do rnundo 

R Carta a D~ogneto, tronsmitldo corn 
o norne de Justino, Q conslderodo pelos es- 
tud~osos como n8o out&ntlco Todovio, Q 
umo pequeno joia do Iiteroturo cristd, ton- 
to pelo profund~dode espirituol do conteu- 
do, corno pelo belezo est~list~co e retorm do 
formo, rnos tombem pelo modernidode e pe- 
lo otuolidode de rnuitos temos d~scut~dos e 
om porticulor pelo d1mens8o politico do 
v~do cristd 

1. R identidade 30s crist6os: 
vivem neste mundo, 
cidad6os de um outro 

0 s  cnstdos, com efeito, ndo se diferen- 
ciam dos outros homens nem pelo territorio nem 
pela lingua ou costumes. Ndo habitam em ci-  
dades proprias nem falam uma hnguagem 
~nusitada; a v~da que levam nada tsm de es- 
tranho. Sua doutrina ndo & fruto de cons~dera- 
goes e elucubragdes de pessoas curlosas, nem 
se apresentam como promotores, como alguns, 
de alguma teoria humana. Habitando nos ci -  
dades gregas s bClrbaras, como coube a cada 
um, e conformando-se com os costumes locais 
no que se refere ao vestu6ri0, 21 al~mentagbo 
e ao resto da vida cotidiana, demonstram o 
car6ter admir6vel e extraordin6ri0, no d~zer 
de todos, de seu sistema de vida. Habitam na 
propr~a pbtria, mas como estrangeiros, parti- 
clpam de tudo como cidadbos, e tudo supor- 
tam como forastelros, qualquer terra estran- 
gelra B suo p h a  e qualquer phtr~a i: terra 
estrangelra. 

Casam-se como todos, geram f~lhos, mas 
ndo expdem os recBm-nascidos. T&m em co- 
mum a mesa, mas nbo o leito. Estdo na carne, 
mas ndo vlvem segundo a carne. Moram so- 
bre a terra, mas sdo c~dadbos do cBu. Obe- 
decem 6s le~s estabelec~das, e com sua vida 
superam as le~s. Rmam a todos e sdo per- 
seguidos por todos. Nbo sdo conhecidos, e 
assim mesmo sdo condenados; sdo mortos, e 
todavia sdo v~v~ficados. Sdo pobres e enrique- 

cem a multos; 880 carentes de tudo e t&m 
abundBncia de tudo. Sdo desprezados, mas 
no desprezo adquirem glor~a; sdo xingados e 
ao memo tempo se d6 testemunho de sua 
justiga. Sdo ultrajados e bendizem; sdo insul- 
tados e, ao contr6r10, honram. Embora r e d -  
zem o bem, s8o punidos como malfsitores; 
embora punidos, se alegram, como ss rece- 
bessem a vida. 

560 combatidos pelos judeus corno estran- 
geiros e sdo perseguidos pelos gregos, mas 
quem os odeia ndo sabe explicar o motivo do 
propria aversdo em relagdo a eles. 

Enfim, para dizer brevemente, os cristdos 
desenvolvem no mundo a mesma fungdo da 
alma no corpo. R alma est6 espalhada em to- 
dos os membros do corpo; tambhm os cristdos 
estdo espalhados pelas cidades do mundo. R 
alma habita no corpo, mas nbo pertence ao 
corpo; tamb&m os cristdos habitam no mundo, 
mas ndo pertencem ao mundo. R alma lnvisivel 
est6 aprisionada no corpo visivel; os cnst8os. 
estando no mundo, sbo visiveis, mas o culto 
que dirigem a Deus permanece invisivel. R car- 
ne odeia a alma e a combate, embora sem re- 
ceber nenhuma ~njust~ga, porque a impede ds 
abandonar-se aos prazeres; tamb&m os cristdos 
sdo odiados pelo mundo, embora ndo Ihe fa- 
cam nenhum mal, porque se opdem aos praze- 
res. R a h a  ama a carne e os membros qua a 
odelam, asslm como os cristdos amam quem 
os odeia. R alma, que tambbm sustenta o cor- 
po, est6 presa neste; tambhm os cristdos, em- 
bora sejam o apolo do mundo, sdo aprisiona- 
dos nests como em um cdrcere. R alma imortal 
habita em uma morad~a mortal; tambbm os cris- 
tdos vlvem corno estrangeiros entre aquilo que 
& corruptivel, enquanto esperam a incorruptibl- 
lidade celeste. Com as mortificagaes no comer 
e no beber, a alma se torna melhor; os crls- 
tdos, embora perseguidos, a coda dia se tor- 
nam mais numerosos. 

Deus lhes reservou um lugar tdo sublime, 
e a eles nbo B licito abandon6-lo. 

2. 0 cristianismo 
e o designio transcendente da salvag6o 

Com efe~to, conforme disse, nbo & uma 
invencbo terrena o que lhes f o~  transmitido, 
nem af~rmam guardar com tanto cuidado uma 
doutrina passageira, nem lhes foi confiado o 
encargo de dispensar mistbrios humanos. Mas 
aquale que B verdadeiramente onipotente, 
cr~ador de tudo. Deus invisivel, dos c&us p8s 
entre os homens e estabeleceu em seus co- 
ragdes a Verdade, o Verbo santo e rncom- 
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preensivel; ndo enviou aos homens, como al- 
guQm poderia imaginar, um servo, um anjo, um 
arconte ou um dos seres a quem fosse confia- 
do o govern0 da terra ou a administragdo nos 
chus, mas o proprio artifice e autor de tudo. 
Por meio dele criou os chus, encerrou o mar 
em seus propr~os confins; seus misthrios s6o 
fielmente guardados por todos os elementos. 
< el@ que faz o sol observar as leis que regu- 
lam seu curso cotidiano, sua ordern de brilhar 
durante a noite 6 obedecida pela lua e a ele 
obedecem os astros que seguem o curso da 
lua; ordenou e disp6s tudo, e a ele estdo sub- 
metidas todas as coisas: os c&us e tudo o que 
nebs h6, a terra e tudo o qua ela conthm, o 
mar e aquilo que nele existe, o fogo, o ar, o 
abismo, aquilo que estd no alto, nos profunde- 
zas e no meio. Este & aquele que foi enviado 
aos homens. 

Talvez, poderia alguhm pensar, para man- 
dar, nmedrontar, aterrar? De mod0 nenhum. Ro 
contrdrio, foi enviado na humildade e bonda- 
de, como um rei manda seu filho rei. foi envia- 
do como Deus, como homem entre os homens, 
para salvar com a persuasdo, n6o para domi- 
nor, pois a viol6ncia nbo se coaduna com Deus. 
[Deus] o enviou para chamar, ndo para acu- 
sar; para amar, nfio para julgar; ele o enviard 
para julgar, e quem poderd aguentar sua vin- 
da? [ . . . I  [Nfio v6s que os crist6osI sdo joga- 
dos 6s Feras, para que reneguem o Senhor, e 
todovia ndo se deixam vencer? N6o v&s que 
quanto mas sd0 persegu~dos, tanto mais cres- 
cem em numero? lsto n6o parece obra hurna- 
no, isto & poder de Deus; esta 6 uma prova 
do sua presenp. 

Com efeito, quem entre os homens conhe- 
cia plenamente a ess6ncia de Deus, antes da 
sua vinda? 

Cr6s talvez nos d~scursos vazios e Insos- 
sos daqueles filosofos considerados dignos de 
f&? Rlguns destes diz~am que Deus & fogo: cha- 
mom Deus aquilo em que 1r6o acabar; outros o 
identificovam com a dgua, outros com algum 
outro elemento cr~ndo por Deus. Certomente, 
se for aceto algum destes raciocinios, qualquer 
outro ser cr~ado poderia igualmente ser identi- 
ficado com Deus. Mas estas sb0 fofocas e im- 
posturas de charlatdes; nsnhum homem viu ou 
conheceu Deus, mas ele proprio se revelou. 
Revslou-se por meio da f&, e apenas com ela & 
possivel ver Deus. 

Ele, com efeito, senhor e criador de tudo, 
autor e ordenodor de todas as colsas, mostrou 
para com os homens n60 so amor, mas tam- 
bbrn paci6ncia. 

S~gundo Clsments, o filosofio plothi- 
co d concilidvd com o fd crist6. lsso provdm 
do Foto ds qua, tolvsz, Plat60 conhscsu os 
Sagrodas Escrituras s o ~xtroiu dslos. 

Por isso, ndo sem razfio, Democrito afirma 
que "poucos dos homens sdbios, algando as 
rndos bquele que agora os 9regos chamam ar, 
fabulam de Zeus; este, com efeito, sabe tudo e 
d6 e retira e B rei de todas as coisas". Racioci- 
nando de modo andlogo, tambhm Plat60 fala 
obscuramente de Deus: "Em torno do rei do 
universo gravltam todos os seres e ele & a cau- 
sa de todo beleza". 

Quem 6, portanto, o rei de todas as coi- 
sas? Deus, medida do verdade das coisas que 
existem. Como, portanto, as colsas medidas sdo 
cornpreendidas na medida, tambBrn a verdade 
made-se e compreende-se ao pensar Deus. 

Mois&s verdadeiramente santo diz: "Ndo 
hover6 no tua sacola dois pesos diferentes, um 
grande e urn pequeno. Ndo terds em casa dois 
t~pos de medida, uma grande e uma pequena. 
Terbs um peso completo e justo", tomando Deus 
como balanga e medida e nljmero de todas as 
coisas. 

0 s  idolos injustos e iniquos estdo escon- 
didos em casa, na sacolo e no alma, por assim 
dizer, suja. R un~ca medida justa, ao invbs, o 
unico verdadeiramente Deus, o qua1 8 sernpre 
igual e ~mporc~al, mede e peso todas as colsas 
abragando e mantendo em equ~librio a nature- 
za do unlverso com sua justiga, como com uma 
balanga. 

"Deus, como diz tambhm o antigo d~scur- 
so, tendo em suas m6os o principio e o fim e o 
centro de todas as colsas, vai direto ao seu 
fim, andando conforme a notureza. Ele tem sem- 
pre atrds de si a justip que pune aqueles que 
se desviaram do lei de Daus". 

De onde, Plat80, tens esta verdade da 
qua1 obscuramente falas? De onde esta abun- 
d6ncia de orgumentos vaticina o culto de Deus? 
Sbo mais s6bios que estes - diz ele - os po- 
vos bdrbaros. Conhe~o taus mestres, mesmo 
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que queiras escond8-10s; aprendes a geome- 
trio dos egipcios, a astronomia dos babil6nios, 
tomas dos tr6cios os sdbios encantamentos. 
muitas coisas te enslnaram tambbm os assirios, 
para as leis verazes e a crenga em rela@o a 
Deus foste ajudado pelos proprios hebreus. 

Clernente de Alsxandria. 
0 Protrdptico. 

Umo vido conforme o logos propicio o 
copocidode de v~ver segundo o justo medi- 
do e, ossim, olcongor o verdode~ro bolezo 
espirituol. 

Fl malor de todas as ci&ncias, ao que pa- 
rece, d conhacer a si mesmo; quem, com efe~to, 
conhece a si mesmo, conhecer6 Deus e, conhe- 
cendo Deus, se tornard semelhante a ele, n60 
levando our0 nem manto filosof~co, mas ope- 
rando o bem e tendo necessidade de pouquis- 
simas coisas. 

flpsnas Deus n80 tem necessidade de 
nada e goza sumamente vendo-nos puros na 
ordem do pensamento e no do corpo, revesti- 
dos de uma estola c8ndida, a temperanca. 

Triplice d a atividade da alma. R de en- 
tender - que se chama racionol - & o homem 
intsrior, e gula este homem visivel; o homem 
interior, ao contr6ri0, & guiado por outro, ou seja, 
Deus. R alma irascivel, sendo algo de ferino, 
est6 proxima da mania. Mult~forme d a apet~tlva 
que 6 a terceira, mais variada que o deus man- 
nho Proteu; toma formas diversas e est~mula os 
adult&rios, a volup~a e a molicie. 

Tornou-se primeiro um lebo barbudo 
(ainda h6 o enfa~te); os p&los do queixo 

mostram que & urn homem; 
depois um drag60, um leopardo, um grande 

porco: 
o amor pelo ornamento escorregou 
na intemperanp. 0 homem n6o aporece 

mas semelhante a uma forte fera, 
mas tornou-se dgua mole 

e drvore altissima. 
Desencadeiam-se as paixbes, se desen- 

freiam os prazeres, murcha a beleza e quando 
sopram contra ela as palx6es eroticas da de- 
vassid6o cai por terra a~nda mais depressa que 
a pdtala, e antes mesmo do outono perde o 

vigo e se destroi. R concupisc&nc~a, com efei- 
to, torna-se tudo e se transforma em tudo e 
tudo quer embelezar para esconder o homem. 

Mas o homem, com o qua1 coabita o 
logos, n6o altera seu aspecto, n6o se transfor- 
ma, tem a forma do logos, & semelhante a 
Deus, d belo, n6o se enfeita. € a beleza verda- 
de~ra e, com efeito. & Dew tal homem se torna 
Deus, porque Deus o qua. 

De fato. Her6clito disse barn: "0s homens 
s60 deuses, os deuses homens, uma vez que a 
raz6o & a mesma". 0 mistdrio & claro: Deus est6 
no homem e o homem se torna Deus, e o media- 
dor realiza a vontade do poi. Mediador & o 
logos, que d comum a ambos: filho de Deus, 
salvador dos homens, de Deus servo, de nos 
pedagogo. 

Uma vez que a carne & servo, conforms 
Paulo atesta, quem de fato ir6 querer enfatar 
esta criada, b guisa de alcoviteiro?' Que a car- 
ne ssja Forma de servo & atestado pelo Rpos- 
tolo quando fala do Senhor. "Rniqu~lou a si 
mesmo, tomando a natureza de escravo", cha- 
mando escravo o homem de carne antes que o 
Senhor se tornasse escravo e se encarnasse. 

0 propno Deus, por&m, sofrendo no car- 
ne, libertou a carne do corrupgbo e, depo~s de 
t&-la afastado da escravid60 ~ortadora de 
morte e amarga, a revestlu de ~mortalidade, 
dando-lhe este santo ornamento de sternida- 
de: a ~mortalidade. 

Ex~ste oinda outra beleza dos homens, a 
caridade. "R caridade - diz o Rpostolo - 6 
magn8nima. & benigna, nSlo & invejosa, n6o se 
vangloria, nbo se lncha". < vangloria o orna- 
mento que tem o apar&ncia do supdrfluo e do 
n6o necessdrio. Por lsso acrescenta: "n6o se 
comporta indecorosamente". lndecorosa & uma 
figura estranha e n6o segundo a natureza. R 
alusao & estranha, como claramente expl~ca o 
flpostolo, dizendo: "nbo procura aquilo que n6o 
& seu". R verdade, com efeito, chama natural 
aquilo que Ihe & propr~o: a ambigdo, ao contr6- 
rio, procura o que & de outrem, permanecendo 
fora de Deus, do logos e da car~dade. 

Que o proprio Senhor fosse feio de as- 
pecto o atesta o Espirito pela boca de Isaias: 
"Nos o vlmos, nbo tem apar&nc~a nem beleza, 
mas um aspecto desprezivel, rejeitado diante 
dos homens". Todavia, quem & melhor que o 
Senhor? N6o a beleza enganadora do carne, 
mas a verdade~ra beleza da alma e do corpo 
ele fez ver, mostrando a benevol6ncla da alma 
e a ~mortalidade da carne 

Clemente de Alaxandrio. 0 Protrdptico. 
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Respondendo oo filosofo pogBo CeI- 
so, que otocoro violentomente o mensogem 
cristb, Origenes ofirmo que o "sobedorio 
deste rnundo" C umo concepgbo err6neo do 
filosoho: Daus deve ser conhecido segundo 
a sobedorm de Deus, portonto n6o no dl- 
rnansdo do corporeo, mos no dimensdo do 
sspirito. 

1. fi "sabedoria" de Deus e a tstulticia" 
deste mundo 

Ora, j6 que Celso p6e em questdo esta 
frase, como se tivesse sido pronunclada por 
muitos cristdos: "a sabedor~a na vida & um 
mal, a estultic~a, ao contrdrio, & um bem", 6 
precis0 dizer que ele calunia, falseando nos- 
sa palavra, pols ndo refere exatamente a 
passagem de Paulo, que d~z precisamente o 
segu~nte ( 1  Corintios 3.18- 19): "Se algu&m en- 
tre vos cr& ser s6b1o da sabedoria deste mun- 
do, torne-se estulto, para tornar-se s6b1o; com 
efeito, a sabedoria deste mundo & estulticia 
diante de Deus". Oro, o apostolo ndo d ~ z  sim- 
desmente: "a sabedoria & estulticia diante de 
Deus", mas d ~ z  "a sabedoria deste mundo". C 
ainda, quando diz: "se alguhm entre vos cr6 ser 
s6biofl, nao acrescenta em duos palavras "tor- 
ne-se estulto", mas especifica: "neste mundo, 
torne-se estulto. Dora tornar-se s6b1o" 

Por "sabeddrla deste mundo" nos enten- 
demos portanto toda filosof~a. fundada sobre 
falsos conceltos, que se torna oclosa e inutd, 
conforme as Sagrodas Escr~turas; por outro lado, 
dizemos que a astultic~a & boa n6o em sentido 
absolute, mas quondo algu&rn parece estulto 
aos olhos deste mundo. 0 mesmo serla, se nos 
cham6ssemos estulto urn ftlosofo nlat6nico. o 
qua1 cr& na ~mortol~dade da dma e'na doutr~na 
da sua transm~gra<do, dlante dos estolcos, dos 
per~pathtlcos e dos eplcurlstas os estolcos, com 
efeto, cqoam desta convlc<do, os per~pat&t~cos 
pdem na berl~nda as fofocas de Plotbo, enquan- 
to os eplcurlstas tacham de superstlcdo aque 
les que adm~tem a prov~d&nc~a e pdem Deus 

aclma de todas as coisas. RIhm d~sso, o discipu- 
lo verdadeiro de Jesus, Paulo, nos mostra qua 
segundo o entendlmento da doutrina crist6 6 
muito melhor aceitar os argumentos da f& com o 
auxilio da razdo e da sabedoria, do que com o 
auxilio da s~mples f&. e o mostra d~zando (1 Co- 
rintios 1 ,PI): "Uma vez que, com sfelto, nos 
sdbios designios de Deus o mundo ndo conhe- 
ceu Deus por meio da sabedoria, ele se com- 
prouve de salvar os f~his mediante a estultice 
da pregqdo". € bem claro, portanto, que, com 
estas palavras, ele quis mostrar que era ne- 
cess6rio conhecer Deus na sobedona de Deus. 
E uma vez que isso ndo se verificou, Deus se 
comprouve em um sagundo tempo de salvar os 
fibis, ndo med~ante a s~mples estult~ce, mas 
mediante a estultic~a que sa refers e concerns 
b prega~ao. Disso temos, portanto, que por 
estulticla de pregacao devemos entender a 
mensagem de Jesus Cristo crucif~cado, como de 
resto o entende Paulo, quando diz (1 Corintios 
l,23-24): "Nos anunciomos Jesus Cristo crucifi- 
cado, esc6ndalo para os judeus, estulticia para 
os gent~os, mas para aqueles que foram cha- 
mados, tanto judeus como gregos, Cr~sto, po- 
der ds Deus e sabedor~a ds Deus". 

Origenes, Contro Cdso, 
livro 1 ,  13. 

2. Deus transcende 
as capacidades de compreender 
que s6o proprias do homem 

Rfirmamos que na sua realidode Deus & 
incompreensivel e imperscrut6vel. ninda que 
possamos pensar e compreender alguma colsa 
de Deus, devemos crer que ele sejo de longe 
superlor 6quilo que dele pensamos. Rdm~tamos, 
com efeito, ver uma pessoo que a custo pode 
observar a centelha de uma luz ou o clardo de 
uma fraca lampar~no: se qulsermos comparar 
com a luminos~dade e o esplendor do sol aquele 
cuja vista ndo pode acolher mais luz do que a 
que dissemos, ndo Ihe deveremos dizer que a 
luz do sol 6 ~ncomporavelmente superior b luz 
que ~ l e  v$? Rnalogamente, quando nosso In- 
telig&nc~a est6 fechoda no estre~tezo da carne 
e do sangue s se torna mais tarda e obtuso 
pelo contato corn esta mathrlo, mesrno que no 
confront0 com a natureza corporeo sqa de lon- 
ge superior, todavia, quando tende 6s realldo- 
des ~ncorporeos e procura cornpreend6-las, tam 
a custo o valor de uma centelha ou de uma 
lampanno. Mas, entre as realldodes intelec- 
tuais, ou seja, incorporeas, o qua & tdo supe- 
rior a todos, t6o lnefovelmente e lnestlrna- 
velmente excelante quanto Deus? Por ~sso a 
natureza dele ndo pode sar compreendida pela 
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capac~dade do mente human~, mesmo que seja 
a mais pura e a mas limp~da. 

Todav~a, n6o parece fora de lugar se, para 
tornar mais evidente o conceito, nos servirmos 
de outra comparagdo. Por vezes nossos olhos 
ndo podem olhar a natureza da luz, ou seja, a 
subst8ncia do sol: mas observando seu esplen- 
dor e os raios que se difundem nas janelas ou 
em pequenos ambientes aptos a receber a luz. 
daqui podemos argu~r qua0 grande 6 o princi- 
pio e a fonte da luz material. Rnalogamente, 
as obras do prov~d&ncia e a maestria que se 
revela em nosso universo sdo, por assim dim, 
os raios de Deus em comparagdo com sua na- 
tureza e sua subst6ncia. Portanto, uma vez que 
com suas forgas nossa mente n6o pode conce- 
ber Deus como ele 6, pela beleza de suas obras 
e pela magnific&ncia de suas criaturas ela o 
reconhece como poi do universo. 

Por isso ndo devemos crer qua Deus seja 
corpo ou seja encerrado em um corpo, e sim 
que ele & natureza intelectual s~mples, 6 qua1 
absolutamente nada se pode acrescentar, para 
que ndo se pense que ele tenha em si algo de 
mais ou de menos: ele 6, em sentido absoluto, 
m6nada e, por assim dizer, &nada:' ~ntelig&n- 
cla e fonte da qua1 derivam toda ~ntelig&nc~a e 
toda subst6ncia intelectual. 

3. 0 mundo das Id6ias plat6nicas 
incluido e transfigurado 
na Sabedorin de Deus 

R este ponto, por&m, a intel~g$nc~a huma- 
no se entrega. for~ada a se perguntar como & 
possivel explicar qua, o part~r do momento que 
Deus sempre existiu, tambhm as cr~aturas sem- 
pre existiram: e que ex~stiram, por asslm dizer, 
sem ter tido inic~o, as criaturas que sem duvida 
devemos crer que foram cr~adas e fatas por 
Deus. Visto que, aqui entram em contraste en- 
tre s~ as id61as dos homens, enquanto de ambas 
as partes se opdem e contrastam conceitos 
val~diss~mos que procuram atrair a SI aquele que 
os cons~dera, a s  o que, segundo a limitadissima 
capac~dade do nossa intel~g&nc~a, nos vem 6 
mente, e que pode ser declarado sam nenhum 
perlgo para a f&. Deus sempre foi Pal, e sem- 
pre teve o F~lho unigenito, qua, conforme tudo 
o que expusemos acima, & chamado tamb&m 
de sabedoria: asta & a sabedoria com a qua1 
Deus sempre se alegrava tendo criado o mun- 

'Ou sejo raol~dade obsolutomente un~tor~o e smplas 
que n60 odm~ta am s nanhumo Forma da rnult~pl~cidode 

do (Provbrb~os 8,30ss), motivo pelo qua1 tam- 
b&m entendemos que Deus sempre se alegra. 
Ora, nesta sabedoria, que sempre estava com 
o Pol, estava sempre cont~da, preordenada sob 
a forma de idhias, a criag60, de modo que n60 
houve momento em que a ldhia daquilo qua 
teria s~do criado n60 estivesse na sabedoria. 

Parece-me que talvez desse modo nos, 
nos limites do nossa pequenez, possamos pen- 
sar Deus de modo ortodoxo, pols ndo dizemos 
que as criaturas s6o n6o-geradas e costernas 
com Deus, e por outro lado nem que Deus, an- 
tes nada tendo feito de bom, tenha cornegado 
a operar depois de umo mudanga, a partir do 
momento qua 6 verdadeiro o que foi escrlto: 
"Tudo fizeste na sabedoria" (Salmo 1 O3,N) .  E 
se tudo fo~ feito na sabedoria, pols a sabedo- 
ria sempre exist~u, pr&-constituidos sob a forma 
de id&~as sempre existiam na sabedoria os se- 
res que sucessivamente teriam sido criados tam- 
b&m segundo a subst8ncia. Penso que pensan- 
do justamente nisso Solomdo diz no Eclesiastes: 
"0 que foi feito? 0 mesmo que ssr6 feito; o 
que fo~ cr~ado? 0 rnesmo que ser6 criado. N6o 
h6 nada de novo sob o sol. E se algu&m disser: 
'Eis, ~sto & novo', isso 16 exlstlu nos sBculos que 
existiram antes de nos" (Eclesiastes 1,925). 
Portanto, se tudo isso qua existe sob o sol exis- 
tiu j6 nos s&culos que se passaram antes de 
nos, pols ndo h6 nada de novo sob o sol, sern 
duvida sempre existiram todas as coisas, os 
g&neros e as esphcies, e poderiamos dizer tam- 
b&m aquilo que & numerlcamente uno. 

Origenes, 0 s  princ@ios, 
hvro 1 .  4.4-5. 

A opocat6stase 

No possogem ssgulnte, Origenes ilus- 
tro suo c6lsbre teorio do opocotdstose, se- 
gundo o quo1 todos os colsos no hm do mun- 
do serdo recop~tulodos no unichde or~g~ndrio 
de Deus, que serd tudo em todos. 

0 f~m do mundo & prova de que todos as 
colsas chegaram 2.1 plena real~za@o. Este fato 
nos lembra que se algubm & tomado pelo dese- 
jo de ler e conhecer argumentos t6o 6rduos e 
d~ficeis clever6 ter ~ntelig&ncia cult~vada e com- 
pleta. Com efe~to, se ele ndo tiver tido certa ex- 
per~&nc~a de questdes de tal g&nero, estes ar- 
gumentos lhe parecerdo inuteis e sup&rfluos I...]. 



0 fim do rnundo ocorrerb quando coda um 
for subrnetido bs penas conforrne os proprios 
pecados (Mateus 24.36); e somente Deus co- 
nhece o tempo em que coda um receber6 aqui- 

' lo que rnerece. Consideremos todavia que a 
bondade de Deus por obra de Cristo conduzird 
todas as criaturas para um fim unico, depois de 
ter vencido e submetido tambhm os adversd- 
rios. Corn efeito, assim diz a Escritura: "Disse o 
Ssnhor ao meu senhor: Senta-te 2, rninha direi- 
ta at& que eu ponha taus in~migos corno esca- 
belo de teus pQs" (Salrno 109.1 ).  Se ndo pare- 
ce claro aquilo que a palavro do profeta quer 
dizer, aprendamos rnais abertarnente de Pau- 
lo, qus diz: "€ precis0 que Cristo reine at6 que 
tenha posto todos os saus inimigos sob saus 
p&s" (1 Corintios 15,25). E se nem estas pala- 
vras t60 evidentes do apostolo nos esclarecem 
suficientemente o que significa p6r os inimigos 
sob os p&s, ouve corno el@ continua: "Corn efei- 
to, 6 precis0 que tudo Ihe seja submetido" (1 
Corint~os 15.27). Mas o que 6 a submissdo pela 
qua1 tudo deve estar subrnstido a Cristo? Creio 
que seja aquela pela qua1 tambhm nos dese- 
jamos estar subrnet~dos a ale, pela qua1 se Ihe 
submetem os apostolos e todos os santos que 
o seguirarn: com efeito, submissdo pela qua1 
estarnos submetidos a Cristo significa salvag6o 
que Cristo dd a seus submetidos, conforrne tudo 
o que dizia tambkrn Davi: "Ndo estar6 minha 
alma subrnetida a Deus? Com efeito, dele vem 
minha salva@oU (Salrno 61.1). 

Observando tal fim, em que todos os ~ni- 
rnigos serdo submetidos a Cristo e tarnb&m 
ser6 destruido o ultimo inirnigo, a morte, e Cris- 
to, a quem tudo foi submetido, entregar6 o 
reino a Deus poi (1 Corintios 15,24ss), disso co- 
nhecemos o inicio das coisas. Com efeito, o 
fim & sempre sernelhante ao inicio: e corno um 
so & o f~rn de tudo, assim devemos entender 
um so inicio de tudo, e corno um so & o fim de 
mljltiplas coisas, assim, de um so inicio den- 
varam coisas mu~to variadas e diferentes, que 
de novo, pela bondade de Deus, a submissdo 
de Cristo e a unidade do Espirito Santo sbo re- 
conduzidas a um so fim, que & semelhante ao 
inicio [ . . . I .  

Devemos crer qua toda esta nossa subs- 
t8nc1a corporea ser6 tirada de tal condigdo 
quando coda coisa for reintegrada para ser urna 
so coisa (Jodo 17.21 ), e Deus serd tudo em 
todos (1 Corintios 1 5.28). Isso, por&m, ndo acon- 
tecer6 em um mornento, mas lenta e gradual- 
ments, atravBs de sBculos infinitos, pois a cor- 
regdo e a purificagao sucederdo pouco a pouco 
e singularmente, e enquanto alguns com ritmo 
mais veloz se apressar60 em prirneiro lugar para 
a meta e outros os seguirdo de perto, outros, 
ao contr6ri0, psrrnanecer60 muito atrds. E as- 
sim, mediante inumerdveis ordens constituidas 
por aquales que progridem e, de inimigos que 
eram, se reconciliarn com Deus, chega-se ao 
ultimo inimigo, a morte, para que tarnbhrn este 
seja destruido e ndo haja mais inimigo (1Co- 
rintios 1 5,26). 

Quando todas as almas racionais forem 
reconduzidas a esta condigao, entdo tambbm a 
natursza deste nosso corpo serd levada b 910- 
ria de corpo espiritual. Com efeito, corno vemos 
que das naturezas rac~onais as que mereceram 
a bem-aventuranga ndo sdo de natureza d~fe- 
rents em relagdo bs que viveram no indignida- 
de do pecado, mas sdo as rnesmas, que antes 
pecaram e depois, convertidas e reconciliadas 
com Deus, foram novamente charnadas d bem- 
aventuranca: do mesma formo, tambbm sobre 
a natureza do corpo ndo devemos crer que um 
corpo & este de que agora usamos no ~gnomi- 
nia, no corruptibilidade e no fraqueza, e outro 
serd aquele do qua1 faremos uso na incorrup- 
tib~lidade, no poder e na gloria; mas serd sem- 
pre este mesmo corpo que, de~xando estas im- 
perfeig6es de agora, serd transformado no 
gloria e se tornard corpo espiritual, de modo 
que tendo sido vaso para uso vulgar, uma vez 
purificado se tornard vaso de luxo (Rornanos 
9,21), receptdculo de bern-aventuranp. E de- 
vemos crer que nesta condi~bo permanecer6 
sempre e irnutavelmente por vontade do Cria- 
dor, sagundo a f& de Paulo que diz: "Temos uma 
habitagdo n60 feita por rndo de homens, eter- 
na nos cbus" (2Corintios 5, l ) .  

Orige,ms. 0 s  princ@ios, 
hvro Ill, 6. 



I. era 61~rea da Patristica 

e o Concilio de Nic&ia 

A promu1gar;So do edito de Constantino em 313 permite edito de Mi,so 
a fe crist% manifestar-se publicamente, saindo da clandestini- (313) 
dade. lsso influiu tambem sobre a reflexao teologica, que, en- ,g 1 
quanto estava sempre mais se medindo com a filosofia e as 
disciplinas profanas, registrava o acender-se de debates e pol@micas sobre o con- 
teudo da doutrina. 

Se o evento principal do sec. IV foi o Concilio de Niceia Concilio 
(325) que fixou o "Credo", isto e, o simbolo da fe dos cristSos, o de Nic6ia (325) 
evento filosofico mais significativo foi a tentativa de recuperar , g 2 
a cultura classica dentro da fe. 

0 edito de I\llil&o 
e as disputas teolbgicas 

0 ano de 313 marca uma reviravolta 
decisiva: Constantino promulga o edito de 
Miliio, no qua1 sanciona a liberdade de cul- 
to e procura conquistar o favor dos cristiios. 
Cessando as perseguiq6es, o pensamento 
cristiio caminha para se tornar soberano. Ao 
longo do siculo IV e na primeira metade do 
sCculo V, a dogmatica crist; tomou forma 
definitiva, atravCs de acesos debates, que se 
concluiram em alguns concilios, que se tor- 
naram marcos na hist6ria da Igreja, como 
os de NicCia (325), Efeso (431) e Calced6nia 
(451). 

Entre os te6logos desse period0 que se 
destacaram por engenho e cultura, podemos 
recordar os seauintes. 

EusibiO ;ie Cesariia (263-340) escre- ( , r t i i l  piigjr,lr d l is  (:lno~lc\ d r \  (:OIICOI-~IIICI.I\ 
veu uma Histdria da Igreja que vai at6 324 dos Ev, lngr l i s t a s  ~, l , s c ;~ , , l ,  

e defendeu firmemente Origenes; em sua (,i ,  If , , l  c-otijc-e src-s. X - X I ,  
Prepara~iio evangdica mostra muita sim- C - I H I S C T , W ~ O  m t 3 1 l J 1 0 t ~ ~ z  Q W Y ; ~ ~ I L T ~  dc  B I + s ~ . I ~ ~ ) .  



patias pel0 platonismo, a ponto de conside- 
rar Pl+o em concordiincia com Moisis. 

Ario, que nasceu na Libia em 256 e mor- 
reu em 336, sustenta que o Filho de Deus foi 
criado do niio-ser como todo o resto e, conse- 
qiientemente, desencadeou a grande discus- 
s5o trinitaria que levaria ao Concilio de Niceia. 

Atanasio (295-373) foi o campego da te- 
se da "consubstancialidade" do Pai e dq Fi- 
Iho e, portanto, o grande adversario de Ario 
e o triunfador do Concilio de Niciia. 

Basilio de Cesariia, Gregorio Nazian- 
zeno e Gregorio de Nissa sobressaem do pon- 
to de vista cultural e filosofico, e deles fala- 
remos adiante. 

Nemisio de Emesa (sics. IV-V) foi autor 
de um tratado Sobre a natureza do homem. 

Por firn, recordemos SinCsio de Cirene (370- 
413), formado na ultima escola plathica de 
Alexandria, que se tornou bispo de Ptolemaida. 

0 acontecimento principal desse pe- 
riodo pode ser considerado o Concilio de 
Niciia de 325, ao qual ja acenamos varias 

vezes, onde nasceu o simbolo da fC, destina- 
do a ser o "credo" de todos aqueles que se 
reconhecem como cristaos. 

Eis os pontos centrais do grande sim- 
bolo de Niciia: "Cremos em urn so Deus 
onipotente (pantokrator = omnipotens), cria- 
dor (boiete's = factor) de todas as coisas. 
visivk'is e invisi$eis. Eem um s6 Senhor, ~ e :  
sus Cristo, Filho unigenito de Deus, gerado 
(genetheis = natus) do Pai, ou seja, da subs- 
tiincia (ousia = substantia) do Pai, Deus de 
Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro: gerado (ghenetos = genitus) e 
nZo criado (poiethe'is = factus), consubs- 
tancial (homoozisios = consubstantialis) ao 
Pai, pelo qual todas as coisas foram criadas 
(eghe'neto = facta sunt), as que estiio no cCu 
e as que estao na terra; por nos e por nossa 
salvaqao, ele desceu, se encarnou por obra 
do Es~ir i to  Santo (. . . ) e ao terceiro dia res- 

\ ,  

suscitou, subiu ao ciu e vira para julgar os 
vivos e os mortos (...). Creio no Espirito 
Santo ( . . . in .  

Faltam ainda a aquisiqiio do conceit0 
de Pessoa e o aprofundamento das relaches 
entre as tres ~essoas  (hypostaseis, personae), 
que so chegariam posteriormente e dos quais 
falaremos quando tratarmos de santo Agos- 
tinho. 
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II. Gre96rio de N i s s a  

e os Padres C.apad6cios 

0 s  pontos principais do pensamento de Gregorio de Nissa (335-394), o maior 
dos luminares da Capadocia, sao trb: 

1) a preval@ncia do mundo inteligivel sobre 0 mundo sen- Gregdr io  de Nissa 
sivel, que e concebido como produto de qualidades e de for~as + g 1-4 
incorporeas (cor, forma, extensao etc.); 

2) a antropologia fundada nao mais sobre a semelhansa entre o homem e o 
cosmo, mas sobre a semelhan~a entre o homem e Dew; 

3) a possibilidade de ascender ate Deus, removendo tudo aquilo de carnal e 
de passional que nos separa dele. 

Na historia das ideias filosoficas. dos 
teologos mencionados, interessa sobretudo 
Gregorio de Nissa (335-394), que, juntamen- 
te com seu irmio Basilio de Cesarkia (331- 
379) e com Gregorio Nazianzeno (330-390), 
retomou de seus antecessores a heranqa gre- 
ea com maior consisttncia e conscicncia. " 

A esse proposito, escreve Werner Jaeger: 
"Origenes e Clemente moveram-se por esse 
caminho de altas reflexGes, mas agora era pre- 
c i s ~  muito mais. Certamente, Origenes dera 
sua teologia a religiao crista no espirito da tra- 
diqio filosofica grega, mas aquilo a que os 
Padres da Capadocia visavam em seu pensa- 
mento era uma civilizaciio cristii total. E leva- 
vam para essa empresa a contribuiqao de vas- 
ta cultura, que fica evidente em cada parte de 
seus escritos. Apesar de suas convicq6es reli- 
giosas, que se opunham a uma reconquista da 
religi50 grega, que naquela epoca era solicita- 
da por forqas poderosas do Estado (basta pen- 
sar nas tomadas de posiqio do imperador 
Juliana), n io  mantiveram oculto o seu alto 
apreqo pela heranqa cultural da antiga Grecia. 

E assim encontramos uma clara linha 
de demarcaqio entre religiio grega e cultu- 
ra grega. Desse modo, sob nova forma e em 
nivel diferente. eles revivem a conexio. sem 
duvida positiva e produtiva, entre cristia- 
nismo e helenismo, que ja encontramos em 
Origenes. Nesse caso, niio 6 exagerado fa- 
lar de uma espkcie de neoclassicismo cris- 
tiio, que C mais do que um fato puramente 
formal. G r a ~ a s  a sua obra, o cristianismo er- 
gue-se agora como herdeiro de tudo o que 

parecia digno de sobreviver na tradiqiio gre- 
ga. Com isso, ele n i o  apenas se fortalece e 
reforqa sua posiqio no mundo civil, como 
tambCm salva e da nova vida a um patrim6- 
nio cultural que, em grande parte, sobretu- 
do nas escolas retoricas da kpoca, se tornara 
uma forma vazia e adulterada de uma tra- 
diqio classica ja enrijecida. Muito ja se disse 
sobre os varios renascimentos que a cultura 
classica, tanto grega como romana, experi- 
mentou ao longo da historia, no Oriente e no 
Ocidente. Mas pouca atenqio se deu ao fato 
de que, no  seculo I V ,  a kpoca dos grandes 
Padres da Igreja, temos u m  verdadeiro renas- 
cimento que deu a literatura greco-romana 
algumas de suas maiores personalidades, que 
exerceram influcncia duradoura na historia 
e na cultura, desde sua ipoca at6 nossos dias. 
E a diversidade do espirito grego em rela- 
$20 ao romano 6 bem caracterizada pelo fato 
de que o Ocidente latino tern o seu Agosti- 
nho, ao passo que foi por intermkdio dos Pa- 
dres capadocios que o Oriente grego pro- 
duziu nova cultura". 

A tese de Jaeger (que nos deu imponen- 
te ediq5o critica das obras de Gregorio de Nis- 
sa) tem muito de verdadeiro, pois apresenta 
o merito de reler os capadocios sob nova e 
fecunda 6tica. Entretanto, essa recupera~io da 
cultura clissica redunda num aumento dos 
espaGos da raziio no interior da fe, sern ne- 
nhuma redu~iio da raziio a dimensiio mun- 
dana. Gregorio de Nissa 6 categorico: "Usa- 
mos a sagrada Escritura como norma e lei de 
toda doutrina". A cultura profana C "estQil, 
porque, quando concebe, n i o  leva o parto a 
cumprimento. (. . .) Mesmo que tais doutri- 
nas nem sempre sejam de todo vis e infor- 
mes, o que acontece C que abortam antes de 
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alcanqar a luz do conhecimento de Deus". A 
filosofia grega C util, mas s6 se oportunamen- 
te purificada: "A filosofia moral e a filosofia 
politica poderiam realmente favorecer uma 
authtica vida espiritual, se conseguissem 
purificar seus dados doutrinarios das detur- 
paq6es de erros profanos". 

0 Grande discurso cateque'tico, que 
constitui a obra teol6gica de maior destaque 
de Gregorio de Nissa, representa a primeira 
sintese orghica dos dogmas cristiios, ampla- 
mente fundamentada e muito bem cons- 
truida. Por longo tempo ela permaneceu co- 
mo modelo e ponto de referCncia. 

Entre os diversos temas tratados nas 
obras de Greg6rio de Nissa, apontamos trts, 
de particular interesse filos6fico e moral. 

Realidade inteligivel 
e rn~ndo sensivel 

Greg6rio distingue, platonicamente, a 
realidade em mundo inteligivel e mundo sen- 
sivel e corp6reo. Mas, neoplatonicamente, o 
mundo sensivel C quase esvaziado de sua 
materialidade, sendo concebido como pro- 
duto de qualidades e forgas incorporeas, co- 
mo se pode ler no De opificio hominis: 
"Como niio ha corpo que niio seja dotado 
de cor, forma, resistincia, extensiio, peso e 
das outras qualidades restantes - cada uma 
das quais n2o e' corpo, mas algo diferente do 
corpo, segundo o carater particular -, as- 
sim, pel0 contririo, onde quer que ocorram 
tais coisas se opera a exist2ncia do corpo. 
Mas, como a cognigiio dessas qualidades C 
inteligivel e como a Divindade, por nature- 
za, tambCm C substhcia inteligivel, entiio niio 
e' inverossimil que, nu natureza incorpdrea, 
tambe'm possum existir esses principios inte- 
ligiveis, pela g2nese dos corpos, com a natu- 
reza inteligivel fazendo brotar as for~as espi- 
rituais e o encontro entre eles levando ao 
nascimento da natureza material ". 

Outra idCia de Greg6rio de Nissa sobre 
o homem tambCm se destacou. Dizer que o 
homem C um "microcosmo", como fizeram 
os fil6sofos gregos, significa dizer algo mui- 
to inadequado. 0 homem 6 muito mais. Eis 
as palavras precisas de Greg6ri0, que podem 

ser lidas na Criagiio do homem: os filosofos 
pagiios "imaginaram coisas mesquinhas e 
indignas da magnificincia do homem, na ten- 
tativa de elevar o momento humano. Disse- 
ram, com efeito, que o homem C um micro- 
cosmo, compost0 pelos mesmos elementos 
do todo. E, com esse esplendor do nome, 
quiseram fazer o elogio da natureza, esque- 
cendo-se de que, desse modo, tornavam o 
homem semelhante i s  caracteristicas propri- 
as da mosca e do rato, pois, com efeito, tam- 
bCm neles ha a mistura de quatro elementos. 
(. . .) Que grandeza tem, portanto, o homem se 
o consideramos figura e semelhanqa do cosmo? 
Deste cCu que nos circunda, da terra que 
muda, de todas as coisas neles contidas e que 
passam, com aquilo que os circunda? Mas 
em que consiste entiio, segundo a Igreja, a 
grandeza do homem? Niio na semelhanqa 
com o cosmo, mas sim no ser u imagem do 
Criador da nossa natureza". A alma e o cor- 
po do homem siio criados simultaneamente, 
a alma sobrevive e a ressurreiqiio reconstitui 
a uniiio. Gregorio retoma de Origenes a idCia 
da apocatastase, ou seja, da reconstituiqiio 
de todas as coisas assim como eram na ori- 
gem: at6 mesmo os maus, depois de terem 
sofrido as penas purificadoras, retornariio ao 
estado original (todos se salvariio). 

Por fim, encontramos em Greg6rio uma 
versiio cristii da elevaqiio a Deus neoplat6- 
nica, que se realiza mediante a remoqiio da- 
quilo que nos divide de Deus: "A divindade 
C pureza, libertaqiio em relaqiio as paix6es e 
remoqiio de todo mal: se todas essas coisas 
estiio em v6s, entiio Deus esta realmente em 
vos. Se o vosso pensamento esta livre de todo 
mal, liberto das paixdes, imune a toda im- 
pureza, entiio v6s sois bem-aventurados, 
porque vedes claramente e porque, estando 
purificados, percebeis aquilo que C invisivel 
para aqueles que niio estiio purificados. E, 
uma vez removida dos olhos de vossa alma 
a obscuridade carnal, vereis claramente a 
bem-aventurada visiio". 

Teofilo de Antioquia ja dizia: "Mostra- 
me o teu homem e eu te mostrarei o meu 
Deus". Aprofundando esse conceito, Gregorio 
de Nissa leva-o a sua formulagiio perfeita com 
esta afirmaqiio, que o marca do mod0 mais sig- 
nificativo: "A medida pela qua1 podeis co- 
nhecer a Deus esta em v6s mesmos". 
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III. 8 Pseudo-Dionisio Areopagita 

Entre os secs. V e VI viveu o autor de um Corpus de escritos que chegou ate 
nos sob o nome de Dionisio Areopagita, que tenta uma interpreta~ao do pensa- 
mento cristao com base na filosofia de Proclo. 

A caracteristica conhecida do pensamento de Dionisio e a 
introduqao da teologia chamada apofatica (negativa), pela qua1 zE::f;D 
a absoluta transcendencia de Deus em relaqao ao mundo nao 

+g  , permite que ele seja designado por nenhum termo, nem mes- 
mo filosofico, dado que todo termo designa uma realidade 
finita. Portanto, resta apenas designa-lo com uma serie de nega~aes (dizer aquilo 
que nao e, e nao aquilo que e), ou recorrer ate ao silencio mistico. 

Entre os sCculos V e VI, viveu o autor 
que se denomina Pseudo-Dionisio Areopagi- 
ta, que foi confundido com aquele Dionisio 
que sao Paulo converteu com seu discurso 
no Are6pago. Sob seu nome, chegou-nos um 
corpus de escritos (Hierarquia celeste, Hie- 
rarquia eclesiastica, Nomes divinos, Teolo- 
gia mistica e Cartas), que teve grande reper- 
cussio na Idade MCdia (a ~ r 6 ~ r i a  estrutura 

Eis o trecho mais significativo da Teo- 
logia mistica: "A Causa boa de todas as coi- 
sas pode ser expressa com muitas e com 
poucas palavras, mas tambe'm corn a ausin- 
cia absoluta de palavras. Com efeito, nso 
ha palavra nem intelighcia para expressa- 
la, porque esta colocada supra-substancial- 
mente ale'm de todas as coisas e so se revela 
verdadeiramente e sem nenhum vCu para 
aqueles que transcendem todas as coisas im- 
puras e puras, superam toda a subida de 
todos os cumes sagrados, abandonam to- 
das as luzes divinas e os sons e discursos 

hierarquica do Paraiso de ~ a A e  foi influen- 
ciada pela concepqso hierarquica da reali- 
dade de Dionisio). 

Dionisio repropde o neoplatonismo em 
termos cristios, sobretudo o platonismo tal 
como se configurara na formulagiio elabo- 
rada por Proclo. Mas o que mais se destaca 
nesse corpus, que contCm muitas concepqdes 
bastante sugestivas, C a formulagiio da teo- 
logia "apofatica" (ou negativa). Deus pode 
ser designado por muitos nomes extraidos 
das coisas sensiveis e entendidos em sentido 
translato, enquanto e a medida que ele C 
causa de tudo; de mod0 menos inadequa- 
do, Deus pode ser designado por nomes ex- 
traidos da esfera das realidades inteligiveis, 
como "belo" e "beleza", "amor" e "ama- 
do", "bem" e "bondade", e assim por dian- 
te; mas, melhor ainda, Deus pode ser desig- 
nado negando-lhe todo atributo, a medida 
que ele e' superior a todos; e' o "supra-essen- 
cial" e, portanto, o silincio e a treva expres- 
sum melhor essa realidade supra-essencial 
do que a palavra e a luz intelectual. 

Teologia apofatica. A teologia do 
Pseudo-Dionisio Areopagita 6 forte- 
mente inspirada no Neoplatonismo, 
para o qua1 o Principio primeiro e su- 
premo do Uno est6 acima de tudo, ab- 
solutamente transcendente e sepa- 
rado de todas as outras realidades 
que dele derivam. lsso implica que 
qualquer nome que se possa atribuir 
a Deus e fortemente inadequado: e 
muito melhor dizer aquilo que Deus 
ndo e, do que aquilo que e; em ou- 
tras palavras, e mais correto predicar 
de Deus atributos negativos (n%o-ge- 
rado, incorruptivel, imovel, nao-cau- 
sado etc.), do que atributos positivos 
(bom, belo, santo etc.) 



60 Segunda pavte - Patristica na brea cultuml d r  lingua grega 

celestes e penetram na escuridzo onde ver- mente impalpavel e invisivel" e pertencer 
dadeiramente reside, como diz a Escritura, completamente "aquele que tudo transcen- 
aquele que esta ale'm de tudo". E trascen- de e a nenhum outro, pela inatividade de 
dendo tudo aquilo que C sensivel e tambCm todo conhecimento", tornando-se capaz de 
aquilo que C inteligivel e inteligente, o ho- "conhecer para alCm da inteligcncia por 
mem pode aderir "aquele que C completa- meio do nada conhecer". E 
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A filosofia de Mdximo o Confessor (5791580-662) e dirigida sobretudo a 
tematiza@o do papel central de Cristo e a defesa do dogma da presenc;a nele de 
duas vontades, a humana e a divina: Cristo, portanto, pode ser 
considerado verdadeiro homem e verdadeiro Deus, diversamen- A defesa 
te do que diziam os monoenergistas (que consideravam que do dogma 
em Cristo existisse apenas uma energia divina) e 0s  monotelitas cristoldgico 
(que consideravam que em Cristo existisse apenas uma vonta- + 5 I 
de divina). 

1 hfirma+o 
do dogma de Cvisto 

"verdadei v o  D e ~ s  

e verdadeivo C\omem" 

Maximo viveu de 5791580 a 662 e re- 
presenta a ultima grande voz original da 
Patristica grega. Entre suas obras, podemos 
recordar os poderosos Ambigua, traduzidos 
para o latim por Escoto Eriugena, nos quais 
siio discutidas passagens dificeis de Dionisio 
e Gregorio de Nissa, as Questoes a Talassio, 
os sugestivos Pensamentos sobre o amor, 
bem como os Pensamentos sobre o conheci- 
mento de Deus e sobre Cristo. o Livro as- 
c e t i c ~ ,  a Interpreta@o do pai-nosso, a Dis- 
cuss20 com Pirro, a Mistagogia, numerosos 
Opusculos teologicos e virias Cartas. 

Maximo C importante tanto pelo as- 
pecto filosofico (ele apresenta uma forma 
de neoplatonismo repensado a fundo em 
funqiio da teologia cristii) como pelo aspec- 
to mistico-ascetic0 e, sobretudo, pelo aspect0 
teologico, particularmente por sua cristo- 
logia. 

Ele foi grande sobretudo pela batalha 
que travou com energia contra as ultimas dou- 
trinas que ameaqavam o dogma cristol6gico 
sancionado pelo Concilio de Calced6nia. 
Com efeito. haviam-se difundido doutrinas 
que sustentavam que, em Cristo, existe uma 
so energia (monoenergismo) e uma so von- 
tade (monoteletismo) de natureza divina. 
Tratava-se de formas de cripto-monofisis- 
1110. M6ximo as refutou. demonstrando. com 
eficacia e grande tenacidade, que em Cristo 
ha duas atividades e duas vontades: a divi- 

nu e a humana. E assim conseguiu levar i 
vitoria a tese de Cristo como verdadeiro 
Deus e verdadeiro homem. Mas pagou essa 
sua batalha com grandes sofrimentos: sua 
lingua foi cortada, sua mao direita amputa- 
da e ele proprio mandado para o exilio. Por 
isso foi chamado o "Confessor", ou seja, 
"Testemunha" da verdadeira fC em Cristo. 
que ele chamou "o mais forte de todos, por- 
que C e se diz a Verdade". 

0 nucleo essencial do pensamento de 
Maximo esta na tematizaqiio do papel cen- 
tral da pessoa de Cristo de um ponto de vis- 
ta tanto antropologico como metafisico, on- 
tologico e cosmologico, com ousadissimo 
entrecruzamento de planos, em que convergem 
e se fundem suas concepq6es antropocin- 
tricas, teocintricas e cristocintricas. 

Em uma cilebre passagem dos Ambi- 
gua, que exerceu profunda influincia sobre 
Escoto Eriugena, Maximo apresentou cinco 
distinc6es fundamentais da realidade: entre 
Deus e criatura, entre mundo inteligivel e 
sensivel, entre cCu e terra, entre paraiso e 
mundo habitado, entre homem e mulher. A 
partir da posiqiio central do homem, que i 
imagem de Deus e, ao mesmo tempo, como 
microcosmo - C, portanto, um privilegia- 
do anel de conjunqiio de todos os seres -, 
Maximo explicou que a tarefa de unifica- 
qao universal, confiada por Deus ao  homem, 
decaido por causa do pecado original, foi 
realizada pelo Verbo, em que a natureza 
humana e a divina se uniram, sem mistura. 

Eis a passagem: "Uma vez que, portan- 
to, o homem, depois que foi criado, niio se 
moveu naturalmente para o imovel, como 
seu Principio (quero dizer, Deus), mas se 
dirigiu, contra a natureza, voluntariamen- 
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te, de mod0 irracional, para aquilo que esta 
abaixo dele, sobre o qual ele proprio, por 
ordem divina, teria devido comandar [...I, e 
assim pouco faltou para que de novo mise- 
ravelmente corresse o perigo de afundar no 
nio-ser, por isso sao transformadas as natu- 
rezas [...I. E Deus se torna homem a fim de 
salvar o homem perdido, tendo unificado em 
si as partes dispersas da natureza na sua tota- 
lidade e as formas universais dos particula- 
res, de que devia surgir por natureza a uniio 
daquilo que estava dividido [...I. E assim 

realizou o grande Designio do Pai, recapi- 
tulando tudo aquilo que esta no ctu e sobre 
a terra em Si, em que tudo foi criado". 

A partir da concep~io  do Confessor, 
segundo a qual tudo t recapitulado em Cris- 
to, no qual e pelo qual tudo existe, o maior 
estudioso modern0 de Maximo (H. U. von 
Balthasar) descreveu a existencia humana 
como ato liturgico, oferta, adoraqio transfi- 
guradora em um templo, tendo como nave 
o cosmo inteiro, ou seja, como "liturgia c6s- 
mica". ",%: 17lpIpl 

V. 3060 D a m a s c e n o  

Joiio Damasceno (primeira metade do sec. VIII), diversa- A recuperaGa'o 
mente dos outros Padres, assumiu elementos filosoficos tam- de Aristdte,es bem de Aristoteles e nao somente de Platiio. -+§ 1 

No Oriente, Damasceno gozou de autoridade semelhante 
8 de que gozou santo Tomas no Ocidente. 

3 RecupercaG& 

da filosofica caristotklica 

Com J o i o  Damasceno, que desen- 
volveu suas atividades na primeira metade 
do siculo VIII, encerra-se o period0 da Pa- 
tristica grega. Joio  n i o  foi uma mente es- 
peculativa original, mas sim um grande 
sistematizador. Sua obra intitulada Fonte do 
conhecimento, subdividida em uma parte fi- 
losbfica, uma sobre a historia das heresias e 
outra teologico-doutrinaria, tornou-se pon- 
to de referencia por muito tempo. A terceira 
parte, traduzida para o latim por Burgundio 
de Pisa, por volta de meados do stculo XII, 
sob o titulo De fide orthodoxa, constituiu 
um modelo para as sistematizaqdes escolas- 
ticas. Ao contririo da maior parte dos Padres 
gregos, que haviam extraido os seus instru- 
mentos conceituais de Plat50 e do Platonis- 
mo, Jo io  Damasceno se apoiou na filosofia 
de Aristoteles. No Oriente, gozou de autori- 
dade que pode at6 mesmo ser comparada a 
usufruida por santo Tomas no Ocidente. 
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0 s  dois plonos do reolidode: 
sensivel -e supra-sensivel 

Gregorio utilizo o distingtio plot6nico dos 
dois plonos do reolidode (sensivsl e supro- 
ssnsiv~l) poro exprirnir olgurnos v~rdodss do 
FQ cristti. Rstorno o conc~ito ds hornsrn corno 
"rnicrocosrno", snquonto irnogsrn d~ Dsus, qus 
Q ssu Criodor. 

1. 0 s  dois planos da realidade: 
o supra-sensivel a o sensivel 

S6o dois os planos que o pensamento per- 
cebe na realidade, onde a especula<60 d~stin- 
gue o mundo inteligivel s o mundo sensivel. E 
nada se poderia conceber al6m desta divisdo 
na natureza dos sera existentes. Estes do18 pla- 
nos s6o profundamente distintos entre si, de 
modo que nem a realidade sensivel est6 pre- 
sente nos caracteristicas do lnteligivel, nem a 
inteligivel nas do sensivel, mas coda uma delas 
caracter~za-se pelas qualidodes opostas. Com 
efeito, a natureza inteligivel & uma realidade 
incorporea, intoc6vel e sem forma: a natureza 
sensivel, ao contr6r10, como o propr~o riome in- 
dica, est6 suje~ta 6 percepe60 dos sentidos. 

Todav~a, assim como no propno mundo sen- 
sivel, onde a oposi~60 entre os elementos & pro- 
funda, certo acordo de equ~librio entre os con- 
trdrios foi excogitado pela sabedoria que dirige 
o universo, e assim toda a criag3o aparece inter- 
namente harmonizada, sem que nenhuma 
disson8ncia natural interrornpa a continuidade do 
acordo; do mesmo modo se realiza por obra da 
sabedor~a div~na uma mistura e uma comb~na- 
(60 do sensivel com o inteligivsl, para qus tudo 
possa participar de modo qua1 no bem e nada 
do que existe seja privado da participa~60 no 
natureza superior. Rssim a esfera adequada 6 
natureza inteligivel B na real~dade a ess&nc~a sut~l 
e rnovel, que pelo sspaco ocupado acima do 
cosmo obt&m da peculiaridade da sua natureza 
uma grande afinidade com o ~nteligivel; mas a 
0 ~ 6 0  de uma providhncia mas alto efetua uma 
mistura do inteligivel com o mundo sensivel, a 
f~m de que nada do que exlste no cr1ag6o possa 
ser rejeitado, como diz o Rpostolo, nem excluido 
da partlclpa<60 no d~v~no. 

Por lsso rnanifesta-se no hornem a rnistura 
de inteligivel e ds sensivel, que & obra do na- 
tureza divina, conforme enslna o relato da cria@o 
do mundo. Diz, com efeto, que "Deus, tomando 
barro da terra. formou o homern s com o proprio 
sopro infundiu a vida na sua criatura", para que 
desse modo o elemento terrestre se elevasse jun- 
to ao divino, e urna so e idgntica grap se expan- 
disse por toda a cria(6o mediante a mistura da 
natureza inferior corn a natureza sobre-humana. 

Gregor~o ds Nissa. 
R gronde catequese. 

2. 0 homem n6o 6 apenas um microcosmo, 
mas urna imagem do Criador do cosmo 

"Mas como pode", objetei, "a certeza da 
exist&ncia de Deus demonstrar tamb&m a exis- 
tencia da alma humana? R alma n6o & ~d&ntica 
a Deus: apenas neste caso se adm~tissemos 
uma coisa seria necess6rio admitir tudo o mais". 

E ela' replicou: "0s s6bios dizem que o ho- 
mem & urn mlcrocosrno que compreende em si 
os mesmos elementos dos quais o universo est6 
cheio. Se esta teorla for justa - e parece ser - 
n6o teriamos talvez necessidade de outro alia- 
do para conFirmar nossas suposiebes sobre a 
alma. Supusemos que ela possui natureza dis- 
t~nta e part~cular, profundaments diversa da es- 
pessura propr~a dos corpos. Quando tomamos 
conhecimento de todo o universo mediante as 
percep@es sensoriais, a mesma energia que 
anima nossas sensa~bes nos leva a pensar no 
objeto e na id&ia que se encontra acima delas. 
e nosso olho se torna o intbrprete da sabedoria 
onipotente que se contempla no universo e que 
anuncia aquele que o manthrn unido por rnelo 
dela; do mesmo modo, quando olhamos nosso 
universo, sent~mo-nos n60 pouco ajudados a 
alcan~ar tambbm aquilo que est6 escond~do por 
meio daqu~lo que nos aparece. E escondido Aca 
aquele principio que, sendo destacado, intel~gi- 
vel e invisivel, foge da percep~6o sensorial". 

Grqorio de N~ssa. 
R alrno s a r~ssurre~@o. 

3. A grandeza do homem 

Voltemos 6s palavras divinas: "Fa<arnos o 
homem conforme nossa imagem e sernelhan- 
$a". [FilosoFos] pag6os imaginaram coisas mes- 
qu~nhas e indignas do magn~fic&ncia do homem, 
na tsntativa de elevar a condie60 humana: com 
efeito, disseram clue o homem & urn rnicrocosmo 

' €  Mocr~nn, 1rm6 da Gragor~o, que protogonza o d16- 
logo corn ale. 
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compost0 dos mesmos elementos do todo e 
com este esplendor do nome quiseram fazer o 
elogio da natureza, esquecendo que desse 
modo tornavam o homem semelhante bs carac- 
teristicas proprias do mosca e do rato, pols tam- 
b&m neles exists a m~stura dos quatro elemen- 
tos, porque certamente nos sere8 anlmais se 
vi: uma parte mas ou menos grande de coda um 
dos elementos, sem os quais nenhum ser que 
participa da sens~bilidade teria natureza para 
subsistir. Que grandeza tem, portanto, o homem, 
se o consideramos figura e semelhanga do cos- 
mo? Deste cQu que circunda, do terra que mu- 
do, da todas as coisas neles compreend~das e 
que passam com aquilo que as circunda? 

Em que consiste, conforme a Igreja, a gran- 
deza do homem? N6o no semelhanga com o 
cosmo, mas em ser 13 imagem do Crlador de 
nosso natureza. 

Gregono de Nissa, 
0 hornern. 

4. Nn defini#io do nlma 
ntio entra aquilo que 4 completamente 
estranho a Deus 

E eu, remetendo-me em meu pensamen- 
to b definigdo da alma dado por ela [Macrlna] 
em seu dtscurso anterior, Ihe f~z notar que este 
n6o havia ilustrado suf~c~entemente as faculda- 
des que se podem pensar presentes na alma. 
"Conforms o teu discurso, a alma & uma e s s h  
cla inteligente que transmite ao corpo, seu ins- 
trumanto, a forgo vital, de modo que possa fa- 
zer funcionar as sensa@es. Mas nossa alma 
n60 se limita a p6r em movimento a faculdade 
cognoscitiva e especulativa do pensamento pro- 
duzindo-a em vrtude de sua essi:ncla inteligen- 
te, ou a governor as faculdades sensorlals para 
qua func~onem conforme sua natureza: nela se 
notam tamb&m muitos movimentos ditados pela 
concupisc&ncia e pela ira. Gragas b presenga 
em nos destas duos fungbes gerais, temos meio 
de constatar que sua atividade e seu movimento 
assumem uma grande variedade de man~fes- 
tacbss. 560 muitas as agbes que se podem ver 
guiadas pela faculdade concupiscivel; e muitas 
s6o tambbm as agbes produzldas pelo prlnci- 
pio irascivel: nenhum desses dois pr~ncipios & 
corporeo, e tudo aquilo que & incorporeo pos- 
s u ~  uma intelig&ncia. R definlg60 que demos do 
alma nos mostrou, por outro lado, que ela 6 um 
principio ~nteligente. Por conseguinte, de nosso 
discurso nasce um destes dois absurdos: ou a 
ira e a concupisc&ncia sbo em nos outras al- 
mas, e em nos se pode notar, em vez de uma 
so alma, uma pluralidode de almas; ou ent6o 
nem o nosso pensamento deve ser considera- 

do uma alma. R intelig&ncia, com efeito, se 6 
propria de todas estas faculdades, ou mostra 
que elas s6o todas as almas, ou prlva coda 
uma delas, em igual medida, das proprieda- 
des caracterist~cas do alma". 

E ela me respondeu: "Tamb&m tu queres 
examinar de modo coerente esta quest60 j6 
debat~da por mu~tos outros: trata-se da id&ia 
que & preciso ter destes do~s  principios, o con- 
cupiscivel e o irascivel, para ver se fazem parte 
da essi;nc~a da alma e se estdo nela presentes 
desde sua formag60 origin6ria ou se, ao con- 
trdrio, s6o 0190 d~ferente, inserido em nos pos- 
teriormente. Que suo presenga se nota na alma 
6 fato ~gualmente admitido por todos, mas ne- 
nhum raciocinio ainda soube d~zer com exati- 
d6o o que & precis0 pensar sobre eles, de modo 
a ter uma idbia segura a proposito. Ro contr6- 
no, quase todos [os hlosofos] s6o tornados pela 
duv~da, por causa de suas op~nibes erradas e 
diversas. Se a f~losofia pag6, que debate este 
argumento com seus artific~os, bastasse de fato 
para dar-nos uma demonstrag80, serla talvez 
supBrfluo acrescentar 6 pesqulsa um discurso 
sobre a alma; mas, visto que [os Rlosofos] che- 
garam a formular sobre a alma teorias basea- 
das sobre as apari:nc~as e arbitr6r1as, enquan- 
to nos, que n6o somos l~vres para direr o que 
queremos, usamos a Escritura santa como re- 
gra e l e ~  d~ toda doutr~na. [segue-se que] nos, 
forgados a considerar apenas a Escrltura, acei- 
tamos somente aqu~lo que concorda com suas 
intengbes. Deixemos andar, portanto, o carro pla- 
t6nic0, o par de potros atrelados, diferentes em 
seus impulsos, e o auriga que os guia, todos enlg- 
mas de que [Platdo] se serve para formular sua 
doutr~na sobre a alma; coloquemos lgualmente 
de lado todas as teses do f~losofo seguinte. 
que, pesqu~sando hab~lmente os FenGmenos e 
examinando com cuidado o problema que agora 
nos interessa, nos mostrou que a alma & mor- 
tal; de~xemos de lado tamb&m os f~losofos pre- 
cedentes e sucesslvos, tenham eles escr~to em 
prosa ou em versos baseados sobre o rltmo e 
sobre o metro; tomemos, ao contr6r10, como 
base de nosso raciocin~o a Escritura lnsp~rada 
por Deus, que nos obriga a 060 cons~derar nada 
de exce!so na alma, que n6o seja proprio do 
natureza d~vina. Rquele que nos disse que a 
alma se assemelha a Deus nos mostrou tam- 
b6m que aquilo que & estranho a Deus n60 
entra na defini~bo do alma: a semelhan<a n6o 
poder~a subs~st~r naqu~lo que & diferente. Uma 
vez que estes dois prlncipios n6o se v&em na 
natureza div~na, n6o & tambbm justo supor que 
fagam parte da ess&ncia da alma. 

Gregor~o de N~sso, 
R olmo G o ressurrqdo. 
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como " i c h a  de tudo" 

0 s  escritos que estdo sob o nome de 
Dionisio Rreopogito (o personogem conver- 
tido por sdo Poulo no Hreopogo de Rtenos) 
foram na realidode compostos por um outor 
do s6c. V, forternente influenciodo pelo tor- 
dio neoploton~smo de Proclo. 

R nogdo de Deus o i  contido 6,  porton- 
to, ondloga 2, nogdo do Uno nsoplot6n1c0, 
Principio obsolutomente tronscendante de 
todo reolidode, ocimo do ser, do vido e do 
intellg&ncio. 

1. Daus como realidade 
acima do ser da intelig6ncia 

Esteja, pordm, atento para que nenhum 
daqueles que n60 s60 iniciados escute estas 
colsas; quero dizer, aqueles que aderem 6s COI- 

sas que existem e que n6o imoglnom que exls- 
ta algo de modo supra-substanc~al para aldm 
dos seres, mas cr&em conhecer com sua pro- 
pria c~&nc~a "aquele que p6s as trevas como 
proprio esconderijo". Mas se os ans~namentos 
do mrstdrio drvino est6o fora do alcance des- 
tes, o que d~remos daqueles ainda mas profa- 
nos, que representam mediante as mais bai- 
xas das criaturas a Causa que transcende todas 
as crlaturas e aFirmam que ela por nada supera 
as formas impras e multiplas por eles plasma- 
das? < necess6ri0, ao contrdrio, atr~buir a ela e 
aFirmar dela, enquanto Causa de todas as coi- 
sas, tudo aqu~lo que se d ~ z  dos seres, e d ain- 
da mais importante negar tudo isso, enquanto 
ela d superior a todas as coisas, nem se deve 
crer que as negagdes se oponham 6s aFirma- 
@es, mas que estd mu~to mais acima das prl- 
va@es essa que transcende toda pr~vagdo e 
toda atribu~@o. 

Portanto, essa d a forma como o d~vino 
Bartolomeu d ~ z  que a palavra de Deus & gran- 
de e pequenissima, e o Evangelho & vasto e 
amplo e tambdm d conciso. Parece-me que ele 
tenha compresndido de modo admir6vel que a 
Causa boa da todas as coisas pode ser expres- 
sa com muitas palavras e com poucas, mas tam- 
b&m com a aus&ncia absoluta de palavras. Com 

efeito, para express6-la n60 h6 nern palavra 
nem intel~g&ncia, porque est6 colocada supra- 
substancialmente aldm de todas as coisas, e 
se revela verdadeiramente e sem nenhum vdu 
apenas para aqueles que transcendem todas 
as colsas lmpuras e as puras e superam toda 
sub~da de todos os sagrados cimos, e abondo- 
nam todas as luzes divinas e os sons e discur- 
sos celestes, e penetram na escurid6o onde ver- 
dadeiramente reside, conforme d~z a Escritura, 
aquele que est6 aldm de tudo. 

N6o 6 ,  portanto, fora de proposito o fato 
de que o d~vino Moisds recebe a ordem primei- 
ro de purificar-se e depo~s de separar-se da- 
queles que n60 est6o puros, e, portanto, de- 
pois de completa purificac60 ouve as trombetas 
de multos sons e v& muitas luzes de que ema- 
nam ralos puros e difusos em muitas partes; 
entdo ele se separa da multid6o e, com os sa- 
cerdotes escolhidos, toca a sum~dade das al- 
turos divlnas e a i  n6o tem re lq6o direto corn 
Deus e n6o o v&, pois Deus d invisivel, mas v& 
apenas o lugar em que ele se encontrava. lsso 
slgmF~ca, crelo, que as coisas mais divinas e 
mais altos vistas ou pensadas s6o puras e sim- 
ples ~ndica@es dos colsas submet~dos dque- 
le qua transcende toda coisa; e por melo de- 
las se demonstra que a presenga de Deus d 
superior a toda ~ntel~g&ncia enquanto reside 
sobre as sumidades inteligiveis dos seus luga- 
res mars santos. 

Ent60, Mois&s se liberta de todas as COI- 

sas que s6o vistas e das que v&em e penetra 
no escurid60 verdade~ramente secreta do ig- 
norGncia, no qua1 faz calar toda percepgdo 
cognoscit~va e adere bquele que d completa- 
mente impalp6vel e invisivel, pertencendo com- 
pletamente dquele que tudo transcende e a 
nenhum outro, nem a si nern a outro, unido em 
um modo superior bquele que d completamen- 
te desconhec~do, med~ante a inat~v~dade de 
todo conhec~mento, e capaz de conhecer para 
alhm do intelig&nc~a com o n6o conhecer nada. 

2. R causa de todas as coisas 
est6 acima de tudo 

Dizemos, portanto, que a Causa de todas 
as coisas e que est6 acima de todas as coisas 
n6o d nern carente de substbnc~a nern do, vida, 
nem carente de raz6o nem sem intellg6ncia; 
todavia, n6o & nem um corpo nem uma figura 
nem uma forma, e n6o tem quantidade ou qua- 
lidade ou peso; nBo estd em um lugar; n6o v&, 
n6o possul tato sensivel, 1-60 sente nem cai sob 
a sensibrlidade; n6o conhece desordem ou per- 
turba@o por ser ag~tada pelas paixdes mate- 
rials; n6o & fraca nern sujeita aos erros sensi- 
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veis; ndo tem necessidade da luz, nbo sofre 
mudanqa ou corrup~do ou divisdo ou privaq5o 
ou climinui$3o; n6o d nenhuma das coisas sen- 
siveis, nem as possui. 

Pseudo-D~onis~o Rreopag~ta, 
Taologio mistica. 

As cinco divisks 

Esto fornosissirno possogern dos Rm- 
b ~ g  ua (explico@es de dificuldodes presantes 
nos obros de Gregor~o Nozionzeno a Dionisio 
Rreopogito) exerceu gronde ~nflu&ncio sobre 
Escoto Eriugeno (trodutor de obros de Mdxi- 
rno e outor do De divisione naturae). 

Rqui se opr~ssntorn cinco divis6es fun- 
domentois: 

I )  noturezo criodo/ndo-criodo; 
2) rnundo inteligivel/sens~ve/; 
3) c8u/terro: 
4) poroto/rnundo hobitodo pelo hornern; 
5) hornarn/rnulher. 
0 hornern, qus 8 ~rnogarn de Deus e, 

corno rn~crocosrno, 8 urn one1 de conjungio 
privilegiodo entre os extrernos, terio dewdo 
unificor os diversos opostos, reconduzindo o 
Todo o Daus. 

Urno vez que n80 reolizou esso torefo, 
Deus ernpresndeu o obro do salvog8o e do 
unificog80 por rneio do rnist8rio do Encor- 
noq8o do Verbo. 

0 s  santos aue raceberam a maior Darte 
dos mistdr~os divihos daqueles que forah se- 
guldores e mlnistros do logos, e que portanto 
obtiveram imed~atamente o conhecimento dos 
mistdrios transmitido a eles por sucessbo dos 
predecessores, dizem que a subst8ncia de tudo 
o que foi feito distingue-se em cinco divis6es. 
Dizem que a primeiro delas & a que d~stingue a 
Realidode ndo-criada da criada na sua totali- 
dade; esta recebeu o ser por melo do nascl- 
mento. Rfirmam, com efeito, que Deus por bon- 
dade produziu a magnif~ca ordem do totalidads 
dos seres, e que ndo se torna de modo ne- 

nhum evidente por si o que e como seja, cha- 
mando distin~bo a 1gnor8ncia sobre isso, que 
sepora a crlatura de Deus. Com efe~to, dado 
que ela distingue estes entre si naturalmente, 
e ndo pode ser recolhida em unidade em uma 
so ess&nc~a, porque ndo pode receber um uni- 
co e id&nt~co termo, foi deixada ndo-expressa. 
R segunda d~visdo, ao contrbrio, em bose 6 qua1 
se distingue toda a natureza que recebeu o ser 
de Deus no cria<do. C a que est6 entre o intell- 
givel e o sensivel. R terceira d aquela segundo 
a qua1 a natureza se dist~ngue em cdu e terra. 
R iuarto, depois, & aque16 segundo a qua1 a 
terra se divide em paraiso a terra habitada, e a 
quinra d aquela segundo a qua1 o homem, que 
sst6 acima de todos como um cad~nho que con- 
tdm em si a totalidade, tornondo-se em s~ me- 
diador entre todos os extremos de toda divi- 
sdo, com bondade rntroduzido com o nascimento 
entre os existentes. se subdivide em macho e 
f&msa. Tem claramente a plena capacidade de 
unlr naturalmente, pols est6 no meio de todos 
os extremos, graps 6s propriedades relativas 
a todos os extremos de suas partes, por melo 
das quais, realizando o modo da g&nese das 
colsns d~stintas, de manelra conforms 6 causa, 
teria revelado por si o grande mistdr~o do esco- 
po divino, tendo feito harmon~osamente termi- 
nor Gm Deus a un16o reciproca dos extremos 
dos seres, procedendo dos proximo5 aos dis- 
tantes e sucesslvamente para o alto dos piores 
aos melhores [ . . . I .  Todovia, uma vez que o ho- 
mem, depo~s qua foi cr~ado, ndo se moveu na- 
turalmente para o Imovel, como seu Princip~o 
(digo, Deus), mas se dirigiu contra a natureza, 
voluntariamente, de modo irrational, para aquilo 
que est6 aba~xo dele, sobre o qua1 ele proprio 
por ordem div~na tern dev~do comandar [...I, e 
assim pouco faltou para que de novo misero- 
velmente corresse o'perigo de afundar no nbo- 
ser, por ele sbo transformadas as naturezas. e 
de modo paradoxal e sobrenatural. Rqu~lo que 
por natureza d absolutamente ~movel se move, 
por assim dizer, permanecendo imovel, para 
aqu~lo que d por natureza movido. E Deus se 
torna homem a f~m de salvar o homem perdido. 

M6x1mo o Confessor. 
Rmbguorum libar. 

Muito significotivo e toconte Q o doutrl- 
no de Mdx~rno sobre o agape, sobre o ornor, 
concebldo, no Novo Testornento, como ornor 
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de Deus e do proximo. To1 terndtico se cen- I 
trolizo sobre o noturezo de Deus corno agape 
e sobre o pessoo de Cristo. 

€is urno possogarn srnblarndt~co tlrodo 
do livro aschtico: slo opresento Deus corno 
"ornor", Crlsto corno o 'proprio verdodeiro 
ornor", o ornor por todo hornern corno 'sinol 
de ornor de Deus". 

"Mesmo se los mandamentosl sdo mui- 
tos, irmdo, todavia eles se recapitulam em um 
so preceito, ou seja: 'Rmar6s o Senhor teu Deus 
com todas as tuas forps e com toda a tua men- 
te, e o teu proximo como a ti mesmo'. € quern 
luto poro obsenmr ssss preceito, curnpre junto 
todos os rnondornentos. Com efeito, aquele que 
ndo se afastou da paixdo por aquilo que d 
material [ . . . I  ndo pode amar nem Deus nem o 
proximo com verdade, porque & impossivel ser 
ao mesmo tempo inclinado 2.1 matbr~a e amar 
Deus. E isso & aquilo que diz o Senhor: 'Nin- 
gu6m pode servir a do~s patrbes[ ...] ' . Com efei- 
to, pelo fato de que nossa mente est6 apega- 
do hs colsas do mundo, & escravizoda por elas 
e despreza o mandamento de Deus, transgre- 
dindo-0". 

E o irmdo disse: "De quais coisas falas, pai?" 
E o ancido respondeu: "De alimentos, rique- 

zas, propriedades, gloria, parentes e dai por 
diante". 

E o irmdo perguntou: "Dize-me, poi: Deus 
por acaso ndo criou essas coisas e ndo as deu 
acaso para que os homens as usassem? Como 
entdo ordena ndo estar apegado a elas?" 

E o ancido respondeu: "€ ev~dente que 
Deus criou estas coisas 5 as deu para que os 
homens as usassem. E todas as colsas criadas 
por Deus sdo boas, porque servindo-nos delas 
bem tornamo-nos agrad6veis a Deus; nos, po- 
r&m, sendo fracos e ligados tanto d mat&ria 
como ao modo de pensar, pusemos as colsas 
materiais na frente do mandamento do amor, e 
f~cando apegados a elas, combatemos os ho- 
mens. Dsvernos, pordrn, ontepor o todos os 
co~sos visiveis e oo proprio corpo o ornor por 
todo hornern, que Q sinol do ornor por Deus, 
como o proprio Senhor ind~ca nos Evangelhos: 
'Quem me ama - diz - observar6 os meus 
mandamentos'. E qua1 seja o mandamento, pela 
observ6ncia do qua1 nos o amamos, escuta ele 
proprio, que diz: 'Este & o meu mandamento: 
que vos ameis uns aos outros'. V&s que o amor 
mljtuo testemunha o amor por Deus, que 6 a 
perfe1q5o de todo mandamento de Deus?" 

M6x1mo o Confessor, 
liber asceticus. 

A "liturgio c6srnico" 

0 dpice do doutrlno do Confessor so- 
bre diwsa~s e unifico@es, pelo quo1 tudo d 
'kecopitulodo" em Cristo, 6 o concep@o do 
"liturgio cosrnico". R unifico@io reolizodo pelo 
€ncorno@o continuo no obro tronsfigurodoro 
do Igrejo. 

R Igrejo estd no rneio, en t r~  cosrno no- 
turol e sobrenoturol; osslrn corno o lgrejo d 
urn rnundo, tornbdrn o rnundo Q urno "igrejo 
cosrnico ", cujo nove 6 o cosrno ssnsivel. Nes- 
te ternplo o hornern, irnogern de Deus, cele- 
bra o odoroggo, a oferto liturglco trons- 
figurodoro. 

Rpresentornos duos possogens s~gnifi- 
cotivos, tlrodos do Mystagogia, que d urno 
interpreto@o sirnbolico do liturgio. 

1. A Igreja, figura do cosmo 

R sonto Igrejo de Deus Q o hguro e a irno- 
gem do cosrno inteiro, const~tui'do de seres visi- 
vels e invisi'veis, porque apresenta em si a mes- 
ma unibo e dist~n~do. Embora ela seja de fato 
como uma so casa pela constru<bo, por certa 
particularidade na disposl<do da estrutura ad- 
m1tir6 a distin@o, sendo div~dida, com uma parte 
reservada exclusivamente aos sacerdotes e aos 
ministros, chamada santu6ri0, e outra acessivel 
a todo o povo fiel, chamada nave. for outro 
lado, 6 una por ess&ncia, n60 estando dividida 
de suas partes por sua diferenp reciproca, mas 
libertando as proprias partes da diferen~a que 
brota de seu nome por sua rela$3o com a unl- 
dade, e mostrando que ambas sbo reclproca- 
mente a mesma coisa, e man~festando que, por 
coesdo, umo i: para a outra aquilo que coda 
uma & para si mesma [ . . . I .  Do rnesrno rnodo, 
tornbkrn todo o cosrno dos seres, gerodo por 
Deus, est6 subdlvidldo tanto em um mundo in- 
teligivel. formado por esskncias inteligiveis e 
incorporeas, quanto neste mundo sensivel e cor- 
poreo, tamb&m magnificamente entretecido por 
mu~tas formas 5 naturezas. Troto-se, por ossirn 
dlzsr, de outro lgrejo, nBo feito por rndos de 
hornern, revelada sabiamente por esta. feita por 
mbos de homem, e que tem, como santu6ri0, o 
cosmo superior, const~tuido pelas pot&ncias do 
alto e, como nave, este cd deba~xo, reservado 
aos seres aos quais toca como sorte a vida 
sensivel. 

Mdixmo o Confessor, 
Mystagogio. 



2 . 0  hornern corno Igreja rnistica vs~s, tirodos pslo sspirto da rnodo puro do 
rnotdrio, a por Firn, com o oltor do mants cho- E ,  vice-versa, o homsm 6 umo Igrsjo rnis- 
rno o si o sil$ncio, calsbrodo nos tsrnplos, do tico: corn a nave do corpo, ilurnina virtuosa- 
gronds voz invisivel s incognoscivsl do Dwin- 

mente a parte at~va da alrna corn a pot&ncia 
dods, por rnsio de outro sil6nci0, locjuoz 5 ds 

dos rnandarnentos, conforrna a Filosofia 6tica. 
rnuitos sons [ .  . . ]  . onquonto corn o sontudrio do olrno conduz srn 

D G ~ ,  conforms o contamp/o@o noturol, por 
msio do roz60, os formos dos co~sos sensf- 

0 s  bustos 
de Joiio Clirnaco, 
Joiio Darnasceno 

e Maxirno o 
Confessor, 

em urn c6dice 
conseruado 

na Biblioteca 
Nacional de Paris. 
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NA AREA CULTURAL 

0 filosofar na fe de santo Agostinho 

"Ninguem pode atravessar o mar deste seculo, 
se nZo for carregado pela cruz de Cristo." 

Agostinho 



Capitulo quinto 

A Patristica latina antes de santo Agostinho 

Capitulo sexto 

Santo Agostinho e o apogeu da Patristica 



Capitulo quinto 

A Patristica Iatina 

a n t e s  d e  s a n t o  Agosti&o 

I. Ninhc io  FkIix, L r t u I i a n o  

e os escvitores crist&os at& o s&cuIo IV 

0 s  Padres latinos anteriores a Agostinho foram pouco 
atraidos, quando nao decisivamente hostis, a filosofia grega. 
Minucio Felix, particularmente, condenava a sabedoria grega, 
acusando-a de ser tao grandiloquente e pomposa, quanto va, 
abstrata e superficial. Para ele apenas a doutrina crista pode 
ser considerada sabedoria do cora@o, autentica e profunda. 

Para Tertuliano, Atenas e Jerusalem nada tem em co- 
mum: fe em Cristo e Sabedoria humana se contradizem (daqui 
sua celebre afirmaqSo: credo quia absurdum). Na verdade, a 
alma e naturaliter christiana e e a cultura f ilosofica que a afas- 
ta da verdade. Tertuliano assumiu, talvez de Seneca, uma con- 
cepqso corporea da realidade e do proprio Deus. 

0 s  escritores cristaos dos secs. Ill-IV moveram-se substan- 
cialmente em t r b  direqbes: em sentidopastoral (como Cipriano), 
em sentido teologico (corno Novaciano) e em sentido filosofi- 
co (corno Arnobio e Lactdncio), mas, neste ultimo caso, nem 
sempre em formas originais e adequadas a finalidade. 

0 s  tradutores e comentadores do sec. IV souberam man- 
ter viva a tradi@o filosofica, sobretudo de estilo platbnico e 
neoplatbnico - neste sentido tiveram particular importdncia 
as traduqaes de Calcidio -, enquanto alguns deles, como Ma- 
rio Vitorino, transpuseram para o ambit0 teologico traqos e 
ideias adquiridas no estudo da filosofia. 

Minucio 
e a sabedoria 
grega 
+ 5 7-2 

Tertuliano: 
credo quia 
absurdum 
+ § 3-5 

Outros escritores 
cristZos 
+ § 6  

0s tradutores 
crist2os 
4 3 7  

1 0 prirneiro escrito 
apoIogktico cristho-Iatino 

0 s  Padres latinos anteriores a santo 
Agostinho foram geralmente muito pouco 
atraidos pela filosofia e, mesmo quando se 
ocuparam dela, niio criaram idCias verdadei- 
ramente novas. A formaqiio cultural dos pri- 
meiros apologistas foi de carater juridico- 
retorico, especialmente no sensivel e vivo 
ambiente africano. Em outros Padres prevale- 

ceram os interesses estritamente teologicos e 
pastorais ou entiio filologicos e eruditos. Em 
geral, o lugar que eles ocupam na historia da 
filosofia C bastante modesto. Sendo assim, 
limitar-nos-emos a uma abordagem sintktica, 
corn o objetivo de conhecer, ainda que apenas 
em linhas gerais, o fundo sobre o qua1 surgiu 
a poderosa figura de santo Agostinho. 

0 primeiro escrito apologCtico em favor 
dos crist2os foi provavelmente o Otavio, de Mi- 
nucio FClix (um advogado romano), escrito 
pelos fins do skculo I1 em forma de dialogo. 



72 Terceira parte - A Patvisiiio no oren cultuval dr lingua lntino 

As finezas ciceronianas e a aparente paca- 
tez no tom geral, proprias de Minucio Fi- 
lix, induziram muitos a falar de um espirito 
conciliador com a cultura pa@. Na reali- 
dade niio C assim, porque, como bem desta- 
caram alguns, os ataques contra os filoso- 
fos gregos, substancialmente, sao bastante 
duros. 

4 8 s  fo r t e s  a t a q u e s  

de  Minhc io  F&lix 
c o n t r a  os filbsofos glregos 

A proposito das concordsncias que 
podem ser constatadas entre os fil6sofos 
gregos e o cristianismo, Minficio FClix es- 
creve: "E note-se bem que os filosofos afir- 
mam as mesmas coisas em que cremos, niio 
porque nds tenhamos seguido os passos de- 
l e ~ ,  mas porque eles se deixaram guiar por 
leve centelha, que os iluminou corn as pre- 
gaC6es dos profetas sobre a divindade, in- 
serindo u m  fragment0 de verdade em seus 
sonhos". 

E ,  depois de acenar A teoria da transmi- 
graqao das almas, propugnada por Pitagoras 
e Platiio, que ele julga verdadeira aberraqiio 
doutriniria, acrescenta o seguinte a p r o p 6  
sito da admissiio da idiia de que as almas 
podem assumir corpos tambim de animais: 
"Essa afirmagiio niio parece de fato a tese de 
um filosofo, parecendo muito mais a tirada 
injuriosa de u m  c6mico". 

Falando de Socrates, dos cCticos e dos fi- 
16sofos em geral, Minucio afirma sem meios- 
termos o seguinte: "Que se vire, portanto, 
por sua conta SBcrates, o palha~o de Ate- 
nas, com sua confissiio de niio saber nada, e 
vanglorie-se com o atestado de um dem6nio 
mentiroso; e tambCm Arcesilau, Carniades 
e Pirro, com toda a turba dos acadEmicos, 
continuem sempre duvidando ( . . .): nds niio 
sabemos o que fazer com a teoria dos fild- 
sofos; sabemos muito bem que siio mestres 
de corrup~iio, corruptos eles proprios, pre- 
potentes e, ale'm do mais, tiio descarados que 
estiio sempre a clamar contra aqueles vicios 
nos quais eles prdprios se afundaram. Nos 
niio trombeteamos sabedoria, mas a levamos 
viva no coraqiio; niio dissertamos sobre a 
virtude, mas a praticamos; em suma, temos 
o orgulho de haver alcanqado aquilo que eles 
procuraram com fatigante empenho e jamais 
conseguiram encontrar". 

n a d a  t&n e m  comum 

A atitude polEmica em relagiio i filo- 
Sofia, assumida por Quinto Setimio Florente 
Tertuliano, foi muito mais forte. Nascido 
pouco depois da metade do siculo I1 em 
Cartago, tem como grande destaque de suas 
obras o Apologe'tico. Outras obras suas in- 
teressantes por virios aspectos Go: 0 tes- 
temunho da alma, Contra os judeus, As pres- 
cri~6es contra os here'ticos, Contra Marciiio, 
Contra os valentinianos, o tratado Sobre a 
a h a ,  A carne de Cristo e A ressurrei@o da 
carne, entre outras. 

Depois de ilustrar no Apologe'tico a 
contraditoriedade dos filosofos e sua imora- 
lidade, Tertuliano contrapoe os filosofos aos 
cristiios do seguinte modo: "Em seu conjun- 
to, ,que semelhanga pode-se perceber entre 
o filosofo e o cristao, entre o discipulo da 
GrCcia e o candidato ao ciu, entre o trafi- 
cante da fama terrena e aquele que faz ques- 
ti50 de vida, entre o vendedor de palavras e 
o realizador de obras, entre quem constroi 
sobre a rocha e quem destroi, entre quem 
altera e quem tutela a verdade, entre o la- 
driio e o guardiiio da verdade?" 

Em outras obras, Tertuliano reafirma 
que Atenas e Jerusalkm nada tEm em comum, 
como tambim a Academia e a Igreja. 0 cris- 
tiio extrai seus ensinamentos do Portico de 
Salom50, que ensina a "procurar o Senhor 
com simplicidade de coragao". Tertuliano 
rejeita qualquer tentativa de fazer do cristia- 
nismo "uma contaminagiio de estoicismo, 
platonismo e dialitica"; com efeito, a fe' tor- 
nu inutil qualquer outra doutrina. 

4 0 fideismo d e  L r t u l i a n o :  

"clredo q u i a  aLsurdum" 

Para Tertuliano, os filosofos sao os 
patriarcas dos heriticos. Como f i  em Cris- 
to e sabedoria humana se contradizem, ele 
escreve em Carne de Cristo: "0 Filho de 
Deus foi crucificado: nao me envergonho dis- 
so, precisamente porque C vergonhoso. 0 
Filho de Deus morreu: isto i crivel, porque i 
uma loucura. Foi sepultado e ressuscitou: isto 
C certo, porque C impossivel". As expressdes 
"prorsus credibile est, quia ineptum est" e 
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"certum est, quia impossibile est" tornaram-se 
muito famosas, e foram condensadas na cCle- 
bre formula "credo quia absurdum ", que resu- 
me muito bem o espirito de Tertuliano. 

Para chegar a Deus, basta uma alma 
simples: a cultura filosofica niio ajuda, at6 
atrapalha. No Testemunho da a h a ,  pode- 
mos ler: "Mas n i o  me refiro hquela alma que 
se formou na escola, que se treinou na biblio- 
teca, que se empanturrou na Academia e no 
Portico da GrCcia e agora d i  seus arrotos 
culturais. Para responder, C a ti que chamo, 
alma simples, ainda no redil, ainda n i o  ma- 
nipulada e privada de cultura, assim como 
Cs naqueles que s6 tern a ti, alma integra que 
vens dos ajuntamentos, das ruas, da fiaqio. 
Preciso da tua ignorincia, porque ninguCm 
confia em quatro noq6es de cultura". E, em 
Apologe'tico, Tertuliano escreve: "0 testi- 
monium animae naturaliter christianae!" 

Apesar dessa viva antifilosofia, Tertu- 
liano, em certa medida, revela-se um est6i- 
co em ontologia. Para ele, o ser C "corpo": 
"nzhil enim, si non corpus, nihil est incor- 
porale, nisi quod non est". Por vezes ha, 
porim, a suspeita de que Tertuliano n i o  dis- 
tinga claramente o corpus da substantia. 

Ele deve ter absorvido essas teses so- 
bretudo de Seneca, que ele muito admirava. 
Deus C corpo, embora sui generis, assim 
como a alma tambim i corpo. 

0 seu De anima, como construqiio on- 
tologica de fundo, representa a antitese exata 
do espiritualismo do Fedon. 

A Tertuliano cabe o merito de ter cria- 
do a primeira linguagem da teologia latino- 
cristi e de ter denunciado muitos erros da 
heresia gnostica, refutada principalmente 
no escrito Adversus Valentinianos. IZ/ 

e dos inicios do 1V 

Na Africa teve muita importincia na 
vida da Igreja siio Cipriano, nascido no ini- 
cio do siculo I11 e falecido ao redor de 258. 
Foi grande pastor e tornou-se a maior auto- 

ridade teologica antes de Agostinho. Desta- 
ca-se nele grande sentido eclesial. Deve-se 
recordar tambCm Novaciano (em atividade 
pela metade do siculo 111), que prosseguiu a 
obra de aprofundamento da linguagem teo- 
logica ticnica iniciada por Tertuliano, e tam- 
bCm foi grande retor, alim de filosofo de 
extraqiio estoica. 

No inicio do sCculo IV. sureiu a obra 
Contra os pagzos, de ~ r n o b i o ,  dgconteitdo 
filosofico, inspirada em grande sentido de 
~essimismo acerca da condic5o do homem. 
que o leva a encontrar em Cristo a unica 
salvaqiio possivel. Mas o cristianismo de 
Arn6bio C superficial. Ele n i o  mostra ter 
familiaridade com a Escritura e, em parte, 
ainda permanece dominado por concep16es 
herCticas e at6 mesmo ~arriis. 

1 "  

Lucio Cecilio Firmiano Lactincio, alu- 
no de Arnbbio, inicialmente ensinou ret6ri- 
ca em Cartago e depois em NicomCdia. De- 
pois de velho (por volta de 317), tornou-se 
preceptor de Crispo, filho do imperador 
Constantino. Foi claramente s u ~ e r i o r  ao 
mestre, mas niio teve idiias filosoficas e teo- 
logicas verdadeiramente originais. Sua obra 
mais conhecida siio As institui~oes divinas, 
em sete livros, que C ao mesmo tempo uma 
polemica contra a religiio pagii e uma apai- 
xonada - mas nem sempre perspicaz - 
defesa do culto e da doutrina cristi. 

Gadutores, comefitadores 

e eruditos cvist&os 

do  skculo 1V 

Sio escassas as contribuiq6es do Oci- 
dente latino no seculo IV. 

Calcidio traduziu e comentou o Timeu 
de Platiio, em chave interpretativa de car;- 
ter mCdio-plat6nico. 

Ambrosio Teodosio Macrobio escreveu 
um Comentario ao sonho de Cipiiio (ou seja, 
ao livro IV do De re publica, de Cicero). 
que sera muito lido na Idade Media. 

Julio Firmico Materno escreveu uma 
obra Sobre o erro das religi6es profanas, 
contra o politeismo pagiio. 

Caio Mario Vitorino traduziu Plotino 
e Porfirio e, tendo-se convertido ao cristia- 
nismo, escreveu tratados teologicos. 

Hilario de Poitiers ficou famoso por sua 
obra Sobre a Trindade, a qual, porCm, n io  
tem implicaqdes filosoficas importantes. 
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Am brosio 
+ §  7 

Jer6nimo 
e Rufino 
+§2 

Entre os varios pensadores (filosofos, tradutores, comen- 
tadores e eruditos) dos secs. Ill-IV destaca-se a figura de Am- 
brosio, bispo de Milao de 374 a 397. Assumiu de Filon o metodo 
alegorico no que se refere a Sagrada Escritura; teve considera- 
vel influencia sobre santo Agostinho, do qua1 foi mestre. 

Devemos lembrar tambem Jer6nim0, autor da traduqao 
latina da Biblia destinada a se tornar can6nica (a Vulgata), e 
Rufino, autor de traduqbes em latim dos Padres gregos (princi- 
palmente Origenes). 

Uma figura de grande destaque foi 
Ambrosio, bispo de Mil50 de 374 a 397. 
Ambrosio foi grande como pastor, homem 
de agio e erudito, mas n i o  e um pensador 
original. 

Foi escritor muito fecundo. Tanto em 
teologia como em exegese biblica, depen- 
de amplamente dos Padres gregos. Sua 
originalidade se encontra sobretudo nos 
escritos ktico-pastorais, campo no qual 
deve-se destacar o seu De officiis ministro- 
rum (que, de resto, se inspira em Cicero), 
no qual identifica o officium medium com 
os mandamentos divinos que valem para 
todos e o officium perfectum com os con- 
selhos de perfeigio que valem para os san- 
tos. Com Ambrosio, o conceit0 greco-ro- 
mano de officium (criado pela antiga Estoa 
e levado ao primeiro plano por PanCcio e 
Cicero) k assim repensado em bases cris- 
tis, tornando-se categoria moral estavel no 
Ocidente. 

Suas obras em geral podem ser dividi- 
das em quatro grupos fundamentais. 

1) 0 s  escritos exegkticos que nascem, 
a maioria, das reelaboraqdes de homi- 
lias e que se reportam em larga medida ao 
mCtodo de leitura da Biblia proposto por 
Filon de Alexandria, e que consistia em 
aplicar de mod0 sistematico a alegoria filo- 
sofica. 

2) As obras morais, entre as quais salien- 
ta-se o ja citado De officiis ministrorum. 

3) 0 s  escritos dogmaticos, que freqiien- 
temente t tm carater poltmico contra as dou- 
trinas herkticas. 

4) As obras de caracteristicas variadas co- 
mo os hinos, os discursos e as cartas.i 

Jer6nimo (nascido entre 340 e 350 e 
falecido entre 410 e 420) foi, sem duvida, o 
mais douto dos Padres da Igreja latina, bas- 
tando citar seu perfeito conhecimento do 
latim, do grego e do hebraico. Por tais com- 
pettncias o papa Dimaso lhe conferiu o 
encargo de rever as varias traduqdes latinas 
da Biblia que circulavam entio e que mos- 
travam algumas discordincias. Mas, desde 
os trabalhos preliminares, JerBnimo perce- 
beu que n i o  bastava simples revisiio, mas 
que era necessario um recurso sistematico 
i s  fontes gregas (por exemplo, no que se 
refere ao Antigo Testamento, a traduqio dos 
Setenta) e hebraicas. A traduqio de Jer6nimo 
(que ocupou o periodo de 391 a 406) tor- 
nou-se canh ica ,  corn o nome de Vulgata. 

Alkm disso, JerBnimo foi autor de 
obras exegeticas do Antigo e do Novo Tes- 
tamento, de escritos de cariter dogmatic0 e 
poltmico, de homilias e de rico epistolirio 
muito apreciado na Idade Mkdia. 

Por fim, cabe mencionar Rufino (fale- 
cido em 410), que teve o mkrito de traduzir 
para o latim obras de Padres gregos, entre 
as quais as de Origenes (e sobretudo a ele 
que devemos a possibilidade de poder re- 
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construir hoje a obra Sobre os principios, Mas o espirito latino se expressou so- 
de Origenes). Outras tradg6es importantes bretudo em Agostinho, com quem a Pa- 
foram as da Histdria eclesiastica de EusCbio tristica alcanqou os seus mais altos cumes e 
de CesarOia e de alguns discursos significa- com quem encerrou-se definitivamente uma 
tivos de Gregorio de Nazianzo. Cpoca e abriu-se uma nova. 

Saizto Atnbrcisio 
e otftros santos, 

m urn purnel pintado 
.mbrbsio de FossLzno, 

dito o Hcrgognow, 
atillo nil f,oinOardia 

entre 148 1 e 1522 
(Certosa de Pauiaj. 
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entre filosofos s cristhos 

Ratomondo os tssas da Justino a da 
Clsmanta, Minkio Fdix rsvisa no Octavius 
todos os filosoFos gragos, notondo qua coda 
urn dales dascobriu porta do vardada qua 
sa raFare o Dsus: os cristdos, portonto, 560 
os filosoFos por dafinigdo a todos os filoso- 
Fos s6o da olgurn modo cristcios. 

E o que dizemos de Deus sendo que 6 a 
intelig&ncia, a razdo, o espirito universal? 

Se te agrada, podemos fazer uma revi- 
sdo das doutrinas dos filosofos; perceber6s que 
estes, embora com linguagem diferente, estdo 
de acordo, todavia, no substbncia, e admitem 
nossa propria opinido. 

Deixo de lado os filosofos antigos e os 
primitives que mersceram o apelat~vo de s6- 
bios apenas por suas sentenps, e me dirijo 
em primeiro lugar a Tales de Mileto, que foi o 
primeiro a se ocupar de coisas celestes. Ele 
afirmou que o principio de todas as coisas & a 
6gua, e que Deus & a intelighcia ordenadora 
que da 6gua formou todas as coisas. De mi- 
nha parte, confesso qua esta doutr~na da 6gua 
e do espirito & tdo profunda e sublime que me 
parece dificil que tenha sido inventada por um 
homem, e a considero mais corno inspirada por 
Deus. V&, portanto, como a opinido do filo- 
sofo mais ant~go seja quase semelhante d 
nossa. Rnaximenes depois e, depo~s ainda, 
D~ogenes afirmam que & o ar um deus imenso 
e inf~n~to: tamb&m eles, portanto, t&m sobre a 
d~vindade uma opinido semelhante d nossa. 
R seguir, Rnax6goras entende Deus como In- 
telig&nc~a ~nf~nita que ordena e move o univer- 
so; enquanto para P1t6goras Deus & um espi- 
rito que permela todo o universo e do qua1 se 
origlna tambbm a vida an~mal. Sabe-se que 
Xenofanes afirma que Deus & ~nf~nito e que 
tem uma intelighcia; e que Rntistenes, em- 
bora admitindo que sdo muitos os deuses do 
povo, reconhece apenas urn como verdade~ro 
e primeiro entre todos; e que Espeus~po cho- 
ma Deus uma forp do natureza pelo qual s6o 
governadas todas as colsas. 0 que mais que- 

rerias? Democrito, que & tamb&m aquele que 
por primeiro colocou em baila os 6tomos, ndo 
chama heqijentemente a natureza como Deus? 
E o proprio Epicuro, que represento os deuses 
em perp&tuo repouso, ou at& ndo os admits, 
todavia pde a natureza acima de todas as coi- 
sas. Rr~stoteles ndo exprime sempre uma unl- 
ca pothncia divina, chamando Deus ora a inte- 
lig6ncia e ora o mundo, e outra vez apresenta 
explicitamente Deus como o que governa o 
mundo. Tamb&m Teofrasto demonstra ter v6- 
rias opinides: ele coloca antes de qualquer 
coisa o mundo, mas outras vezes a intelighn- 
cia divina. E tamb&m Her6clides PBntico, em- 
bora tambdm este mut6vel em suas opinides, 
admits que o mundo 6 governado por uma 
mente divina. TambGm Zendo, Crisipo e Cleanto, 
apesar das diversas opinides, acabam por ad- 
mltlr que a Prov~d&ncia & un~ca: com efeito, para 
Cleanto Deus & ora a ~ntel~g&ncia, ora a alma, 
ora o or; para Zendo, que foi seu mestre, o 
pr~ncipio que governa o mundo 6 ora a lei na- 
tural e divina, ora a razdo, e ele proprio com- 
bate e refuta com muito entusiasmo aquilo que 
& o erro comum, dizendo que Juno ndo & mais 
qua o or, Jupiter o cG:u, Netuno o mar, Vulcdo o 
fogo e demonstrando de modo semelhante 
que tamb&m os outros deuses venerados pelo 
povo ndo sdo mais que os proprios elementos 
da natureza. R mesma teoria & sustentada de 
perto por Cris~po: para ele Deus & ora uma 
potkncia divina dotada de razdo, a natureza e 
o mundo, ora o destino fatal; e demonstra imi- 
tar Zendo quando d6 uma ~nterpreta~do f~s~o-  
logica dos poemas de Hesiodo, de Homero e 
de Orfeu. De resto, esta doutrina foi tamb&m 
sustentada por Diogenes de BabilBnia, que 
af~rmava que m~tos, como o parto de Jup~ter 
e o conseqijente nascimento de Minerva, e 
outros semelhantes, eram apenas simbolos 
de fen6menos naturals e ndo de deuses. Xe- 
nofonte, discipulo de Socrates, sentenc~a ao con- 
tr6r1o que, uma vez que G: ~mpossivel ver a FI- 
gura do verdade~ro Deus, por isso mesmo & 
inutil pesquis6-la, e o esto~co Rristao acres- 
centa que & de todo ~mpossivel pod&-la en- 
tender; impllcltamente um e outro, justamente 
porque des~stem de pod&-la entender, mos- 
traram perceber a majestade de Deus. 0 racl- 
ocinio de Platao a respeito de Deus e a res- 
peito do propr~o conteudo da re11g160 G: mas 
claro, e, se ndo fosse contaminado pela mis- 
tura de preconce~tos politicos, seria um raclo- 
cin~o que poderia parecer insp~rado pelo c&u. 
Ele, com efeito, no seu Timau, diz que Deus G: poi 
do mundo, formador das coisas celestes e das 
terrenas, e tal qua, por causa da infin~ta e In- 
crivel pot&nc~a, & dificil folar dele a outros. 
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Estas opinibes, mais ou menos, podem ser 
consideradas semelhantes 6s nossas, uma 
vez que reconhecemos e d~zemos que Deus 
& pal de todas as coisas, mas n6o falamos dis- 
so a n6o ser quando somos interrogados a pro- 
pos1to. 

Rssim expus as op1n16es de quase todos 
aqueles f~losofos qua podem cons~derar como 
sua gloria mais excelsa ter ~ndicado - embora 
com nomes diversos - um so Deus, e poderia- 
mos tambdm pensar que hoje os crist6os s6o 
justamente f~losofos ou ent6o que, desde aque- 
la &poco, os f~losofos foram cristbos. 

A filosofia e o cristianismo 
est6o em contradi@io 

No Gmbito dos Padres apologistos, 
Tertuliono 6 express80 cio tendhncio ontifi- 
iosofico que pretendia rejeitor completornen- 
te os doutrmos dos grqos. I3 f6 crist8, corn 
efeito, torna inutil todo doutrmo filosof~co 
openos rocionol, porque o f6 Q supsrior 6, 
roz80. 

1. R antiguidade das Sagradas Escrituras 
das quais apreenderam 
os proprios pagtios 

Tambem aqul me socorre a ja consol~da- 
da ant~gu~dade da escntura d~v~na Sobre a base 
de tal ant~gu~dade n6o se podera contestar ter 
ela representado o tesouro com o qua1 atlnglu 
toda a sabedor~a posterlor E sa eu ndo sentls- 
se a oportun~dade de reduz~r o peso desk  vo- 
lume, ter-me-la prolongado mu~to nesta de 
monstra@o sem hmltes 

Ha poeta ou sof~sta que n6o se tenha 
dessedentado na fonte dos profetas? E de la 
que os f~losofos extralram allmento para a 
fecundldade de seu engenho E o que eles to- 
maram de nos que os torna nossos vlz~nhos, 

e provavelmente & por isso que a filosofia 
f o ~  expulsa por certas leg~sla<bes como a dos 
tebanos, dos espartanos, dos habitantes de 
Rrgos. 

Rproximando-se de nossas coisas, mas ao 
mesmo tempo, como d~ssemos. Clvidos unlca- 
mente de gloria e de fdtua eloqij&nc~a, estes 
representantes da cultura profana, quando nas 
santas p6ginas se defrontaram com a190 capaz 
de satisfclzsr sua curiosidade, o traduziram em 
elucubraq%s proprias. 

N6o estavam suficientemente persuadidos 
de seu cardter d ~ v ~ n o  para serem capazes de 
abster-se de qualquer ~nterpola@o tortuosa, e 
n60 estavam em grau de compreend6-las, es- 
crituras Clrduas e nebulosas como sao, de modo 
a permanecer impenetrdve~s aos propr~os he- 
breus dos quais tamb&m pareciam ser pro- 
priedade reservada. Pois se a verdade se os- 
tentava com sua luzente simplicidade, mais a 
cavilosidade humana negava seu assentlmen- 
to e flutuava, acabando por reduzir 6 incerteza 
aqu~lc qua b prlmelra vista aparecera como 
indubitdvel. 

Haviam encontrado Deus puro e indu- 
bit6val e ousaram submet&-lo a discuss60, dis- 
sertando sobre sua natureza, seus atributos. 
sua sede. 

Rssim, alguns o proclamaram ~ncorporeo; 
outros, corporeo: e els os plat6n1cos e os estoi- 
cos. Outros disseram que ele constava de Cltomos, 
outros de numeros: e eis Epicuro e Pitdgoras. 
Outros disseram que ele era fogo, conforme 
pareceu a Herdclito. 

0 s  plat6nicos o consideraram provid&n- 
cia das colsas; outros, ao contrdrio, ou seja, os 
ep~curistas, o designaram inerte e indiferente 
e, por asslm d~zer, ausente de todas as coisas 
humanas. 

0 s  estoicos colocaram-no fora do mundo 
em ato de fazer mover em circulo, como um olel- 
ro, esto mole universal do mundo. 0 s  plat6ni- 
cos, ao ~nv&s, o pussram no drnbito do mundo 
como um tlmonelro presente na nave por ele 
dirig~da. 

lgualmente variam as op~n~bes dos f~ lo-  
sofos a proposito do proprio mundo, se houve 
ou n6o um pr~ncipio, se hover6 ou 060 um fim. 
N6o hd malor concorddncia sobre a natureza 
da alma, que alguns cons~deram divina e eter- 
na, outros, corruptivel. Coda um a seu gosto 
transformou ou aumentou as opini6es prece- 
dentes. 

Nenhuma maravdha, portanto, se nossas 
ant~gas trad~<bes of~cia~s foram alteradas pe- 
las elucubra@es dos filosofos. Da estlrpe de 
tals f~losofos pulularam aqueles que deforma- 
ram e falsificaram com suas opin~des nosso pro- 
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prlo acervo documentar~o para acomoda-lo as 
oplnldes dos f~losofos De um so cam~nho flze- 
ram numerosas tr~lhas obl~quas e 1nexpl1c6ve1s 
Dl90 ~sso de passagem para que nlnguem In- 
vente de equlparar nos aos f~losofos justamen- 
te por esta reconhec~da e adm~t~da var~edade 
exlstente em nossa conf~ssdo e de deduz~r da 
mult~pl~c~dade das op~n~des uma car&nc~a da 
verdade 

Sem hes~ta$%s contrapomos aos adul- 
teradores de nossa doutrlna o argument0 pre- 
l~rnlnar do prescr~@o, em nome do qua1 pro- 
clamamos como ljn~ca regra ds verdade aquela 
que nos f o ~  transmltlda por Cr~sto med~ante 
seus apostolos, dos quais & f6c1l constatar o 
qua0 tard~os sdo estes d~scursos comenta- 
dores 

2. A alma n6o se dirige no Capitolio 
mas a Deus, 
e i Ievada instintivamente ao cristianismo 

Rqusle que adoramos 6 o Deus uno e 
irnico que tirou do nada, para decoro de sua 
infinita majestade, toda esta mole lmensa do 
mundo, com o s~mples comando de sua pala- 
vra, com a s~mples explosdo de seu gesto lnte- 
ligente, com o simples desdobramento de sua 
pot&ncla, esta mole imensa com todo o equl- 
pamento de seus elementos, de seus organis- 
mos corporeos, de seu exdrcito esp~r~tual. Ndo 
sem razdo os gregos aplrcaram o qualificativo 
especifico: o cosmo. Ele & ~nvisivel, embora 
possamos divis6-lo e percebe-lo. Ele est6 al&m 
de toda a nossa compreensdo, embora a sen- 
sibil~dade humana esteja em grau de percab&- 
lo e calcul6-lo. Por isso & verdadeiro, embora 
sendo tho grande. 0 que se pode ver, tocar, 
aval~ar, 6 inferior ao olho humano que o perce- 
be, 6s mdos que o contaminam apalpando-o, 
aos sentidos med~ante os quais o encontramos. 
0 infin~to so & conhecido de si mesmo. Deus & 
suscetivel de compreensdo apenas pela sua su- 
perioridade a toda compreensdo. R extraordl- 
n6r1a grandeza o torna ao mesmo tempo co- 
nhec~do e desconhec~do para os humanos. Rqui 
repousa toda a soma de culpab~lidade daque- 
les que ndo o querem reconhecer: a ~mpossibl- 
lidads de ignor6-lo. 

Quere~s que dele demos as provas me- 
dlante suas obras tdo numerosas e tdo gran- 
diosas, que nos cont&m, que nos sustentam, 
que nos alegram, qus nos aterrorizam? Quere~s 
que dele tragamos o testemunho do fundo da 
propria alma? CIS a voz desta alma. Prem~da no 

c6rcere corporeo. ferida e manchada por costu- 
mes deformantes, esgotada pelas paixdes e 
pelas libidinagens, hberta de dignidades men- 
tirosas, pois bem, apenas tenha um instante de 
arrepend~mento, logo que tenha um indicio de 
cura de seus desregramentos, de sua letarg~a, 
de was doen~as cong&n~tas, ndo sabe fazer 
outra coisa a ndo ser nomear Deus com um uni- 
co nome, Deus, porque 6 o verdadeiro nome 
de Deus. Qua1 6 a exclama@o de todos? "Deus 
grande, Deus bom. Seja o que Deus quer". Mas 
h6 mais. R propr~a alma o reconhece comojulz. 
"Deus o sabe, entrego-me a Deus, Deus provi- 
dencie". 0 testemunho da alma levada instinti- 
vamente ao crist~anismo! 0 que mais? Saindo 
destes incidentes a alma ndo se d~rige ao 
Capitolio, mas ao cbu. Ela sabe mu~to bem qua1 
6 a moradia do Deus vivo: dele, com efeito. 
tirou sua origem. 

T~ r tu lmo ,  
Rp~IogQbco, XVI I 

3. N60 h6 wmelhanp entre o filosofo grego 
e o crist6o 

Rlgu&m objetar6 que tamb&m entre os 
nossos hd aqueles que faltam para com as ins- 
tru~des do disciplina. Mas lembral-vos de que 
estes de~xam ~med~atamente de ser cons~dera- 
dos cr~stdos entre nos. Vossos filosofos, ao In- 
v&s, tendo na consc~&ncia aquela carga de er- 
ros, permanecem no numero e no decoro da 
sabedor~a. 

No conjunto, que semelhan~a se pods 
captar entre o filosofo e o cristdo, entre o disci- 
pulo da Gr6cia e o cand~dato ao c&u, entre o 
traf~cante do fama terrena e aquele que foz 
questdo de vida, entre o vendedor de palavras 
e o real~zador de obras, entre quem constro~ 
sabre a rocha e quem destroi, entre quem alte- 
ra e quem tutela a verdade, entre o ladrdo e o 
guardido do verdade? 

Tertul~ono, 
Rpolog~tico, XLVI I 

4. A sabedoria i estultice 

Estas sdo as doutr~nas dos homens e dos 
dem6nios, nascldas do espirto do sobedorla 
terrena para aqueles ouv~dos que t&m o prurl- 
do de ouvi-10s. Mas o Senhor chamou de 
"estultice" tal sabedor~a, e escolheu aquilo que 
& estulto para o mundo a fim de confundir tam- 
b&m a propr~a filosof~a.' Pois a filosofia & a ma- 

'C f  1 Corintios 1.27. 3,19 
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tdria da sabedoria terrena, intdrprete temer6- 
ria do natureza e da disposi@o divina. Portan- 
to, as proprias heresias sdo subornadas pela 
filosofia. [ . .  . ]  

Daqui derivam os mitos e as genealogias 
intermin6veis e as questdes estdreis e os dis- 
cursos que serpenteiam como caranguejo: de- 
las nos mantdm distantes o apostolo, decla- 
rando explic~tamente, quando escreve aos 
Colo~sensss,~ que dsvsmos nos manter em 
guarda com a Filosofia e sua vd seduq5o - 
"estai atentos para que algudm nd0 vos enga- 
ne por meio da filosofia e sua vd seduq50, con- 
forme a tradiq3o dos homens" -, em contraste 
com a provid&ncia do Espirito Santo. Paulo es- 
tivera em Rtenas, e conhecera, graqx aos en- 
contros que ai fizera, esta sabedoria humana 
que pretende possuir a verdade e a corrompe, 
tambdm ela de v6rios modos dividida em suas 
hersslas, ou seja, na variedade de suas seltas 
que mutuamente se contrastam. 

Portanto, o que Rtenas e Jerusalhm t&m 
em comum? 0 que a Rcademia e a Igreja 
t&m em comum? 0 que os hereges e os cris- 
tdos t&m em comum? Nossa disciplina vem do 
port~co de Salomdo, o qua1 ensinara que se 
devia procurar Deus com s~mpl~cidade de cora- 
<do. Pensem nlsso aqueles qua inventaram 
um cristianismo estoico e plat6nico e dialdtico. 
NBo precisamos da curiosidade, depois de Je- 
sus Cristo, nem da pesquisa depois do Evan- 
gelho. Quando crernos, ndo sentimos neces- 
sidade de crer em outra coisa, uma vez que 
cremos antes isto: ndo hover motivo de ter de 
crer em outra coisa. 

Tertuliano. 
Sobre o prescr@io contra os har6ticos. 

7.1 -9. 

5. R F6 acima da raztio 

H6 certamente outras colsas igualmente 
estultas, que se referem 6s ofensas e b paixao 
de Deus: do contr6ri0, qua estes digam que d 
prud&ncia a cruclfix60 de Deus. Elimina, portan- 
to, tambdm isto, Marc~do,~ e sobretudo ~sto. 0 
que, com efeito. 6 mais indigno de Deus, o que 
merece maior rubor, o nascer ou o morrer, o 
carregar a carne ou o carregar a cruz, o ser cir- 
cunclso ou o ser traspassado, o ser nutrido ou 
o ser sepultado, o ser deposto em uma manje- 
doura ou o ser escondido em um sepulcro? Se- 
r6s mais s6bio se ndo tiveres crido nem nessas 
coisas. Mas ndo ser6s s6bio se ndo tiveres sido 
estulto no meio do mundo, crendo nos coisas 
estultas de Deus. 

Talvez ndo tenhas tirado de Cristo as pai- 
xbes, enquanto, como fantasma, ele estava 

pr~vado da poss~bilidade de senti-las? Disse- 
mos antes que ele ter~a podido sofrer igual- 
mente bem o ludibrio n6o real do natividade e 
da 1nf6ncia 1magin6r1a. Mas, responde-me 
agora, assassino da verdade: Deus n6o foi ver- 
dade~ramente crucificado? N60 morreu verda- 
deiramente, uma vez que verdadeiramente cru- 
c~f~cado? Ndo ressuscitou verdadeiramente, 
obviamente porque estava verdade~ramente 
morto? 

Por conseguinte, ter6 errado Paulo, que 
sustentava ndo saber outra coisa a ndo ser que 
Jesus fora cru~ificado;~ ter6 errado por acres- 
centar que fora s~pultado;~ ter6 errado afirman- 
do que tinha res~uscitado?~ Falsa 8, portanto, 
nossa fd, e ser6 um fantasma tudo aquilo que 
esperamos de Cr~sto, Marcido, o mais celerado 
entre os homens, tu que desculpas os homici- 
das de Deus: desses, com efeito, Cristo nada 
teve a sofrer, se nada sofreu na realidade. Pou- 
pa a unica esperan(a de todo o mundo: por 
que destro~s a vergonha da fd, que nos d ne- 
cess6ria? Tudo o que d indigno de Deus d ut~l 
para mlm: estou salvo se ndo estivar envergo- 
nhado a respeito de meu Senhor, que diz: "quem 
se envergonhar de mim, tambdm eu me enver- 
gonharei dele".' 

Ndo acho que existam outros motivos de 
vergonha, os quais, mediante meu desprezo 
pelo rubor, possam demonstrar-me que face 
bem de ser impudente e que a minha d uma 
feliz estultice. 0 Filho de Deus foi crucificado: 
ndo me envergonho, uma vez que deveria me 
envergonhar. 0 Filho de Deus tambhm foi mor- 
to: d sem duvida crivel, pois se trata de uma 
coisa tola. E depois de ser sepultado ressusci- 
tou: d uma coisa certa, porque 6 uma coisa im- 
possivel 

Tertul~ano, 
Sobre o carne d e  Cristo, 

5.1-4. 

Yf. Colossensas 2.8. 
3 M o r c ~ ~ o  (sQc. II) se inspirovo nos concep<des gnos- 

tlcas e rejeitnvo o Rntigo Testamento a a concep<do de 
Deus oqui expressa, em favor da concep~do de Deus 
como omor expressa no Novo Testamento. Deus havia- 
se encornado em Cristo, ossumindo um corpo ndo real, 
mns aporenta. Tertuliano, em opos@o a assa concep- 
<do, escraveu umo obra da peso chomada Contm 
Morctio 

4CF. 1 Corintios 2.2. 
51dem, 15,4 
bldam, 1 5,16- 19. 
'Moteus 10.33 
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Rmbrosio, bispo de M~ltio, utilizo v6rios 
concetos hlosohcos deduzidos tonto do tro- 
digdo plotbn~co quonto clo trodigdo esto~co. 

No trecho seguinte reinterpreto em cho- 
VG cristti o doutrino plotbnico do justigo. 

R irnportdncia da justi~a pode ser enten- 
dido a partir do fato de que ela nd0 sofre ex- 
ceg6es nem de lugares nsm de pessoas nem 
de tempos, mas 6 garantido tamb&m aos inimi- 
90s; por isso, se foi combinado com o ~nim~go o 
dia ou o lugar para a batalha, considera-se con- 
tra a justiga preveni-lo sobre o lugar ou o tempo. 
H6 diferenp, com efe~to, entre o ser pego de 
improviso por uma batalha ou por um duro con- 
f ront~ ou depois de uma situa@o antecedente 
favor6vel ao advers6r10 e a um caso fortuito. 
Dai que se faz vinganp rnals 6spera contra os 
inim~gos mas encarnigados, ou seja, contra os 
deslea~s e os qus cometeram maiores ofen- 
sas, como no caso dos madionitas que, por 
meio de suas mulheres, induziram ao pecado 
muitos do povo hebreu, de modo que tambhm 
sobre o povo dos pals ss derramou a colera 
de Deus. 

E por tal motivo aconteceu qua Moisbs, 
obtida a vitoria, 1-160 de~xou sobreviver nenhum 
deles. Quanto aos gabaon~tas, que invadiram 
o povo dos pais mais com o embuste do que 
com a gusrra, Josu& ndo os aniquilou no bata- 
Iha, mas os humilhou impondo-lhes condigdes 
ofenslvas. El~seu, por sua vez, ndo concordou 
com a vontade do re1 de Israel de matar os sirios 
que, no decorrer do assdd~o, introduz~ra na C I -  

dade ferdos pela cegueiro momentbnea, para 
que ndo pudessern ver onde entravam, mas 
disse: "N6o ferir6s aqueles que ndo capturaste 
com tua langa e tua espada; oferece-lhes pdo 
e 6gua para que comam 5 bebam e sejam d e ~  
xados llvres e se dlrljam a seu senhor" Rg~u de 
tal rnodo para que eles, ~nduz~dos por um trata- 
mento humano, se mostrassem gratos. Dai por 
diante os p~ratas da Sirla cessaram de invadir a 
terra de Israel. 

Se a just@ vale tamb&m na guerra, deve 
a~nda mals ser observada no paz. E tol benefi- 
c~o  o profeta fez bquelss que v~eram para 
captur6-lo. Com efato, ao saber que era Eliseu 
quem se opunha a todos os seus planos, o rei 
da Sirla h a m  mandado seu exhrcito para 
assedi6-lo. Vendo tal exhrcito, G~ezi, servo do 
profeta, comegou a preocupar-se com sua pro- 
pria salvagdo. Mas o profeta Ihe disse: "Ndo 
temas, porque os que est6o conosco s6o ma18 
numerosos dos qua os que estdo corn eles". 0 
profeta orou para que os olhos de seu servo se 
abrissem, e, depois ds abertos, G~ezi v~u todo 
o monte cheio de cavalos e de carros 00 redor 
de Eliseu. Enquanto os imm~gos vinham contra 
ele, o profeta d~sse: "F~ra o Senhor com a ce- 
gueiro o e x h t o  do Sir~a". Obtendo a grap. 
disse aos Sirios: "Segui-me e eu vos conduzire~ 
at& o homem que procurais". E viram Eliseu, qus 
estavam ansiosos por capturar 5, embora ven- 
do-o, ndo podiam dele se apoderar. € claro, 
portanto, que tamb&m no guerra & precis0 ob- 
servar a lealdade 5 que trair a palavra dado 
ndo pods ser um ato de honra. 

Por fim, tamb&m aos Inlmlgos davam um 
nome agrad6vele os chamovam de "estrangei- 
ros"; com efeito, conforme o uso antlgo, os es- 
trangsiros (peregrmos) eram chamados de hos- 
pedes (hospes). E podemos dizer que tambBm 
este costume foi herdado dos nossos porque 
os hebrsus chamavam seus inimigos de "de 
outra ra~a "  (ollophylos), ou seja, com a pala- 
vra lat~na olien~genos [nasc~dos em outro lu- 
gar]. Rsslm, no prime~ro hvro dos Reis lemos: 
"E aconteceu que naqueles d~as gente de ou- 
tra raga [f~l~steus] se reunlram para combater 
contra Israel". 

0 fundamento do justip i; a lealdade, o 
cora<do do justo med~ta pensamentos de leal- 
dade, e o justo que se acusa funda a justvp 
sobrs a lealdade, porque sua justica se manl- 
festa quondo confessa a verdade. Tamb&m o 
Senhor, por boca de Isaias, d~z: "Cis: eu coloco 
uma pedro como fundamento para Sido", lsto 
6, Cristo como fundamento da lgreja. Cristo, com 
efe~to, & a fd de todos: a Igreja 6, por assim 
d~zer, a norma da justi~a, o direito comum de 
todos: ao mesmo tempo ora, ao mesmo tempo 
age, ao mesmo tempo & posta b prova. Rss~m, 
quem renega a si mesmo, este 6 digno de Cris- 
to. Tambhm Paulo p& Cristo como fundamento. 
a f~m de que sobre els fund6ssemos as obras 
de justica, pols a f& & fundamento; nas obras, 
se m6s, est6 a iniqu~dade; se boas, a just~p. 

Rmbros~o, 
0 s  dever~s. 



S a n t o  Agos t i nho  

e o apogeM d a  Pat r i s t i ca  

- I. P\ vida, a e v o l q ~ o  espiritual 
e as obras de s a ~ t o  P \ g ~ ~ t i ~ h ~  

Agostinho (354-430) e o mais importante dos Padres da Igreja. Seu itinera- 
rio espiritual e filosofico foi muito articulado: a miie M6nica, pela sua firme e 
tenaz fe, e o bispo Ambrosio, que Ihe ensinou o metodo da 
exegese alegorico-filosofica da Biblia, tiveram papel decisivo A for,,-,ac~o 
na sua conversiio ao cristianismo. Sua formaqiio cultural foi so- ,spiritual 
bretudo de lingua e de inspiraqiio latina, marcada quando mui- e fi~osofica 
to pela retorica, disciplina que Agostinho ensinou na Africa e + 5 1-2 
em Miliio. 

0 s  modelos culturais que sobre ele influiram foram os seguintes: Cicero, que 
o converteu a filosofia; o Maniqueismo, que influenciou boa parte de sua vida 
anterior a conversiio e tambem a posterior, enquanto aspera e prolongada foi sua 
pokmica antimaniqueista; o pensamento neoplat6nico (particularmente de Plotino 
e de Porfirio), que Ihe acrescentou a dimensiio do supra-sensivel, alem, natural- 
mente, da Biblia e particularmente das Cartas de Paulo. 

A liltima parte da vida de Agostinho foi dedicada a luta contra as heresias 
dos Donatistas (que niio queriam readmitir na comunidade aqueles que tinham 
abjurado durante as perseguic;6es) e dos Pelagianos, que niio consideravam o pa- 
pel da graqa divina na salva@o. 

A vasta produqiio literaria de Agostinho pode ser dividida do seguinte 
modo: 

1) obras de carater filosofico (particularmente todos os dialogos); 
2) obras teologicas, entre as quais sobressai A Cidade de Deus; 
3) escritos exegeticos e poli$micos, principalmente contra os Maniqueus, os 

Pelagianos e os Donatistas. 
ConfissBes, que e a obra mais significativa de Agostinho, A p r o d y d o  

constitui, tambem no ghero, uma novidade absoluta. + § 3  

1 A vida 

AurClio Agostinho nasceu em 354, em 
Tagaste, pequena cidade da Numidia, na Afri- 
ca. Seu pai, Patricia, era pequeno proprieta- 
rio de terras, ainda ligado ao paganism0 (so 
iria se converter no fim da vida). Ja sua mie, 
MGnica, era uma fervorosa cristi. Depois 

de ter freqiientado as escolas em Tagaste e na 
vizinha Madaura, conseguiu ir para Carta- 
go, gragas a ajuda financeira de um amigo 
de seu pai, para realizar seus estudos de re- 
torica (3701371). Sua formagio cultural re- 
alizou-se inteiramente em lingua latina e com 
base nos autores latinos (so superficialmen- 
te e n i o  de muito bom grado ele se aproxi- 
mou do grego). Para ele, Cicero manteve-se 
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durante longo tempo como modelo e ponto 
de referincia essential. 

Na ipoca de Agostinho, o ret6rico ja 
perdera seu papel antigo, que, como sabe- 
mos, era um papel politico e civil, tendo-se 
tornado essencialmente professor. E, assim, 
Agostinho ensinou primeiro em Tagaste 
(374) e depois em Cartago (375-383). Mas 
a turbulincia dos estudantes cartagineses o 
levou a transferir-se para Roma em 384. 

No mesmo ano, passou de Roma para 
Mil20, onde assumiu o cargo de professor 
oficial de retorica da cidade. Agostinho che- 
gou a Mil20 graqas ao apoio dos maniqueus, 
dos quais, como veremos, foi seguidor du- 
rante certo periodo. Mas em Mil20, entre 
384 e 386, atravis de profundas reflexoes 
espirituais, amadureceu sua convers2o ao cris- 
tianismo. Conseqiientemente, Agostinho de- 
mitiu-se do cargo de professor oficial e reti- 
rou-se para Cassiciaco (na Briincia), numa 
chicara, onde passou a levar uma vida em 
comum com os amigos, a m2e, o irm2o e o 
filho Adeodato. 

Em 387, Agostinho recebeu o batismo 
do bispo Ambr6sio (que desempenhou um 
papel n2o desprezivel, ainda que indireto, 
em sua convers20) e deixou Milio para re- 
tornar ii Africa. No caminho de volta, em Os- 
tia, morreu sua m2e,,M8nica. Agostinho so 
conseguiu voltar A Africa em 388, porque 
Maximo havia usurpado o poder naquela 
regi2o e a viagem se tornara perigosa. Nes- 
se meio tempo, esteve em Roma, onde per- 
maneceu durante quase um ano. 

Voltando finalmente a Tagaste, vendeu 
os bens paternos e fundou uma comunida- 
de religiosa, logo adquirindo grande noto- 
riedade pela santidade de sua vida. Em 391, 
quando se encontrava em Hipona, foi orde- 
nado sacerdote pel0 bispo Valirio, sob pres- 
s2o dos fiiis. Em Hipona, ele ajudou Valirio, 
sobretudo na prega@o, e fundou um mos- 
teiro, onde se reuniram velhos e fiiis ami- 
gos, aos quais se uniram novos adeptos. 

Em 395, foi consagrado bispo. E, no 
ano seguinte, com a morte de Valirio, Agos- 
tinho tornou-se bispo titular. Na pequena 
cidade de Hipona, travou grandes batalhas 
contra cismaticos e heriticos, nela escreven- 
do tambim seus livros mais importantes. 
Daquela pequena localidade africana, com 
seu pensamento e sua obra tenaz, determi- 
nou uma reviravolta decisiva na hist6ria da 
Igreja e do pensamento do Ocidente. Mor- 
reu em 430, enquanto os viindalos sitiavam 
a cidade. 

Todas essas fases de sua vida e os acon- 
tecimentos a elas relacionados, em muitos 
aspectos, mostraram-se decisivas para a for- 
rnaqiio espiritual e a evoluqio do pensamen- 
to filos6fico e teol6gico de Agostinho. Por 
isso, falaremos com mais pormenores des- 
ses aspectos. 

a )  A primeira personalidade que inci- 
diu profundamente sobre a alma de Agos- 
tinho, sem duvida, foi a de sua m2e, M8nica 
(ja a figura de seu pai, Patricio era bastante 
esmaecida e evanescente). Foi ela quem, com 
sua firme f i  e seu coerente testemunho cris- 
tao, lanqou em certo sentido as bases e cons- 
truiu as premissas da futura conversiio do 
filho, sobre o qual, depois, exerceu estimulo 
muito tenaz. MBnica tinha cultura modes- 
ta, mas possuia a forga daquela f i  que, na 
religi2o pregada por Cristo, mostra aos 
humildes as verdades que oculta aos doutos 
e sabios. Assim, as verdades de Cristo vis- 
tas atravis da forte f i  de sua m2e constitui- 
ram o ponto de partida da evoluq2o de 
Agostinho, embora por diversos anos ele 
n2o aceitasse a religizo crist2 catolica e con- 
tinuasse a procurar sua identidade em ou- 
tras partes. 

b)  0 segundo encontro fundamental 
foi com o Ortensio, de Cicero, obra que 
converteu Agostinho a filosofia quando es- 
tudava em Cartago. Nesse escrito, Cicero 
defendia um conceit0 de filosofia enten- 
dida de mod0 tipicamente helenistico, 
como sabedoria e arte de viver que traz a 
felicidade. Agostinho escreveria depois 
nas Confzss6es: "Na verdade, aquele livro 
mudou meus sentimentos e tornou at6 di- 
ferentes minhas preces (. . .) e diferentes 
meus votos e meus desejos. De repente, 
toda esperanqa humana tornou-se-me vil 
e eu proclamava a sabedoria imortal com 
incrivel ardor de espirito". 0 ardor desper- 
tad0 pel0 Ortensio, entretanto, era atenu- 
ado pel0 fato de que nele Agostinho n20 
encontrava o nome de Cristo. Escreve ele: 
"Pois esse nome (...) meu coraq2o ainda 
tenro havia bebido piamente junto com 
o leite materno e o conservava profun- 
damente esculpido. E tudo o que estivesse 
sem esse nome, por mais que fosse litera- 
riamente limpid0 e verdadeiro, n2o me 
conquistava de todo". Agostinho voltou- 
se ent io  para a Biblia, mas n2o a enten- 
deu. 0 estilo com o qua1 estava redigida, 
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tiio diverso do estilo rico em refinamento 
da prosa ciceroniana, e o modo antropo- 
16gico com que parecia falar de Deus, ve- 
laram sua compreensiio, constituindo blo- 
queio insuperavel. 

c) Aos dezenove anos (373), Agostinho 
abraqou o maniqueismo, que parecia ofere- 
cer-lhe ao mesmo tempo urna doutrina de 
salvaqiio em nivel racional e um espaqo tam- 
bCm para Cristo. 0 maniqueismo, uma re- 
ligiiio herCtica fundada pelo persa Mani no 
skculo 111, implicava: 

1) um vivo racionalismo; 
2) um marcado materialismo; 
3)  um dualismo radical na concepqiio 

do hem e do mal, entendidos niio apenas 
como principios morais, mas tambCm como 
principios ontologicos e cosmicos. 

Eis alguns trechos do escrito Sobre as 
heresias, de Agostinho, que ilustram alguns 
pontos destacados dessa religiiio. 0 s  mani- 
queistas, escreve Agostinho, afirmaram "a 
existtncia de dois principios diversos e ad- 
versos entre si, mas, ao mesmo tempo, eter- 
nos e coeternos (...) e, seguindo outros he- 
reticos antigos, imaginaram duas naturezas 
e substincias, a do bem e a do mal. Segun- 
do seus dogmas, afirmam que essas duas 
substincias estiio em luta e mescladas entre 
sin. Como relata ainda Agostinho, a dou- 
trina maniqueista apresentava as formas 
como o hem se purifica do  ma1 fazendo 
amplo uso de narraqdes fantasticas. 0 hem 
C a luz, o sol e a h a  siio os barquinhos que 
levam a Deus a luz esparsa em todo o mun- 
do e misturada ao principio oposto. A puri- 
ficaqiio do ma1 pel0 bem realiza-se tambim 
por obra da classe dos homens "eleitos", 
que, juntamente com a classe dos "ouvin- 
tes", constituia a sua Igreja. 0 s  eleitos puri- 
ficavam o bem niio so com urna vida pura 
(castidade e renuncia a familia), mas tam- 
bCm abstendo-se dos trabalhos materiais e 
seguindo urna alimentaqiio especial. 0 s  "ou- 
vintes", que viviam urna vida menos perfei- 
ta, eram, em compensaqiio, aqueles que for- 
neciam o que era necessario para a vida dos 
"eleitos". Para os maniqueistas, Cristo foi 
revestido somente de carne aparente e, por- 
tanto, tambem foram aparentes a sua mor- 
te e ressurreiqiio. MoisCs niio foi inspirado 
por Deus, mas era um dos principes das tre- 
vas, raziio pela qual se devia rejeitar o Anti- 
go Testamento. A promessa do Espirito San- 
to feita por Cristo ter-se-ia realizado em 
Mani. Em seu dualismo extremo, os mani- 
queistas chegavam at6 mesmo a niio atri- 

buir o pecado ao livre-arbitrio do homem, 
mas sim ao principio universal do ma1 que 
atua tambkm em n6s. Escreve Agostinho: 
"Pretendem que a concupisctncia da carne 
( . . .) seja urna substincia contraria (. . .) e que 
duas almas e duas inteligincias, uma boa e 
a outra ma, lutam entre si no homem, ser 
unico, quando a carne tem desejos contraries 
ao espiritp e o espirito desejos contririos a 
carne". E evidente que o "racionalismo" 
dessa heresia esta na eliminaqiio da necessi- 
dade da fC, muito mais do que na explica- 
qiio de toda a realidade pela pura raziio. 
Mani era oriental e, como tal, abria amplo 
espaqo para a fantasia e a imaginaqiio. As- 
sim, sua doutrina revela-se mais pr6xima das 
teosofias do Oriente do que da filosofia dos 
gregos. Agostinho, conseqiientemente, logo 
foi colhido por muitas duvidas. Um encon- 
tro com o bispo maniqueu, Fausto, conven- 
ceu-o da insustentabilidade da doutrina 
maniqueista. Com efeito, Fausto, que era 
considerado como a maior autoridade da 
seita naquele momento, niio esteve em con- 
diqdes de resolver nenhuma das duvidas de 
Agostinho, inclusive admitindo-o sincera- 
mente. 

d )  Ja em 3831384 Agostinho se afas- 
tava interiormente do maniqueismo, sen- 
do tentado a abraqar a filosofia da Academia 
ce'tica, segundo a qual o homem deve du- 
vidar de tudo, porque niio pode ter conhe- 
cimento certo de nada, como ja vimos acima. 
Mas, outra vez, niio se sentiu em condiqdes 
de seguir os cCticos porque em seus escri- 
tos niio encontrava o nome de Cristo. En- 
tretanto, do maniqueismo ainda guardava 
o materialismo, que Ihe parecia o unico mo- 
do possivel de entender a realidade, e o dua- 
l i s m ~ ,  que lhe parecia explicar os fortes 
conflitos entre hem e ma1 que sentia em seu 
espirito. 

e) 0 s  encontros decisivos de Agostinho 
deram-se em Miliio: 

1) do bispo Ambrosio, aprendeu o mo- 
do correto de abordar a Biblia, que, conse- 
qiientemente, tornou-se-lhe inteligivel; 

2) a leitura dos livros dos neoplat6nicos 
revelou-lhe a realidade do imaterial e a niio- 
realidade do mal; 

3)  lendo siio Paulo, por fim, apreen- 
deu o sentido da fC, da graqa e do Cristo 
redentor. 0 s  antigos elos, que por tanto tem- 
po o haviam mantido preso, romperam-se 
definitivamente. 

Dada a importincia desses encontros, 
C necessario precisar alguns detalhes. 
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1) Inicialmente Agostinho ouviu Am- 
brosio com interesse profissional, isto C, 
como um retorico que ouve outro retorico. 
Mas, como escreve ele nas Confiss6es, "en- 
quanto abria o corag5o para acolher a elo- 
qiiencia, nele entrava, ao mesmo tempo, 
tambCm a verdade, mas so pouco a pouco 
(. . .): especialmente depois que o ouvi expor 
e freqiientemente resolver passagens obscu- 
ras da antiga Escritura, que eu entendia ao 
pC da letra, permanecendo sem saida". A 
partir dai, o repudio maniqueista ao Antigo 
Testamento j5 Ihe parecia injustificado e in- 
fundado. E mais, ele ainda escreve: "Se eu 
conseguisse pensar uma substincia espiri- 
tual, todas as complicadas construq6es dos 
maniqueus se desmantelariam" . 

2) Plotino e Porfirio, que Agostinho leu 
na traduqao de M. Vitorino, sugeriram-lhe 
finalmente a solug50 das dificuldades onto- 
16gico-metafisicas em que se encontrava en- 
volvido. AlCm da concepg50 do incorp6reo 
e da demonstrag50 de que o ma1 nao e subs- 
tincia, mas simples privaqao, Agostinho 
tambCm encontrou nos Plat6nicos muitas 
tanghcias corn a Escritura, mas, ainda ou- 
tra vez, neles n5o encontrou um ponto es- 
sencial, ou seja, que Cristo morreu para a 
remiss50 dos pecados dos homens: "isso n5o 
se 1E neles", escreveu. 

3)  Agostinho n5o podia encontrar em 
nenhum dos filosofos a verdade do Cristo 
crucificado para a remiss50 dos pecados dos 
homens porque, segundo a doutrina cris- 
t5, como ja recordamos, Deus quis mantE- 
la oculta aos sabios para revela-la aos hu- 
mildes, sendo, portanto, uma verdade que, 
para ser adquirida, requer uma  revolu@o 
interior, niio de raziio, mas de fe'. E Cristo 
crucificado C precisamente o caminho para 
operar essa revoluq5o interior. E sobretu- 
do com Paulo que Agostinho aprende isso, 
como ele proprio nos diz nas Confissoes: 
"Uma coisa C vislumbrar a patria da paz 
do cume de um monte cercado pelo bos- 
que, n5o encontrar o caminho que leva a 
ela e cansar-se inutilmente por lugares im- 
praticiveis, cercados e infestados por de- 
sertores fugitivos ( . . . ); outra coisa, porCm, 
C encontrar-se no bom caminho, tornado 
seguro pela solicitude do imperador celes- 
te, livre dos assassinos que desertaram da 
milicia celeste, os quais o evitam como se 
fosse um suplicio. Essas verdades penetra- 
vam e m  m i m  de m o d o  maravilhoso quan- 
d o  eu lia as paginas d o  'menor' dos teus 
apdstolos ". 

f )  A ultima fase da vida de Agostinho 
foi caracterizada pelos debates polEmicos 
e pelas batalhas contra os heriticos. A po- 
kmica contra os maniqueistas perdurou at6 
404. Posteriormente, Agostinho esteve em- 
wenhado ~redominantemente contra os do- 
Latistas. 'aue defendiam a necessidade de 
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n5o readmitir na comunidade crist5 todos 
aqueles que, durante as perseguiqoes, ha- 
viam cedido aos perseguidores, apostatan- 
do ou sacrificando aos idolos, sustentando 
conseqiientemente a n5o validade dos sa- 
cramentos administrados por bispos ou pa- 
dres aue houvessem incorrido em tais cul- 
pas. Agostinho compreendeu muito bem 
que o err0 de Donato e de seus seguidores 
consistia em fazer a validade do sacramen- 
to depender da pureza do ministro e n5o 
da graqa de Deus. Na conferEncia de bis- 
pos realizada em Cartago em 411, Agosti- 
nho colheu os frutos de sua polEmica com 
clara vit6ria. A partir de 412, Agostinho 
polemizou particularmente com Pelagio e 
seus seguidores, que sustentavam que a boa 
vontade e as obras eram suficientes para a 
salvagiio do homem, desprezando a neces- 
sidade da graCa. Em uma sirie de obras, 
santo Agostinho mostrou que a revelaq5o 
cristg gira essencialmente em torno da ne- 
cessidade da graqa, ao contrario do que os 
pelagianos acreditavam. Sua tese triunfou 
no Concilio de Cartago de 417, e o papa 
Z6simo condenou o pelagianismo. A tese 
de Pe la~ io  estava em sintonia substancial " 
corn as convicg6es dos gregos sobre a autar- 
quia da vida moral d o  homem, enquanto a 
tese de Agostinho era de que o cristianis- 
m o  subvertia aquela convic@o. Escreve 
com razso M. Pohlenz: "0 fato de a Igreja 
ter-se pronunciado por tal doutrina assi- 
nalou o fim da Ctica pag5 e de toda a filo- 
sofia helEnica - e assim comesou a Idade 
MCdia". 

A produg50 literaria de Agostinho C 
imensa. Recordaremos somente as obras 
principais. 

a )  0 ~ e r i o d o  de Cassiciaco caracteriza- 
se pelos escritos de carater predominantemen- 
te filos6fico: Contra os acaddmicos, A vida 
feliz, A ordem, 0 s  solildquios, A imortalida- 
de da alma (este ultimo escrito em Milso). A 



quantidade da alma, escrito em Roma, e de 
388. Em Tagaste (388-391) foram compos- 
tas as obras 0 mestre e A musica. Trata-se 
de escritos proximos aos de Cassiciaco. 

b )  Sua obra-prima dogmatico-filosofi- 
co-teologica 6 A Trindade (399-419). 

c )  Sua obra-prima apologi.tica e A Ci- 
dude de Deus (413-427). 

d )  0 s  escritos exegiticos de maior des- 
taque Go: A doutrina cristii (396-426), os 
Comentarios literais ao GBnesis (401-414), 
os Comentarios a Jo2o (414-417) e os Co- 
mentarios aos Salmos. 

e )  Das obras contra os maniqueistas, 
podemos recordar: Sobre os costumes da 
Igreja catdlica e os costumes dos maniqueus 
(388-389), Sobre o liure-arbitrio (388 e 3911 
395),  A uerdadeira religizo (390)  e Sobre o 
GBnesis contra os maniqueus (398) .  

f )  Dentre os escritos contra os donatis- 
tas, recordamos: Contra a carta de Parme- 
niano (400) ,  Sobre o batismo contra os 
donatistas (401)  e Contra GaudEncio, bis- 
po dos donatistas (4191420). 

g )  Fazem parte dos escritos polEmicos 
antipelagianos: 0 espirito e a letra (412) ,  
Sobre a gesta de Pelagio (417)  e A graga de 
Cristo e o pecado original (41 8). 

h )  Duas obras inauguraram gheros  li- 
terarios novos: as Confissoes (397) ,  que s i o  
verdadeira obra-prima tambCm do  ponto 
de vista literario, e as Retratagoes (4261 
427) ,  em que Agostinho reexamina e retifi- 
ca algumas teses contidas em sua produ- 
q i o  anterior, que n5o estavam ou niio Ihe 
pareciam perfeitamente alinhadas com a f i  
cristi. 
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11. Fk, filosofia e vida 

Crer Agostinho foi o primeiro pensador cristao a atuar uma 
e compreender sintese madura entre fe, filosofia e vida, considerando que a 
+ §  1 fe teria recebido clareza da raz%o, mas tambem que a raz%o 

teria ganho estimulo e impulso da fe (credo u t  intelligam, 
intelligo ut credam). 

0 que leva Agostinho para alem dos horizontes da Grecia 6 a referencia 
ao homem, n%o porem ao homem abstrato e geral, pelo qua1 tambem os gregos 

se interessavam, mas ao individuo, ao eu singular, A pessoa. 0 
DO hornem conceit0 de pessoa e elaborado por Agostinho sobre a base 
em geral a pessoa do papel da vontade: de resto, nos esforcos da convers50, 
+ § 2  tornava-se frequentemente agudissima e dramatics justamen- 

te a percep@o da vontade e da liberdade do homem. Apro- 
fundando esse conceito, Agostinho viu na pessoa o reflex0 de Deus Trindade nos 
modos do ser, do conhecer e do amar. 

0 conhecer tende a verdade e a verdade se idintifica corn Deus; a conse- 
quencia e que a maior parte das demonstrac6es agostinianas da existencia de 

Deus s2o demonstra@es da existencia da verdade. Como e pos- 
A ilurninaga"~ sivel que nos formemos conceitos imutaveis, se tudo esta em 
+ § 3 devir? N%o e talvez porque existem verdades imutaveis que 

determinam o conhecer, e s%o para nos criterio de julgamen- 
to? Agostinho, todavia, n%o aceita in toto a gnosiologia plat6nica, mas recusa sua 
teoria da reminisc@ncia, substituindo-a com a da ilumina@o: Deus, como na cria- 
$%o nos torna participantes do ser, tambem nos torna participantes da verdade, 
sendo ele proprio a fonte da verdade. 

As provas A essa prova da existhcia de Deus como Verdade se acres- 
da exist@ncia centam outras, sem duvida retomadas pela bagagem da teolo- 
de Deus gia classica: a que da perfeiqao do mundo remonta ao seu Ar- 
-54 tifice divino; a baseada sobre o consensus gentium; a ex 

gradibus, ou seja, que remonta dos diversos graus de bem pre- 
sentes no mundo ao Bem em si. 

Caracteristicas Dessas provas deriva uma concep@o de Deus entendido 
filosoficas como Ser, Verdade, Bem em forma absolutamente eminente, 
de Deus que se pode exprimir tanto nas formas da teologia negativa, 
+ 4  quanto na atribui~%o a ele de tudo o que existe de positivo no 

criado, sem os limites do negativo. 

A concepq%o filosofica de Deus deve ser integrada com o problema teologi- 
co por excel6ncia do cristianismo, ou seja, o dogma da Trindade. 

Agostinho afirmou a identidade substancial das tres Pes- 
soas. lsso significa que Deus, em sentido absoluto, e tanto o Pai 

A Trindade como o Filho e como o Espirito Santo, e que eles s%o inseparaveis 
+ § 5 no ser e operam inseparavelmente. Todavia, essas trGs Pessoas 

s%o distintas, n2o do ponto de vista da substdncia, mas do da 
relaqtio, pelo que o Pai tern o Filho, mas n20 e o Filho, e o Filho tem o Pai, mas n%o 
e o Pai, e o mesmo vale para o Espirito Santo. 
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Um ponto que claramente se destaca da filosofia grega se encontra na dou- 
trina da criaqao ex nihilo. A criaqao pode ser: 

1) uma geraqao, e neste caso o gerado deriva da substan- A criagzo ex nihilo 
cia do gerador; ,536 

2) uma fabricaq80, e entao o gerado deriva de uma mate- 
ria externa ao gerador; 

3) do nada, onde o gerado nao vem nem da substtincia do gerador nem da 
materia externa. A criaqao ex nihilo implica um conceit0 de graqa absoluto (o 
homem depende in toto de Deus). 

No ato criador desenvolvem papel determinante as Ideias, entendidas do 
mod0 medio-plathico como pensamentos de Deus, isto e, concebidas como o 
modelo ideal do mundo. lsso nao implica que o mundo tenha 
nascido ja perfeitamente formado: no momento da criaq%o, Ideias 
Deus produz apenas as sementes, as "raz6es seminais" de to- e raz6esseminais 
das as coisas, as quais tern necessidade de tempo para gerar + 3 
aquilo que e inerente a sua natureza. 

0 tempo e diverso do eterno: a natureza do tempo, com 
efeito, explica-se em relaqao a alma, que conserva o passado e 
antecipa o futuro. 0 tempo como 

distensio animae DO ponto de vista ontologico, o tempo, portanto, nao sub- , siste: ele existe apenas como memoria, intuiqao e antecipaqso 
na alma. 

Agostinho considera o problema do ma1 segundo tr&s pontos de vista. 
Do ponto de vista metafisico, o ma1 nao existe, mas existem apenas graus infe- 

riores de ser em relaqao a Deus, Sumo Bem. 
Do ponto de vista moral, o ma1 nasce da vontade ma que, 0 ma1 -, § 9 

em vez de tender ao Sumo Bem, tende a bens inferiores. 
0 ma1 fisico 6 uma conseqiihcia do pecado original e todavia pode ter um 

significado catartico em vista da salvaqao. 

A tematica do ma1 moral pde em primeiro plano o con- 
ceito de voluntas, que Agostinho considera como aut6noma 

A vontade em relaqao a razao. A razao conhece e a vontade escolhe, e a graga 
pode escolher tambem contra a razao. Todavia, a vontade al- , 
canqa sua perfeiqso e sua plena liberdade quando nao faz o 
mal, mas nisso tem necessidade da graqa. 

A concepqao agostiniana da historia explica-se com a relaqao entre duas 
Cidades, que derivam de dois "amores" contrapostos: o amor de si (cupiditas), 
que e principio do malt e o amor de Deus (charitas), que e prin- 
cipio do bem. A Cidade terrena 

0 conjunto dos homens que amam a Deus forma a Cidade e a Cidade divina 
celeste e, ao contrario, o conjunto dos homens que amam a si + 1 1  
mesmos ou ao mundo forma a Cidade terrena. 

Tanto o cidadao da Cidade celeste como o da Cidade terrena ocupam a terra, 
mas o primeiro a ocupa como peregrino,'enquanto o segundo como um domina- 
dor. A historia tem um andamento linear: tem uma meta final (o juizo univer- 
sal), em que o cidadao terreno destina-se a danaqao, enquanto o cidadao celes- 
te a salvaqao. 

Nas vicissitudes do homem e do mundo, a categoria predominante e abso- 
luta nao e mais a do saber, como queriam os gregos, mas a do amor: a ordo 
amoris e o principal criterio de referhcia; a consistGncia on- 
tologica e moral do homem depende do grau e do peso de A ordo amoris 
seu amor. +§  12 
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Plotino mudou o mod0 de pensar de 
Agostinho, oferecendo-lhe as novas cate- 
gorias que iriam romper os esquemas do 
seu materialismo e de sua concepgiio mani- 
queista da realidade substancial do mal. 
Entiio, todo o universo e o homem apare- 
ceram-lhe sob nova luz. Mas a conversiio e 
a f C  em Cristo e em sua Igreja mudaram 
tambe'm o modo de uiuer de Agostinho, 
abrindo-lhe nouos horizontes para seu pr6- 
prio pensar. A fC tornou-se substiincia de vida 
e pensamento e, assim, tornou-se niio so o 
horizonte de sua vida, mas tambCm de seu 
pensamento. E, estimulado e comprovado 
pela fC, seu pensamento adquiriu noua esta- 
tura e noua ess2ncia. Nascia o filosofar-na- 
f i ,  nascia a "filosofia cristii", amplamente 
preparada pelos Padres gregos, mas que s6 
iria chegar a o  perfeito amadurecimento 
com Agostinho. 

A conversiio, com a conseqiiente con- 
quista da fC, foi, com efeito, o eixo em tor- 
no do qual passou a girar todo o pensamen- 
to de Agostinho - e, portanto, constitui o 
caminho de acesso para a sua compreensao. 

Sera que se trata de urna forma de fi- 
deismo? Niio, Agostinho esta bem distante 
do fideismo, que nao deixa de ser urna for- 
ma de irracionalismo. A f C  n2o substitui nem 

Fe e razso. 0 problema do equili- 
brio entre fC e raze30 e constante no 
arc0 do pensamento medieval. 
A solugao de Agostinho, para usar 
urna expresse30 da teoria gnosiologica 
moderna, e um "circulo hermenh- 
tico": este significa que todo conhe- 
cimento pressupde pre-conhecimen- 
tos apreendidos por outro caminho, 
que podem depois ser confirmados, 
desmentidos ou modificados. 
Afe  6, portanto, um pre-conhecimen- 
to em relag80 a raze30 (credo ut  intelli- 
gam); mas a razao depois pode e deve 
transpor criticamente as verdades de 
fe (intelligo ut  credam). 

elimina a inteliggncia; pel0 contrario, como 
ja acenamos, a fC estimula e promove a inte- 
ligencia. A fC C um "cogitare cum assensio- 
ne ", um mod0 de pensar assentindo; por isso, 
sem pensamento niio haveria f i .  E analoga- 
mente, por seu turno, a inteligincia niio eli- 
mina a fC, mas a fortalece e, de certo modo, 
a clarifica. Em suma: f C  e raziio siio comple- 
mentares. 0 "credo quia absurdum" C urna 
postura espiritual inteiramente estranha a 
Agostinho. 

Desse modo, nasce aquela posigiio que, 
mais tarde, seria resumida nas formulas "cre- 
do ut intelligam" e "intelligo ut credam", 
formulas que, de resto, o proprio Agostinho 
antecipou na substiincia e em parte na for- 
ma. A origem dessas formulas encontra-se 
em Isaias (Is 7,9, na versiio grega dos Se- 
tenta), onde se It "se niio tiverdes fC, niio 
 oder re is entender", ao que, em Agostinho, 
corresponde a precisa afirmagiio: "intellectus 
merces est fidei", "a inteligencia C recom- 
pensa da ft". Esta C a posigiio que Agos- 
tinho assumira desde sua primeira obra de 
Cassiciaco, Contra os acad2micos, que per- 
manece como a marca mais autentica do 
seu filosofar: o homem olha para o que C 
verdadeiro tanto com a f C  como com a inte- 
ligtncia. 

Platso, notemos, ja compreendera 
que a plenitude da inteligencia, no que se 
refere as verdades ultimas, so podia se rea- 
lizar atravCs de urna revelaciio divina, escre- 
vendo o seguinte:  ratan an do-se dessas ver- 
dades, C impossivel deixar de fazer urna 
destas coisas: aprender dos outros qual 6 a 
verdade, descobri-la por si mesmo ou en- 
tiio, se isso for impossivel, aceitar, dentre 
os raciocinios humanos, o melhor e menos 
ficil de refutar e sobre ele, como sobre urna 
jangada, enfrentar o risco da travessia do  
mar da vida." E havia acrescentado, profe- 
ticamente: "A menos que niio se possa fa- 
zer a viagem de mod0 mais seguro e com 
menor risco, sobre urna nave mais solida, 
isto 6, confiando-se a uma reuela@o di- 
uina ". 

Para Agostinho essa nave 6 o "lignum 
crucis", ou seja, Cristo crucificado. Diz ele: 
Cristo "pretendeu que passassemos atra- 
vCs dele". E mais: "NinguCm pode atraves- 
sar o mar do sCculo se n i o  for carregado 
pela cruz de Cristo". Nisso consiste preci- 
samente o "filosofar na f i n ,  ou seja, a "fi- 
losofia cristii": urna mensagem que mudou 
por mais de um milinio o pensamento oci- 
dental. El12 
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, descobevta da pessoa 

da inteviovidade 

"E dizer que os homens v5o admirar 
as encostas das montanhas, os vastos flu- 
xos do mar, as amplas correntes dos rios, a 
extensio do oceano, o girar dos astros, e 
abandonam a si mesmos". Essas palavras 
de Agostinho, que podem ser lidas nas Con- 
fissoes (e que tanta impress50 iriam causar 
inclusive em Petrarca), constituem verdadei- 
ro problema. 0 verdadeiro grande proble- 
ma n5o C o do cosmo, mas o do homem. 0 
verdadeiro mistCrio n5o C o mundo, mas nos 
para nos mesmos: "Que profundo mistGio 
t o homem! E, no entanto, tu, Senhor, co- 
nheces at6 o numero dos seus cabelos, que 
em ti nao sofrem reduqao. E, entretanto, C 
mais facil contar os cabelos dele do que os 
afetos e os movimentos de seu coraq50n. 

Mas Agostinho nao propde o proble- 
ma do homem em abstrato, ou seja, o pro- 
blema da essincia do homem em geral: o 
que ele propde i o problema mais concreto 
do eu, do homem como individuo irrepe- 
tivel, como pessoa, como individuo, poder- 
se-ia dizer com terminologia posterior. Nes- 
se sentido, o problema de seu eu e o de sua 
pessoa tornam-se significativos: "eu  proprio 
me tornara um grande problema (magna 
quaestio) para mim"; "eu n5o compreendo 
tudo o que sou". Como pessoa, Agostinho 
torna-se protagonista de sua filosofia: ao 
mesmo tempo observante e observado. 

Uma comparaqao com o filosofo gre- 
go a ele mais car0 e mais proximo pode nos 
mostrar a grande novidade dessa atitude. 
Embora pregue a necessidade de nos reti- 
rarmos das coisas exteriores para o interior 
de nos mesmos, na alma, para encontrar a 
verdade, Plotino fala da alma e da interio- 
ridade do homem em abstrato, ou melhor, 
em geral, despojando rigorosamente a alma 
de sua individualidade e ignorando a ques- 
tao concreta da personalidade. Plotino n5o 
apenas nunca falou de si mesmo em sua pro- 
pria obra, mas tambCm n5o queria falar nem 
aos amigos. Escreve Porfirio: "Plotino (. . .) 
tinha o aspect0 de alguem que se envergo- 
nha de estar em um corpo. Em virtude des- 
sa disposiqao de espirito, tinha reservas para 
falar de seu nascimento, de seus pais, de sua 
patria. Desdenhava a tal ponto sujeitar-se a 
posar para um pintor ou escultor que che- 

gou a responder a AmClio, que solicitava seu 
consentimento para que Ihe fizesse o retra- 
to: 'Nao basta arrastar este simuiacro com 
o qual a natureza quis nos revestir: v6s pre- 
tendeis ainda que eu permita deixar uma 
imagem mais durivel desse simulacro, como 
se fosse algo que verdadeiramente valha a 
pena ver?' ". Agostinho, ao contrario, fala 
continuamente de si mesmo. E sua obra-pri- 
ma s5o exatamente as Confissoes, nas quais 
n5o s6 fala amplamente dos seus pais, de 
sua terra, das pessoas que Ihe eram caras, 
mas tambkm pde a nu seu espirito em todos 
os seus mais rec8nditos cantos e em todas 
as tens8es intimas de sua "vontade". E mais: 
e' precisamente nas  tensoes  in t imas  e 
lacerapies de sua vontade, posta e m  con- 
f r o n t ~  com a vontade de Deus, que Agosti- 
nho descobre o eu, a personalidade huma- 
na, e m  u m  sentido ine'dito: "Quando eu 
estava decidindo servir inteiramente ao Se- 
nhor meu Deus, como havia estabelecido ha 
muito, era eu que queria e eu que n5o que- 
ria: era exatamente eu que nem o queria ple- 
namente, nem o rejeitava plenamente. Por 
isso, lutava comigo mesmo e dilacerava-me 
a mim mesmo [...I ". 

Estamos doravante bem distantes do 
intelectualismo grego, que so havia deixa- 
do um escasso espaqo para a "vontade". 

Assim, C a problematica religiosa, o 
confront0 da vontade humana com a von- 
tade divina, que leva 5 descoberta do eu 
como pessoa. 

Na verdade, Agostinho vale-se ainda 
tambkm de formulas gregas para definir o 
homem, particularmente a formula de gc- 
nese socratica que se tornou famosa com o 
Alcibiades de Platzo, segundo a qual o ho- 
mem "C uma alma que se serve de um cor- 
po". Nele, porCm, tanto o conceito de alma 
como o de corpo assumem novo significa- 
do em virtude do conceito de criaqao (de que 
falaremos adiante), do dogma da "ressur- 
reiq50n e, sobretudo, do dogma da encar- 
naqiio de Cristo. 0 corpo torna-se algo bem 
mais importante do que aquele "vao simu- 
lacro" de que Plotino se envergonhava, co- 
mo vimos acima. 

Mas a novidade esta sobretudo no fato 
de que, para Agostinho, o homem interior e' 
imagem de Deus e da Trindade. E a proble- 
matica da Trindade, centrada precisamente 
nas tris pessoas e em sua unidade substan- 
cia1 e, portanto, na tematica especifica da 
pessoa, mudaria radicalmente a concepqio 
do eu, que, a medida que reflete as trBs pes- 
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soas da Trindade e sua unidade, torna-se ele 
prdprio pessoa. E Agostinho encontra no 
homem toda uma sCrie de triades, que refle- 
tem de v6rios modos a Trindade, tendo no 
vCrtice a triade ser, conhecer e amar, que 
espelha as tres pessoas da Trindade e sua 
estrutura uno-trina. 

Assim, Deus se espelha na alma. E 
"alma" e "Deus" sHo os pilares da "filoso- 
fia cristi" agostiniana. N i o  C indagando o 
mundo, mas escavando a alma que se en- 
contra Deus. 

Nessa polaridade alma-Deus, o ponto 
central C o conceito de "verdade", ao qua1 
Agostinho agregou uma sirie de outros con- 
ceitos fundamentais. Uma passagem conti- 
da em A verdadeira religizo, que se tornou 
muito debre ,  ilustra perfeitamente essa fun- 
qiio do conceito de verdade: "Niio busques 
fora de ti (...); entra em ti mesmo. A verda- 
de est6 no homem interior. E, se descobrires 
que a tua natureza C mutavel, transcende-te 
a ti mesmo. Lembra-te, porCm, que, trans- 
cendendo a ti mesmo, esths transcendendo 
a alma que raciocina, de mod0 que o termo 
da transcendencia deve ser o principio onde 
se acende o pr6prio lume da raziio. E, efeti- 
vamente, onde chega todo bom raciocinador 
sen50 a verdade? A verdade n io  C algo que 
se constroi a medida que o raciocinio avan- 
qa; ao contrario, ela C aquilo a que tendem 
os que raciocinam. VCs aqui uma harmonia 
que n5o tem similares, e tu proprio confor- 
me a ela. Reconhece que n io  Cs aquilo que 
a verdade 6; a verdade niio busca a si pro- 
pria, mas Cs tu que a alcanqas, procurando- 
a, n io  de lugar em lugar, mas com o afeto 
da mente, para que o homem interior se 
encontre com aquilo que nele habita com de- 
sejo niio infimo e carnal, mas com sumo e 
espiritual desejo". 

Mas vejamos melhor como o homem 
chega a verdade. 

A argumentaqiio mais conhecida C a 
seguinte. A duvida cCtica derruba a si mes- 
ma, pois, no momento em que pretende ne- 
gar a verdade, a reafirma: si fallor, sum; se 
duvido, precisamente por poder duvidar, 
existo e estou certo de pensar. Com essa ar- 
gumentagiio, Agostinho sem duvida anteci- 
pou o cartesiano cogito, ergo sum, embora 

os objetivos especificos a que visa sejam di- 
ferentes dos de Descartes. 

Mais globalmente, Agostinho interpre- 
ta o process0 cognoscitivo do seguinte 
modo: 

a )  Como Plotino ja havia ensinado, a 
sensaqiio n i o  C uma alteraqio sofrida pe- 
la alma. 0 s  objetos sensoriais agem sobre 
os sentidos. Essa alteraqio do corpo n io  
escapa i alma, que, conseqiientemente, 
"age", extraindo, n io  do exterior, mas do 
interior de si mesma, a representaqiio do 
objeto que C a sensaqiio. Assim, na sensaqiio 
o corpo C passivo, ao passo que a alma C 
ativa. 

b) Mas a sensaqio C apenas o primei- 
ro degrau do conhecimento. Com efeito, a 
alma mostra sua espontaneidade e sua au- 
tonomia em relaqso as coisas corporeas a 
medida que as "julga" com a razio - e as 
julga com base em crite'rios que conttm um 
"algo mais" em rela@o aos objetos corpd- 
reos. Estes, com efeito, s io  mutaveis e im- 
perfeitos, ao passo que os critirios segun- 
do os quais a alma julga s io  imutaveis e 
perfeitos. E isso se mostra de modo mais 
evidente quando julgamos os objetos sen- 
siveis em funqio de conceitos matematicos 
ou geomCtricos, ou mesmo esteticos, ou 
quando julgamos as aq6es em funqio de 
par2metros Cticos. 0 s  conceitos matemati- 
co-geomCtricos que aplicamos aos objetos 
s i o  necessarios, imutaveis e eternos, ao 
passo que os objetos s i o  contingentes, 
mutaveis e corruptheis. 0 mesmo vale para 
os conceitos de unidade e proporqio, que 
aplicamos aos objetos quando os avalia- 
mos esteticamente. 

C) Surge, entio, o problema: de onde 
a alma deriva esses criterios de conhecimen- 
to com que julga as coisas e que s i o  su- 
periores as coisas? Sera que ela mesma os 
produz? Certamente nso, porque, mesmo 
sendo superior aos objetos fisicos, ela pr6- 
pria C mutavel, ao passo que tais critC- 
rios s io  imutaveis e necessarios. Por isso, C 
necessario concluir que, acima de nossa 
mente, existe um criterio ou uma Lei que 
se chama Verdade, e que, portanto, existe 
uma natureza imutavel, superior a alma hu- 
mana. 

0 intelecto humano, portanto, encon- 
tra a verdade como "objeto" superior a ele, 
com ela julga, mas por ela e' julgado. A 
verdade C a medida de todas as coisas e o 
proprio intelecto C "medido" em relaqiio 
a ela. 
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Iluminac;50. A doutrina de Agosti- 
nho sobre a iluminag%o substitui a 
doutrina plat6nica da anamnese ou 
reminisc@ncia. 
Para Platao, as almas humanas con- 
templaram as ldeias antes de encarnar- 
se nos corpos, e depois se recordam 
delas na experiCncia concreta. 
Para Agostinho, ao contrario, a supre- 
ma Verdade de Deus e uma especie 
de luz que ilumina a mente humana 
no ato do conhecimento, permitindo- 
Ihe captar as Ideias, entendidas como 
as verdades eternas e inteligiveis pre- 
sentes na propria mente divina. 

d )  Essa verdade que captarnos com o 
puro "intelecto" C constituida pelas IdCias, 
que s5o rationes intelligibiles incorporales- 
que rationes, as supremas realidades inteli- 
giveis. Agostinho sabe muito bem que o termo 
"IdCia" em sentido tCcnico foi introduzido 
por Plat50 e que a teoria das IdCias 6 tipica- 
mente platbnica, mas mostra-se convict0 de 
que os fil6sofos anteriores delas tenham tido 
algum conhecimento, porque o valor das 
IdCias C tal que ninguCm pode ser filosofo se 
delas n5o tem conhecimento. As IdCias, diz 
Agostinho, 60 o parimetro pelo qua1 toda 
coisa C feita. 

Entretanto, Agostinho reforma Plat20 
em dois pontos: 

1) faz das Ideias os pensamentos de Deus 
(corno ja haviam feito, embora de modos di- 
ferentes, Filon, os Medioplathicos e Plo- 
tino); 

2) rejeita a doutrina da reminiscincia, 
ou melhor, ele a repensa ex novo. 

Sobre o primeiro ponto, devemos des- 
tacar que Agostinho transforma a doutrina 
da reminiscsncia na celebre doutrina da "ilu- 
mina@on. E essa transformag50 se impu- 
nha no context0 geral do criacionismo, que 
esta na base da doutrina agostiniana. 

0 s  interpretes tiveram muito trabalho 
para entender essa teoria da "iluminag50", 
porque, para interpreta-la, referiam-se a 
desdobramentos posteriores da doutrina do 
conhecimento, introduzindo temas e proble- 
mas estranhos a Agostinho. Na realidade, a 
doutrina agostiniana C a doutrina platbnica 

transformada com base no criacionismo e a 
similitude da luz C aquela ja usada por Platio 
em A Repziblica, conjugada com a da luz de 
que falam as Sagradas Escrituras. Da mes- 
ma forma que Deus, que C puro Ser, corn a 
criag5o transmite o ser i s  outras coisas, as- 
sim, analogamente, enquanto C Verdade, 
transmite as mentes a capacidade de co- 
nhecer a Verdade, produzindo uma metafi- 
sica marcada pela pr6pria Verdade nas men- 
tes. Deus nos cria como Ser, nos ilumina 
como Verdade, nos atrai e nos da a paz como 
Amor. 

Devemos destacar ainda um 6ltimo 
ponto. Agostinho insiste no fato de que s6 
a mens, a parte mais elevada da alma, che- 
ga ao  conhecimento das IdCias. E diz mais: 
para essa visio, "niio C toda e qualquer alma 
que C apta, mas somente aquela que e'san- 
ta e pura, ou sela, aquela que tern o olho 
santo, puro e sereno corn o qua1 pretende 
ver as Ide'ias, de modo que seja semelhan- 
te as prdprias Ide'ias". Trata-se do antigo 
tema da "purificagiio" e da "assimilag50" 
ao divino como condig50 de acesso ao Ver- 
dadeiro, que fora desenvolvido sobretudo 
pelos platbnicos, mas que em Agostinho re- 
cebe as valincias evangClicas da boa vonta- 
de e da pureza de corag5o. A pureza da al- 
ma torna-se condi@o necessaria para a 
visiio da Verdade, bem como para a sua 

Alcangando a Verdade, o homem tam- 
bem alcanca Deus - ou estara Deus ain- 
da acima da Verdade? Agostinho entende 
"Verdade" em muitos significados. Quan- 
do a entende em seu significado mais forte, 
ou seja, como Verdade suprema, ela coin- 
cide com Deus: "Compreende, portanto 
(...), 6 alma, (...) se puderes, que Deus C 
Verdade". 

Por conseguinte, a demonstra@o da 
existincia da certeza e da Verdade coincide 
com a demonstra@o da exist8ncia de Deus. 
Como os estudiosos ja observaram ha tem- 
po, todas as provas que Agostinho fornece 
da existincia de Deus reduzem-se, em ulti- 
ma analise, ao esquema das argumentag6es 
acima expostas: primeiro passa-se da exte- 
rioridade das coisas i interioridade do espi- 
rito humano, depois da Verdade que esti 



presente no espirito ao Principio de toda ver- 
dade, que e precisamente Deus. 

Mas tambkm ha em Agostinho outros 
tipos de provas, que vale a pena referir. 

Em primeiro lugar, recordemos a pro- 
va, ja bem conhecida dos gregos, que, par- 
tindo das caracteristicas de perfeiqiio do 
mundo, remonta ao seu artifice. 

Uma segunda prova C a conhecida com 
o nome de "consensus gentium", tambtm 
ja presente nos pensadores da antiguidade 
pagii: "toda a espe'cie humana confessa que 
Deus 6 criador do mundo". 

Uma terceira prova e extraida dos di- 
versos graus do bem, a partir dos quais se 
remonta ao primeiro e supremo Bem, que C 
Deus. 

Agostinho niio demonstra Deus como, 
por exemplo, o demonstra Aristoteles, ou 
seja, com intenqdes puramente intelectuais 
e a fim de explicar o cosmo, mas sim para 
"fruir a Deus" (frui Deo), e portanto para 
ama-lo, para preencher o vazio do seu es- 
pirito, para p6r fim i inquietude do seu co- 
raqiio, para ser feliz. Contrariamente ao  que 
pensava Plotino, so ha verdadeira felicida- 
de na outra vida, niio sendo possivel nesta. 
Todavia, mesmo nesta terra podemos ter 
uma palida imagem daquela felicidade. 
Com efeito, e muito significativo que, nas 
Confissoes, Agostinho recorra at6 mesmo 
ao vocabulario das Ene'adas para descre- 
yer o momento de Cxtase que alcanqou em 
Ostia, juntamente com a miie, ao contem- 
plar Deus. Tambiim significativos siio o es- 
vaziamento metafisico de toda dimens50 
fisica e o despojamento de toda alteridade, 
feitos de modo plotiniano, embora com um 
pathos espiritual mais ardente e carregado 
de novos significados, que encontramos, 
por exemplo, nesta passagem das Confis- 
s6es sobre a fruiqio de Deus, um dos mais 
belos escritos de Agostinho: "Mas o que 
amo, amando-te? NHo uma beleza corpo- 
rea, niio um encanto transitorio, niio um 
fulgor como o da luz, que agrada a estes 
olhos, niio doces melodias de cantos de 
todo tipo, niio o suave perfume de flores, 
de ungiientos e de aromas, niio o mana e o 
mel, nHo membros desfrutando no ample- 
xo carnal. NHo siio essas coisas que amo, 
amando meu Deus. E, no entanto, por as- 
sim dizer, amo uma luz, uma voz, um per- 
fume, um aliment0 e um amplexo quando 
amo o meu Deus: luz, voz, perfume, ali- 
mento e amplexo do homem interior que 
esta em mim, onde resplandece em minha 

alma uma luz que niio se dissipa no lugar, 
onde ressoa uma voz que o tempo nHo rou- 
ba, onde exala um perfume que o vento niio 
dispersa, onde provo um sabor que a vora- 
cidade niio reduz, onde me aperta um am; 
plexo que a saciedade jamais dissolve. E 
isso que eu amo quando amo meu Deus". 

Ser, Verdade, Bem (e Amor) siio os atri- 
butos essenciais de Deus para Agostinho. So- 
bre o segundo e o terceiro ja falamos. Sobre 
o primeiro Agostinho se exprime com cla- 
reza, unindo a ontologia grega com a reve- 
laggo biblica. 0 s  gregos tinham dito que 
Deus t o ser supremo (a substincia primei- 
ra), na Biblia Deus diz de si mesmo: "Eu 
sou aquele que 6". Justamente enquanto ser 
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supremo, Deus, criando as coisas, participa 
com eles o ser, mas n5o o Ser sumo como 
ele C, e sim um ser com diferentes graus em 
escala hierarquica. 

Apesar de todas estas precisaqtjes, per- 
manece claro para Agostinho que C impos- 
sivel para o homem uma definiqiio da natu- 
reza de Deus e que, em certo sentido, Deus 
scitur melius nesciendo, pois C mais ficil 
saber aquilo que ele niio e' do que aquilo 
que ele 6: "Quando se trata de Deus, o pen- 
samento t mais verdadeiro do que a pala- 
vra, e a realidade de Deus mais verdadeira 
do que o pensamento". 

0 s  proprios atributos mencionados (e 
todos os outros atributos positivos que se 
possam citar de Deus) niio devem ser en- 
tendidos como propriedade de um sujei- 
to, mas como coincidentes c o m  a pr6pria 
essincia dele. Melhor ainda C afirmar atri- 
butos positivos de Deus, negando o nega- 
tivo da finitude categorial que os acompa- 
nha. Deus C todo o positivo que se encontra 
na criaqiio, sem os limites que nela exis- 
tem, resumido no atributo da imutabili- 
dade e express0 na formula com que ele 
se indicou a si mesmo: " E u  sou aquele 

Todavia, este Deus, que C "Aquele 
que C", para Agostinho C essencialmente 
Trindade. A esse tema ele dedica um de seus 
livros mais profundos, que, sob varios as- 
pectos, se imp6s como sua obra-prima dou- 
trinaria. 

Devemos salientar trCs nucleos parti- 
cularmente importantes dessa obra. 

a )  0 conceito basico sobre o qua1 ele 
alicerqa sua interpretaqiio C a identidade 
substancial das trbs Pessoas. 

0 s  gregos, precisa Agostinho, para ex- 
primir conceitualmente a Trindade falaram 
de "urna esstncia, e tris substiincias"; os la- 
tinos, porCm, falam de "uma esshcia ou 
substiincia, e tris Pessoas", porque, para os 
latinos, essbncia e substiincia s5o conside- 
rados sin6nimos. Todavia, mesmo com essa 
diferenqa terminologica, uns e outros pre- 
tenderam dizer a mesma coisa. Isto implica 
que Pai, Filho e Espirito Santo tenham jus- 
tamente uma substancial igualdade e nHo 
sejam hierarquicamente distinguiveis. Deus, 

portanto, em sentido absoluto, C tanto o Pai, 
como o Filho e como o Espirito Santo: eles 
siio inseparaveis no Ser e operam insepara- 
velmente. 

Portanto, n5o havendo diferenqa on- 
tologica e hierarquica nem diferenqa de fun- 
qtjes, a igualdade absoluta das trCs Pessoas 
implica que a Trindade seja "o unico verda- 
deiro Deus" . 

b )  Agostinho realiza a distinqiio entre 
as Pessoas com base no conceito de relapio. 
Isto significa que, para Agostinho, cada uma 
das tris Pessoas C distinta das outras, mas 
n5o ontologicamente diversa. 0 Pai tem o 
Filho mas niio e' o Filho, e o Filho tem o Pai, 
mas nHo e' o Pai; e o mesmo se diga do Espi- 
rito Santo. 

Tais atributos, portanto, niio pertencem 
B dimensiio do ser e da substiincia, e sim, 
justamente, da rela@o. Mas nem por isso 
se reduzem ao nivel de meros acidentes. 0 s  
acidentes sao atributos mutiiveis, enquanto 
o tip0 de relaqiio que distingue as trCs Pes- 
soas da Trindade niio e' mutavel e se coloca 
na dimensiio da eternidade. 

C )  Um terceiro ponto fundamental da 
doutrina trinitaria agostiniana consiste nas 
analogias triadicas que ele descobre no cria- 
do, as quais, de simples vestigios da Trinda- 
de nas coisas e no homem exterior, tornam- 
se, na alma humana, verdadeira imagem da 
propria Trindade, como ja vimos. 

Entre as muitas analogias, recordemos 
duas. 

Todas as coisas criadas apresentam 
unidade, forma e ordem, tanto as coisas 
corporeas como as almas incorporeas. Ora, 
assim como das obras remontamos ao Cria- 
dor, que C Deus uno e trino, podemos con- 
siderar essas tris caracteristicas como vesti- 
gios de si deixados pela Trindade em sua 
obra. 

Analogamente, em um nivel mais al- 
to, a mente humana C imagem da Trinda- 
de, porque tambCm C una-e-trina, no senti- 
do  que e' mente e, como tal, conhece-se a si 
mesma e ama-se a si mesma. Portanto, a 
"mente", o seu "conhecimento" e o "amor" 
s5o tris coisas e a o  mesmo tempo niio s5o 
mais que uma, e, quando S ~ O  perfeitas, 
coincidem. 

Na investigaqiio das analogias trini- 
tarias do espirito humano est i  uma das 
maiores novidades de Agostinho em rela- 
q5o a esse tema. 

Conhecimento do homem e conheci- 
mento de Deus Uno-Trino iluminam-se 



mutuamente, quase que como em um es- 6 f\ dOL.\tl*iMa da C,.iCIC~O 
pelho, de mod0 admiravel, realizando per- 
feitamente o projeto do filosofar agosti- 
niano: conhecer Deus e a propria alma, 0 problema metafisico que mais preo- 
Deus atravks da alma, a alma atravks de cupara os antigos era o da deriva~iio do 
Deus. multiplo a partir do Uno: por que e como 

Unza antrga lenda nurru qr4e Agostlnho, enquunto passeava na pmra, pensando no c onrplexo tnfsterro da 
Trlndade (sobre a qua1 estava preparado seu tiatado), encontrou u m  menrno que, tendo cavado utn 
h u r a ~ o  rra urera, conz ulna colher querra ar colocar toda a dgua do mar. Quando Agostrnho drsae yue era 
r ~ r r p o ~ ~ ~ u e l  PAY nnm huraco con1 uma tolher toda a ugua do mar, o menrno, sob c u p  apari?ncras huvza urn 
a n p ,  resporzdeu: "Serza mars fdcd para mrnz derramirr com esta colhcr todu (7 ap i z  do nzm ncste lmrl~t O, 

do que para tr resolver e rnserrr em u m  Irvro o tnrsterro ria Trrndade" Plnturrcchro (1474- 1 C 1  3 )  represew 
tou tal lendu neste belo quatfro yue se encontra em I'erugra, na Galerta Naclonal diz IJmhrra. 1 emhrnmos 
que esta lenda e partlcularmente srgtzrfr~atrva, porque o lrvro de Agostrnho s v l m  a T irndde  estu cntre os 
inins notavers escrrtos do Ocrdente sohre o tema. 



os multiples derivaram do Uno (ou de algu- 
mas realidades originarias)? Por que e corno, 
do Ser que n5o pode n5o ser, nasceu tam- 
bPm o devir, que implica a passagem de ser 
a n50 ser e vice-versa? 

Ao tentar resolver esses problemas, ne- 
nhum dos antigos filosofos chegou ao con- 
ceito de criaqao, que, como sabemos, C de 
origem biblica. 0 s  PlatGnicos foram os fi- 
losofos que chegaram as posif6es menos 
distantes do criacionismo. Entretanto, mes- 
mo assim, ainda permaneceu significati- 
va a distincia entre suas posisaes e o 
criacionismo biblico. No  Timeu, Plat50 ha- 
via introduzido a figura do demiurgo. En- 
tretanto, embora sendo racional, livre e 
motivada pela causa do bem, a atividade 
do demiurgo C gravemente limitada, tanto 
acima como abaixo dele. Acima do demiur- 
go esta o mundo das IdPias, que o trans- 
cende e no qua1 ele se inspira como em um 
modelo; abaixo, ao contrario, esta a chora 
ou matCria informe, tambCm eterna como 
as IdCias e como o proprio demiurgo. A 
obra do demiurgo, portanto, C obra de fa- 
bricaqao e n5o de cria@o, porque pressu- 
p6e como preexistente e independente aqui- 
lo de que se vale para construir o mundo. 
Plotino, no entanto, deduziu as IdCias e a 
propria matkria do  Uno, muito engenho- 
samente, do  mod0 como vimos. Todavia, 
seu impulso o levou aos limites de um ver- 
dadeiro acosmismo e, oportunamente re- 
formadas, suas categorias poderiam servir 
para interpretar a dialktica trinitiria, mas 
n5o para interpretar a criaq5o do mundo. 

A soluq5o criacionista, que, para Agos- 
tinho, C ao  mesmo tempo verdade de f C  e de 
razao, revela-se de uma clareza exemplar. A 
cria@o das coisas se da do nada (ex nihilo), 
ou seja, n5o da substiincia de Deus nem de 
algo que preexistia (a formula que posterior- 
mente se tornaria can8nica seria ex nihilo 
sui et subiecti). Com efeito, explica Agosti- 
nho, uma realidade pode derivar de outra 
de tris modos: 

a )  por gera@o, caso em que deriva da 
pr6pria substincia do gerador como o filho 
deriva do pai, constituindo algo de idintico 
ao  gerador; 

b )  por fabrica@o, caso em que a coisa 
que C fabricada deriva de algo preexistente fora 
do fabricante (de uma matCria), como ocor- 
re com todas as coisas que o homem produz; 

C) por criapio a partir do nada absoluto, 
ou seja, n2o da propria substincia nem de - - 
uma substincia externa. 

0 homem sabe "gerar" (0s filhos) e 
sabe "produzir" (0s artefacta), mas n5o sabe 
"criar", porque C um ser finito. Deus "gera" 
de sua propria substincia o Filho, que, como 
tal, C idintico ao Pai, ao passo que "cria" o 
cosmo do nada. 

Portanto, ha diferenqa enorme entre 
"cria@o" e "gera@07', porque, diferente- 
mente da primeira, esta ultima pressupoe o 
vir (a ser) por outorga de ser por parte do 
criador para "aquilo que absolutamente n5o 
existia". E tal aq5o C "dom divino" gratui- 
to, devido a livre vontade e a bondade de 
Deus, alCm de sua infinita pothcia. 

Ao criar o mundo do nada, Deus criou, 
juntamente com o mundo, o proprio tem- 
po. Com efeito, o tempo esta estrutural- 
mente ligado ao movimento; mas n5o ha 
movimento antes d o  mundo, so com o 
mundo. 

Esta tese ja fora (quase literalmente) 
antecipada por Plat50 no Timeu, mas em 
Agostinho ela simplesmente C melhor fun- 
damentada e melhor explicada. Assim, "an- 
tes do mundo" n5o havia um "antes tem- 
poral", porque n20 havia tempo: o que havia 
(alias, seria necessario dizer "ha") era o eter- 
no, que 6 como que um infinito presente 
atemporal (sem transcorrhcia nem distin- 
$50 de "antes" e "depois"). Mas da ques- 
tzo do tempo falaremos adiante. 

7 A doutvina das Jdkias 

e das vazzes seminais 

As IdCias t6m um papel essential na 
criaq50. Mas, de paradigmas absolutes fora 
e acima da mente do demiurgo, como eram 
em Platso, elas se transformam, como ja 
dissemos, em "pensamentos de Deus" ou 
tambCm como "Verbo de Deus". 

Agostinho declara a teoria das IdCias 
como um pilar absolutamente fundamental 
e irrenunciavel, porque esta intrinsecamen- 
te vinculada B doutrina da criaq5o. 

Deus, com efeito, criou o mundo con- 
forme a raz5o e, portanto, criou cada coisa 
conforme um modelo que ele proprio pro- 
duziu como seu pensamento, e as IdCias s5o 
justamente estes pensamentos-modelo de 
Deus, e como tais s5o a verdadeira realidade, 
ou seja, eternas e imutaveis, e por participa- 
650 delas existem todas as coisas. 
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Mas Agostinho utiliza, para explicar 
a criaqiio, alCm da teoria das Idiias, tam- 
bCm a teoria das "razi5es seminais", criada 
pelos Est6icos e posteriormente retomada 
e reelaborada em bases metafisicas por 
Plotino. A criaqso do mundo ocorre de 
mod0 simultineo. Mas Deus niio cria a to- 
talidade das coisas possiveis como ja con- 
cretizadas: ele insere no criado as "sementes" 
ou "germes" de todas as coisas possiveis, 
as quais, posteriormente, ao longo do tem- 
po, desenvolvem-se pouco a pouco, de va- 
rios modos e com o concurso de varias cir- 
cunstincias. 

Em suma: juntarnente corn a mate'ria, 
Deus criou virtualmente todas as possibili- 

dudes de sua concretiza@o, infundindo nela, 
precisarnente, as razcies seminais de cada 
coisa. A evoluqiio do mundo ao longo do 
tempo outra coisa n5o C do que a concre- 
tizaqiio e a realizaqiio de tais "raz6es semi- 
nais" e, portanto, um prolongamento da 
a@o criadora de Deus. 

0 homem foi criado como "animal 
racional" e encontra-se no vtrtice do mun- 
do sensivel. Como ja vimos, a sua alma 
C imagem de Deus-Trindade. A alma C 
imortal. 

As provas da imortalidade S ~ O  em 
parte extraidas de Platiio, mas em parte 
siio aprofundamentos agostinianos, co- 
mo, por exemplo, a prova que se baseia na 

Agostinho e m  sua cela. 
Tgmpera sobre Iimina 

de Sandro Botticelli (3 445-1 5 1  0). 
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autoconsciincia, dela deduzindo a simpli- 
cidade e a espiritualidade da propria alma 
e, portanto, a sua incorruptibilidade, ou en- 
tso a prova que infere a imortalidade da 
alma da presenp nela da Verdade eterna: 
"Se a alma morresse, morreria tambem a 
Verdade". 

Agostinho fica na duvida quanto a so- 
IU@O do problema do modo como as almas 
szngulares s io  geradas: isto 6 ,  se Deus cria ca- 
da alma dzretamente, ou se as criou todas 
em Ad30 e de Adso sucessivamente se "trans- 
mitem" mediante os pais. 

Agostinho parece ter nutrido simpatias 
por urna solugso "traducionista" deste ulti- 
mo tipo, embora entendida em nivel espiri- 
tual, que, a seu parecer, explicaria melhor a 
transmissso do pecado original. Mas tam- 
bem nso exclui a criaq3o direta. a 

8 eternidade e a estr~tura 

da temporalidade 

"0 que fazia Deus antes de criar o cCu 
e a terra?". Essa foi a pergunta que levou 
Agostinho a urna analise do tempo e o con- 
duziu a soluqdes geniais, que se tornaram 
muito famosas. 

Antes de Deus criar o ctu e a terra n2o 
havia tempo e, portanto, como ja indicamos, 
n30 se pode falar de um "antes" anterior a 
cria@o do tempo. 0 tempo C criaqso de 
Deus e, por isso, a pergunta proposta nso 
tem sentido, pois poe para Deus uma cate- 
goria que vale sd para a criatura, cometen- 
do-se assim um err0 estrutural. Com efeito, 
"tempo" e "eternidade" s i o  duas dimensoes 
incomensuriveis; muitos dos erros cometi- 
dos pelos homens, quando falam de Deus, 
como na pergunta proposta acima, nascem 
da aplicaq5o indevida do conceito de tem- 
po ao eterno, que C coisa totalmente dife- 
rente de tempo. 

Mas o que C o tempo? 
0 tempo implica passado, presente e 

futuro. Mas o passado niio 6 mais e o futuro 
niio 6 ainda. E o presente, "se existisse sem- 
pre e nso transcorresse no passado, nso seria 
mais tempo, mas eternidade". Na realida- 
de, o ser do presente C um continuo deixar 
de ser, um tender continuamente ao nso-ser. 

Agostinho destaca que, na realidade, 
o tempo existe no espirito do homem, por- 
que e no espirito do homem que se mantim 

presentes tanto o passado como o presente 
e o futuro. Mais propriamente, deveriamos 
dizer que "0s tempos s3o tris: o presente 
do passado, o presente do presente e o pre- 
sente do futuro. E, de qualquer forma, e 
em nosso espirito que se encontram esses 
tris tempos, que n3o sso vistos em outra 
parte: o presente do passado, vale dizer, a 
memdrza; o presente do presente, isto 6, a 
intui@o; o presente do futuro, ou seja, a 
espera" . 

Assim, embora tendo urna ligaq3o com 
o movimento, o tempo nso esta no movi- 
mento e nas coisas em movimento, mas sim 
na a h a .  Mais precisamente: conforme se 
revela estruturalmente ligado a memdrza, 
a intuz@o e B espera, o tempo pertence a 
alma, sendo predominantemente "uma ex- 
tens50 da alma", precisamente urna ex- 
tens50 entre "memoria", "intuiq30" e "es- 
pera". 

Tal solu@o, em certa medida, ja havia 
sido antecipada por Aristoteles, mas Agosti- 
nho a desenvolve em sentido marcadamente 
espiritual, levando-a i s  suas ultimas conse- 
qiiencias. a 

Ao problema da criaqso esta ligado o 
grande problema do mal, para o qua1 Agos- 
tinho conseguiu apresentar urna explicaq50 
que constituiu ponto de referencia durante 
sCculos e ainda guarda a sua validade 

Se tudo provim de Deus, que e Bern, 
de onde prove'm o mal? 

Depois de ter sido vitima da explica- 
$30 dualista maniquiia, como vimos, Agos- 
tinho encontrou em Plotino a chave para 
resolver a questso: o ma1 n5o C um ser, mas 
deficitncia e priva@o de ser. 

Mas Agostinho aprofunda ainda mais 
a questao. 0 problema do ma1 pode ser exa- 
minado em tris planos: a )  metafisico-on- 
tologico; b)  moral; c) fisico. 

a )  DO ponto de vista metafisico-on- 
tologico, n5o existe ma1 no cosmo, mas ape- 
nas graus infeviores de ser em velapio a 
Deus, que dependem da finitude da coisa 
criada e dos diferentes niveis dessa finitude. 
Mas, mesmo aquilo que, numa considera- 
@O superficial, parece um "defeito" (e, por- 
tanto, poderia parecer urn mal), na realidade, 
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na otica do universo visto em seu conjunto, 
desaparece. De fato, os graus inferiores do 
ser e as coisas finitas, mesmo as mais infi- 
mas, revelam-se momentos articulados de 
um grande conjunto harmhico.  Quando, 
por exemplo,, julgamos que a existhcia de 
certos animals nocivos seja um "mal", na 
realidade nos estamos medindo com o metro 
da nossa utilidade e da nossa vantagem con- 
tingente e, portanto, numa otica errada. 
Medida com o metro do todo, cada coisa, 
mesmo aquela aparentemente mais insigni- 
ficante, tem seu sentido e sua raz5o de ser e, 
portanto, constitui algo positivo. 

b) Ja 0 ma1 moral C o pecado. E o pe- 
cad0 depende da ma vontade. E a ma von- 
tade depende de que? A resposta de Agosti- 
nho 6 bastante engenhosa. A ma vontade 
n5o tem urna "causa eficiente", mas, muito 
mais, urna "causa deficiente". Por sua na- 
tureza, a vontade deveria tender ao  Bem 
supremo. Mas, como existem muitos bens 
criados e finitos, a vontade pode tender a 
eles e, subvertendo a ordem hierarquica, 
pode preferir a criatura a Deus, preferindo 
os bens inferiores aos bens superiores. Sen- 
do  assim, o ma1 deriva d o  fato de que niio 
ha' um zinico Bem, mas muitos bens, consis- 
tindo, precisamente, em urna escolha incor- 
reta entre esses bens. 0 ma1 moral, portan- 
to, C urna aversio a Deo e uma conversio ad 
creaturam, C a escolha de um ser inferior ao 
inves do ser supremo. 0 fato de ter recebi- 
do de Deus urna vontade livre C um grande 
bem. 0 ma1 C o mau uso desse grande bem, 
que se da do mod0 que vimos. Por isso, 
Agostinho pode dizer: "0 bem que esta em 
mim 6 obra tua, i teu dom; o ma1 em mim i 
meu pecado". 

C)  0 ma1 fisico, como as doenqas, os 
sofrimentos, os tormentos do espirito e a 
morte, tem significado bem precis0 para 
quem filosofa na f i :  C a conseqiiBncia d o  
pecado original, ou seja, i urna consequcn- 
cia do ma1 moral. Na historia da salvag50, 
porim, tambim ele tem um significado po- 
sitivo. 

10 S\ vontade, 
a liberdade, a gmca 

Ja acenamos ao papel que a "vonta- 
den desempenha em Agostinho. Alias, ha 
tempo os estudiosos destacaram que foi exa- 

tamente com Agostinho que a vontade se 
imp& a reflex50 filosofica, subvertendo a 
antropologia dos gregos e superando defi- 
nitivamente o antigo intelectualismo moral, 
seus pressupostos e seus corolirios. A ator- 
mentada vida interior de santo Agostinho e 
sua formag50 espiritual, realizada inteira- 
mente na cultura latina, que dava a voluntas 
um relevo desconhecido para os gregos, per- 
mitiram-lhe entender a mensagem biblica 
precisamente em sentido "voluntarista", 
fora dos esquemas intelectualistas do mun- 
do grego. 

De resto, Agostinho foi o primeiro es- 
critor a nos apresentar os conflitos da uon- 
tade em termos precisos, como ja destaca- 
mos: "Era eu que queria e eu que n5o queria: 
era exatamente eu que nem queria plena- 
mente, nem rejeitava plenamente. Por isso, 
lutava comigo mesmo e dilacerava-me a mim 
mesmo". 

A liberdade i propria da vontade e n5o 
da raz50, no sentido em que a entendiam os 
gregos. E assim se resolve o antigo parado- 
xo socritico de que i impossivel conhecer o 
bem e fazer o mal. A raz3o pode conhecer o 
bem e a vontade pode rejeita-lo, porque, 
embora pertencendo ao espirito humano, a 
vontade 6 uma faculdade diferente da ra- 
ziio, tendo urna autonomia propria em re- 
lag50 a raz50, embora seja a ela ligada. A 
razao conhece e a vontade escolhe, poden- 
do escolher at6 o irracional, ou seja, aquilo 
que n5o esta em conformidade com a reta 
razso. E desse mod0 se explica a possibili- 
dade da aversio a Deo e da conuersio ad 
creaturam. 

0 pecado original foi um pecado de 
soberba, sendo o primeiro desvio da von- 
tade. 0 arbitrio da vontade 6 verdadeira- 
mente livre, e m  sentido pleno, quando niio 
faz o mal. Esta C, precisamente, a sua con- 
dig50 natural: assim ele foi dado ao homem 
originalmente. Mas, depois do pecado ori- 
ginal, a verdade se corrompeu e se enfra- 
queceu, tornando-se necessitada da graGa 
divina. 

Consequentemente, o homem n5o 
pode ser "autarquico" em sua vida moral: 
ele necessita de tal ajuda divina. Portanto, 
quando o homem procura viver retamente 
valendo-se unicamente de suas prdprias 
f o r~as ,  sem ajuda da graga divina liberta- 
dora, ent5o ele C vencido pelo pecado; liber- 
ta-se do  ma1 com o poder de crer na gra- 
Fa que o salva, e com a livre escolha dessa 
graqa. 



Capi'tulo sexto - S n n t ~  Apstinho e o apqeu  da T'ntdstica 
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11 IL\ "Cidude tewenu1' 

e a "Cidade divinal1 

O ma1 e amor a si mesmo fsoberba). o , , 

bem C amor a Deus. Isso vale tanto Dara o 
homem como individuo auanto para o ho- 
mem que vive em comunidade com os ou- 
tros. 0 conjunto dos homens que vivem para 
Deus constitui a Cidade celeste. Escreve 
Agostinho: "Dois amores diversos geram as 
duas cidades: o amor a si mesmo, levado 
at6 o desprezo por Deus, gerou a Cidade 
terrena: o amor a Deus. levado ate o des- 
prezo p m  si, gerou a ~ i d a d e  celeste. Aquela 
gloria-se de si mesma, esta de Deus. Aquela 
procura a gloria dos homens, esta tem por 
maxima gl6ria a Deus". E ainda: "A Cida- 
de terrena C a cidade daqueles que vivem 

segundo o homem; a divina C a daqueles que 
vivem segundo Deus" . 

As duas Cidades tern um corresponden- 
te no ceu, mais precisamente nas fileiras dos 
anjos rebeldes e dos que permaneceram fiCis 
a Deus. Na terra, essa correspondhcia re- 
velou-se em Caim e Abel: as duas persona- 
gens biblicas assumem assim o valor de sim- 
bolos das duas Cidades. Nesta terra, o 
cidadiio da Cidade terrena parece ser o 
dominador, enquanto o cidad5o da Cidade 
celeste C peregrino. Mas o primeiro esta des- 
tinado a eterna danaqio, enquanto o segun- 
do esta destinado eterna salvaqio. 

Assim, a historia adquire urn sentido 
totalmente desconhecido para os gregos, 
como ja vimos: ela tem urn principio, com a 
cria@o, e urn termo, com o fim do mundo, 
ou seja, com o juizo final e corn a ressurrei- 
qiio. E tem trts momentos intermediarios 

Nu ilzrstru@o, 
a inuis untiga represcnta( 
de Agostinho 
que chegou ut t  ntis 
(remontu ao periodo 
entre o f i ~  do S ~ C .  VI 
e os inicios do sec. VII). 
Conserva-se 
nu Bihliotecu do 1,utr2o. 



loo Terceira parte - Patristica r\a Area cultural de lingua lntina 

essenciais, que marcam seu decurso: o peca- 
do original com suas conseqiiGncias, a espe- 
ra da vinda do Salvador e a encarnagso e 
paixiio do Filho de Deus, com a constitui- 
qZo de sua Igreja. 

Agostinho insiste muito, ao final da 
Cidade de Deus, na ressurreiqiio. A carne res- 
suscitara integrada e em certo sentido trans- 
figurada, mas continuara carne. 

A historia se concluira corn o Dia do 
Senhor, que sera como que o oitavo dia con- 
sagrado com a ressurreig50 de Cristo e no 
qual se realizara, em sentido global, o re- 

De Socrates em diante, os filosofos gre- 
gos sempre disseram que o homem bom C 
aquele que sabe e conhece, e que o bem e a 
virtude sHo cihcia.  JA Agostinho diz, ao  
contrario, que o homem bom C aquele que 
ama: aquele que ama aquilo que deve amar. 

Quando o amor do homem volta-se 
para Deus (amando os homens e as coisas 
em funqio de Deus), C charitas; quando, po- 
rim, volta-se para si mesmo, para o mundo 
e para as coisas do mundo, C cupiditas. Amar 
a si mesmo e aos homens n2o segundo o 
juizo dos homens, mas segundo o juizo de 
Deus, significa amar do mod0 justo. 

Agostinho apresenta tambCm um critC- 
rio para o amor, com a distingiio entre o uti e 
o frui. 0 s  bens finitos devem ser usados como 
meios e nao ser transformados em objeto de 
fruigiio e deleite, como se fossem fins. 

E, assim, a virtude do homem, que os 
filosofos gregos haviam determinado em 
fungi0 do conhecimento, C recalibrada por 
Agostinho em fungiio do amor. A virtus C a 
ordo amoris, ou seja, o amar a si mesmo, os 
outros e as coisas segundo a dignidade 
ontologica pr6pria de cada um desses seres, 
no sentido que ja vimos. 

0 proprio conhecimento da Verdade e 
da Luz que ilumina a mente C express0 por 
Agostinho em termos de amor: "Quem co- 
nhece a Verdade conhece tal Luz, e quem 
conhece essa Luz conhece a eternidade. 0 
amor L aquilo que conhece". 

De resto, o filosofar nessa f6 segundo a 
qual a criaqzo e a redengiio nasceram de um 
ato amoroso de doaqzo, devia levar necessa- 
riamente a essa reinterpretaqso do homem, 
de sua historia como individuo e de sua his- 
t6ria como cidadso, na perspectiva do amor. 

Essa frase lapidar resume a mensagem 
agostiniana, ?i guisa de sinal emblematico: 
pondus meum, amor meus ("0 meu peso est6 
no meu amor"). A consistgncia do homem 
C dada pel0 peso do seu amor, assim como 
pelo seu amor determina-se o seu destino 
terreno e ultraterreno. Nessa perspectiva, 
pode-se compreender muito bem a exorta- 
q5o conclusiva de Agostinho: ama, et fac 
quod vis ("ame, e faqa o que quiser"). 



A CENTRALIDADE DA TRINDADE DlVlNA 

I Mundo 
- todas as coisas tGm unidade, ordem e forma 
- estas caracteristicas s io  vestigios que a 

Trindade deixou nas coisas 
- graqas a estas podemos remontar do 

mundo a Deus, a partir dos graus de per- 
feiqiio que existem no mundo 

TRINDADE 

- implica a identidade substancial 
das tris Pessoas 

I - a diferenfa t apenas relacional 
I (0 Pai tem o filho, 
j mas n i o  e o filho; 

o Filho tem o Pai, 
mas nZo e' o Pai etc.) 

A Trindade C: 

P 

SE R 
enquanto 
Sumo ser, 
Deus cria 

- o mundo t criado segundo a 
raziio, isto C, segundo as idtias- 
paradigma que estio na men- 
te de Deus 1 - t ex nihilo sul et subzecn, isto 
6, Deus n i o  age sobre uma 
substBncia preexistente (sua 
ou externa a si), mas cria do 
nada 

- Deus n i o  cria a totalidade das 
coisas como j i  atuadas, mas 
insere no criado as razdes se- 
minais das coisas, que pouco 

I a pouco se desenvolvem 

4 

VERDADE 
enquanto 

Suma verdade, 
Deus ilumina 

Homem 
- o homem t pessoa, isto 6, in- 

dividuo irrepetivel 
- t imagem das tr&s Pessoas da 

Trindade e, com efeito, e', co- 
nhece e ama 

- tem em si uma faculdade da i 
vontade que t diferente da fa- 
culdade da raziio 

- a vontade livre C a que esco- 
Ihe o bem superior em vez do 1 

inferior, isto 6, vive para Deus 1 

- o conjunto dos homens que 
vivem para Deus forma a Cz- 
dade celeste, o conjunto dos 
maus forma a Czdade tenena ~ 

- o ma1 niio tem estatuto on- 
tologico, mas nasce da con- 
fusiio de um bem inferior com 
um bem superior 

- o homem encontra sobretudo 
em si mesmo a prova da exis- 

~ 
tsncia de Deus que se manifes- 
ta como verdade I ~ 

Ilumina@io 
I 

- a alma tern crittrios de conhe- 
( cimento imutiveis e necessi- 

rios que Ihe vem de Deus 
- a mente de Deus tern em si os 

modelos lmutiveis e eternos 
1 (= IdCias) de todas as coisas 

I - Deus, no momento da cria@o, 

i participa as coisas a capacida- 
I de de manifestar-se pela ver- 
I dade, e 2s mentes a capacida- 
I de de colhi-las 

AMOR 
enquanto 

Sumo amor, 
Deus beneficia 

- no homem. assim como 
na Trindade, o amor t 
essencial. A virtude. 
com efeito, reduz-se a 
ordo amoris: amar a si 
mesnzos, os outros e as 
coisas conforme sua 
dignidade ontologica 

- o amor perfeito t o 
doador, que tem em 
Cristo (o Deus feito 
homem) o vertice su- 
premo 
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A ttrcdrci navegag60 

R sagundo m ~ ~ g 0 g 6 0  de Plot60 cons- 
titui urno dos rnaioras conquistos do penso- 
rnento ocidmtol, isto 6, o gonho do dirn~nsdo 
supro-sensival. Plot60 cornporo esto busco 
do verdode o urno jongodo sobre o quol de- 
varnos enfrentor o risco do trovessio do rnor 
do vido. R roz6o hurnono d openos urno jon- 
godo. 

Conforrne Plotdo, estoriornos rno~s se- 
guros sa tiv6ssernos urno revelogdo divino, 
urn logos dwino no quol confiorrnos; to1 reve- 
log60 sario urno nove rnois solido. 

Rgostinho liga-se d~retornsnte o estos 
intuig6ss plot6nicos, retornondo o rnesrno 
linguogern da rnorinhsiro. Neste sentido se 
folo de "tarceiro novegogdo", o novegogdo 
qua nos lsvo o gonhor os horizontes ulti- 
rnos qua sdo dodos openos palo f6 cr~std. 
R tese de Rgostmho d o seguinte: olguns 
filosofos cornpresnderorn que existe o ol6rn, 
rnos o rozdo hurnono sozinho ndo podio dor 
oos hornans o rnaio poro chegor oo oldrn. 
Entre nos e o oldrn sx~sts o rnor desta s6cu- 
lo, qua devernos otrovessor. E entdo vela 

Cristo justornente poro trozer-nos o rneio 
poro otrovessor o rnor do viclo; e o unico 
rneio saguro qus nos perrnite otrowssor 
este rnor d o cruz. 

1. A cruz de Cristo 
i o lenho 
que nos faz atravessar 
o mar da vida 

0 texto prossegue: Houve urn hornarn 
rnondodo por Deus, cujo norne ero Jodo. 

ns coisas que foram ditas antes, irm6os 
carissimos, foram d~tas sobre a ~nefdvel divin- 
dade de Cr~sto, e foram ditas de modo quase 
~nefdvel. 

Com efeito, quem compreender6 ~sto: No 
princ@io ero o Verbo, e o Vwbo estovo junto 
da Deus? 

E para que 060 te parecesse aviltado o 
termo Verbo, por causo do uso quot~diano das 

palavras, Jodo acrescenta: E o Verbo ero 
Deus. 

E este Verbo 6 justamente aquele de que 
ontem falamos longamente, e que o Senhor nos 
tenha concedido, depois de tanto falar como 
fizemos, ter conseguido fazer chegar olgo at6 
vossos coragbes. 

No princ@~o ero o Verbo. 
€ sempre o mesmo. 6 do mesmo modo. 6 

desde sempre asslm como 6 ,  ndo pode mudor, 
6 este: "€". 

Entbo, quem poder6 compreender, do 
momento que se v& que todas as colsas mor- 
tais s60 muthveis, e do momento que se v& 
que n6o apenas os corpos variom pela quail- 
dade, com o nascer, o crescer, o declinar e o 
morrer, mas tambhm as proprias almas se se- 
param e se div~dem, sob a influ&nc~a de dese- 
jos diferentes, e do momento que se v& que 
os homens podem receber a sabedor~a se se 
aproximam do luz, do calor dela, mas po- 
dem tambdm perder a propria sabedoria, e 
afastar-se dela por causa de uma influen- 
cia md? 

Portanto, do momento que se v& que to- 
das estas colsas s6o mutdveis, o que 6 aquilo 
que 6, a n6o ser aquilo que transcende todas 
as coisas que existem e n6o s6o deste mo- 
do? Quem, portonto, compreenderd isso? Ou 
quem, de algum modo, tendo posto em ato os 
forqx de sua mente para poder compreender 
como puder aqu~lo que 6, est6 em grau de 
chegar bqu~lo que de algum modo com sua 
mente conseguiu captar? 

€ como se algu6m conseguisse ver de lon- 
ge a p6tr10, mas existe o mar que dela o sepa- 
ra. Ele v& para onde deve ir, mas falta-lhe o 
meio para ir. 

nssim acontece para nos. qua queramos 
alcangar nossa estab~l~dade, onde aqu~lo que 
6 6, porque este apenas 6 sempre asslm como 
6. H6 no meio o mar deste s6cul0, atrav6s do 
qua1 devemos Ir, mesmo que vejamos para onde 
devemos Ir, enquanto mu~tos ndo v6em para 
onde devem ir. 

Por isso, para que tiv6ssemos tombtm o 
meio para Ir, veio de Id aquele ao qua1 queria- 
mos ir. 

E o que fez? 
Preparou o lenho com o quo1 pud6ssemos 

atravessar o mar. 
Com efe~to, n1ngu6m pod& atravessar o 

mar deste mundo, se n6o for levado pela cruz 
de Cristo. 

n esta cruz poder6 se agarrar, por vezes, 
tamb6m quem tem os olhos doentes. E quem 
n6o consegue ver de longe para onde deve Ir, 
ndo se separe da cruz, e a cruz o levor6. 



2. 0 cristtio dew aderir 
aquilo que Cristo se tornou por nos, 
para poder alcan~ar 
aquilo que ele sempre 6 

Por isso, irmdos, gostarla de fazer entrar 
esta verdade em vossos coragbes: se quiserdes 
viver de modo piedoso e cristdo, aderi a Cristo 
conforme aquilo que ele se tornou por nos, para 
que pud6ssemos alcanq5-lo conforme aqu~lo 
que 6. E ele veio a nos conforme aquilo que 
sempre era, para tornar-se por nos aquilo que 
ndo era; uma vez qua se tornou lsso por nos, 
para oferecer o meio sobre o qua1 os enfermos 
fossem transportados, atravessassem o mar do 
mundo e chegassem b pbtria, onde n60 hover6 
mais necess~dade de uma nave, porque ndo 
haver6 mais um mar a atravessar. 

Portanto, 6 melhor ndo ver com a lnteli- 
9&ncia aquilo que ele 6, e todavia ndo sepa- 
rar-se da cruz de Cristo, do que v&-lo com a in- 
tel~gi:nc~a, e desprezar a cruz de Cristo. 

< algo ainda melhor e bom em sumo grau, 
se possivel, que se veja onde se deve ir e nos 
mantenhamos I~gados bquele que leva, para 
alcangar o termo. 

lsto puderam fazer as grandes mentes dos 
montes, aqueles qua chamamos justamente de 
montanhas, que a luz do justiga ilumina am sumo 
grau. Puderam fazer ISSO, e viram aquilo que 6. 

Com efeito, Jodo, vendo-o, d~zia: No prin- 
cpio sro o Vsrbo, e o Vsrbo estovo junto ds 
Dsus, s o Vsrbo sro Dsus. Eles viram isso e, 
para alcancpr aquilo que viam de longe, n6o 
se afastaram do cruz de Cristo, e ndo despre- 
zaram a humildade de Cristo. 

Todavia, tamb6m os pequenos, que ndo 
estdo em grau de compreender ISSO, mas ndo 
se afastaram da cruz, da paixdo e da ressurrei- 
gao de Cristo, sobre a mesma nave sdo condu- 
zidos dquilo que ndo vi:em, ou seja, no mesma 
nave sobre a qua1 realizam a travessia tamb6m 
aqueles que v&em. 

3. R soberba dos filosofos 
e a humildade do lenho da cruz 

Na verdade, existiram f11osofos deste mun- 
do que procuraram o Cr~ador por meio do cria- 
tura, uma vez que o Criador pode ser encontra- 
do mediantq a cr~atura, conforme o Rpostolo 
afirma de modo claro: "Com efe~to, as perfei- 
~ b e s  ~nv~sive~s de Deus podem ser compreen- 
didos pela intelighcia, a partir da criagdo do 
mundo, por meio das coisas que por ele foram 
feltas, assim como a sua potbncia eterna e a 
sun divindade, de modo que ndo sdo escus6- 

[ . . . I u ;  e ndo diz: "Pois ndo conheceram Dsus", 
mas: "Pois, tendo conhec~do a Deus, nZlo o 910- 
rificaram, nem Ihe deram gragas como Deus, mas 
se dispersaram em seus raciocinios, e seu CO- 

rag50 insipiente se obscureceu". 
De que mod0 se obscureceu? 
Ele o diz claramente logo depo~s: "Procla- 

mando-se s6bios, se tornaram estultos". 
V~ram onde deveriam ir, mas, ingratos para 

com aquele que lhes dera aquilo que tinham 
visto, quiseram atr~bu~r a 81 mesmos aquilo que 
viram, e, tornando-se soberbos, perderam aqui- 
lo que viam, e dai se voltaram para os idolos, 
para os simulacros e os cultos dos dem8nios. 
at6 adorar a cr~atura e desprezar o Criador. 

Todavia, fizeram estas coisas quando j6 
estavam corrompidos; e chegaram a corromper- 
se porque se ensoberbeceram; e justamente 
por ensoberbecer-se se afirmaram skbios. 

Portanto, aqueles dos quais o Rpostolo 
disse que eram "aqueles que conheceram 
Deus", viram aquilo que diz JoBo, ou seja, que 
todas as colsas foram feitas por meio do Verbo 
de Deus. Com efeito, nos livros dos filosofos 
encontram-se ditas estas coisas, e tambhm que 
Deus tem um filho unig&nito, por meio do qua1 
todas as colsas ex~stem. 

Eles puderam ver aqu~lo qua existe, mas 
viram isso da longs, e ndo quiseram manter fir- 
me a humildade de Cr~sto, ou seja, aquela nave 
sobre a qua1 ter~am podido alcanqx com segu- 
ranga aquilo que puderam ver de longe. 

E a cruz de Cristo foi por eles desprezada. 
Tu deves atravessar o mar e desprezos a 

cruz! 
6 sabedoria cheia de soberba! 
Ca~oas de Cristo cruc~ficado; mas & justa- 

mente ele que viste de longe: No princpio era 
o Vsrbo, a o Vsrbo sstovo junto ds Deus. 

Mas por que foi crucificado? 
Porque para t~ era necess6rio o lenho da 

sua humildade. 
Com efeito, tu estavas inchado de sober- 

ba, e foras langado para long@ daquela p6tria; 
pelas ondas deste mundo o caminho fora inter- 
rompido; e ndo existe um meio com o qua1 po- 
des realizar a travess~a para chegar b pdtria, 
se ndo te deixares Ievar pelo lenho da cruz. 

Ingrato que Bs, cagoas daquele qua veio 
a ti, justamente para fazer-te retornar a el@! 

Ele mesmo ss tornou cam~nho, um cami- 
nho atravbs do mar: por isso ele caminhou so- 
bre o mar, para mostrar-te que existe um cami- 
nho pelo mar. 

Tu, pordm, que n6o podes caminhar so- 
bre o mar como ele o fez, deixa-te levar por 
esta nave, deixa-te Ievar pelo lenho da cruz: 
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ve~s" E cont~nua "Pols, tendo conhecldo a Deus cri: no cruc~f~cado, e poder& chegar. 
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Por t~ ale se fez crucificar, ou seja, para 
ensinar-te a humildade, e porque, se tivesse 
vindo como Deus, n6o teria vindo para todos 
aqueles que n6o estavam em grau de ver Deus. 

Corn efeto, n6o d segundo aquilo pelo 
qua1 ele 6 Deus, que ele velo ou partlu, porque 
Deus est6 presents em tudo e ndo se acha con- 
tido em nenhum lugar. 

Todav~a, de clue rnodo veio? 
Veio na veste de homem. 

Rgost~nho, 
Rrnor obsoluto G 

"Termra navega@o". 
sob a dlrecdo de G. Reale. 

0 circulo herrneniutico 
entre razBo e fC 

Poro Rgostinho o f6 ndo tern urn cord- 
tor o-rocionol ou rnetorrocionol, s sirn urn pre- 
ciso volor cognoscitivo, no sontido do que 
represonto urno experi&ncio viviclo do verch- 
de. Entre f6 s rozdo hd urno circuloridode, 
isto 6, o fd forneco olgurnas pr6-cornpreen- 
s6es quo dopois podern ser exorninodos e 
criticoclos pala rozdo. 

Esto posi@io, portonto, ofosto-sa ton- 
to do Adoismo quonto do rocionolisrno. 0 
hdeisrno extremodo se exprime pelo propo- 
sicdo de Tertuliono credo quia absurdum; o 
rocionolismo extrernodo nego quolqusr vo- 
lor 6 F6. 

R posigdo de Rgostinho 6, oo invks, bern 
expresso polo proposigdo credo ut intel ligarn, 
~ntelligo ut credarn. 

1. 0 crer como rem6dio temporal 
para a salvos60 

Por esta razdo, tarnb&m o rem6dio da 
alma, que & fornecido pela prov~d&ncia d~v~na 
e pela inef6vel bondade, & beliss~mo por gra- 
dua<bo e ordem. Ele se d ~ v ~ d e  em autondade e 
razdo. 

R autor~dade exlge a f6 e prepara o ho- 
rnem b razbo. 

R razdo leva b ~ntel~g&ncia e ao conheci- 
mento. 

Masmo que a razdo n60 abandone total- 
mente a autor~dade, quando se cons~dera a 
quern se devs crer, & sem dljv~da suprema a 

autoridade da propria verdads j6 conhecida e 
evidente. Pordrn. uma vez aue descemos nos 
coisas ternporais e por causd delas sornos des- 
viados das colsas eternas, primeiro vern, n6o 
por natureza e excel&ncia, mas na ordern do 
tempo, certo rern6dio temporal, que chama 2, 
salva@o n6o aqueles que sabern, mas aque- 
les que cr&ern. 

2. A f6 procura e a intelighia sncontra 

R f6 procura, a intelig&ncia encontra; por 
lsso o Profeta diz: "Se n6o crerdes, n6o com- 
preendereis". E por outro lado a intelig&ncia 
procura ainda aquele que encontrou; porque 
"Deus observa os filhos do hornern", como se 
canto no Salmo insplrado, "para verse h6 quem 
tern intelig&nc~a, quern procura Deus". Portan- 
to, por isso o homem deve ser inteligente, para 
procurar Deus. 

Rgostmho, 
R Trindod~, XV, 2, 2 .  

3. Se niio w cr8, niio se entends 

Demos graqx a Deus se t~verrnos enten- 
dido. E se algu6m entendeu pouco, n6o pega 
rnais ao hornem, mas dirija-se 2,quele do quai 
pode esperar mais. Podemos, como trabalha- 
dores fora de vos, plantar e irngar, mas d Deus 
que faz crescer. "Minha doutrina - diz - n6o 
6 minha, mas daquele que me rnandou". Rque- 
le que diz ndo ter entendido, ou(a urn conse- 
Iho. No momento de revelar urna verdade tdo 
~rnportante e profunda, Cristo Senhor se deu 
conta de que nern todos a entenderlam, e por 
isso nas palavras que seguern dd um conselho. 
Queres entender? Cr&. Deus, com efeito, por 
meio do profeta, d~sse: "Se nbo crerdes, n6o 
cornpreendereis". € isso que o Senhor enten- 
de, quando, cont~nuando, d~z: "Se algudm qul- 
ser fazer a vontade dele, conhecer6 se esta 
doutrina d de Deus, ou se falo por mim mes- 
mo". 0 que s~gnif~ca "se algu&m quiser fazer a 
vontade dele"? Eu d~ssera: se algu6m crer; e 
t~nha dado a t e  conselho: se ndo compreen- 
deste, cr&! fi ~ntel~g&nc~a d fruto do f6. Ndo pro- 
cures, portanto, entender para crer, mas cr& para 
entender; porque, se ndo crerdes, nbo en- 
tendere~s. 
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4. A F6 torna capazes de entender 

Dire1 ent6o: quem pode, entendo; quem 
nbo pode, creia. Dlra com o Senhor: "Vos julgais 
segundo a carne; eu n6o julgo ningu&m"; lsto 
6, nbo julgo ningu&m agora, ou nbo julgo nln- 
gu6m segundo a carne. E "mesmo que julgue, 
meu julgamento & verdadeiro". Porque teu jul- 
gamento & verdadeiro? "Porque nbo estou so 
- responde - mas comigo est6 o Pal que me 
mandou". 

Entdo, Senhor Jesus, se estivesses sozi- 
nho, teu julgamento seria falso; por isso julgas 
segundo a verdade porque nbo estds so, mas 
contigo estd o Par que te mandou? 0 que pos- 
so eu responder? Responda ele mesmo: "Meu 
julgamento & verdadeiro". Por que 6 verdadei- 
ro? "Porqus ndo estou so, mas comlgo est6 o 
Pai que me mandou". Todavia, se o Pai est6 
contlgo, como te mandou? Ele te mandou e est6 
contigo, de modo que, mesmo mandado, nbo 
te afastaste dele e, vindo para o nosso melo. 
permaneceste o mesmo junto a ele? Como se 
pode crer nisso? Como se pode entender? R 
estas duos perguntas respond0 assim: correta- 
mente perguntas como se pode entender, mas 
nbo corretamente perguntas corno se pode crer. 
Com efeito, o fato de n6o entender logo, faz 
que exercltes aqu~lo que propr~amente se cha- 
ma f&; de fato, se te fosse dado entender Ime- 
diatamente, nbo ter~as necessidade de crer, 
porque verias com teus olhos. Justamente por- 
que nbo entendes, crks; mas, crendo, tornas-te 
capaz de entender; com efeito, se nbo crks, ja- 
mais conseguir6s entender, porque te tornards 
sempre menos capaz. Derxa que a f& te purifl- 
qua, a fim de que te seja concedido alcan~ar a 
plena lnteligknc~a. 

Rgostinho, 
Comentdno oo Evongslho de JoBo. 

36. 7 .  

5. R f6 6 crer naquilo que nBo v8s 
e a verdade 6 ver aquilo que creste 

Jesus comeGou entho a d~zer aos judeus 
que nele t~nham cr~do: "Se permanecerdes 
na mrnha palavra [ . . . I " .  Ele diz "se perma- 
necerdes", enquanto j6 fostes inlclados e j6 
comesastes a estar na m~nha palavra. "Se 
permanecerdes", isto 6, se permanecerdes 
constantes na fd que comeGou a estar em vos 
que credes, onde chegareis? Considera qua1 
6 o inic~o e para onde conduz. Rmaste o fun- 
damsnto, agora contempla o vdrt~ce, e des- 
ta baixeza levanta o olhar para a altura. R f& 
sun6e certo aba~xamento; na vis60, na imor- 

xamento; tudo & grandeza, eleva@o, plena 
seguranp, eterna estabil~dade, sem temor de 
ataques inimigos ou de lim~tes. € grande aquilo 
que comep a partir da fb, embora seja des- 
prezado; assim como em uma constru@o os 
inexperientes costumam dar pouca import&- 
cia aos allcerces. Cava-ss um grande buraco, 
ai se lan~am pedras a esmo, n6o talhadas nem 
polidas, e portanto nada de belo aparece, 
como nada de belo aparece na raiz de uma 
6rvore. Todavia, tudo aquilo que na drvore te 
agrada veio para cima a partir da raiz. Olhas 
a raiz e ela nbo te agrada, contemplas a 6rvo- 
re e ficas admirado. Estulto, aquilo que admi- 
ras proveio daquilo que n6o te agrada. Pare- 
ce-te coisa sem imporMncra a f& dos crentes. 
porque n6o tens uma balanga para pesd-la. 
Todavia, escuta para onde ela conduz e sabe- 
rds medir seu valor. 0 proprio Senhor, em ou- 
tra circunst6ncia, diz: "Se tiverdes f& como uma 
semente de mostarda". 0 que exlste de mais 
hum~lde e. a0 mesmo tempo, de mais podero- 
so? 0 qus ex~ste de mals negl~gencidvel e, ao 
mesmo tempo, de mas fecundo? Portanto, tam- 
b&m vos - d ~ z  o Senhor - "se permanecerdes 
no minha palavra", no qua1 crestes, para onde 
sereis conduzidos? "Sere~s de fato meus d~sci- 
pulos". E quai vantagem teremos? "E conhe- 
cerels a verdade". 

0 que ele promete aos crentss. 1rm6os? 
"E conhecereis a verdade". Mas corno? Nbo a 
tinham jb conhecido quando o Senhor falava? 
Se n60 a tinham conhec~do, como puderam 
crer? Eles n6o creram porque tinham conheci- 
do, mas creram para conhecer. Cre~amos tam- 
b&m nos para conhecer, nSlo esperemos co- 
nhecer para crer. Rquilo que conheceremos n6o 
pode ser v~sto pelos olhos, nem ouvido pelos 
ouv~dos, nem pode ser compreendido pelo 
cora~6o do homem. Com efe~to, o que & a f&, 
senbo crer naquilo qua n60 vks? R f& & crer 
naqu~lo que n6o vks; a verdade & ver aquilo 
que creste. 

Rgost~nho, 
Comentdrio ao Evongeiho de Jo80, 

40, 8-9 

6. R f6 Faz ver do modo mais luminoso 

R f& ajuda o conhec~mento e o amor de 
Deus, n60 no sentido de que no-lo f a p  conhe- 
cer e amar porque antes de fato n60 o conhecia- 
mos ou n60 o am6vamos, mas nos ajuda a 
conheck-lo de modo mals luminoso e a am6-lo 
com amor mais f~rme. 

Raostinho. 
tal'ldade, na etarn~dade n6o h6 nenhum abaw R Trindnde, V ~ I ,  9. 13 
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A natureza da Verdade 

Poro Rgostmho a verdode suprema co- 
incide com Deus: poro olcongor Deus e en- 
contror, portonto, o Verchde, ndo devemos 
nos dir~girporo o exterior, mos devemos an- 
tror de novo em nos mesmos, e procuror em 
nosso ~nt~r ior idod~:  oihob~to o Verdod~, sm 
nosso olmo, que Q um reflexo s uma imo- 
gem de Dsus, o propria Iuz do rozdo. 

1. Duas passagans tiradas dos Solil6quios 

Rgostinho: Cis, orei a Deus. 
Rozdo: E entdo, o aue auerss saber? 
Rgostinho: Todas i s  cokas que pedi na 

ora@o. 
Rozdo: Faze um breve resumo. 
Rgostinho: Deus e a alma: eu desejaria 

conhecer isso. 
Rozdo: Nada mais? 
Rgostinho: Rbsolutamente nada. 
Rozdo: Entdo, comeGa a procurar. 
Rgostinho: Cremos no auxilio de Deus. 
Rozdo: Cremos nlsso de fato, admitindo 

que isso esteja em nosso poder. 
Rgostinho: Nosso poder & ele mesmo. 
Rozdo: Pede, portanto, do modo mais con- 

cis0 e perfeito que puderes. 
Rgostinho: Deus, sempre ~d&nt~co, possa 

eu conhecer a mim mesmo, possa eu conhecer 
a ti! Pedi eu. 

Rgostinho. Sol~Mqu~os. I, 2, 7.  

0 qua, portanto, impede que a alma recor- 
de a or~gindr~a beleza perdida, quando ela pode 
faz&-lo a partir de seus proprios vicios? Rssim, 
com efeito, a sabedoria de Deus se estende com 
forsa de um confim a0 outro. Rssim, por meio 
dele, o sumo artif~ce ligou ordenadamente suas 
obras para a d~re~do do unico fim da beleza. 
Rss~m a sua bondade, a partir das crlaturas mais 
altos at& as mais baixas, ndo negou alguma 
beleza, que apenas dele podia provlr, de modo 
que ningu&m pode se afastar da verdade e ndo 
ser tomado por algum sinal dela. 

Rgost~nho, 50/1/oqu10s, II. 1 ,  1 

2. Uma passagam amblem6tica 
da R verdddeira religiiio 

Procura o que f~scina no prazer do corpo: 
encontrards apenas a harmonla. Uma vez que 
os contrastes produzem dor, os acordes produ- 

zem prazer. Reconhece, portanto, qua1 & a per- 
feita harmonia. 

N6o vds para fora de ti; retorna a ti mes- 
mo. A verdade habita no homem interior. E se 
descobrires que tua natureza & mutdvel, transcen- 
de tambhm a ti mesmo. Mas, lembra-te, quan- 
do transcendes a ti mesmo, transcendes a alma 
rational. Tende, portanto, para onde se acen- 
de a propria luz do raz6o. 

Ronde chega, corn efeito, todo aquele que 
bem raciocina, sendo i7 verdade? Isso porque 
a verdade ndo alcanp a si mesma com o racio- 
cinio, mas & aquilo a que tendem aqueles que 
racioc~nam. V& ai uma harmonia qua ndo tem 
igual, e liga-te a ela. Reconhece que ndo 6s 
aquilo que ela 6; justamente porque ndo pro- 
cura a si mesma; ao contrdrio, chegaste a ela 
procurando-a, ndo de um lugar para outro, mas 
com o apaixonado mov~mento da mente, a fim 
de que o homem interlor se ligue bqu~lo que 
nele habita com um prazer n60 infimo e carnal, 
mas sumo e espirituol. 

Rgost~nho. R v~rdodaro r~11g180, 39, 72. 

R doutr~no do ilum~na<do Q verclodeiro- 
vente umo esptcie de "lugor cltrssico" do fi- 
losofia de Rgostmho, sobre o quo1 muito se 
d~scutiu em todos os tempos. 

Troto-sa de umo teorio rnuto balo e, 
no reolidode, Mcil de entender, coso o des- 
oojsmos dos complicog6es trozidos palos 
revis6es o qua rnuitos intQrpretes o subme- 
terorn. R insprogdo do doutrmo Q decisivo- 
rnente plot6n1co, mesrno que Rgostinho re- 
pite o concepgdo plotdnico do reminisc&nc~o. 
R possogem B que Rgostinho se refere, oo 
contrtrrio, de modo positivo Q o possogem 
do Repirbl~ca sobre o Bem. 

0 Bem, diz Plotdo, t cornpordvel oo sol 
e B suo Iuz. Rssim corno o sol torno os cores 
clos co~sos s os coisos em gerolvisiveis e os 
olhos capazes de ver, onologornente o Bem 
torno os reol~dodes ideois ~ntel~giveis s o 
olmo rocionol inteligente, ou sqo, capaz de 
conhecer os intel ~give~s. 0 Bern, portonto, po- 
ro Plotdo Q couso do verdode a do copoci- 
dode do olrno de conhecer o verdode. 

Do mesrno forrno, poro Rgostinho, os- 
sim corno Deus enquonto Ser supremo port/- 
cipo o ser 6s coisos que cr~o, onologomente, 
enquonto Verdode supremo, Q couso do Ver- - 
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dode objetivo, qus 8 por suo vez couso do 
copocidode ch rnente humono de conhacer 
a verdode, produzindo nos msntes corno qus 
certo rnorco rnetofisico, ndo tonto no forrno 
de Iddios inotos, rnos como abertura meta- 
'isica da alma para a verdade. Neste santi- 
do, justomente, Dsus nos ilumino. De modo 
significotivo e ehcoz Rgostinho ossirn sinteti- 
zo os corocteri'sticos divinos otd oqui descri- 
tos: corno o sol existe, resplondece s ilurni- 
no, tombdm Deus sxiste, d inteligi'vel e 
cornunico inteligibilidode. 

Citomos os possogens cldssicos tirodos 
dos Soliloquios e de R Trindade. Esto ultimo 
inclui tornbdrn o critico 2, doutrino plot6nico 
do rerninisc6ncio. 

(Noternos qus o doutrino plot6nico do 
rerninisc6ncio ndo est6 indissoluvelrnente li- 
godo oo que Plotdo sustento no Repljbl~ca. 
Tudo o que diz no Repljblica Iigo-se, oo in- 
vds, corn tudo o qua ohrrno no rnito do corro 
olodo a do HiparurC~nio, onde os olrnos 
"v6ern" os lddios no 'plonicie do verdode"; 
e, portonto, no luz do verdode). 

1. R iluming6o como Fundamento 
do conhscimrnto 

Deus & inteligivel, e inteligiveis sdo tam- 
b&m os prlncipios das ci&ncias; todav~a, h6 no- 
tdvel diferenp entre as duos colsas. Corn efei- 
to, tanto a terra como a luz sdo visiveis: mas a 
terra ndo pode ser vista se a luz ndo brilhar. 
Deve-se, portanto, crer que tambbm os conhe- 
cimentos que sdo transmitidos nas ci&ncias, e 
que todo aquele qua & capaz de entender ad- 
mite sem nenhuma dljvida serem verissimos, 
ndo podem ser compresndidos se ndo forem 
ilum~nados por outra coisa, como por um sol 
deles. 

Portanto, como no sol natural podemos 
observar tr&s coisas: que existe, que resplan- 
dece e que ~lum~na, assim, naquele Deus es- 
cond~do que queres conhecer exlstem tr&s ou- 
tras colsas: que exists, que & inteligivel e que 
torna ~ntel~qiveis todas as outras colsas. 

E eu quero enslnar-te a compreender es- 
tas duas coisas, ou seja, a ti mesmo e a Deus. 

Rgostinho, SOIIIO~UIOS, 1 .  8. 15. 

Deus vida verdade~ra e suprema, no qual. 
do qua1 e pelo qua1 vivem todas as coisas que 
verdadeiramente e supremamente vivem. 

Deus fel~cidade, no qual, do qua1 e pelo 
qua1 sdo felizes todos aqueles que sdo felizes. 
Deus bondade e beleza, no qual, do qua1 a pe- 

lo qua1 sdo boas e belas todas as coisas qua 
sdo boas e belas. Deus luz ~nteligivel, no qual. 
do qua1 e pelo qua1 resplandece inteligivel- 
mente tudo aqullo que inteligivelmente res- 
plandece. 

Rgost~nho. So/i/oquios, 1 ,  1 . 3. 

2. Contra a doutrina do reminischia 

Se o esqueclmento cancelou tudo, sob a 
guia do ensinamento pode-se novamente al- 
canpr aquilo que desaparecera cornpletamen- 
te e assim ser6 reencontrado como era. Por isso. 
Plat60, o cblebre filosofo, esfor<ou-se por per- 
suadir-nos de que as almas vlveram aqui antes 
ainda de unir-se a estes corpos e por isso se 
explica que aquilo que se aprende 6 reminis- 
c&ncia daqu~lo que j6 se conhecia, mals do que 
conhecimento de alguma coisa nova. Corn efel- 
to, ale conta que um escravo, interrogado so- 
bre questdes de geometria, respondeu como 
um mestre versado naquela disc~plina. Intarro- 
godo gradualmente e com jeito v~a  aquilo que 
devia ver G dizia aquilo que tinha visto. Mas. 
caso aqul se tratasse de uma lembran~a de 
coisas anteriormente conhec~das, ndo seria pos- 
sivel a todos ou a quase todos responder a 
perguntas de tal g&nero. Com efeito, nem to- 
dos foram ge6metras em sua vida anterior, e 
os ge8metras sdo tdo raros entre os homens 
que a custo se pode encontrar algum deles. 

Rgost~nho, R Trindode. XII, 1 4.23- 1 5.24. 

3. A Iuz incorporea da ilumina#io 

€ preciso antes pressupor que a natureza 
da alma intelectiva foi feta de modo que, uni- 
da, conforme a ordem natural disposta pelo 
Criador, 6s coisas intel~giveis, as percebe em 
uma luz incorporea especial, do mesmo modo 
que o olho carnal percebe aquilo que o circun- 
do, na luz corporea, pols ele f o~  cr~ado capaz 
desta luz e para el0 ordenado. 

Rgost~nho, R Trindode, XII. 14.23-1 5.24. 

Q A natureza do Bern 

Conforrne Rgostinho, os conotog6es 
fundomentois do Bern stio tr6s: "medido", 
"forrno" e "ordern". MedicIO, no sentido de 
deterrninogdo preciso do ente snquonto 
finito; forrno, snquonto fundomento numdri- 
co ultimo de ciistin@o; ordern (ou peso) en- 

+ 
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quonto consist&ncio ontologico a posicdo 
oxiolog ico. 

Estes concstos sdo deduzidos tonto 
do trodigdo nsoplotdnlco, que rsmonto otB 
os doutrinos ndo sscritos do proprio Platdo, 
corno dos tsxtos bibl~cos, e sm port~culor 
do livro do Sabedoria. Nssts ssntido, 
Deus B o Madido supremo de todas os 
coisos, snquonto o rnol B dssmadido e 
dasordsm, isto 0, privocdo de medido s ds 
ordsm. 

1. Deus 6 Bern supremo 
acima do qua1 nBo hd nada 
e do qua1 derivam todos os bens, 
grandes e pequenos. 
0 Bem supremo, 
acima do qua1 n6o h6 nada, 6 Deus; 
e por isso 6 um barn imutdvel e, 
portanto, verdadeiramente eterno 
e verdadeiramente imortal 

Todas as outras coisas 860 apenas obra 
dele, mas n60 existem a partir dele. Com sfel- 
to, aquilo que exlste a partir dele coincide com 
aqu~lo que ele proprio 6;  ao contr6ri0, as coi- 
sas que foram feitas por obra dele, n6o s6o 
aquilo que ele proprio 6. 

Portanto, se apenas ela & ~mutdvel, todas 
as coisas que fez, enquanto as fez do nada, 
560 mutdveis. 

Com efelto, ele & tdo onipotente que est6 
sm grou de produzir tambbm do nada, ou sep, 
daquilo que de fato n6o sxiste, colsas boas. 
tanto grandes como pequenas, celestes e ter- 
restres, espirituais e corporeas 

Uma vez que, verdade~ramente, ele & tam- 
b&m justo, n6o tornou as colsas que fez do nada 
iguais bquilo que gerou a partir de si. 

Portanto, a partir do momento que todas 
as coisas boas, tanto qrandes corno pequenas, 
em qualquer nivel da realidads se encontrem, 
n6o podem exlstlr a 1160 ser por obra de Deus, 
segue-se que toda natureza enquanto natureza 
6 um bem, e que toda natureza n6o pode existir 
a n6o ser a partlr do Deus supremo e verdadei- 
ro: com efeito, todos os bens tamb&m n6o su- 
premos mas vizinhos ao bem supremo, e at& to- 
dos os bens, tarnbkm os menores que exlstem 
bem longe do Oem supremo, n60 podem existir 
a ndo ser por obra do mesmo Bern supremo. 

Por isso, todo espir~to, tamb&m muMvel, 
e todo corpo existem por obra de Deus: e tal 6 
toda natureza criada. 

Com eferto, toda natureza & ou espirito ou 
corpo. 

Deus & espirito imutdvsl. 
0 espirito rnut6vel6 uma natureza criada, 

mas melhor qus o corpo. 
Com sfeito, o corpo n6o & espirito, corn ex- 

ceq3o do vento, que em certo sentido diferente 
& chamado de "espirito", porque & invisivsl para 
nos, e todavia sua forp nao & sentida como 
pequena. 

2. Uma natureza antititica a Deus 
foi erroneamante introduzida 
pelos Maniqueus. 
IndicagBo do modo 
pelo quai este erro 6 superado 

No que se refere bqueles que, n6o con- 
seguindo compreender que toda natureza, isto 
6, todo espirito e todo corpo, & naturalmente 
bom, se sentem perturbados pela iniqij~dade 
do espirito e pela mortalidade do corpo, s por 
este motivo procuram introduz~r outra nature- 
za do espirito malign0 s do corpo mortal qus 
Deus n60 criou: pois bem, nos pensamos qus 
isso que dizemos possa alcanqx sua com- 
preens6o. 

Eles adm~tem, com efeito, que todo bem 
n60 pode existir a ndo ser por obra do Deus 
supremo s verdadeiro. 

E isto t verdadeiro, e & suficiente para 
corrigi-los, uma vez que que~ramos prestar 
atens6o. 

3. De Deus derivam todos os bens criados 
em funs60 da medida, 
da forma e da ordem 

Nos, cristdos catohcos, veneramos um Deus 
por obro do qua1 exlstsm todos os bans, tanto 
grandes como psquenos; por obra do qua1 axis- 
te toda medda, tanto grade como pequena; 
por obra do qua1 exlste toda forma, tanto gran- 
de corno pequena; por obra do qua1 exists toda 
ordem, tanto grade como pequena. 

Com efeito, todos as coisas, quanto mals 
s6o dotadas de medida, de forma e de ordem, 
tanto mas sdo boas sob todo aspecto; a0 con- 
trdrio, quanto menos s6o dotadas de medida, 
de forma e de ordem, tanto menos 860 boas 

Portanto, estas tr&s colsas: medida. for- 
ma e ordem, para n6o falor das inumerdveis 
outras que aparecem ligadas a estas tr&s; es- 
tas tr&s colsas, portanto, toda medida, forma e 
ordem, s6o como bens gem15 nos coisas que 
foram feitas por Deus, tanto no espirito corno 
no corpo. 

Por este motivo b u s  estd acima de toda 
forma, aclma de toda ordem. E est6 acima ndo 
pela distdncia espac~al, mas por uma pot&ncia 
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inefbvel e singular, do qua1 der~va toda medi- 
da, toda forma e toda ordem. 

Onde estas tr&s coisas s6o grandes, os 
bens s6o grandes; onde s6o pequenas, os bens 
s6o pequenos; onde de fato n6o existem, n6o 
existe nenhum bem. 

E aldm d~sso, onde estas tr&s colsas 860 
grandes, as naturezas s6o grandes; onde s6o 
pequenas, as naturezas s6o pequenas; onde 
de fato n6o existem, ndo existe nenhuma na- 
tureza. 

4 . 0  ma1 como corrupgBo da medida, 
da Forma e da ordem 

Por isso, quando se pergunta de onde 
deriva o mal, primeiro se deve procurar o que 6 
o mal. 

0 ma1 n60 & mals que corrup~ao ou do 
med~da, ou da forma, ou do ordem natural. 

Por isso se diz natureza md aquela que & 
corrompida: com efe~to, uma natureza incorrupta 
& boa sob todo aspecto. 

Todav~a, tambdm a mesma natureza cor- 
rupta, enquanto natureza, 6 boa; enquanto 6 
corrupta, ao contrbrio, & mb. [ . . . I  

5. NBo existe uma natureza m6 enquanto tal 

Nenhuma natureza, portanto, enquanto e 
natureza, e ma, mas para coda natureza n6o 
exlste ma1 a n6o ser o de ser d~m~nuida no bem 

Todav~a se, com a d~mlnu~@o, o bem se 
perdesse ate anular-se, ndo permanecerla, 
desse modo, nenhuma natureza, n6o apenas 
n60 permanecerla aquele t~po de natureza que 
os Man~queus supdem, em que se encontram 
tantos bens que demonstram sua ceguelra ver- 
dade~ramente extraord~nar~a, mas nem mesmo 
qualquer tpo de natureza que algu&m pudes- 
se Imaglnar 

6. Tambim a matiria i um bem 
e tambim eta deriva de Deus 

N6o se deve direr que a matkria que os 
antigos chamaram hyle seja um mal. 

N6o falo daquela que  man^, com tola Val- 
dade, chama hyle, formadora dos corpos, n6o 
sabendo o que d~z, mot~vo palo qua1 com razdo 
se Ihe objeta introduz~r outro Deus, pelo fato 
de que ninguhm pode formar os corpos a n6o 
ser Deus. 

Com efe~to, os corpos n6o s6o cr~ados, se 
com eles n6o subsistem medida. forma e or- 
dem, que s6o bans, e que n6o podem existir a 
ndo ser por obra de Deus, que, crelo, os pro- 
prios Man~queus adm~tem. 

Eu, por&m, chamo de h y l ~  certa matbr~a 
completamente Informe e sem qualidades, da 
qua1 se formam estas qualidades que perce- 
bemos. 

E 6 por isso que em grego hyla significa 
lenho, porque para aqueles que trabalham ela 
se apresenta n6o tanto como capaz de ela pro- 
pria fazer 0190, mas como aqu~lo com que se 
pode fazer alguma coisa. 

Portanto, n6o se deve chamar de ma1 
esta matbria que n6o se pode perceber me- 
diante alguma forma, mas que dificilmente se 
pode pensar com todo tipo de privaq5o de 
forma. 

Com efeito, ela tem capacidade de rece- 
ber formas: de fato, se n6o pudesse receber a 
forma lmposta pelo artifice, n6o poderia abso- 
lutamente se chamar de matbrio. 

Por outro lado, se a forma & determinado 
bem, pelo qua1 aqueles que prevalecem pelo 
forma s6o ditos de forma adequada, e pela 
beleza 860 chamados belos, estb fora de duvi- 
da de que tambbm a capac~dade de receber 
forma & ~gualmente um bam. 

Rss~m, por exemplo, a part~r do momento 
que a sabedoria & um bem, n~ngubm duvida de 
que a capacidade de receber sabedoria seja 
um bem. 

E, uma vez que todo bem ex~ste por obra 
de Deus, ningubm deve duvidar de que tam- 
b&m esta mathria, se & algo, n6o pode existir a 
n6o ser por Deus. 

7. Deus i o ser verdadeiro e imut6vel 
do qua1 apenas o nada 8 contr6rio 

De modo espl$nd~do e d~v~no nosso Deus 
disse a seu servo: "Eu sou aquele que sou; e 
aos filhos de Israel d~rbs: 'flquele que 6' man- 
dou-me a vos". 

Com efe~to, Deus existe verdade~ramen- 
te, porque & ~mutdvel. De fato, toda rnutacbo 
faz n60 existir aquilo que existia. Por isso & ver- 
dadeiramente ser aquele que & ~mutbvel. 

Rs outras colsas que por ele foram feltas, 
receberam o ser dele conforme sua medida. 

Por ISSO, a ele que exlste em sumo grau 
nada pode ser contrbrio a n6o ser aquilo que 
n6o existe. 

8. Deus como Medida suprema e Sumo Bem 

N6o se deve dizer que Deus tem certa 
med~da, de modo qua n6o se crela que dele se 
diga que tem um fim. 

Nem, todavia. & sem medida aquele por 
obra do qua1 fo~ conferida uma medida para 
todas as coisas. 
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Nem, por outro lado, 6 oportuno dizer que 
Deus & medldo, como se ele tivesse recebido 
de alguBm uma medida. 

Todavla, se dizemos que Deus 6 a Medi- 
da suprema, talvez dlzemos algo, se, porhm, 
com aqudo que chamamos Medida suprema, 
nos entendemos o Bem supremo. 

Com efeito, toda medlda, enquanto me- 
dido, & um bem. 

Por isso todas as coisas qua foram medi- 
das, que t&m justa e conveniente medida ndo 
podem ser denominadas sem valor: mesmo qua, 
em outro significado, entendamos "medlda" no 
sentido de "f~m", para dizer que ndo existe me- 
dido onde ndo existe um fim. 

Por vezes dizemos isso como elogio, como 
quando se diz: "E o seu reino ndo tar6 fim". Nes- 
te caso se poderla tamb&m dlzer que ndo ter6 
medlda, desde que se entenda medida no sen- 
tido ds fim. Com efelto, aquele que reina sem 
algumo medida, de alqum modo ndo reina. 

9. Medida, forma e ordem 
sBo sempre boas 
e podem ssr consideradas mtrs 
apenas relativamente, 
ou seja, caso se manifestem inferiores 
ao que deveriam ser 

Portanto, dlzemos que a medlda & m6, a 
forma & m6, a ordem 6 m6 enquanto sdo inferio- 
res 00 que deveriam ser, ou quando ndo se adap- 
tam bs coisas bs quais devem estar adaptadas. 

Tais colsas sdo, portanto, chamadas de 
m6s, enquanto sdo estranhas e incongruentes, 
como se diss&ssemos que algu&m ndo se com- 
portou de modo bom, enquanto aglu de modo 
inferior de como deverla ter agido, ou enquan- 
to agiu como em tal circunst6ncia ndo devsrla 
ter agido, ou fez mais do que deveria, ou de 
modo ndo conveniente. De modo que o qua 6 
reprovado, ou seja, o ato feto de modo mau, 
com justa razdo ndo & reprovado por outro mo- 
two a ndo ser pelo motwo que nele ndo foi man- 
tlda a medida. 

Do mesmo modo, dlzemos que uma forma 
& m6 ou por compara@o com uma mals agracia- 
da e mas bela, enquanto esta 6 uma forma In- 
ferior e a outra & supenor, ndo por qrandeza, 
mas por eleg6ncla; ou entdo porque ela ndo 
conv&m 6 coisa b qua1 fol apllcada, de modo que 
se manifests estranha e ~nconvenlente, como se 
um homem caminhasse nu em publ~co; colsa que 
ndo 6 de estranhar, caso acontqa no banho. 

Da mesma forma, tamb&m a ordem deno- 
mina-se m6, quando a proprla ordem aparqa 
como ~nfer~or h devlda: por isso. neste caso ndo & 
a ordem que & m6, e sim a desordem, enquanto 

ou & menos ordenada do que deveria ser, ou 
ndo 6 ordenada do modo como deveria ser. 

Conclulndo, onde existe certa medlda, cer- 
to forma e certa ordem, existe tambBm certo 
bem e certa natureza. 00 contr6r10, onde ndo 
existe nenhuma medida, nenhuma forma e ne- 
nhuma ordem, ndo existe nenhum bem e ne- 
nhuma natureza. 

R90st1nho. I\loturmo do Bern. 

como pensamentos de Deus 

Sobre o teorio dos IdCios, urno dos rnoio- 
res conquistos do pansomanto plot6nic0, 
Rgostinho expressou clorarnsnte suo posi- 
<do ern urno Quaestio especifica. 

Rs Id6ios n6o 950, para GIG, sera sub- 
s i s ten t~~  ern si e por s;, corno urno esfero de 
reolidodes qus subsistarn por si. 

Rs Id6ios sdo os forrnas porodigrnd- 
ticos, os rnodelos dos coisos, os roz6es ou es- 
truturos estdveis a irnutdveis, segundo os 
quais s6o feitos todos os coisos. 

€ de to1 Forrno irnportonte o concelto de 
"Id&", diz Rgostinho, que todos aqusles que 
hzerom filosoha de olgurn rnodo o tiverorn, 
rnesrno que ndo o tenhorn express0 de rnodo 
prec~so. Ndo 6 corn efeito possivel ser filo- 
sofo sern este conceito. 

Pois bern, poro Rgostinho as IclCios sdo 
o verdodeiro realidode, corno querio Platdo, 
rnos ndo subsistentes ern si e por si, e sirn 
subsistentes corno pensornentos eternos de 
Deus. Rs Id0ios estdo no rnante de Deus, e 
portonto o Hipsrurdnio plothico 0 o rnente 
de Deus. 

Nesso diregbo o Potristico grego jd se 
rnovero de rnodo cloro, rnos tornb0rn o pen- 
somento greco-pogdo, tonto 0s Plot6nicos 
dos prlrneiros dois sQculos do ero cristd cornc 
Plotino, qua pusero justornente no Nous, oci 
sejo, no Espir~to ou Intel~g&ncio, o rnundo dos 
Id61os no suo globolidode. Mos para os pen- 
sodores cristdos o ponto de portido for0 
indubitovelmente Filon de Rl~xondrio, ascrl- 
tor judeu (qua viveu no prirneiro rnetode dc 
sQc. I d.C.), que foi o prirneiro o opresentoi 
os Id~3ios plot6nicos corno cont~dos no Logos 
divino, a produzidos por Deus. Todovio, urnc 
vez que o possogern em que Filon Gxprirne 
a t e  seu pensomento 6 de irnportdncio his- 

- + 
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torico copitol, poro cornpraandar o avolugbo 
do pansornanto ontigo a cristbo sobra asta 
tarno, a portonto tornbdrn poro cornpraandar 
o Quaestio ogostiniono, rafarirnos o ponto 
cordaol do rnasrno possogarn: '1,. .] podar- 
sa-ia dizar qua o rnundo intaligival nbo 0 rnois 
qua o logos divino jd arnpanhodo no oto do 
criogbo. Corn afaito, o cidods concabido no 
pansornanto nbo C rnois qua o rociocinio col- 
culodo do orquitato quondo astt, projatondo 
funclor o cidoda qua tarn am manta". '7.. .] o 
rnundo intaligivsl so pod6 ser idantificodo 
corn o logos divino". 

R olrno hurnono copto os Idbios, ou sajo, 
o intaligival, justclrnenta corn o intalig&ncio, 
corno qua "ilurninodo". R doutrino dos IdCios 
/avo ossirn dr doutrina do ilumina~60. 

1. 0 significado do termo "ldiia" 

Rfirma-se qua Plat60 foi o primeiro a no- 
mear as Idhias. Todavia, mesmo que este ter- 
mo n6o ex~stisse antes que ale o cunhasse, nem 
por isso n6o existiam as realidades que ele 
chamou de IdCias, ou n6o existla o conhecimen- 
to destas realidades; mas provavelmente fo- 
ram chamadas por outros com nomes diversos. 
€ licito com efeito impor qualquer nome a uma 
realidade conhecida que a~nda ndo tenha um 
nome usual. Ndo h verossimil, de fato, ou que 
n60 tenha havido nenhum filosofo (sopians) 
antes de Platdo, ou que ninguhm tenha tido 
conhecimento dessas realidades, de qualquer 
forma que sejam concebidas, que Platao cha- 
ma de idhias, pois tal 6 seu valor qua, sem delas 
ter conhecimento, n~nguhm pode ser chamado 
de filosofo. E h crivel que tenham ex~stido f i b  
sofos tambhm em outros povos, alhm da GrCcia: 
coisa n6o so atestada por Platao nos viagens 
realizadas para enriquecer sua sabedoria, mas 
tambhm afirmada em seus escritos. Se, portan- 
to, existiram tais F~losofos, ndo se pode afirmar 
que tenham ignorado as Idhias, mesmo que as 
tenham chamodo corn outro nome. 

Mas agora basta sobre o nome. Vejamos 
o que sdo as Idhias, que importa considerar e 
conhecer acima de tudo, deixando ao arbitrio 
de coda um chamd-las como quiser, quando as 
tiver conhecido. 

2. As "ldiias" 
como razBes imutaveis das coisas 

Podemos chamar as Idhias, em latim, de 
forrnoa ou spacias, se quisermos traduzir lite- 
ralmente. Se as charnamos de rotionas afas- 

tamo-nos do traduc60 I~teral, porque rotlonas 
corresponde ao grego logoi, mas quem quiser 
usar este vocdbulo (rotionas) n6o traird o sen- 
tido do expressdo. Rs Idhias s6o de fato for- 
mas fundamentais, ou razdes estdveis e imutd- 
veis das coisas - que por sua vez s6o formadas 
e por isso s6o eternas e sempre idgnticas - 
as quais est6o contidas na intehg&ncia divina. 
E embora estas n6o naspm nem morram, to- 
davia, sobre seu modelo forma-ss tudo aquilo 
que pode nascer e morrer e tudo aquilo que 
nasce e morre. 

3. 0 homem conhece 
as "ldiias" por mdo da alma 

R alma nao pode conhecer as Idbias se 
ndo for alma racional, com a parte de si que 6 
superior, isto 6, com o espirito (rnsns) e com a 
rclz60, como que com sua face ou olho interior 
e inteligivel. E nem toda e qualquer alma raclo- 
nal h id6nea para esta visdo, mas aquela que 
6 santa e pura, ou seja, aquela que tem olho 
s60, claro e sereno, com o qua1 pretende ver 
as Idhias, de modo qua seja semelhante bs 
proprias Idhias. 

4. As "ldiias" 
est6o na mente do Deus criador 

Quem ousaria, seja rehgioso ou formado 
no verdadeira religido, mesmo que ainda n60 
possa intuir as IdCias, negar sua exist&ncia? Ro 
contrdr~o, afirmard que tudo aquilo que existe, 
~sto 6, todas as CO~SQS que foram determina- 
das em seu g&nero por uma natureza propria 
para poder ex~stir, foram criadas por Deus, e 
por obra sua vive tudo aquilo que tem vida, e 
toda a conserva$io do universo, e a propria 
ordem com a qua1 as coisas mutdveis seguem 
seu curso temporal com determinada medida, 
tudo isso estd contido e 6 governado por leis 
do Rltissimo. 

Ora, estabelecido e concedido isso, quem 
ousaria dizer que Deus criou todas as coisas 
irracionalmente? E se isso n6o se pode dizer 
nem crer, dai se conclu~ que coda coisa foi cria- 
do conforms a raz6o. Mas seria absurd0 pen- 
sar que o homem t~vesse s~do criado segundo 
a mesma razdo ou Idhia do cavalo. 

Toda coisa, portanto, foi cr~ada segundo 
uma raz6o ou IdCla propria. E tais razdes ou 
Idhias onde se deve pensar que estejam a n6o 
ser no rnente do Criador? Com efeito, Deus n6o 
podia certamente olhar para a190 colocado fora 
de si para criar sobre o modelo disso aquilo 
que procurava: seria sacrilego pensar assim. 

Ora, se estas razdes de todas as coisas 
criadas ou a serem criadas estdo contidas no 



merits divina, e no mente divina ndo pode existlr 
nada que nbo seja eterno e 1mut6vel, e estas 
razdes fundamentais das colsas sdo as que Pla- 
tbo cham de Id&ias, ndo apenas existem as 
Id&~as, mas as Idhias sbo a verdadeira realida- 
de, porque sdo eternas e imut6ve1s e, por par- 
ticipqdo nelas, tudo aquilo que existe exis- 
ts, seja qua1 for o seu modo de ser. 

5. A inteligincia humana 
conhece as "ldiias" 
porque iluminada pda luz inteligivel 

Mas a alma rac~onal & a coisa mais alto 
de todas as coisas criadas, e & a mais proxima 
de Deus, quando 6 pura, e enquanto adere a 
ele com a carldade, & tambhm inundada por 
ele de luz inteligivel, e assim, ilum~nada, perce- 
be estas razdes, ndo corn os olhos do corpo. 
mas com a parte princ~pal de si, ou seja, com a 
intelig&ncia, e em virtude desk visdo torna-se 
beatissima. Ta~s razbes, conforme dissemos, 
podem ser chomadas de formas ou esp&cles 
ou razdes e a muitos 6 concedido nome6-las 
como querem, mas a poucos concede-sa ver o 
que vsrdadelramente sbo. 

Rgost~nho. 
Ds divars~s quoastionibus. Quoasho da /dais. 

A criastio do tempo 
e sua natureza 

R teorio do ternpo de Rgostmho tornou- 
se farnoso. Corn efeto, @lo tern urno espes- 
suro t~orico verdodeirornente notdv~l  e pos- 
sui trjplic~ rnotriz. 

De urn lodo, inspro-sa no Timeu de 
Plot60, oo rnenos em urn ponto. Rl6rn disso, 
tem urn precadente conspicuo, em outro pon- 
to, ern Rristoteles. Por hm, //go-se 6, proble- 
rndtico do tempo trotodo por Plotino. 

Plot60, no T~meu, dissero que o verdc- 
deiro d~rnsnsdo ontologico do mundo ~nteli- 
give16 o do eternidode: o tempo, portonto, 
C opanos o dimensdo do cosrno e do ser 
fisico. 0 ternpo f o~  criado pelo Demiurgo jun- 
to com o mundo e, portonto, antes do cria- 
<do do mundo ndo exlstia tempo. 

Rristoteles, no Fisico, defin~ro o tempo 
como 'nfirnero do rnovirnento conforrne o on- 
tas e o depois': mos o nurnaro@o do antes e 
do depois sup6e o olrno corno condigdo in- 
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dispensdvel, porque opsnos o ~ntelig&nc~o qua 
existe no olrno tern copocidode de numeror. 
Portonto, conclui Rr~stoteles, 'Z impossivel o 
exist6ncio do tempo sem o do olrno ". 

Em Plotmo, depois, o fungdo ternporoli- 
zodoro do olmo torno-se otC metohsmmante 
deterrninonte. 

Rgostinho dd 6, doutrino do ternpo urno 
coloro~6o forternente psicolog~co, no d~men- 
sdo clo interioridode que C urno c~fro deter- 
minant~ do sau pensomento. 

RICm disso, ~ G V G ~ O S  dizar que os on- 
tecipogdes dos filosofos que mencionomos 
tariorn perrnonecido pouco incisivos e pouco 
influent~s sern a revisdo de Rgost~nho, que 
portonto se imp& como deterrnlnonte. 

cdlebre otyegdo que ero feito porrnui- 
tos: "o que fozio Deus antes de cr~or o mun- 
do?", Rgostmho, com esto teor~o do tempo 
como tendo sldo cr~odo com o mundo, d6 urno 
resposto perfelto: Deus Q eterno, e o eterno 
ndo 6 rnansurdvel corn o tempo; portonto, 
antes de crlor o rnundo ndo exlstia urn "an- 
tes" e um "depo~s", porque existlo justomen- 
te opanm o eternidoda e ndo o ternpo. 

0 tempo, depo~s, Q um distensdo psi- 
cologico, ou sejo, urno extens60 do olrno que 
reg~stro o possodo e espero o hturo, no pre- 
sente, e dd un~dode d plurol~dode do ternpo 
em dewr. 

1. 0 qua fazia Deus antes de criar o ciu 
s a terra? 

Ndo estarlam talvez chelos de sua velhice 
os que nos perguntam: "0 que faz~a Deus antes 
de fazer o c&u e a terra? Se, com afeito, contl- 
nuam, estava ocioso sem operar, por que tam- 
b&m depo~s ndo permaneceu sempre no estado 
pr~mit~vo, sempre abstendo-se de operar? Se de 
fato se desenvolveu em Deus um impulso e umo 
vontade nova de estabelecer uma cr1a~6o que 
antes jamals estobelscera, serla alnda uma eta- 
n~dode verdadelra aquela em que nasce uma 
vontade antes ~nex~stente? R vontade de Deus 
ndo 6 uma cr~atura, e slm anterlor a toda cr~atu- 
ra, porque nada serla cr~ado sem a vontade pr&- 
existente de um criador. Portanto, a vontade de 
Deus & uma so coisa com a sua substdnc~a. E se 
na subst6ncia de Deus surgiu 0190 que antes n6o 
existia, tal substBncia 6 chamada erroneamente 
de eterna. Por outro lado, se era vontade eterna 
de Deus que exist~sse a criatura, como ndo serla 
sterna tambbm a cnatura?" 

0 s  qua asslm falam n60 te compreendem 
ainda, 6 sabedor~a de Deus, luz das mantes. 



Ndo compreendem a n d ~  como nasce aqu~lo 
que nasce de ti e em ti. Quereriam conhecer o 
eterno, mas sua mente vaga ainda de modo 
v6o no fluxo do passado e do futuro. 

Quem a deter6 e a f1xar6, a f~m de que, 
est6vel por breve tempo, colha por breve tem- 
po o esplendor do etern~dade sempre est6vel, 
confronte-a com o tempo jamas est6vel, e veja 
como n6o se pode lnstltuir um confronto, assim 
como a duraq3o do tempo dura pela passagem 
de muitos movlmentos, que 1-160 podem desen- 
volver-se simultaneamente, enquanto na eterni- 
dade nada passa, mas & tudo presente, de modo 
diferente do tempo, jamais todo presente; como 
o passado seja sempre impulsionado pelo fu- 
turo, e o futuro siga sempre o passado, e pas- 
sado e futuro naspm e fluam sempre daquele 
que 6 o eterno presente? Quem deter6 a mente 
do homem, a fim de que se estabelqa e veja 
como a eternidade est6vel, ndo futura nem pre- 
sente, determine futuro e presente? Seria m~nha 
m60 capaz de tanto ou a m6o do minha boca 
produziria com palavras um efeito tbo grade? 

2. Deus antes de fazer o ciu e a terra 
n80 fazia nada 

€is como respondo a quem pergunta: "0 
que fazia Deus antes de fazer o c&u e a terra?". 
Ndo respondo como aquele fulano que, dizem, 
respondeu eludindo com uma p~ada a ~nsidia da 
pergunta: "Preparava a geena para quem pers- 
cruta os m~st&r~os profundos". Uma colsa & en- 
tender, outra cqoar. Eu ndo responderel asslm. 
Prefiro responder: "Ndo sei o que n6o sei", em 
vez de r~d~cularizar quem fez uma pergunta pro- 
funda, e elog~ar quem deu uma resposta falsa. 
Digo. ao contr6r10, que tu, Deus nosso, 6s o cria- 
dor de toda colsa criada; e se com o nome de 
c&u e terra se entende toda colsa criada, ousada- 
mente digo: "Deus, antes de fazer o c&u e a ter- 
ra, ndo fazia nada". Com efeito, se faz~a 0190, o 
que fazia, a ndo ser uma criatura? Oh, se eu sou- 
besse o quanto desejo com m~nha vantagem de 
saber, do mesmo modo como sel que ndo exis- 
t ~ a  nenhuma criatura antes do pr~meira criatura! 

3. N6o h6 tempo sem crias6o 

Se algum espir~to leviano, vagueando 
entre as imagens do passado, se admira de 
que tu, Deus que tudo podes e tudo crias e 
tudo mantdns, autor do c8u e do terra, tenhas 
te abst~do de tanto operar, antes de tal cria- 
<do, por 1numar6veis s&culos, se levante e ob- 
serve que sua admiragio & ~nfundada. Como 
poderiam passar inumer6ve1s s&culos, se tu n60 
os tlvesses cr~ado, autor e imciador de todos 

os s&culos? Como teria ex~stido um tempo nbo 
iniciado por ti? E como teria transcorr~do, caso 
jamais tivesse existido? Tu, portanto, 6s o inl- 
clador de todo tempo, e se houve um tempo 
antes que criasses o c&u e a terra, n6o se pode 
dizer que te abstinhas de operar. Tamb&m aque- 
le tempo era obra tua, e nbo puderam transcor- 
rer tempos antes qua tivesses criado um tem- 
po. Portanto, se antes do c&u e da terra n6o 
exlstla tempo, por qua perguntar o que fazlas 
entbo? Nbo existia um entdo onde nbo existia 
um tempo. 

4. 0 hoje da Divindade i a eternidade 

Mas n60 & no tempo que precedes os tem- 
pos. De outro modo nbo os terias a todos pre- 
ced~do. E tu precedes todos os tempos passa- 
dos pelo vhrtice de tua eternidade sempre 
presente, superas todos as futuros, porque ora 
sbo futuros, e depo~s chegados serbo passa- 
dos. Tu, ao contrdrio, 6s sempre o mesmo, e 
teus anos jamais terminardo. Teus anos ndo vbo 
nem vhm, a f~m de que todos possam vlr. Teus 
anos sstdo todos ao mesmo tempo, porque sbo 
est6veis: ndo se vdo, ellm~nados pelos que vhm, 
porque ndo passam. 

Estes, ao ~nv&s, os nossos, ex~stirdo to- 
dos quando todos n6o existirem mas. 

Teus anos sdo apenas um dia, e teu d ~ a  
ndo & todo dia, mas hoje, porque o teu hoje 
ndo precede ao amanh6, corno ndo sucedeu a0 
ontem. Teu hoje t: a etern~dade. Por ~sso geras- 
te coeterno cont~go aquele do qua1 d~sseste: 
"Hoje te gere~". Tu criaste todos os tempos, e 
antes de todos os tempos tu exlstes, e sem 
nenhum tempo ndo hav~a tempo. 

5. 0 conceit0 de tempo 

N60 existiu, portanto, um tempo, durante o 
qua1 terlas feito nada, pols o propr~o tempo fo~ 
feito por ti, e ndo h6 um tempo eterno contigo, 
pols 6s est6vel, enquanto um tempo que fosse 
est6vel ndo serla tempo. 0 que 6 o tempo? 
Quem saberla explic6-lo de modo claro e bre- 
ve? Quem saberla dele Formar mesmo que ape- 
nos o concelto na mente, para depo~s express6- 
lo em palavras? E ainda, qua1 palavra mais 
fam~l~ar e conhec~da do tempo ocorre em nos- 
sas conversas? Quando somos nos que fala- 
mos, d certo que entendemos, e entendemos 
tambhm quando dele ouvimos outros falarem. 
0 que 6, portanto, o tempo? Se n~ngu&m me 
~nterroga, eu sei; se quisesse expllc6-lo a quem 
me interroga, n60 sei. lsto por&m posso dizer 
com conf~anp de saber: sem nada que passe, 
ndo ex~st~ria um tempo passado; sem nada que 
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venha, ndo existiria um tempo futuro; sem nada 
que exista, n6o existiria um tempo presente. 
Dois, portanto, desses tempos, o passado e o 
futuro, como existem, dado que o primeiro nbo 
existe mais e o segundo ainda ndo existe? E 
quanto ao presente, se fosse sempre presen- 
te, sem traduzir-se em passado, ndo seria mais 
tempo, mas sternidode. Portanto, se o presen- 
te, para ser tempo, deve traduzir-se em passa- 
do, como podemos d i m  tamb&m dele que exis- 
te, se a razdo pela qua1 exlste & que nbo 
existird? Portanto, ndo podemos falar com ver- 
dade da exlst&ncia do tempo, a nbo ser en- 
quanto tende a ndo existir. 

6 . 0 s  trgs tempos: 
o pressnte do passado, 
o presents do presente 
a o presents do futuro 

Um fato agora estd claro: nern o futuro nern 
o passado existem. € inexato dizer que os tem- 
pos sbo tr&s: passado, presente e futuro. Talvez 
fosse exato dizer que os tempos sdo trhs: pre- 
sente do passado, presente do presente, pre- 
sente do futuro. Estas tr&s esphcies de tempos 
existem de algum modo na alma e ndo vejo em 
outro lugar: o presente do passado & a memoria; 
o presente do presente, a visdo; o presents do 
futuro, a espera. Perm~tam-me estas expressdes 
e entdo vejo e admito tr& tempos, e tr& tem- 
pos existem. Diga-se ainda que os tempos sdo 
tr&s: passado, presente e futuro, conforme a 
express60 abusiva que entrou em uso; dlga-se 
tambhm o seguinte: vede, ndo reparo, ndo con- 
tradigo nern zombo de ningubm, contanto que 
se compreenda aqullo que se diz: que o futuro 
agora ndo exists, nern o passado. Raramente 
nos nos exprimimos com exatiddo; no mas das 
vezes nos exprimlmos inexatamente, mas C pos- 
sivel reconhecer o qua queremos dizer. 

7. No Bnimo est6 a medida do tempo 

€ em ti, espirito meu, que meco o tempo. 
Ndo te precipites contra mim: & assim; ndo te 
preclpltes contra ti por causa de tuas impres- 
sdes, que te perturbam. E em ti, repito, que 
meCo o tempo. R lmpressdo que as coisas pro- 
duzem em ti em sua passagem, e que perdura 
depois de sua possogem, & tudo o que mqo, 
presente, e ndo tanto as coisos que passam, 
para produzi-la; & tudo o que meco, quando 
meco o tempo. 

E este 6, portanto, o tempo, ou ndo & o 
tempo que meco. Mas quando medimos os si- 
I&ncios e dizemos que tal sil&ncio durou tanto 
tempo, quanto durou tal voz, ndo concentramos 

o pensamento para medlr a voz, como se res- 
soasse a fim de que possamos referir a190 so- 
bre lntervalos de sll6ncio em termos de exten- 
sdo temporal? Tamb&m sem empregar a voz e 
os 16bios percorremos com o pensamento poe- 
mas e versos e discursos, referimos todas as 
dimensaes de seu desenvolvimento e as pro- 
por~des entre os v6rios espaGos de tempo, exa- 
tamente como se os recitdssemos falando. 
Quem, des~jando emitir um som mais extenso, 
primeiro determinou sua extensdo corn o pen- 
samento, certamente reproduziu em sil&ncio 
esse espaso de tempo e, confiando-o b me- 
moria, comqa a emitir o som, que se produz 
at& que seja levado ao termo preestabelecido: 
ou melhor, produziu-se e se produzir6, pois a 
parte j6 realizada evidentemente se produziu, 
a que permanece se produzird. Rssim se reali- 
za. A tensdo presente faz passar o futuro para 
o passado, o passado cresce com a diminui~do 
do futuro, at& que com a consuma@o do futuro 
tudo ser6 apenas passado. 

Mas como dlminuiria e se consumaria o 
futuro, que ainda ndo existe, e como cresceria 
o passado, que ndo existe mais, sendo pela 
exist&ncia no espirito, autor desta operqdo, 
dos tr&s momentos da espera, da atensdo e 
da memoria? Dessa forma, o objeto do espera 
feito objeto do atenq3o passa d memoria. Quem 
nega que o futuro ndo exlste ainda? Todavia, 
existe jd no espirito a espera do futuro. E quem 
nega que o passado ndo existe mais? Todavia, 
exlste ainda no espirito a memoria do passa- 
do. E quem nega que o tempo presente carece 
de extens60, sendo um ponto que passo? TO- 
dovia, perdura a atenedo, diante da quai corre 
para seu desaparecimento aquilo que ai apa- 
rece. 0 futuro inexistente, portanto, ndo & lon- 
go, mas um longo futuro 6 a espera longa de 
um futuro; da mesma forma, ndo B longo o pas- 
sado, inexistente, mas um longo passado & a 
memoria longa de um passado. 

Rgostlnho, Conhssda. 

0 "dbado" 
de felicidade sterna 
na Cidade de Deus 
e o "oitavo dia" 

Podemos d~zar que os 'duos Cidodes", 
jci concal?idos, emboro em medido limitodo, 
por PloMo, no Fino1 do lwro IXch suo Repubh- 
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:a, lavorn ds axtrernos consequ$ncios oqullo 
qua oindo o proprio Plot60 hovio entrevisto. 

Plot60 dizlo, corn efeito, que exist~rn 
dois rnodos de viver: oquele que se fundo- 
rnento sobre o "rnedido" do hornern e oqus- 
le que considero oo invds Dsus corno "rnedi- 
do de todos os colsos". E poro Rgostinho o 
C~dode terreno C justornente o doqusles que 
vivem segundo o hornern, ou sejo, tornondo 
o hornern corno rnadich suprema, snquonto 
o Cidode celeste d o doqueles que vivern 
segundo Deus, ou sejo, tornondo o propr~o 
Daus corno rnadido supremo. 

Todovio, bostonte olCrn de Plot60, Rgos- 
tinho odqulre urno visdo globol dos duos Ci- 
chdes, ern dimens60 cosrnico e hipercosrnico. 

Tornbdrn no cdu existern os duos Cido- 
des, o dos onjos rebsldes e o dos qua per- 
rnonecerorn hCis o Daus. Sobre o terra, oo 
contrdrio, surgirom com Coirn e corn Rbel a 
Cidode do ornor do hornern terreno, que de- 
sernboco no odio, e o Cidode do ornor ver- 
dodeiro de Deus. 

R Cidode terreno, que oqui sobre o ter- 
ro porece dorninonte, serd eternornente der- 
rotodo no donogoo; oo contrdrio, a Cidode 
celeste, qua aqui oporece corno peregrino, 
terd poz no eterno solvog6o. 

Ressuscitodo no Cidode celeste, o ho- 
rnern terd o felicidode d quo1 n6o folto ne- 
nhurn barn; hoverd diferentes grous de ornor 
e de recornpenso: ser sern invejo, o liberch- 
de do ndo- poder- pecar (oo invds do do po- 
der-ndo-pecar, ti@ico desto vido), o esqueci- 
mento dos males terrenos nos bens eternos 
e, por hrn, o possib~l~dode de ver Deus que 
serd tudo ern todos. E se ver Deus tudo ern 
todos serd corno o 'sdbodo" eterno, o 'sdti- 
rno dio" eterno, o coroog6o desse dio serd 
corno o "oitovo dio" cio vido eterno, cujo firn 
serd o de ndo-ter-mais-um-fim, ou s ~ j o ,  o e tw  
nldode. 

E ~ s t e  d justornente o sentido do ho- 
rnern. Quarn d, portonto, o homem? 0 hornern 
d oquele que, peregrino sobre o two ,  tern 
corno firn o d~ chegor o urn r~ i no  que n60 tern 
urn hm. 

leiornos o belissirno hnol do Cidade de 
Deus. 
-- -- - - -- - -. .- -- 

1. Na Cidade eterna 
teremos a liberdade de n6o-poder-pecar 

Ndo d verdade que os santos ndo terdo o 
livre-arbitrio, porque ndo poderdo ssntir mais o 
fascinio do pecado. Ele ser6, ao contr6ri0, se- 

guramente mais Ilvre, enquonto liberto do fas- 
cinio do pecado, chegando a sentir o fascinio 
irremovivel do ndo querer mas pecar. Com efei- 
to, o livre-arbitrio, que prlmeiro foi dado ao ho- 
mem, quando inicialmente fol criado reto, teria 
podido ndo pecar, mas terla podido tambbm 
pecar; o Ilvre-arbitrio final ao invds ser6 alnda 
maior, pois ndo poder6 pecar. TambBm ~sto, 
porbm, por dom de Deus e ndo por uma possi- 
bilidade de sua natureza. 

Uma coisa, de fato, b ser Deus, e outra B 
participar de Deus. Deus por natureza ndo pode 
pecar; ao contrdrio, quem partlcipa de Deus re- 
cebeu dele o dom de ndo poder pecar. Dever- 
se-ia, portanto, respeltar uma sequ&ncia no dom 
de Deus: de inicio era concedldo o livre-arbitrio 
pelo qua1 o homem podio n60 pecor, no flm o 
livre-arbitrio pelo qua1 o homem n6o podio pe- 
cor: aquele para adquirir um mdrito, este para 
acolher uma recompensa. Mas, uma vez que 
esta naturezo pecou quando p6de pecar, d I I -  
berta por uma grqa alnda maior, que a conduz 
b liberdade na qua1 n6o pode pecor. Como a 
primeira imortalidade, que Rddo psrdeu com o 
pecado, resldiu na posslbllidade de ndo mor- 
rer e a ultimo estard na impossibil~dade de 
morrer, tambdm o primeiro Ilvre-arbitrio residiu 
na possibilidade de n60 pecar e o ultimo esta- 
r6 no imposs~bil~dade de pecar. 

De tal modo, entdo, a vontade do pieda- 
de e da justip ndo se poder6 perder, tambbm 
n60 se poder6 perder a da felicidade. Com o 
pecado nos, certamente, nd0 conservamos nem 
a pledode nem a fellcldade, mas ndo perde- 
mos a vontade de ser felizes, mesmo depois 
de ter perdldo a felicldade. Dever-se-lo talvez 
negar qua Deus tenha o livre-arbitrio, uma vez 
que ele n6o pode pecar? 

2. 0 esquecimento dos males 
no Cidade eterna 

Tal Cidade, portanto, ter6 uma vontade li- 
vre, una em todos e insepar6vel em coda um; 
liberta de todo ma1 e repleta de todo bem, 
gozando indefect~velmente na alagrla dos 96u- 
dios eternos, esqueclda das culpas e das pe- 
nos, sem esquecer, porbm, sua llberta~bo e sem 
ser ingrata para com seu Ilbertador. No plano 
do conhecimento racional recordar6 tambBm 
seus males passados, mas, no plano da expe- 
r16ncla direta, nbo recordar6 mais nada. Tam- 
bBm o mBdico mais valoroso conhece de fato 
quase todas as doenrps, corno elas podem ser 
conhecidas por profissdo: multissimas, a0 invBs. 
ndo conhece, assim corno podem ser expen- 
mentadas no proprlo corpo, ndo as tendo pro- 
vado. 
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Como h6, portanto, do~s  conhecimentos 
dos males, um pelo qua1 eles ndo fogem do 
poder do mente, o outro porque tocam a expe- 
ri&ncia dos sent~dos (uma coisa & conhecer to- 
dos os vicios med~ante aquilo que a sabedoria 
ensina, outra & conhec&-10s por meio de uma 
v~da  corrupta, estultamente), tambhm h6 do~s 
modos de esquecer os males: quem os conhe- 
ceu gragas bs informagbes da sua doutrina, es- 
quece-se deles de modo diverso de quem de- 
les fez sxperihncia 5 os sofreu; para um & como 
se transcurasse seu estudo, para o outro & como 
se fosse subtraido de seu tormento. Este se- 
gundo tipo ds  esquec~mento 6 aquele pelo qua1 
os santos esquecerdo seus males passados; 
serdo todos dele subtraidos, de modo a ser 
cancelados completamente de sua experi&ncia. 
Ro inv&s, no plano da capacidade de seu co- 
nhecimento, que neles ser6 grande, ndo ape- 
nos ndo ignorardo seu passado, como tambhm 
a eterna infelicidade dos danados. Por outro 
lado, se eles ndo soubersm que foram infell- 
zes, como poderdo exclomar, com o Salmo: 
"Cantarei sem fim as gragas do Senhor"? E ndo 
haver6 saguramente nssta C~dade um canto 
mais doce do que este para glorif~car a graga 
de Cristo, em cujo sangue fomos I~bertos. Cum- 
prir-se-do entdo as palavras: "Para e sabei que 
eu sou Deus". 

3. No "sitimo dia" veremos a Deus, 
que wr6 tudo em todos 

Este ser6 de fato o s6bado supremo, que 
ndo conhecer6 f~m, 5 que o Senhor recomen- 
dou 6s origens do cr~ado, d~zendo: "Entdo Deus 
no sbtimo dia levou a termo o trabalho feito 5 

descansou no s&t~mo dia de todo o seu trabalho. 
Deus abengoou o s&t~mo dia e o consagrou, 
porque nele tmha descansado de todo traba- 
Iho que ale, cr~ando, tinho realizado". Justamen- 
te nos proprios seremos o s&timo d ~ a  quando 
estivermos repletos e reconstituidos pela sua 
b6ngdo 5 pela sua consagrac$o. Ri estaremos 
l~vres para ver que ele & Deus, enquanto quise- 
mos ser Deus para nos mesmos quando cai- 
mos longe dele, dando ouvidos 6s palavras do 
sedutor: "Tornar-vos-51s como Deus"; assim nos 
afastamos do verdade~ro Deus, por interven- 
$60 do qua1 ter-nos-iamos tornado como ele por 
melo de uma part~c~pqdo,  em vez de por umo 
desergdo. Sem ele ndo f~zemos mais qua Incor- 
rsr em sua colera. Reconstituidos por ele, ao 
invhs, e tornados perfeitos por uma g rqa  malor, 
estaremos l~vrss para a vida eterna, vendo que 

ele & Deus, do quo1 estaremos repletos quan- 
do Deus for tudo em todos. 

Nossas proprias boas obras, quando ss 
reconhecem como suas ao inv&s de corno nos- 
sas, sdo-nos atribuidas corno rnbrlto para al- 
cangar este s6bado; se, ao contrdr~o, as tiver- 
mos atribuido a nos, ser6o corno obras servls. 
enquanto do s6bado se d~z:  "Ndo fareis nenhu- 
ma obra servl". Por isso tamb&m por meio do 
profeta Ezequrel se diz: "Dm a ales tamb6m os 
meus s6bados como s~nal entre mlm e eles para 
que soubessem que sou eu, o Senhor, qua os 
sant~f~co". Entdo conheceremos lsso perfeita- 
mente, quando estivermos perfeitamente livres 
e vlrmos perfe~tamente que ele 6 Deus. 

4. Rs seis eras da historia do homem 

Esta celebragdo do s6bado aparecer6 de 
modo mais svidente se se calculorem, como se 
fossem dias, tambbm as eras, conforme aque- 
les periodos que a Escr~tura parece nos apre- 
sentar, pois ele ser6 o shtimo dia. R primeira 
era, como se fosse o pr~meiro dia, val de Rddo 
at& o diluv~o, a segunda at& Rbrbo, rgual 6 pri- 
meira ndo como duragdo mas corno numero de 
gerac6es; parece-nos, de fato, que foram dez. 
R part~r daqui, como preclsa o evangelisto Ma- 
teus, seguem-se tr&s eras at& a vinda de Cr~s- 
to, coda uma das quais compreende quatorze 
geragbes: uma val de Rbrdo a Davi, outra vai 
at& o exilio no OabilBnia, a terceira at& a 
encarna~do de Cristo. No total s6o clnco eras. R 
ssxta anda est6 em curso e ndo deve ser ms- 
dido em termos de geragbes, pols est6 escrito: 
"Ndo cabe a vos conhecer os tempos 5 os mo- 
mentos que o Pal reservou 6 sua escolha". 

5. 0 "oitavo dia" da vida eterna 

Dapo~s desta era Deus repousar6 como 
no s&timo d ~ a .  fazendo nele repousar aquele 
mesmo sktimo d ~ a  que seremos nos. Seria de- 
maslado Iongo neste ponto exam~nar atenta- 
mente coda uma dessas eras; todav~o, esta 
sht~ma serdi o nosso s6bad0, cujo f ~ m  ndo serdi 
o declinio, e slm o dia do Senhor, como que um 
oitavo d ~ a  da v~da  eterna, o quai foi consagra- 
do na ressurreigdo de Cr~sto, pref~gurando o 
repouso eterno do aspirito e do corpo. Ri re- 
pousarernos e veremos. veremos 5 omaremos, 
amaremos e louvaremos. lsso ser6 no fim, e 
ndo haver6 f~m! Que outra colsa & nosso Fim, 
sen60 chagar ao relno que ndo tem f~m? 

Rgost~nho, R Ciciod~ de Deus. 



Primeiras teoriza~6es 
das relaq6es entre fe e raz5o na ldade Media 

% verdadeira filosofia na'o e mais que a religia'o, 
el inversamente, a verdadeira religiso 
na'o e mais que a verdadeira filosofia." 

"Ninguem entra no ceu, 
a na'o ser por meio da filosofia." 

Escoto Eriugena 
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0 surgimento da Escolastica 
e seus desenvolvimentos de Boicio a Escoto Eriugena 129 



Capitulo sktimo 

I. Desenvolvi mentos 

do pensamento medieval 

* 0 pensamento protocristcio que se desenvolve paralelamente ao pensamento 
tardo-pag3o antigo pode ser considerado concluido corn Agostinho no sec. V, no 
que se refere ao Ocidente latino. No Oriente grego, ao contrario, conclui-se com 
Maximo o Confessor no sec. VII. 

Depois destas datas o pensamento medieval pode assim se articular: 
1) o periodo que se estende do sec. V ao IX (forma~cio dos reinos romtinico- 

barbaros e consolida~30 do Sagrado Imperio Romano), conhecido pelo nome de 
"obscurantismo" medieval devido ao estado de depress30 em 
que se encontra a pesquisa cultural; tem apenas duas figuras 
eminentes: Boecio e Escoto Eriugena; Quadro 

2) a segunda fase da ldade Media, que ocupa os secs. X e cronoldgico 
XI (lutas pelas investiduras e pelas cruzadas) e se caracteriza da fhsofia 
pelas reformas monasticas; entre as fi uras de destaque deste medieval 

Escolas de Chartres e de S3o Vitor; 
9 periodo estcio: Anselmo de Aosta, Abe ardo e os expoentes das + 5 

3) a terceira fase (sec. XIII), que coincide corn a era de our0 da Escolastica, 
com santo Tomas, s3o Boaventura e Duns Escoto; 

4) a quarta e ultima fase, que marca a crise da lgreja e do lmperio e tambem 
da rela~cio entre f& e razcio: e o tempo de Ockham. 

0 cristianismo, em seu surgimento e 
desenvolvimento, muda o paradigma global 
do mod0 de pensar e de fazer filosofia. Por 
conseguinte, jii ao ler as obras dos primeiros 
pensadores cristiios se tem a impressiio de 
passar para um mundo cultural totalmente 
diferente do pagiio antigo. Ele tem, com efei- 
to, fundamentos conspicuos e precisos, a 
ponto de muitos estudiosos englobarem o 
pensamento patristic0 na otica medieval, niio 
tanto como principio mas pel0 menos de fato. 

A realidade historica 6, porCm, muito 
mais complexa. 

A era medieval abraqa quase um mil& 
nio, e esta entre as eras mais complexas. No 

Ocidente latino vai do fim do sic. V at6 o 
sCc. XIV, enquanto no mundo grego pode-se 
fazt-la iniciar-se quase dois sCculos depois. 

De mod0 particular, na hist6ria do pen- 
samento cristiio C precis0 distinguir a fase 
das origens e dos primeiros desenvolvimen- 
tos, que coincide cronologicamente com a 
fase ultima do pensamento pagao antigo, da 
fase medieval, justamente no mod0 em que 
distinguimos o pensamento cristiio nesta 
obra. 

0 pensamento protocristiio que se de- 
senvolve paralelamente ao pensamento tar- 
dio pagao-antigo, na Area cultural de lingua 
latina termina com Agostinho (sCc. V). Na 
area cultural de lingua grega, porim, ele ter- 
mina, sob certo aspecto, com Maximo o 
Confessor (primeira metade do sCc. VII), en- 



quanto Joiio Damasceno abre a perspectiva 
da cultura medieval deslocando o centro do 
interesse filosofico de Plat50 para Aristoteles, 
como pouco a pouco se fara tambCm no Oci- 
dente, conforme veremos. 

De forma que podemos resumir o que 
precisamos, dizendo que o pensamento pro- 
tocristiio da Patristica representa o aspect0 
cristiio do pensamento antigo tardio, enquan- 
to a Escolastica, na sua ghese  e nos seus de- 
senvolvimentos, representa toda a era me- 
dieval. 

Deste period0 foi proposta uma signi- 
ficativa articula@o em quatro fases, que 6 par- 
ticularmente esclarecedora e fecunda. sobre- 
tudo do ponto de vista didatico. 

a) A primeira fase se estende por qua- 
tro sCculos e vai do fim do sCc. V at6 o fim do 
sCc. IX, ou seja, do surgimento e do desen- 
volvimento dos reinos romano-barbaricos 
at6 a restauraqiio e a consolidaqiio do Sagra- 
do Imptrio Romano por obra dos Carolin- 
gios. Esta C a fase mais problematica da Idade 
Media, na qual se encontra o assim chama- 
do "obscurantismo" medieval, mas com a 
clara presenqa de momentos em que se veri- 
fica um renascimento cultural, que retoma 
e desenvolve aspectos do pensamento anti- 
go tardio. 

Alem da sipificativa figura "de pas- 
sagem" de Boecio, nesta primeira fase so- 
bressai principalmente Escoto Eriugena. 

6) A segunda fase se estende do sCc. X 
(ou do fim do IX) at6 o sCc. XI, e caracteriza- 
se pelas reformas monasticas, pela renova- 
qiio politica da Igreja, que se manifesta por 
meio das complexas lutas pelas investiduras, 
e pelas grandes cruzadas. 

Entre as figuras de relevo dessa fase de- 
vemos indicar Anselmo de Aosta, Abelardo, 
e ainda as significativas Escolas de Chartres 
e de Siio Vitor. 

C) A terceira fase marca a era de ouro da 
Escolistica no decorrer do siculo XIII. 

Florescem as Universidades e torna-se 
marcante a grande figura de santo Tomas, 
alem das muito conspicuas figuras de siio 
Boaventura e de Duns Escoto. 

d) A quarta fase da Idade Media coin- 
cide com o sic. XIV e se caracteriza pela crise 
da Igreja e do ImpCrio e, portanto, pela con- 
clusiio do mundo espiritual que caracteri- 
zou esta era. 

A figura saliente C a de Ockham, com 
o qual se abre o divorcio entre raziio e fC. 

Exatamente pela clareza didatica des- 
ta divis5o nos a seguiremos tambem na dis- 
tribuiqiio do material. 
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episcopais e palatinas 

A difusao e a elabora@o da cultura ate o sec. Xlll - Tres tipos 
tempo em que se formaram as Universidades - estava confia- d, EscoIa 
da as Escolas monacais (em geral anexas a urna abadia), epis- + tj i 
copais (anexas a urna catedral) e palatinas (anexas a corte). 

Entre essas escolas assumiu grande import3ncia, a partir do fim do sec. VIII, 
a Escola palatina desejada por Carlos Magno, com a intens30 de fazer surgir na 
terra dos Francos urna nova Atenas. 

lnstituida e dirigida por Alcuino de York, esta escola teve 
no inicio carater erudito e ecletico; somente a partir da segun- A Escola palatjna 
da geraqao assumiu conotaqdes originais e criativas. Organi- ,g 2 
zou a instruqao em tres niveis: 

I) a instruq3o elementar; 
2) o estudo das sete artes liberais do trivio (gramatica, retorica e dialetica) e 

do quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e musica); 
3) o estudo aprofundado da Sagrada Escritura. 

1 A &scol6stica 
e os v6vios tipos de escoIa 
da Jdade Mkdia 

Mais do que um conjunto de doutri- 
nas, entendemos por Escolastica a filoso- 
fia e a teologia que eram ensinadas nas es- 
colas medievais. Essa C urna caracterizaqiio 
de certa forma extrinseca mas significativa 
e util: util, porque nos liberta da tarefa de 
precisar logo o corpo doutrinirio que se 
pode chamar "escolastico" (teremos, ao  in- 
vis, a possibilidade de v&lo em seus desen- 
volvimentos articulados e nas suas linhas 
dominantes nos capitulos seguintes); sig- 
nificativa, porque nos transporta para o 
ambiente em que tais doutrinas foram ela- 
boradas, pensadas e aprofundadas a partir 
da primeira reorganizaqiio medieval das 
escolas, promovida e sustentada por Carlos 
Magno. 

0 fechamento das ultimas escolas pa- 
gis, no inicio do skculo VI (precisamente 
pelo edito de 529), por obra do imperador 
Justiniano, alkm de ato politico e adminis- 
trativo, marcou tambim o fim da cultura 
pagi que, por outro lado, por si mesma ja 

estava fadada a inexoravel declinio. A aber- 
tura de novas escolas ou a absorqiio das an- 
tigas em novas instituiqdes educativas, pela 
Igreja, marca o inicio da formaqio e or- 
ganizaqiio, lenta e laboriosa, de urna nova 
cultura. 

At6 o siculo XIII, quando comeqa a 
formaqio das Universidades, as escolas siio: 

1) monacais ou abaciais (anexas a 
urna abadia) e, no mais, conduzidas por 
monges; 

2 )  episcopais (anexas a urna catedral); 
3) palatinas (anexas i corte: palatium). 
No period0 das invasdes barbaras, as 

escolas abaciais ou monacais representaram 
o refugio privilegiado da cultura, tanto por 
meio da transcriqiio como da conservaqiio 
dos classicos. 

As escolas episcopais se tornaram pre- 
dominantemente local da instruqio elemen- 
tar, necessaria para o acesso ao sacerdocio 
ou para assumir funq6es de utilidade publi- 
ca e de administraqiio. 

A escola que mais do que qualquer ou- 
tra destinou-se a incidir sobre a cultura me- 
dieval e que contribuiu para o despertar da 
cultura foi a palatina, desejada por Carlos 
Magno e confiada em 781 a Alcuino de 
York. 
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94 escola ralatina 
criada por Alcuino 

Formado na escola episcopal de Jarrow, 
fundada por Beda o Veneravel(674-735), a 
figura de maior destaque do monaquismo 
anglo-saxiio), Alcuino (730-804) foi diretor 
da escola palatina e conselheiro do rei para 
todas as questoes inerentes i instruqiio e ao 
culto. 

Ele organizou a instruqiio em tris graus: 
1) leitura, escrita, nog6es elementares de 

latim vulgar, compreensiio sumaria da Biblia 
e dos textos liturgicos; 

2) estudo das sete artes liberais (as ar- 
tes do trivio: gramatica, ret6rica e diaktica; 
e as artes do quadrivio: aritmttica, geome- 
tria, astronomia e musica); 

3)  estudo aprofundado da Sagrada Es- 
critura. 

Uma express20 do espirito e do empe- 
nho com que Alcuino se dedicou a essa obra 
de renovaqiio, desejada pel0 Imperador e 
pela corte de Aquisgrana, t a sua idtia de 
fazer surgir na terra dos Francos uma nova 
Atenas, mais espkndida do que a antiga, 
pois nobilitada pelo ensinamento de Cristo. 

Embora tenha sido incapaz de expres- 
sar uma cultura profunda, que fosse altm 
da justaposiqiio ou contaminagiio de mode- 
10s litertirios e filos6ficos do mundo classi- 
co e de modelos teol6gicos do mundo patris- 
tico, Alcuino teve o mCrito de elaborar 
manuais para cada uma das sete artes libe- 
rais, por meio dos quais canalizou e disci- 
plinou o ensino e o estudo. 

0 cariter pouco orghico e heterogi- 
neo dos manuais - para a gramatica, a re- 
t6rica e a dialttica, ele utiliza Isidoro de Se- 
vilha (570-636), Cassiodoro (4801490-570), 
Beda, santo Agostinho e Botcio, como tam- 
bCm Prisciano, Donato e Cicero -, bem 
como o carater compilat6rio dos seus escri- 
tos teol6gico-filos6ficos - como o De fide 
sanctae et individuae Trinitatis e a carta a 
Eulalia De animae ratione, extraidos em sua 
maior parte dos escritos de santo Agostinho, 
mas sem autintica base doutrinaria -. pro- 

tras coisas ao contraste entre o entusiasmo 
por poetas e pensadores pagiios e a idCia, 
freqiientemente repetida, mas niio adequa- 
damente argumentada, de que se devia re- 
conhecer aos estudos biblicos a proeminin- 
cia absoluta na formaqgo do cristio. 

Somente a partir da segunda geraqiio 
carolingia C que essa grave incerteza foi su- 
perada, quando, mediante Escoto Eriugena, 
tentou-se uma reavaliaqiio da dialttica e da 
filosofia pela inserqiio das artes liberais no 
context0 teol6gico. Assim, de formas de eru- 
diqiio especiosa, essas artes tornaram-se ins- 
trumentos de pesquisa, compreensiio e ela- 
boracQo no interior das verdades cristis. E 
foi desse mod0 que se configurou a "pri- 
meira escolastica", ou seja, o period0 de pen- 
samento que vai de Escoto Eriugena a san- 
to Anselmo, das escolas de Chartres e de 
Sio Vitor a Abelardo. 

, 

vocaram certo mal-estar, devido entre ou- pur~l '7s qltcstdes rcfercntcs ~7 I ~ S ~ Y I I ~ L ~ O  c ' 7 0  ( ~ 1 t o .  
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Nos secs. XII-XIII nascem em Bolonha e em Paris as primeiras Universidades, 
sob a forma de associaglo corporativa de mestres e estudantes. 

As consequ&ncias foram notaveis: 
- primeiramente contribuiram para formar uma classe de intelectuais 

(studium) que se escorava nos poderes tradicionais d o  regnum e d o  sacer- 
dotium; 

- em segundo lugar ajudaram a superar as diferengas de As primeiras 
classe social, em novo t ip0 de nobreza (gentileza) dependente u,.,iversidades 
da cultura adquirida. + 5 1-2 

Se definimos com o nome de Escoldstica o pensamento elaborado nasscholae 
e na universitas, podemos encontrar o eixo basico dessa cultura na rela@o fe- 
razao, e mais precisamente n o  uso da filosofia como instru- 
mento de interpretaglo da Sagrada Escritura, e de clarificaglo A relac80 
e defesa da fe  em vista da construglo de uma doutrina siste- entre f6 e razz0 
matica. § 3 

0s  programas de estudo que, a partir da Escola palatina, distinguiam as 
artes liberais das teologicas, se realizaram em duas diferentes Faculdades: uma, 
assim chamada das Artes, que recolhia as artes do  trivio e do  quadrivio, e que por 
sua propria natureza desenvolveu de mod0 mais livre e aut8- 
nomo a razao e a pesquisa; a outra, a Faculdade Teologica, Faculdade 
procurou dar corpo aos contelidos de fe, por meio da exegese das a,tes 
biblica e da exposi@o sistematica da doutrina cristl. A diversi- Facu/dade 
ficag30, e tambem as tentativas de sintese entre os resultados d, teo/ogia 
das pesquisas das duas faculdades, e expressao da tens lo  en- , g 4 
t re  f e  e r a z l o  e do  esforgo de  m e d i a ~ l o  entre elas. 

AS Universidades 
d e  Bolonha e Paris 

A partir dos siculos XII-XIII, a escola 
se configura como universidade, que i pro- 
duto tipico da Idade Mkdia. 0 modelo das 
escolas era constituido pelas escolas da an- 
tiguidade, das quais se tentou a renovaq2o 
e a continuaq20, mas para a universidade 
nao havia modelo algum. 

0 termo "universidade", originalmen- 
te, n5o indicava urn centro de estudos, e sim 
muito mais uma associa@o corporativa ou, 
como diriamos hoje, um "sindicato", que 
tutelava os interesses de uma categoria de 
pessoas. Bolonha e Paris representam os dois 
modelos de organizaqiio em que se inspira- 
ram, mais ou menos, todas as outras uni- 
versidades. 

Em Bolonha, prevaleceu a universitas 
scholarium, isto 6, a corporaqiio estudantil, 
B qua1 Frederico I Barbarroxa concedeu par- 
ticulares priviligios em 1158. 

Em Paris (a 1200 remonta o primeiro 
decreto rkgio que a reconhece implicitamen- 
te studium generale) prevaleceu a universitas 
magistrorum et scholarium, espkcie de cor- 
po ra@~ unitaria de mestres e estudantes. Em 
Paris, buscou-se a amplia@o da escola da 
catedral de Notre-Dame, que por varias cir- 
cunstiincias adquirira ao longo do skculo XI1 
uma proeminhcia sobre todos os outros cen- 
tros de estudo, atraindo estudantes de todas 
as partes da Europa. Ademais, embora as es- 
colas episcopais e monasticas, bem como as 
palatinas, fossem instituiq6es eclesi6sticas de 
carater local, logo a universidade de Paris 
tornou-se objeto de ateng5o da Curia roma- 
na, que favoreceu seu desenvolvimento e, 



sobretudo, suas tendtncias autonomistas, 
subtraindo-a a tutela direta do rei, do bispo 
e de seu chanceler. Assim, fato verdadeira- 
mente significativo, as aspiraqges 2 liberdade 
de ensino, contra a resistincia e a oposiqiio 
dos poderes locais, encontraram urn primei- 
ro sustentaculo na proteqao papal. 0 cara- 
ter "clerical" da universidade nos permite 
compreender por que as autoridades ecle- 
siasticas - primeiramente os representan- 
tes diretos do papa - redigiam os estatu- 
tos, proibiam a leitura de certos textos e 
intervlnharn para compor dissidios e con- 
trovirsias. 

Dois s2o os efeitos mais relevantes de- 
vidos a instituiqao e a consolidaqio da uni- 
versidade. 

a )  0 primeiro constitui-se pelo surgi- 
mento de um sodalicio de mestres, sacerdo- 
tes e leigos, ao qua1 a Igreja confiava a tare- 
fa de ensinar a doutrina revelada. Trata-se 
de fen6meno de grande alcance historico, 
porque at6 entzo a doutrina oficial da Igre- 
ja era (e sempre tinha sido) confiada a hie- 
rarquia eclesiastica. 

Ao lado dos poderes tradicionais, como 
o sacerdotium e o regnum, acrescentava-se 
um terceiro poder, o studium ou a classe dos 
intelectuais, cuja aqio exerceu peso relevante 
sobre a vida social da kpoca. 

6) 0 segundo efeito ou dado caracte- 
ristico foi a abertura da universidade pari- 
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siense a mestres e estudantes provenientes 
de qualquer camada social. 

Embora posteriormente a universidade 
se tornasse aristocratica, na Idade MCdia ela 
era "popular", no sentido de que tambCm 
recebia estudantes pobres, filhos de campo- 
neses e artesiios, que, por meio de alguns 
priviligios, como a isenqiio de taxas, bolsas de 
estudo e alojamento gratuito, conseguiam 
completar os rigorosos cursos de estudo. 

Depois do ingress0 na universidade, 
desapareciam as diferenqas sociais entre os 
estudantes: os goliardos e os cle'rigos cons- 
tituiam mundo a parte, cuja "nobreza" niio 
era mais representada pel0 segment0 de ori- 
gem, mas pela cultura adquirida. 

Esse era o novo conceit0 de "nobreza", 
ou, como se dizia entao, de "gentileza". 

A cultura medieval floresceu juntamen- 
te com essas institui@es, primeiro as scholae e 
depois a universitas (devemos notar a difu- 
siio destes centros de estudo: Oxford, 11671 
68; Phdua, 1222; Nipoles, 1224; Cambrid- 
ge, 1230140 etc.). Por Escolastica entende- 
mos precisamente aquele corpo doutrinirio 
que, inicialmente de forma bastante inorg2- 
nica e depois de mod0 sempre mais sistema- 
tico, foi elaborado nesses centros de estudo, 
nos quais encontramos, dedicados a escre- 
ver e a ensinar, homens criativos, freqiiente- 
mente dotados de grande capacidade de cri- 
tics e de agudeza l6gica. 

Com esse bin6mio "raziio" e " f i n  que- 
remos indicar o "programa de pesquisa" 
fundamental da Escolastica, que vai do uso 
acritico da raziio e da conseqiiente aceita- 
qiio da doutrina crista com base na "autori- 
dade", as primeiras tentativas de penetra- 
qiio racional da Revelaqiio e As construq6es 
sistematicas, que ltem e interpretam as ver- 
dades cristas de forma argumentada. 

Ligada profundamente as instituiq6es 
eclesiasticas, a cultura medieval revela marca 
profundamente cristz, pelo fato de se orien- 
tar no sentido da compreensiio da doutrina 
revelada, por ter amadurecido no interior de 
suas verdades ou talvez por se contrapor a 
elas. 

Embora em certos momentos hist6ri- 
cos esse esforqo se detenha em torno de ele- 
mentos gramaticais-literarios ou no discur- 

Brasiio da Un~versrtiade de  O x f o r d ,  
funtfada em 1 167-1 168. 

so em sua estrutura logico-gramatical, na 
realidade trata-se do aperfeiqoamento dos 
instrumentos logicos para melhor compreen- 
siio dos textos biblicos e dos ensinamentos 
dos Padres da Igreja. 

A razio C posta predominantemente em 
funqiio da fC, ou seja, a filosofia serve a teo- 
logia, para a interpretaqao da Escritura 
(exegese) ou para a construqiio doutrinaria 
sistematica (dogmatica). 

A pesquisa racional "aut6noman deve 
ser vista no quadro do problema religioso 
da conversiio dos infiCis, para quem C ne- 
cessario propor a doutrina cristii com argu- 
mentaqao racional. 

Nao basta crer: C precis0 tambim com- 
preender (intelligere) a f i .  E isso nao se ob- 
t im somente interpretando os textos sacros 
ou mostrando suas possiveis implicaq6es 
para a vida individual e cornunitaria dos 
homens, mas tambim demonstrando com 
base na raziio as verdades aceitas pela fC ou, 
pel0 menos, a sua logicidade ou a sua niio- 
contraditoriedade com os principios funda- 
mentais da raziio. 

Trata-se, portanto, de exercicio da 
raziio que foi se desenvolvendo e refinan- 
do, tendo em vista a extensao da area dos 
crentes. 
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A utilizaqgo dos principios racionais, 
primeiro platGnicos e depois aristotklicos, 
era feita para demonstrar que as verdades 
da fk cristz niio s5o disformes ou contrarias 
hs exigtncias da raziio humana, que, ao con- 
tririo, encontra nessas verdades a sua com- 
pleta realizag50. 

A influsncia do platonismo e do neo- 
platonismo, mediante Agostinho, e a influtn- 
cia do aristotelismo, primeiro atravCs de Avi- 
cena e Averr6is e depois pelo conhecimento 
direto das obras do Estagirita, devem ser in- 
terpretadas nesse contexto, isto k, como de- 
monstraqio de que o pensamento filos6fico 
classico pode ser precioso subsidio para me- 
lhor compreensio da doutrina cristi. 

F a c ~ l d a d e  das a v t e s  

e F a c ~ l d a d e  de teologia 

Para entender melhor o dialog0 e as 
tens6es entre razz0 e fk, e oportuno recor- 
dar que a universidade medieval dividia- 
se em: 

1) Faculdade das artes liberais (trivio e 
quadrivio), cujo curso durava seis anos; 

2) Faculdade de teologia, cujo curso 
durava pel0 menos oito anos. 

1) A Faculdade das artes, em si, era 
propedtutica A segunda, porque as artes li- 
berais eram consideradas como a base de 
toda a instruqgo, com particular destaque 
para a gramhtica e a logica, a matematica, a 
fisica, a metafisica e a Ctica. 

I J t n  curso uni~ersitiirio 
na Idizde Medw,  

e m  urn (Iaixo-relevo 
de Cclino de Nesc, 

drqtziteto e escultor d o  sec. XIV. 
O ensino uniuersztario medieval, 

por melo du alterndncu 
da lcctio c da disputatio, 

pernzitia a troca pernzanente 
de id&s entrc mestres e estudantes 

(particular da tnmha 
de Cine de Pisti%, 

Catedral de Pist6ia). 

0 antigo bras20 da Universidi7de de Candrridge, 
diuidido e m  quatro setores 
e decorado COM lirios e leijes r~m/ )an tcs .  

0 magister artium, portanto, era pro- 
fessor que se inspirava unicamente na ra- 
230, sem preocupaqiio teologica direta; 
pode-se dizer que era professor de filosofia. 
Enquanto as escolas monasticas, episcopais 
e palatinas limitavam-se quase exclusivamente 
ao estudo da logica (ou dialitica), como in- 
troduqgo a filosofia, a Faculdade das artes 
examinava a nova produqiio cientifico-filo- 
sofica, que provinha predominantemente do 
mundo arabe. Por isso, tal Faculdade tor- 
nou-se bastigo das novas idiias, de indole 



Capitulo setimo - $\ f i l o s o f i a  na J d c a r l e  iV\&dia 127 

fundamentalmente aristotelica, que iam sen- 
do descobertas e debatidas. 

2) A Faculdade de teologia, ao invks, 
tinha por objetivo o estudo acurado da Bi- 
blia, atraves da exegese e da exposiq5o siste- 
matica da doutrina cristii, do  que as Sum- 
mae s5o a express50 mais completa. Para 
se entender a vivacidade dessa faculdade, 
deve-se lembrar que quase todos os mes- 
tres de teologia haviam passado antes pela 
faculdade das artes, n5o sendo portanto es- 
tranhos aos interesses e problemas que la 
eram debatidos. 

As orientaqoes distintas e por vezes 
contrapostas dessas duas faculdades talvez 
nos ajudem a entender as tens6es entre ra- 
z5o e fC, bem como os esforqos para sua 
conciliaq50 ou o clima no qua1 eram ela- 
boradas e defendidas perspectivas as vezes 
inconciliaveis. A tudo isso, para se enten- 
der a vivacidade dialogica no interior das 
respectivas faculdades, deve-se acrescentar 
que os mktodos de ensino - a liq5o (lectio) 
e o seminario (disputatio) - permitiam per- 
manente troca de idtias entre estudantes e 
mestres. 

A disputatio consistia na discussiio com 
os estudantes sobre um tema proposto em 
forma de pergunta (quaestio), em torno da 
qual falavam primeiro os estudantes e de- 
pois o mestre. 

A importincia da quaestio, que repre- 
senta a forma tipica do procedimento dida- 
tico, nos permite entrever a vivacidade do 
debate e a tens50 constante entre raziio e f6 
a prop6sito dos temas que iam emergindo, 
conforme os textos examinados ou os pro- 
blemas levantados. 

5 f\ "Cidade de  D e ~ s "  
de Agosti& 

Para entender mais completamente o 
clima geral no qual se desenvolvia o debate 
entre raziio e fk, 6 oportuno recordar a inter- 
pretaqzo dominante acerca da historia, que 
representa o horizonte no qua1 se vivia e se 
pensava na ipoca. A teoria que predomina 
incontrastavelmente na Idade Midia, at t  o 
ano 1000, C a teoria das duas cidades de 
Agostinho, a cidade celeste, "vivendo por fk 
e em peregrinaqio neste mundo", e a cidade 
terrena, identificada por Agostinho com as 
forqas que semeavam morte e saques. 

0 pessimismo agostiniano em relaq5o 
a cidade terrena encontrava sustentaq50 na 
constata@o de que o ImpCrio, com o qua1 se 
identificava a cidade terrena, efetivamente 
marchava para seu fim. Passando dos roma- 
nos para os gregos (Bizhcio), depois para 
os francos e, posteriormente, para os lom- 
bardos e os germhicos, o ImpCrio estava 
envelhecendo, exaurindo sua carga de uni- 
ficaq5o e renovaq50. 

Entretanto, com o nascimento do Sa- 
cro ImpCrio Romano, a cidade terrena niio 
tinha mais uma entidade com a qual se iden- 
tificar, porque o Impkrio se apresentava 
como o corpo material da cidade de Deus, 
dando lugar a uma unica cidade, ao mesmo 
tempo com aspectos terrenos e celestes, sa- 
grados e profanos, com preocupaqoes tem- 
porais e expectativas escatologicas. Ao dua- 
lismo originsrio segue-se ent5o uma espicie 
de monismo, marcado primeiro pelo predo- 
minio das forqas imperiais e depois das for- 
qas eclesiasticas. 

Nesse periodo, embora com modifica- 
qijes, as vezes profundas, continua prevale- 
cendo a concepqiio agostiniana da historia, 
B medida que o sentido da hist6ria C estabe- 
lecido naquele fio providencial que, sob a 
guia da Igreja, conduz os homens para a 
Cidade Celeste. 



IV. J o c q ~ i m  d e  Fiore 

0 momento de decadhcia moral em que a lgreja e o lmperio se en- 
contravam no sec. XI1 exigiu o nascimento de nova tens80 escatologica, que 

em Joaquim de Fiore (1 130-1202) encontrou sua melhor ex- 
As tr& eras pressao. 
+ § I  Ele interpretou o desenvolvimento da historia na base do 

misterio trinitario, levando em conta a relaqao conflitual entre 
a "Cidade de Deus" e a "Cidade do homem" de Agostinho, e distinguindo com 
efeito tr@s eras: a do Pai, a do Filho e a do Espirito. 

Depois da visiio agostiniana, a concep- 
qiio de historia de maior destaque na Idade 
MCdia foi a do abade calabrk Joaquim de 
Fiore (1130-1202). Como se sabe, A desa- 
gregaqiio da unidade politica realizada por 
Carlos Magno, seguiu-se o regime feudal, 
com a fragmentaqio do poder central para 
possibilitar a defesa das populaqdes e dos ter- 
rit6rios contra a nova onda de invasdes bar- 
baras. Com o regime feudal, as instituiqdes 
eclesiisticas sofreram profunda transfor- 
maqiio, porque estavam confiadas a homens 
mais fiCis ao poder leigo que ao religioso. 0 
clero comecou a se mundanizar. A essa de- 
cadhcia de costumes logo se op6s um mo- 
vimento de reforma que comeqou a dar os 
primeiros sinais no sCculo X, com o mona- 
quismo de Cluny, difundindo-se depois no 
skculo seguinte. Esse movimento encontrou 
sua express20 doutrinaria mais completa em 
Gregorio VII, do qual tomou o nome de 
"reforma gregoriana", que inaugurou nova 
fase historica, ja que a idiia tradicional de 
"fuga do mundo" foi substituida pelo ideal 
da conquista cristii do mundo. E a Cpoca 
das Cruzadas. 

Essa reforma da Igreja, que levou A con- 
centraqio de todo o poder, religioso e secu- 
lar, nas miios do Pontifice romano. Drovocou 
m&danizaqiio diferente da ~ ~ r e j a ; h ~ l i c a d a  
em acontecimentos politicos e, portanto, 
envolvida em lutas e rixas que afastavam 
sua atenqiio dos problemas propriamente 

religiosos. Com efeito, o siculo XI1 foi um 
dos mais tempestuosos: as sanguinolentas 
lutas das Comunas contra o ImpCrio; o 
dissidio entre o Papado e Frederico Barbar- 
roxa, com duros conflitos que levaram A elei- 
qiio de trts antipapas (Vitor IV, Pascoal I11 e 
Calisto 11, opostos a Alexandre 111); a queda 
de JerusalCm em 11 87, jogando por terra o 
grande sonho medieval do qual nasceram 
as Cruzadas; crueldade e repress20 contra a 
feudalidade eclesiastica e leiga, fie1 A tradi- 
$50 normanda, por parte de Henrique VI 
de SuCvia. E a isso acrescentem-se as inu- 
meras desordens morais que afligiam a Igre- 
ja, feudalizada e mundanizada, contra as 
quais siio Bernardo erguia em viio sua voz 
de advertencia. 

Pois bem, nesse contexto, reconsideran- 
do o mistCrio trinitario, Joaquim de Fiore 
propde uma mensagem reformista-esca- 
tologica, uma esptcie de renovatio moral e 
religiosa, alimentando a expectativa de uma 
iminente "terceira idade", que k a do Espiri- 
to. A "idade do Pain e A "idade do Filho" 
deveria seguir a "idade do Espirito", marcada 
por uma palingenesia total e que niio tarda- 
ria a se realizar, libertando os homens das 
contradiqdes em que haviam caido. 

Entendida como a suprema e definiti- 
va mahifestaqiio do divino na realidade da 
histbria, essa "terceira idade" representava 
e expressava o desejo difuso de renovaqiio 
radical existente, no sentido da libertaqiio 
do peso das instituiqdes e problemas de or- 
dem terrena. 

Como vemos, trata-se de uma concep- 
qiio da historia niio mais cristochtrica, mas 
trinitaria. 



de Bokcio cc Escoto Eriizgencc 

I. j\ obra e o pensamento 

de Severino BoAcio 

Severino Boecio (480-524) e considerado o ultimo dos grande 
romanos e o primeiro dos escolasticos, e, portanto, uma figura figura 
chave no surgimento da ldade Media. Seu fim era o de tornar surgimento 
conhecida aos latinos a cultura grega, por meio de um projeto da ~ ~ d i a  
vastissimo (mas apenas em parte realizado) de traduqdes e de + g I 
comentarios, entre os quais marcaram epoca os comentarios as 
obras de logical de Aristoteles. 

No comentario ao lsagoge de Porfirio, Boecio chocou-se 
tambem com uma das questdes fundamentais da ldade Media, A questso 
a questao dos universais (ou seja, o problema da natureza dos universais 
ontologica dos universais), que ele resolveu no sentido de um + 3 2 
realismo moderado: o universal, enquanto tall nasce por abs- 
traqao do conhecimento dos individuos. 

0 nome de Boecio, porem, esta, ligado sobretudo ao De consolatione 
philosophiae, do qua1 podemos salientar os pontos seguintes: 

1) a filosofia esta em grau de mostrar ao homem a verda- 
deira felicidade (o proprio Deus ou o sumo Bem) e de afasta-lo 0 De 
dos bens ficticios e aleatorios (bens materiais); consolatione 

philosophiae 2) a filosofia ensina a crer na ProvidCncia divina, apesar da _ presenqa do mall porque ensina a ver a orienta@o universal da 
realidade para o bem. 

Uma vez admitida a ProvidCncia, como se pode salvar a 
liberdade humana? Deus, segundo Boecio, conhece e dispde Provid@ncia 
tambem as coisas futuras sobre a base da natureza que cada eliberdade 
uma delas tera: como eventos necessarios, re houver eventos :'':yfP 
necessarios, e como eventos livres, re houver livres. Ele e um _ 4-5 "filosofo cristao". 

'1 , Bokcio: 

"o Lltimo dos VO~CIMOS 

e o primeiro dos esco16sticosN 

Anisio M2nlio Severino Botcio nasceu 
em Roma por volta de 480. Muito jovem 
ainda, casou com Rusticiana, filha de Sima- 

co. Foi nomeado c6nsul em 510. Em 522, 
seus dois jovens filhos foram elevados $ dig- 
nidade do cargo consular, ocasiiio em que 
ele pronunciou o panegirico de Teodorico. 
Ainda por volta de 522-523 exerceu o car- 
go de magister officiorum (diregiio geral dos 
servigos da corte e do Estado, algumas fun- 
g6es de politica externa, comando dos guar- 



das adidos ao  palacio real). Atacado e acu- 
sado pel0 referendarius Cipriano, expoente 
do partido filogotico, foi preso e julgado sem 
ao menos ser ouvido. Foi justiqado no inver- 
no de 524 no Ager Calventianus, ao norte de 
Pavia. As principais acusaqdes foram a de ter 
impedido o trabalho dos delatores em rela- 
qiio ao Senado e de ter tramado a restaura- 
qiio da autoridade do Imperador em prejui- 
zo de Teodorico. 

0 s  estudiosos definiram BoCcio como 
"o ultimo dos romanos e o primeiro dos 
e~cola~ticos" e, portanto, como um dos fun- 
dadores da Idade Media. Na realidade, a ele 
remontam as linhas essenciais que a cultura 
da Idade Media seguira. 

Em uma carta a Simaco, BoCcio ex- 
pressa a intenqiio de levar em conta todas 
as ciincias que conduzem i filosofia: arit- 
mCtica, musica, geometria e astronomia. E 
a consideraqiio dessas ciincias deveria estar 
em funq5o da filosofia. Com tal proposito, 
BoOcio projetou a traduqao para o latim, 
com cornentarios, de todas as obras de Iogi- 
ca, moral e fisica de Aristoteles, bem como 

a traduqiio e o comentario de todas as obras 
de Platiio, para depois mostrar a concordin- 
cia substancial entre os dois filosofos. 

Devido tambCm i morte prematura, 
BoCcio niio conseguiu levar a termo o seu 
vasto e ambicioso projeto. De todo modo, 
escreveu um comentario ao lsagoge de Por- 
firio, tomando por base a traduqiio de Ma- 
rio Vitorino. Entretanto, insatisfeito com tal 
traduqso, realizou pessoalmente outra, mais 
correta e literal, desenvolvendo entiio um 
comentario muito mais vasto. Traduziu e co- 
mentou as Categorias, de Aristoteles. Apron- 
tou a versiio do De interpretatione, tambCm 
de Aristoteles, escrevendo dois comentarios 
sobre essa obra: um, elementar, em dois li- 
vros, e outro, mais articulado e vasto, em 
seis livros. Comentou os Topicos, de Cicero. 
Ainda do Organon de Aristoteles, traduziu 
os Analiticos primeiros e segundos, os Elen- 
cos sofisticos e os Topicos. 

Foi atraves desses textos que a Idade 
MCdia conheceu Aristoteles at6 o dculo XII. 

Ao que tudo indica, Cousin conside- 
rou, de modo excessivo, que o problema dos 
universais C o problema da Escolistica. E 
esse problema passou para a Escolastica pre- 
cisamente atraves de Boecio. Com efeito, 
comentando o lsagoge de Porfirio, BoCcio 
encontrou tris quest6es fundamentais pro- 
postas por ele: 

a )  se existem ou n5o os universais - 
ou seja, os gtneros e as espkcies: animal, ho- 
mem etc.; 

b) se eles siio ou n5o corporeos; 
c) supondo que sejam incorporeos, se 

estiio ou niio unidos i s  coisas sensiveis. 
Ora, Porfirio se propusera essas ques- 

tdes, mas niio havia proposto soluq6es para 
elas. J i  BoCcio, nas pegadas de Alexandre de 
Afrodisia, formulou respostas que podem ser 
qualificadas e resumidas na concepqiio que, 
em seguida, como veremos, viria a ser cha- 
mada de realism0 moderado. 0 universal 
(animal, homem etc.) s6 existe enquanto uni- 
versal no intelecto e, por isso, os universais 

Rocc 10 (480 $24) for r j  nzars rlustre ~ n e d r n d o ~  
cwtt c ' 1  L ~ ~ z t ~ ~ q u r d ~ ~ d c  c LZ Id'zdc Mc,(f~~r. 

siio incorporeos. Niio existe o homem univer- 
A L ~ I  Y C ~ Y O L I I I Z I I ~ S  LZ ~ I I Z I ~ ~ M T L ~  

sal na realidade, so homens singulares. E abs- 
~ M C  tlOre L I M Z  coiilce /ramt;a do  aec . x\< traindo dos homens singulares as suas carac- 
C O ~ I ~ C ~ I ~ O  o De conwl ' i t~one p h ~ l o w p h l a e  teristicas comuns - tipicas da espCcie ou do 
/ Vrem,  Rrl~lrotec~z NU( I O N L I I )  ginero - que se obtem os universais. 
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Roecro, mrrIrstro do re1 Teodorrco 
e p o r  cle peso  porque suspelto de trar@o, 
esc YCLY>M 110 circere sua ohru muls famosa: 
I)e consol~ltione ph~losoph~ae.  
A rlrrstrap?o ulegdrrca inostru Rodcro 
na prls2o e a 1.rlosofra. 

AlCm de tradutor e comentador dos es- 
critos logicos que mencionamos, BoCcio tam- 
bem foi autor de tratados logicos: Introductio 
ad categoricos syllogismos, De syllogismo 
categorico, De syllogismo hypothetico, De 
diuisione e De differentiis topicis. 

A logica de BoCcio n i o  C muito origi- 
nal, mas bastante refinada. Aristoteles per- 
manece a sua matriz de base, mesmo que se 
possam localizar algumas influhcias da lo- 
gica estoica. Ele, todavia, tem enorme impor- 
tincia, a medida que a logica antiga passa 
para a Idade MCdia justamente por meio dele. 

A obra mais famosa de BoCcio i o De 
consolatione philosophiae. Em prosa e ver- 
so, ela foi escrita na pris5o e exerceu consi- 
derive1 influEncia sobre o pensamento e a 
espiritualidade da Idade MCdia. 

Sigamos as linhas essenciais desta obra. 
Enquanto BoCcio se encontra na prisio 

e se lamenta, aparece-lhe "uma mulher de 
aspect0 venerando, com olhos fulgurantes e 
penetrantes, alCm da capacidade comum dos 
homens". Ela expulsa as musas que estavam 
em torno de BoCcio, musas que s i o  "mere- 
trizes de teatro, que n i o  apenas n i o  podem 
oferecer qualquer remCdio para as suas do- 
res, como ainda as alimentam, com seus do- 
ces venenos". BoCcio fixa o olhar na mulher 
que apareceu e logo reconhece a sua "nu- 
triz7', em cuja casa estivera desde a juventu- 
de: a Filosofia. 

Entio a Filosofia lhe faz compreender 
que ele esqueceu a si mesmo e esqueceu que, 
uma vez que o govern0 do mundo n5o esta 
entregue "A cegueira do acaso, mas a divina 
razio" nada se deve temer. Assim comeqa o 
primeiro dos cinco livros do De consolatione. 

No segundo liuro a Filosofia exorta seu 
discipulo a conformar-se com as vicissitu- 
des da Fortuna, que C o destino que domina 
a vida humana. E, quanto mais ela parece 
favoravel aos homens, tanto mais lhes i con- 
traria, pois os impede de ver em que consis- 
te a ;&dadeira felicidade. A pa;tir dessas 
idiias, tipicas do bom senso, a Filosofia co- 
meca uma t e r a ~ i a  mais eficaz dos males aue 

" 
que n i o  se encontra nas honras, na gloria, 
nas riquezas, nos prazeres, no poder. Se al- 
guem procurar a felicidade por esse caminho, 
so encontrara soluq8es aberrantes: trata-se 
de caminhos aue "nio  est5o em condicaes 
de levar ninguem aquela meta a que prome- 
tem conduzi-lo". Corn efeito, diz a Filoso- 
fia: "Trataras de acumular dinheiro? Mas 
teras de subtrai-lo de quem o possui. Gos- 
tarias de ostentar belos cargos? Teras de te 
rebaixar a suplici-10s a qucm pode di-10s a 
ti. E precisamente tu, que anseias superar 
todos os outros em honras, te desonraras, 
rebaixando-te servilmente a esmola-10s. As- 
piras ao poder? Expor-te-as As traiqaes de 
quem te estiver submetido e te submeteras 
aos perigos. Visas a gloria? Mas, dispersan- 



132 Quauta paute - G@nese da  Escol6sticn 

do-te entre dificuldades de todo tipo, perdes 
a tua serenidade. Gostarias de transcorrer a 
vida entre prazeres? Mas quem n io  sentiria 
desprezo e repugnhcia por algukm que se 
faz escravo de uma coisa t io  vil e fragil como 
o corpo?". Portanto, nao C nessas coisas ter- 
renas que se deve buscar a felicidade. Por 
outro lado, 6 impossivel negar que existe a 
bem-aventuranqa, pois os bens imperfeitos 
so o s io  a medida que participam do perfei- 
to. Diz entio a Filosofia: "Assim, C preciso 
reconhecer que Deus C a propria felicidade 
(...), tanto a felicidade como Deus s io  o 
sumo bem". E BoCcio responde: "Nenhu- 
ma conclusio (...) poderia ser mais verda- 
deira do que essa em substiincia, mais soli- 
da na estrutura logica, mais digna diante de 

0 problewm do ma1 

e a questGo da  liberdade 

Estamos diante de teses de natureza 
neoplatGnica, que BoCcio explicita ainda 
melhor no fim do terceiro livro, quando afir- 
ma que o Uno, o Bem e Deus s io  a mesma 
coisa. 

Entretanto, se "o mundo 6 governado 
por Deus", uma quest50 emerge como 
ineludivel: como entio existe o ma1 e por 
que os maus permanecem impunes? Esse 6 
o problema que BoCcio enfrenta no quarto 
livro. 

A Filosofia observa que todos os que 
se afastam da honestidade s io  pessoas con- 
denadas, embrutecidas, infelizes. 

Este, portanto, C o resultado para quem 
abandona a honestidade: deixa de ser ho- 
mem e se transforma em animal. Sera que a 
felicidade esta nisso? Ora, apesar disso, 
BoCcio se surpreende com o fato de que "as 
coisas andem ao contririo: os bons sofrem 
as penas devidas ao delito, ao passo que os 
maus se apropriam da recompensa que cabe 
5 virtude". 

Qua1 6, portanto, "a razio de t io  in- 
justa confusio de valores"? A Filosofia, no 
entanto, lembra a BoCcio que ele nio  deve 
se surpreender com tais coisas, desde que 
compreenda os principios que regulam a 
atividade daquelas coisas que, aparentemen- 
te, acontecem por acaso. E esse principio C 
a provid&cia: "A origem de todo o criado, 
toda evoluqio das naturezas mutiveis e de 

tudo aquilo que se move, de alguma forma 
derivam as suas causas, a sua ordem, as suas 
formas distintivas da imutabilidade da men- 
te divina". E a realizaqio efetiva dos acon- 
tecimentos no tempo e no espaqo C aquilo 
"que foi chamado destino pelos antigos". 
A providtncia, portanto, C "a pr6pria ra- 
z2o divina, que repousa estavelmente no 
supremo ser, senhor de todas as coisas, que 
a todas governa; ji o destino C a disposi~io 
inerente as coisas mutaveis, pela qual a pro- 
vidtncia mantCm cada coisa estreitamente 
ligada ?I sua ordem". 

E a Filosofia prossegue: os homens, 
porCm, s io  incapazes de se dar conta de tal 
ordem, de mod0 que "tudo parece confuso 
e subvertido", quando, na realidade, "to- 
das as coisas estio ordenadamente dispos- 
tas segundo uma norma a elas apropriada, 
que as orienta para o bem. Com efeito, n io  
h i  nada que seja feito visando ao mal, nem 
mesmo por parte dos pr6prios maus; na rea- 
lidade, estes (. . .) procuram o bem, mas dele 
s io  desviados por um despercebido err0 de 
avaliaqio". Ademais, admitindo-se que al- 
guCm esteja em condiq6es de distinguir os 
bons dos maus, "sera que podera olhar tam- 
bCm dentro da alma, para ver como C feita 
a sua constituiqio intima (...)?" 

Ora, se as coisas s io  assim, se C a pro- 
vidtncia que governa o mundo, como C 
que esse fato se concilia com a liberdade do 
homem? 

Pois bem, a resposta que encontramos 
no quinto livro do De consolatione para tal 
interrogaqio C que o conhecimento divino 
C conhecimento simultheo de todos os 
acontecimentos, tanto dos passados como 
dos futuros. Assim, "se tu quisesses avaliar 
exatamente a prC-visio com que ele reco- 
nhece todas as coisas, deverias justamente 
considerar que n io  se trata de prescitncia 
de coisas projetadas no futuro, mas de co- 
nhecimento de um presente que nunca pas- 
sa. Dai nio  chamar-se previdtncia, mas pro- 
vidtncia (. . .). Por que, entio, pretendes que 
se tornem necessarias as coisas que s io  in- 
vestidas pel0 lume divino quando nem mes- 
mo os homens tornam necessarias as coisas 
que +em? Sera que, na realidade, o teu olhar 
acrescenta alguma necessidade as coisas que 
vts como presentes?". Em suma: em Deus, 
estio presentes os acontecimentos futuros e 
estio presentes no mod0 como acontecem, 
razao pela qual aqueles que dependem do 
livre-arbitrio estio presentes em sua contin- 
gincia. 
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0 De consolatione pareceu para alguns 
uma obra essencialmente leiga, privada de 
conotaqoes cristk, sem refercncias aos mis- 
tCrios do cristianismo. Usa principalmente 
argumentos de inspiraqiio plat6nica e neo- 
platBnica. 

Isso, portm, niio nos deve enganar. 
Com efeito, os opusculos teologicos de Bo6- 
cio, que talvez tenham exercido sobre o pen- 
samento medieval influcncia ainda maior do 
que o De consolatione, foram considerados 
apocrifos por aqueles que viram no De conso- 
latione apenas uma obra pagii. Entretanto, 
as coisas mudaram a partir de 1875, quan- 
do Alfred Holder descobriu urn fragment0 
(Anecdoton Holderi) que remontava a 522, 
atribuido a Cassiodoro, no qual, entre ou- 
tras coisas, afirma-se que BoCcio "comp6s 
um tratado sobre a Santa Trindade, alguns 
escritos sobre questoes dogmaticas e uma 
obra contra Nestorio". Atualmente, paci- 

ficamente se consideram como autcnticos qua- 
tro dos cinco tratados teologicos de BoCcio. 
Sao eles: 

a) De Trinitate; 
b )  Utrum Pater et Filius et Spiritus 

Sanctus de divinitate substantialiter praedi- 
centur; 

C )  Quomodo substantiae in eo quod 
sint, bonae sint; 

d )  Liber contra Eutychen et Nestorium. 
As unicas reservas siio as manifestadas 

sobre a autenticidade do De fide catholica. 
Doravante esta fora de discussiio, por- 

tanto, que BoCcio tenha sido urn filosofo 
cristao. 

Magno AurClio Cassiodoro, tambCm 
ministro de Teodorico, nasceu na Calabria 
entre 480 e 490, para ai se retirou apos dei- 
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xar a vida publica, fundando o mosteiro de 
Vivarium, no qua1 reuniu vasta biblioteca e 
escreveu suas obras: De anima e Institutio- 
nes, a Historia dos Godos, as epistolas 
Variae. Seu mosteiro foi um dos primeiros 
exemplos de centro de espiritualidade e de 
cultura onde devia refugiar-se o estudo do 
passado com a aproximagiio dos tempos 
obscuros dos "sCculos de ferro". Cassiodoro 
confirma o plano dos estudos liberais que 
devem ser seguidos pelos cltrigos, compre- 
endendo, conforme o esquema tragado em 
torno de 430 por Marciano Capella no De 
nuptiis Mercurii et Philologiae, as artes do 
trivium (gramatica, dialitica, retorica) e do 
quadrivium (aritmitica, geometria, astrono- 
mia, musica). 

Isidoro nasce no mesmo ano da morte 
de Cassiodoro (570), em outro reino roma- 
no-barbhrico, o visigotico da Espanha. Alim 
de escritos teologicos e de uma Historia dos 
Godos e dos Viindalos, dedicou-se a uma 
vasta enciclopedia em vinte livros, intitulada 

Etymologiae, na qua1 resume o saber do seu 
tempo, seguindo o fio da origem das pala- 
vras (suas hipoteses siio freqiientemente ar- 
bitrarias, mas siio ocasiiio para divagar nos 
mais diversos campos e nos oferecem pre- 
ciosas informaqoes sobre a cultura depois 
da queda do ImpCrio). 

Outra obra enciclopidica foi escrita 
mais tarde ~ e l o  "veneravel" Beda (673-735) 
corn o rnokmental De rerurn iatura. ad 
lado de escritos gramaticais e retoricos; ele 
C mestre de Ecberto, primeiro bispo de York 
e por sua vez mestre de Alcuino. Com estas 
figuras a longinqua Britiinia participa da 
conservag50 do patrim6nio de cultura amea- 
gado pelos Barbaros. 

Mas a figura mais significativa no res- 
surgimento e na difusiio da cultura nesta fase 
da historia da Idade Midia i a de Alcuino 
de York (730-804), como fundador da Es- 
cola palatina desejada por Carlos Magno 
(781), da ja explicamos acima as ca- 
racteristicas de grande importiincia. 
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A filosofia de Escoto Eriugena (sec. IX) inspira-re no Teologiaporitiva 
pensamento neoplatbnico, absorvido por meio da leitura do eteologianegativa 
Pseudo-Dionisio Areopagita. 0 conhecimento de Deus comeqa ,§ 1-2 
com a via positiva, isto e, com a atribuiqao a Deus de todas as 
perfei~6es das criaturas e termina com a via negativa, que consiste em negar como 
insuficientes todas as perfeisbes: em tal sentido, a via negativa corresponde a 
uma via "superafirmativa" (Deus e supra-substdncia, suprabondade etc.) 

No tratado De divisione naturae o filosofo distingue a realidade em quatro 
partes: 

I) a natureza que nao e criada e que cria, isto e, Deus; 
2) a natureza que e criada e que cria, isto e, o Logos, o qua1 contem os mode- 

10s ideais de todas as coisas; estes modelos, porem, nao d o  apenas causas exem- 
plares - como queria Platao -, mas tornam-se tambem causas 
eficientes por efeito do Espirito Santo, que faz derivar dos exem- 0 D~ divisione 
plares eternos as realidades individuais; naturae 

3) a natureza que e criada e nao cria, isto e, o cosmo; o e sua estrutura 
cosmo e uma manifestaqiio de Deus (theophania) e o homem 4 § 3 
tem a tarefa especifica de reconduzi-lo a Deus; 

4) a natureza que nao e criada e nao cria, e esta e ainda Deus, entendido 
como fim da Historia. 

Neste ponto, o mundo e o homem siio recapitulados em Deus: mas o homem 
n%o perde sua individualidade, como o ar nao perde sua individualidade quando 
e atravessado pela luz. 

Escoto Eriugena forneceu tambem uma interpretaqao 
realista dos universais, considerando a dialetica nao somente "NinguCm 
como regra do pensamento, mas tambem como a propria es- entra no ccu 
trutura da realidade, como a arte fundada pelo Criador no ato a n80 ser 
da criaqao. Em tal sentido, nao existe diferenqa entre religiao e por meio 
filosofia enquanto ambas fazem referencia a Deus; nosso filo- da filosofia" 
sofo, portanto, pode afirmar que ninguem entra no ceu a niio + s4 
ser por meio da filosofia. 

Se Alcuino foi o maior artifice do renas- 
cimento cultural carolingio, por seu espiri- 
to organizador e pela cria@o de suas pri- 
meiras obras doutrinarias, tambtm t certo 
que Jo io  Escoto Eriugena foi a figura mais 
representativa e prestigiosa dessa fase. Pela 
~oderosa  sintese filosofico-teologica e pela 
obscuridade estrutural dos seus escritos mais 
originais, ele foi ao mesmo tempo o gigante 
e a esfinge do seu stculo. 

Proveniente da grande forja dos escotos 
ou irlandeses (a Irlanda era chamada "Scotia 
maior"), Escoto Eriugena pode ser encontra- 

do por volta de 847 na corte de Carlos, o 
Calvo, chamado da Irlanda, onde nascera 
por volta de 810, para dirigir a escola pala- 
tina. Quando ja era um apreciado mestre na 
corte da Fransa, foi convidado pelos bispos 
de Reims e de Laon a refutar a tese da du- 
pla predestina@o, de Gotescalco, para quem 
alguns estavam infalivelmente predestinados 
ao inferno e outros ao paraiso. Escreveu en- 
tao, em 851, o De praedestinatione, no qual, 
porim, parece ter superado os limites, ja que 
chegou a falar da transitoriedade do infer- 
no. So a proteqgo de Carlos, o Calvo, salvou- 
o da condenaggo. 

A pedido do proprio Imperador, tra- 
duziu o corpus dos escritos do Pseudo-Dio- 
nisio (a Hierarquia celeste, a Hierarquia ecle- 



siastica e a Teologia mistica), que tanta di- 
fusiio tiveram na Idade Media, bem como 
os Ambigua, de Maximo, o Confessor (ex- 
plicaqiio de passagens dificeis das obras de 
Gregorio Nazianzeno e do Pseudo-Dionisio 
Areopagita) e o De opificio hominis (a  cria- 
$50 do homem), de Gregorio de Nissa. 

Mas, alem de tradutor, ele tambCm foi 
pensador original, seja com comentarios a 
algumas obras do Pseudo-Dionisio, abrin- 
do a serie dos comentadores medievais des- 
se difundido corpus, seja, particularmente, 
com a sua obra maior De divisione naturae, 
em cinco livros, realizada antes de 865 sob 
a forma de dialog0 entre mestre e discipulo. 

Dentre os escritos menores, pode-se 
recordar as Glosas aos opusculos teol6gi- 
cos de Boecio e as Annotationes in Marcia- 
num Capellam, que 6 comentario escolas- 
tic0 a um texto pagiio do sCculo V, o De 
nuptiis Mercurii et Philologiae, de Marcia- 
no Capella. 

Depois da morte de Carlos, o Calvo, 
ocorrida em 877, niio se tem mais noticias 
de Escoto Eriugena, que, ao que parece, mor- 
reu alguns anos depois na Franqa. 

2 Cscoto CriLgena 

e o Pseudo-Dionisio 

O autor grego que mais influiu sobre 
Escoto Eriugena foi certamente o Pseudo- 
Dionisio, assim chamado porque se acredi- 
tava que fosse o juiz do Are6pago encon- 
trado por siio Paulo, quando, na verdade, 
depois se saberia que suas obras foram ela- 
boradas bem mais tarde, sendo o autor de 
evidente formaqao neoplat6nica. 

Como ja dissemos, no centro das refle- 
x8es do Pseudo-Dionisio esti Deus, cujo 
conhecimento comeqa com a via positiva e 
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termina com a via negativa. A primeira con- 
siste em atribuir-lhe as perfeiqdes simples das 
criaturas (via positiva), ao passo que a se- 
gunda consiste em nega-las (via negativa). 

Tais negaqdes niio devem ser entendi- 
das em sentido de privaqiio, mas sim de 
transcendhcia. Por esse motivo, a teologia 
negativa denomina-se tambCm teologia su- 
per-afirmativa. Para alCm de todo conceit0 
ou conhecimento humano, Deus 6 supra-ser, 
supra-substiincia, supra-bondade, supra- 
vida e supra-espirito. 

Embora a inspiraqao seja neoplat6nica, 
a substiincia do pensamento de Escoto Eriu- 
gena i crista, porque ele niio 6 monista: a 
unidade do todo em sentido panteista Ihe C 
estranha, como a emanaqiio. Com efeito, en- 
tre o Pseudo-Dionisio e o Neoplatonismo 
existe a barreira do Deus criador, pessoal, 
distinto das criaturas. 

Por isso, niio ha nada de fatal em Esco- 
to Eriugena, ja que o retorno do homem a 
Deus leva a marca de sua liberdade. 

A essa tese fundamental C preciso acres- 
centar ainda a tese do process0 gradual, se- 
gundo a qual o universo esta disposto do mi- 
n i m ~  ao maximo. Trata-se de uma hierarquia 
respeitada no ceu e na terra, celeste e terrena, 
sobre a qua1 t preciso refletir e na qual deve- 
se inspirar a vida individual e social. 

Pois bem, essa sintese, que influiria so- 
bre pensadores como Hugo de Siio Vitor, 
Alberto Magno, siio Boaventura e santo To- 
mas de Aquino, influenciou poderosamente 
Escoto Eriugena, que a acolheu e repensou 
em sua obra maior, o De divisione naturae. 

3 0 D e  divisione natuvae 

Essa obra de Escoto Eriugena, em cin- 
co livros e em forma de dialogo, pode ser 
resumida em quatro etapas ou divisoes: 

a) natureza que niio 6 criada e cria; 
b) natureza que i criada e cria; 
c) natureza que C criada e nao cria; 
d) natureza que nao 6 criada e nao cria. 

a) Natureza que nZo e' criada e cria. E 
Deus, incriado e criador de todas as coisas. 
Sendo perfeitissimo, Deus niio i cognoscivel, 
estando acima de todos os atributos (supra- 
substincia, supra-bondade, supra-potcncia, 
supra-vida etc.): trata-se precisamente da via 
negativa do Pseudo-Dionisio, que supera a 
teologia afirmativa porque leva i negaqiio 

de todos os predicados, limitados e finitos, 
que estamos inclinados a atribuir a Deus. 
So impropriamente se pode chamar de cria- 
tura sua primeira manifestaqiio, porque se 
identifica com o Logos ou Filho de Deus, niio 
produzido no espaqo e no tempo, mas, se- 
gundo o prologo do Evangelho de siio Joiio, 
coeterno ao Pai e coessencial a ele: Deus niio 
seria Deus se niio fosse desde a eternidade o 
gerador do proprio Logos ou sabedoria. 

b) Natureza que e' criada e cria. E o 
Logos ou sabedoria de Deus, no qua1 estao 
contidas as causas primordiais ou arqukti- 
pos de todas as coisas. Trata-se de ideias, 
modelos, espicies e formas que expressam 
o pensamento e a vontade de Deus, chama- 
dos tambim de "predestinaqdes" ou "von- 
tades divinas", por imitaqiio i s  quais as coi- 
sas se formariio. Vista sob essa otica, toda a 
criaqiio e eterna: "Tudo aquilo que esta nele 
permanece sempre e i vida eterna". As coi- 
sas, situadas no espaqo e no tempo, siio infe- 
riores, menos perfeitas e menos verdadeiras 
do que o modelo ou arquktipo, poy causa 
de sua mutabilidade e caducidade. E obvio 
que esses modelos sao diversos e multiples 
para nos, nao para Deus, assim como a cria- 
qiio comporta mudanqas para nos, niio para 
Deus. Ademais, tais modelos, ao contrario 
das idCias perfeitas e imoveis de Platiio, siio 
causas eficientes e niio apenas exemplares. 
Quem transforma esses exemplares em cau- 
sas eficientes e o Espirito Santo, que faz sair 
dos exemplares eternos as coisas e os indivi- 
duos, o que, portanto, C a "causa da divisiio, 
multiplica~iio e distribuiqiio de todas as cau- 
sas em efeitos, gerais, especiais e proprios, 
segundo a natureza e segundo a graqa". Niio 
se trata, portanto, de criagao, mas da subs- 
tincia dialCtica da qua1 as coisas siio expres- 
S ~ O  e retorno. Trata-se de uma substiincia da 
qual as coisas siio feitas e que C, ao mesmo 
tempo, natural e sobrenatural, para altm de 
qualquer distinqiio das duas ordens, que, ao 
contrario, se interpenetram e se fundem., 

c)  Natureza que e criada e niio cria. E o 
mundo criado no e s p a p  e no tempo, que, 
por seu turno, niio produz e niio cria outras 
coisas. 0 mundo t i  o que Deus quis e quer 
que seja, C a sua manifestaqao ou theopha- 
nia. Ele C criado do nada e niio e, como que- 
riam os "fil6sofos seculares", uma materia 
informe e eterna. Se o aspect0 sensivel e mul- 
tiplo das coisas e express20 do pecado origi- 
nal - o que se coaduna com o neoplatonismo 
-, o significado ultimo do mundo i o ho- 
mem, chamado a reassumi-lo e reconduzi-lo 
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a Deus. Nele, oficina do universo, tudo esta 
abarcado, C participe do mundo sensivel e 
do mundo inteligivel, sendo portanto resu- 
mo do cosmo. A substincia do homem esta 
na alma, de que o corpo e instrumento: "0 
corpo C nosso, mas niio C nos". Com o pecado, 
o corpo tornou-se corruptivel; originalmen- 
te imortal, voltara a &-lo com a ressurreiqiio. 

d)  Natureza que n20 e' criada e n20 cria. 
E Deus como termo final de tudo. 0 quarto 
e o quinto livros do De divisione naturae 
descrevem a epopiia do retorno. 0 tempo 
intermediirio entre a origem e o retorno C 
ocupado pel0 esforqo do homem para re- 
conduzir tudo a Deus, na imitaqiio do Filho 
de Deus, que, encarnando-se, recapitulou em 
si o universo e mostrou o caminho do retor- 
no. Por isso, a encarnaqiio de Deus C um fato 
capital, ao mesmo tempo natural e sobrena- 
tural, filosofico e teologico. 0 retorno se da 
em fases: a dissoluqiio do corpo nos quatro 
elementos; a ressurreiqiio do corpo glorioso; 
a dissoluqiio do homem corporeo no espirito 
e nos arquCtipos primordiais; por fim, a na- 
tureza humana e suas causas, que se movem 
em Deus como o ar na luz. Entiio, Deus sera 
tudo em cada coisa; aliis, niio havera nada 
mais alCm de Deus. Niio se trata de dissolu- 
qiio da individualidade, mas na sua conser- 
vaqiio da mais elevada forma: como o ar niio 
perde sua natureza quando penetrado pela 
luz, e o ferro niio se anula quando se funde 
ao fogo, da mesma forma toda natureza se 
assimilari em Deus sem perder sua indivi- 
dualidade, ontologicamente transfigurada e 
niio anulada. El 

Nenhuma autoridade - diz Escoto 
Eriugena - deve te afastar das coisas que 
siio ensinadas pela reta raziio. "A verdadei- 

ra autoridade niio se op6e a reta raziio, nem 
esta a verdadeira autoridade, porque ambas 
derivam de unica fonte, isto C, da sabedoria 
divina". 

Estabelecendo estreita corres~ondcn- 
cia entre o pensamento e a realidade, Escoto 
Eriugena contribuiu de mod0 relevante para 
a reavaliaqiio da investigaqiio logico-filo- 
sofica em um contexto claramente teologi- 
co. Ja no De praedestinatione, escrito para 
refutar as teses de Gotescalco, evidenciava 
o papel insubstituivel da ratio, ja que, co- 
l e t h e a  de passagens dos Padres da Igreja 
em uso na sua Cpoca, ele op8s a necessida- 
de de recorrer a raziio para explicar e escla- 
recer trechos controversos e teses contra- 
postas. 

Escoto Eriugena superou a concepqiio 
da 16gica como simples tCcnica de lingua- 
gem, que remontava i s  escolas de retorica 
e de direito do Baixo ImpCrio, desenvol- 
vendo uma interpreta~iio realista dos uni- 
versais em u m  contexto claramente teo- 
logico. Com efeito, no seu De divisione 
naturae, a dialCtica C entendida como a 
propria estrutura da realidade no seu rea- 
lizar-se: em suas duas fases. ascendente e 
descendente (a  divisio, do  uno ao multi- 
plo, e a reductio, do multiplo ao uno), cons- 
titui o ritmo interno da natureza e da his- 
t6ria do mundo. A dialttica C antes de tudo 
uma arte divina, fundada na propria obra 
do Criador. E e por isso que os homens 
descobrem e niio criam a dialktica. como 
instrumento de compreensiio do real e de 
elevaqiio a Deus. Desse modo, Escoto Eriu- 
gena abole toda distinqiio entre religiiio e 
filosofia: "A verdadeira filosofia outra coi- 
sa niio C do que religiiio e, inversamente, a 
verdadeira religiiio outra coisa niio i do que 
verdadeira filosofia". E. nesse contexto re- 
ligioso, ele chega a dizer que ninguim pode 
entrar no cCu a niio ser passando pela filo- 
sofia (Nemo intrat in caelum nisi per phi- 
losophiam). 
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BoQcio vive encorcerodo injustornente 
a Fechodo em urno torre 2, espero de urn pro- 
cesso qua jomois se reol~zord. Estd cons- 
cisnte de suo inochncio a de ser vitirno de 
umo conjurogdo, e seu Gnirno estd prostrodo 
a obotido: neste ponto intendm o Filosofio, 
psrsonificodo em urno mulhsr rnojestoso que 
o visito no cdrcere. Elo represento o voz do 
reto rozdo que troz o equilibria e a serenido- 
de por rneio de orgurnantogbss sobre os 
volores do vido, sobre o Felicidode, o liber- 
d o d ~  e o v ~ r d o d ~  suprGma que Q Deus. 

Enquanto silenciosamente eu cons~dera- 
va estas coisas, e punha por ascr~to m~nha 
lamentagdo cheia de Ibgrimas, pareceu-me que 
se curvasse sobre minha cabega uma mulher de 
rosto como que venerando, de olhos fulguran- 
tes e penetrantes para albm da capacidade 
humana, com a face encarnada e inesgot6vel 
vigor - embora fosse tdo sobrecarregada de 
anos que ndo se podia crer de nossa &poca -, 
de estatura dificil de aval~ar. Com efeito, ora se 
reduzia b medida normal dos homens, ora pa- 
recia tocar o cGu com a parte superior da ca- 
bep ;  depois, quando a levantava a~nda mais 
para o alto, penetrava tambkm o proprio c&u 
e desaparecia aos olhos daqueles que a ob- 
servavam. Suas vestes eram tecidas, com re- 
finada destreza, de sutilissimos fios de matk- 
ria indestrutivel, e ela propa (corno dapo~s 
soube por sua boca) as tecara com as propr~as 
mdos; um v&u, por assim dizer, de descuidada 
antiguidade obscurec~a seu esplendor, como 
acontece nos pinturas axpostas b fumap. Na 
orla inferior lia-se, recamado, um II grego, na 
superlor um O (a letra theta); entre uma e ou- 
tra apareclam desenhados a modo de escada 
alguns degraus mediante os quais se pod10 
ascender da mais boixa b mals aka. Mesmo 
asslm as mdos de alguns violentos haviam 
lacerado a veste, e dela retiraram todos os 
fragmentos que podiam. E sua direita segu- 
rava alguns pequenos livros, a esquerda um 
cetro. 

Quando ela viu as Musas da poesia que 
estavam ao lado de meu let0 e d~tavam pala- 
vras aos meus prantos, um pouco perturbada e 
acesa nos olhos severos, disse: "Quem perml- 
t ~ u  que estas mulherzinhas de teatro se aproxl- 
massem do doente, a elas que nbo so ndo sua- 
vizariam suas dores com algum rem&dio, mas, 
ao contrbrio, as fomentariam com doces vene- 
nos? 560 justamente estas, no vsrdade, que 
sufocam, com os estbreis espinhos dos afetos, 
a colheita da razdo fecunda de Frutos, e acos- 
tumam a mente dos homens ao rnal, em vez de 
libertb-10s deste. E mesmo que vossas lisonjas, 
como em geral acontece, desviassem algum 
profano, julgaria poder suportb-lo com menor 
afliy5o: nele ndo provocariam certamente ne- 
nhum dano b nossa obra. Este, por&m, cresceu 
nos estudos ele6t1cos e acad6micos; ret~rai-vos, 
portanto, sereias doces que levam b morte, e 
deixai-o para que minhas musas o curem e o 
recuperem!" 

R to~s reprova@zs o coro lnclinou melan- 
col~camente a face para a terra, e, revelando 
no rubor a vergonha, transp6s confuso a solei- 
ra do porta. E eu, que t~nha a v~sZlo obscureci- 
da pelas Ibgr~mas e nem podia d~stinguir quem 
fosse esta mulher de autor~dade tdo impeno- 
so, permaneci estupefato, e dirigindo os olhos 
para o chdo me dispus a asperar em s1l6ncio 
aquilo que deveria ser feito em seguida. Entbo 
ela, vindo mals perto, sentou-se no extrernido- 
de de meu catre, e olhando f~xamente m~nha 
face grave por causa da dor profunda e dir~g~da 
para o chdo por causa da afligdo, lamentou-se 
por causa da perturbagbo de minha mente [...I. 

2. R fdicidade est6 dentro, 
e n6o foro de nos 

Entdo eu d~sse: "€ verdade tudo o que me 
trazes b mente, o nutriz de todas as v~rtudes, 
nem posso desment~r a kpoca, embora ra- 
p~dissima, de minha prosperidade. Mas & isso 
que verdodeiromente mais me atormenta, quan- 
do penso no questbo: uma vez em toda adver- 
sidade da sorte, o ter sido feliz & o tipo mais 
doloroso de infortunlo". €la respondeu: "Tu. 
porkm, ndo podes razoavelmente atr~ bu~r a cul- 
pa bs proprias colsas pela pena que suportas 
por ter nutrido uma falsa op1n16o. Na verdade, 
se te perturba este noma vazio de uma felicl- 
dade sujelta ao acaso, cons~deremos juntos 
qudo grandes e nurnerosos sdo os bans dos 
quais usufru~s. Se por graga d~v~na te k conser- 
vado integro e intact0 aquilo que possuias de 
mas precioso em todo o patrim6nio da tua for- 
tuna, poderbs razoavelmente lamentar-te da m6 
sorte, embora mantendo todos os teus melho- 



res bens? €st6 arnda vigoroso e incolume aquele 
prec~osissimo orgulho do g&nero humano que 
& Simaco, teu sogro, e - colsa que resgatar6s 
voluntnr~amente com o prqo da vida - tal ho- 
mem, todo sabedor~a e v~rtude, se lamenta pe- 
las ofensas a ti drrigidas, sem cuidar-se das que 
podem atingi-lo. €st6 viva tua esposa, mulher 
de indole reservada, de singular mod&stia e 
honestidade e, para resumir brevemente todos 
os dotes delo, sernelhants ao poi; vlve, eu te 
digo, e, chegando a odiar esta vida, anima-se 
apenas por ti, e se consome em I6grimas e dor 
com tua falta (irnico motivo pelo qua1 tambbm 
eu julgaria que perdeste parte de tua felicida- 
de). Que direi depois a respeito de teus hlhos 
j6 c6nsules, de cuja indole, herdada tanto do 
av6 quanto do poi, j6 aparece urn claro ensaio, 
como & possivel em jovens daquela idade? 
Portanto, uma vez que a princ~pal preocupacdo 
dos mortars 6 a de conservar a vida, feliz de ti, 
se conhecesses taus bens, dado que tamb&m 
agora tens em abunddnc~a aquelas colsas que 
ningudm duvida ser mars preciosas na vida. Por 
isso, enxuga as I6grimas; a fortuna ainda ndo 
passou a odiar a todos at& o ultimo, nern se 
desencadeou sobre ti uma tempestade demo- 
s~ado veemente, uma vez que permanecem fir- 
mes Bncoras que ndo permitirdo que te fake o 
conforto do presente e a esperanca do futuro". 

Rsspondi: "Pqo que elas estejam firmes; 
enquanto permanecarem, com efeito, seja como 
forem as coisas, eu serei salvo. Mas v&s que 
grande parte de nossas dist~n@es fol-se em- 
boro". Ela disss: "Teremos feito certo progres- 
so, caso de modo nenhum te lamentes de tua 
sorte. Mas n6o posso suportar a volupia com a 
qua1 com tanto pronto e ansiedade lamentas 
que falte alguma coisa b tua felicidade. Com 
efeito, quem possui uma fel~cidade t6o privada 
de nuvens que n6o contraste em 0190 com a 
natureza de seu estado? A cond1g6o dos bens 
humanos & na verdade corsa que produz an- 
gustia, e tal que ou n6o se realiza nunca plena- 
mente ou jamais dura para sempre. Este est6 
repleto de rlquezas, mas enrubesce por causa 
de sua obscura ascend&nc~a; aquele & famoso 
pela nobreza das origens, mas se debate em 
restrl@es econ6micas tars que preferrria ser 
desconhecido. Rquele que & abundantemente 
prov~do de ambos os bens chora seu celibato: 
aquele que 6 afortunado no matrim6n10, mas 
pr~vado de filhos, acumula rlquezas para um 
herder0 estranho; aquele, por f~m, que se ale- 
gra com os f~lhos derrama l6gr1mas amargas 
pelos erros do f~lho ou da filha". 

"Ningubm, portonto, se encontro facrlmente 
em sintonia com a propria sorte: em cad0 um 
h6 sernpre 0190 que & ~gnorado por quem ndo 

tern nenhumo experi&ncra disso, e dh medo a 
quem a teve. Acrescenta depois que quanto 
mais urna pessoa d afortunada, mais delicada 
& sua sensibilidade, e que, se tudo ndo estd 
exatamente a seu gosto, ndo sendo avessa a 
qualquer adversidade, abate-se diante do me- 
nor delas: mfinitas sdo as coisas que pr~vam os 
mais afortunados da felicidade perfeita. Tens 
idbia de quantos se julgariam quase no c&u se 
tivessem como sorte umcl parte ainda que mini- 
ma daquilo que resta de tua fortuna? Este mes- 
mo lugar, que charnas de exilio, & a phtria para 
aqueles que ai habltam. De modo que & verda- 
de que a mis&ria est6 na opinido que dela se 
tem, e que ao contr6rio feliz 6 a sorte, seja ela 
qua1 for, daquele que a tolera corn espirrto se- 
reno. Quem & tdo feliz a ponto de n60 desejar 
mudar o propr~o estado, quando se deixa to- 
mar psla ~mpaci&ncia? De quantas amarguras 
& coberta a do~ura da fel~cidade humana! Mes- 
mo que ela possa parecer agrad6vel a quem 
dela goza, todavia ndo sy Ihe pode impedir de 
ir embora quando quiser. E pois evidenta o qudo 
miser6vel d a felicidade derivada das coisas 
mortals, que nd0 dura para sempre nern mes- 
mo naqueles que ndo se deixam por elas se- 
duzir, nern sat~sfaz completamente aqueles que 
o procuram com af6". 

"Portanto, por que, o mortais, procurais 
fora de vos a felicidade que est6 dentro de vos? 
0 err0 e a ignor6nc1a vos confundem. Rgora te 
rnostrarei brevemente o fulcro sobre o qua1 se 
apoia a mais alto felic~dade. Existe algo mals 
precioso para ti do que tu mesmo? Ndo, res- 
ponder6s; e, portanto, se fores senhor de tr 
mesmo, possuir6s aquilo que jarnais deseja- 
rias perder, nern a Fortuna te poderia arrebatar. 
E para que reconhe~as que a fel~cidade n6o 
poda consistir nestes bens fortuitos, raciocina 
assim. Se a felic~dode d o sumo bem da natu- 
reza dotada de raz60, e se ndo & sumo aquele 
bem que de algum modo pode ser tirado, pols 
Ihe & superior aquele bem que ndo pode ser 
tirado, torno-se claro que a instabilldade da 
fortuna n6o pode asprrar a possuir a felic~dade. 
Rldm d~sso, aquele que & dominado por esta 
felic~dade caduca, ou sabe que ela d mut6vel 
ou n60 sabe. Se n6o sabe, pode ser felrz a 
sorte de quem vive na cegueira da ~gnorBncia? 
Se sabe, necessariamente teme perder aqu~lo 
que certamente poderb perder; e por isso o con- 
tinuo temor n6o Ihe permite ser fel~z. Ou talvez, 
se o tlver perdido, pensa que seja coisa sem 
importBncia? Mas tarnbbm antdo & bastante 
insrgnif~cante aquele bem cuja perda pode ser 
suportado serenamente. Sel que est6s persua- 
dido e f~rmemente convicto, por muitiss~mas 
demonstra@es, que as mentes dos homens ndo 
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sdo de modo algum mortals, e & evldente que 
a felrcrdads dada pelo acaso termrna com a 
morte do corpo Ndo h6 duv~da, portanto, de 
que, se esta fel~c~dade pode trazer a bem- 
aventuranGa, todo o ghnero humano cala na 
~nfellcrdade no momento fmal do morte" 

3. A eternidade de Deus 
e a liberdade do homem 

"Uma vez que, portanto, como pouco an- 
tes f~cou demonstrado, tudo aqdo que se co- 
nhece & conhec~do ndo em virtude da propria 
natureza, mas da natureza daqueles que o com- 
preendem, vejamos agora, conforme nos & per- 
mlt~do, qua1 & a condi@o da ess&ncia divina, 
de modo a poder tamb&m reconhecer qua1 & a 
sua ci&ncia. € juizo comum da todos os seres 
providos de razdo que Deus 6 eterno. Conside- 
remos portanto o que seja a eternidade: esta, 
com efeito, nos desvelar6 ao mesmo tempo a 
natureza e a cr&ncia drvrna. R eternrdada, pois, 
& a posse simulMnea e perfeita do vida sern 
fim, coisa que aparecer6 mais clara a partir de 
um confront0 com as real~dades temporais. Tudo 
aquilo que viva no tempo procede no presente 
do passado para o futuro, e ndo h6 nada, da- 
quilo que 6 colocado no tempo, que possa abra- 
Gar conjuntamente todo o espqo da propria 
vida; enquanto ndo consegue ainda agarrar 
aquilo que acontecer6 amanhd, j6 perdeu aqullo 
que foi ontem; e tambbm na v~da do hoje viveis 
apenas no 6t1mo movel e fugidio. Portanto, tudo 
aquilo que 6 condicionado pelo tempo, mesmo 
que, como afirma Rristoteles a propos~to do 
mundo, ndo tenha jamais comepdo a sar e ja- 
mais termine, e a duragdo de sua v~da co~ncida 
com a infin~dade do tempo, todav~a ndo & ain- 
da tal de modo a poder ser corretamentejulga- 
do eterno. Ele, com efeito, n6o compreende em 
SI e ndo abra~a am sua totalidade s~multanea- 
mente o espqo de uma vida mesmo que ~nfinl- 
ta, enquanto ndo possu~ ainda as realidades 
futuras, e ndo possul mas as j6 transcorridas. 
Rquele ser, portanto, que encerra e possui em 
SI s~multaneamente a plenitude total de uma 
v~da sem fim, e ao qua1 ndo falta nada do futu- 
ro e nada do passado tenha escapade, ape- 
nos este com razdo & julgado ser eterno, e d 
necess6rlo qua, plenamente senhor de si, es- 
teja sempre presente e por assim d~zer ao lado 
de SI mesmo, e tenha presente a si o ~nfinito 
transcorrer do tempo". 

"Erram portanto aqueles que, tendo co- 
nhecrmento da opinido de Platdo, de que este 
mundo nd0 teve um inicio de tempo e ndo ter6 
f~m, af~rmam por isso que o mundo cr~ado se 
torna coeterno a seu Cr~ador. Uma colsa, com 

efeito. & ser incluido ao longo do arco de uma 
vida sem termo - coisa que Platdo atribui ao 
mundo -, outra & acolher em si a presenca 
total e simult6nea de uma vida sem fim, o que 
evidentemente & proprio da mente divina. Nem 
Deus deve parecer mais antigo que as coisas 
criadas por quantidade de tempo, mas slm por 
prerrogat~va de sua simples natureza, o movi- 
mento infinito dos coisas tsmporais imita justa- 
mente o estado presencial da ~movel vida divi- 
no, e, nd0 podendo reprocluzi-lo ou igua16-lo, 
da irnobilidade decai para o movimento, da sim- 
plicidade da presenp se reduz b infinita exten- 
sdo do futuro e do passado. Embora ndo es- 
tando em grau de possuir contemporaneamenta 
a plenitude total da propria vida, apesar de tudo 
isso, pelo propr~o fato de que de algum modo 
jamais cessa de ser, parece querer emular em 
certa med~da aquilo que ndo pode ~gualar e 
exprlmlr plenamente, estreitando-se bquele tipo 
de preseqa que & propria deste breve e fugaz 
momento. Uma vez que tal presenp traz sm si, 
por assim dizer, uma imagem daquela impere- 
civel, fornece uma aparencia de exist&ncia bque- 
les sera aos quais tocou como sorte; todavia, 
uma vez que ndo p6de permanecer ~movel, tor- 
nou-se senhora de um lnfln~to itinerbrio de tem- 
po, prolongando deste modo, no dev~r, a vida 
que ndo p6de abrapr em sua plenitude par- 
manecendo imovel. Portanto, se quis&ssemos 
dar 6s coisas seu justo nome, d~riamos, seguin- 
do Platdo, que Deus & eterno, o mundo, ao in- 
vbs, & perp&tuoV. 

"Uma vez que, portanto, toda faculdade 
de julgamento compreende, segundo a propria 
natureza, as coisas por ela subsumidas, e Deus 
se encontra sempre em um estado de eterna 
presenqx tambbm sua ci&ncia, ultrapassando 
toda muta@o temporal, permanece no simpli- 
cidade da propria presenp, e abra~ando to- 
dos os espacos infinitos do passado e do futu- 
ro os contempla no proprro e simples ato de 
conhec~mento, como se acontecessem justamen- 
te naquele momento. De forma que, se qulse- 
res julgar bem a previd&ncia, com a qua1 ele 
discerne todas as coisas, afirmar6s de modo 
mas justo que seja ndo pr8-ci&ncia, por assim 
dizer, do futuro, mas c~&ncia de uma presenp 
que jamais falta; razdo pela qua1 & melhor cha- 
mada de provid&nc~a do que previdhcia, por- 
qua, posta bem longe dos seres mais ba~xos, 
v& diante de SI a universo inte~ro como do vbrti- 
ce mas excelso das coisas. Por que pretendes 
entdo que se tornem necess6rias as coisas que 
sdo rnvestidas pela luz drvina, quando sequer 
os homens tornam necess6rlas as que v&em? 
Talvez teu olhar acrescenta uma necessidade 
qualquer 6s coisas que v&s presentes a ti? De 



modo nenhum! Todavia, se d licito um confronto 
entre o presente div~no e o humano, como ve- 
des algumas coisas neste vosso presente tam- 
poral, da mesma forma ele os penetra todas 
em seu presente eterno. A prd-c~&ncia divina, 
portanto, ndo muda a natureza e as proprieda- 
des das colsas, e as v& presentes diante de si 
do modo como acontecerdo um dia no tempo. 
E ndo confunde os juizos feitos sobre as coisas, 
mas com um so intuito do sua mente conhece 
0th o fundo tanto aquilo que acontecer6 ne- 
cessariamente, como aquilo que acontscer6 n6o 
necessariamente, como vos, quando vedes 
contemporaneamente um homem que caminha 
sobrs a terra e o sol que surge no cdu, distinguis 
urna coisa do outra, mesmo que as vejais jun- 
tas, e julcps volunt6r1a a primeira e necess6r10 
a ssgunda. Da mesma forma, portanto, ocorre 
com o intuito divino, discernindo cada coisa n6o 
ultrapassa em nada a qualidade das coisas que 
a ele estbo presentes, enquanto em relagdo b 
condi(6o do tempo sejam futuras. Por conse- 
gulnte, quando Deus conhece que suceder6 al- 
guma colsa que ele sabe privada da necessi- 
dade de existrr, esta ndo G uma oprnibo, mas 
um conhecimento fundado sobre a verdade. 

"E se a este ponto dlssessss que aquilo 
que Deus v& no futuro ndo pode ndo aconte- 
cer, e que aquilo que ndo pode nbo acontecer 
acontece por necessidade, e me pusesses em 
apuro sobre este tema da necessidade, eu te 
mostrarei uma realidade absolutamente verda- 
deira, mas tal que dificilmente podma atingir 
quem ndo esteja enfronhodo na contemplagdo 
de Deus. Eu te responderia que o proprio futu- 
ro, se o considerarmos em relagdo oo conheci- 
mento que Deus dele tem, B necess6r10, mas, 
quando o examinamos em sua propr~a nature- 
za d absolutamente livre e pr~vado de vinculos. 
H6, com efeito, duos espdcies de necessida- 
de; uma s~mples, como, por exemplo, que ne- 
cessariamente todos os homens sdo mortais, a 
outra cond~cional, como quando se tu sabes que 
tal pessoa caminha. G necessbrio que ela ca- 
minhe. Aqu~lo que algudm conhece ndo pode 
ssr d~versamente de como B conhecido; esta 
necessidade condicional, pordm, ndo traz con- 
sigo a necess~dade simples. Ndo d6 orlgsm h 
necessidade condicional a natureza propr~a de 
uma colsa, mas a acresce de uma condigdo; 
nenhuma necess~dade obr~ga com efeito a ca- 
m~nhar aquele que caminha voluntariamente, 
por mais necess6rio seja que, enquanto caml- 
nha, ele caminhe. Do mesmo modo, portanto, 
se a provid&ncia v& alguma corsa como presen- 
te, d necess6rio que ela exista, embora ndo 
tenha nenhuma necess~dade de natureza. Pols 
bem, Deus v& como junto a si presentes os ocon- 

tecimentos futuros que prov&m do I~berdade de 
decisdo; os quais, portanto, quando referidos 
6 1ntuiq5o divrna, tornam-se necess6rios para o 
condlq30 do conhec~mento divino; considerados 
ao invBs em si mesmos, n6o perdem a absolu- 
to liberdade da propria natureza. Rcontecerdo 
portanto sem nenhuma duvida todas as coisas 
que Deus conhece antec~padamente que suce- 
derdo, mas algumas delas brotam do livre-or- 
bitrio, e, embora se realkern, n6o por isso per- 
dam a propria natursza, em v~rtude da qual. 
antes que se real~zassem, teriam podido tam- 
bBm nao realizar-se". 

"Mas o que importa - me dirbs - que 
ndo sejam necess6rias, a partir do momento 
que, por causa da condlg6o da ci&ncia divina, 
disso resultarb em todo caso uma necessidade 
equivalente? lsto importa, isto 6, que dos fatos 
h6 pouco cltados, o sol que surge e o homem 
que cam~nha (dois eventos que, enquanto acon- 
tecem, n6o podem n6o acontecer), um, aindo on- 
tes que acontecesse, devia necessariamente 
existir, o outro ndo; assim tambdm, aqualas rea- 
lidades que Deus tem presentes a si sem ne- 
nhuma duvida existem, mas delas algumas bro- 
tam da necessidade natural, outros do vontade 
daqueles que as realizam. Ndo erradamente, 
portanto, dlzemos qua estas colsas, caso as con- 
sideremos em sua relaq5o ao conhecimento di- 
vino, sdo necess6rias, mas, se as cons~derar- 
mos em si mesmas 560 l~vres dos vinculos da 
naess~dade, asslm como tudo aquilo que os sen- 
t~dos percebem 6 un~versal se o refenmos b ra- 
zdo, part~cular se o referimos a SI mesmo". 

"Todavia, se estb em meu poder - drr6s 
- mudar de proposito, tornarei vd a provid&n- 
cla, quando por acaso mudar m~nhas intengbes, 
que ela conhece com preced6ncia. €la respon- 
der6 que podes mudar o teu proposito, mas 
n6o podes te subtrarr b prG-ci&ncia divina, pois 
a presente verdade do provid&ncia v& que po- 
des faz&-lo, e tambbm se o fazes, e para qua1 
corsa ts d~riges, asslm como n60 poderias fug~r 
ao olhar de um olho que te supervisiona, por 
mas que com livre vontade tu te dir~jas bs mas 
variadas a~bes. Mas entdo, perguntarCls, a c16n- 
cia drvrna mudar6 conforme a minha d~spos~gdo, 
da modo qua, quando eu qulser lsto ou aqu~lo, 
tambBm @la parecar6 alternar o modo de co- 
nhecer? De modo nenhum. R intui~do divino corre 
adrante de todo evento futuro, e o traz e cha- 
ma de novo b presenga do proprio conhec~men- 
to; e ndo se alterna, como cr&s, ao prever ora 
isto ora aqu~lo, mas em um un~co olhar simples, 
permonscendo imovel, prev& e abrap tuas 
mudangas. E este poder de compreender e de 
ver todas as colsas, Deus ndo o tem do &xito 
das realrdades futuras, mas a partir da propria 
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simplicidade. Desse modo fica resolvida tam- 
b&m a questdo posta h6 pouco, isto &, que se- 
ria coisa indlgna dizer que nossas aq3es Futu- 
ras sejam causa do ci&nc~a divina. R forp da 
ci&ncia divina, com efeito, abrapndo todas as 
coisas com seu conhecimento presencial, fixou 
para toda coisa o proprio limite, e nada deve 
bs que acontecerdo em seguida". 

"Posto isso, permanece intacta para os 
homens a liberdade de escolha, e ndo injusta- 
mente as leis estabelecem penas e prkmios, 
pois as vontades deles sdo livres de qualquer 
necessidade; e permanece que Deus tudo co- 
nhece antecipadamante, olhando do alto. R 
etarnidade sempre presents de sua visdo con- 
verge com a qual~dade futura de nossas a~des, 
dispensando pr&mios aos bons, castigos aos 
maus. Ndo 6 vdo repor em Deus esperanps e 
preces, qua, quando s60 retas, ndo podem ndo 
ter efic6cia. Rfastai-vos, portanto, dos vicios, 
praticai as virtudes, elevai o espirito a espe- 
ransas justas, d~rigi ao c&u preces humildes. 
Cabe a vos, caso n6o queirais fingir ndo sob&- 
lo, uma grande necessidade de ser retos, pois 
vossas a~des se realizam diante dos olhos de 
um juiz que v& todas as coisas". 

BoQc~o. R consoloq60 do filosoho. 

da natureza 

Fortemente influsnciodo pelo naoplo- 
tonismo cristdo do Pseudo-Dionho flreopo- 
gito, Escoto prop& urn0 subdivisbo hierbr- 
quico do noturezo em quotro portes: 

1 )  Deus (noturezo nbo criodo que crio); 
2) logos (noturezo crioch que crio); 
3) mundo (noturezo criodo qus ndo cric); 
4) Deus como Fim ultimo (notur~zo ndo 

criodo que ndo crio). 

MESTRE - Tendo frequentemente pensado 
e estudado atentamente, o quanto me permi- 
tiam as for~as, b pr~meira divisdo das coisas 
perceptiveis e das que superam a capacidads 

de nosso espirito, que & a d~visdo em colsas 
que existem e coisas que n60 existam, foi-me 
oferecido um termo geral para exprimir umas e 
outras, a palavra grega physis, que corresponde 
b latina naturo. Ou talvez ndo te parep que as 
coisas sejam assim? 

OISC~PULO - AO contrbrio, sstou de acordo; 
pois tamb&m eu, quando comqo a raciocinar, 
vejo que & exatamente assim. 

MESTRE - Natureza &, portanto, o nome ge- 
ral de todas as coisas que existem e que ndo 
existem. 

D~scipu~o - Sim; nada, com efeito, pode se 
aprssentar a nosso pensamento a que ndo se 
possa aplicar tal palavra. 

MESTRE - Portanto, uma vez que estamos 
de acordo sobre este termo geral, gostaria que 
me dissesses como a natureza se divide em 
diferentes espbcies. Ou, se cr&s, primeiro ex- 
penmentarel div~dir, e julgar6s se a div~sdo & 
bem-feita. 

DI~C~PULO - Come(a entdo; estou impaciente 
de ouvir de ti o verdadeiro modo de dividi-la. 

MESTRE - Parece-me qua a natureza se di- 
vide, por quatro diferengx, em quatro e s ~ & -  
cies: a primeira & aquela que cria e ndo & cria- 
da, a segunda & criada e cria, a terceira & criada 
e ndo cria, a quarta ndo crla nem 6 criada. Es- 
tas quatro se opdem duas a duas, pois a ter- 
ceira se opde b primeira e a quarta 2.1 segunda; 
mas a quarta parece ~mpossivel porque sua di- 
feren~a especifica & o fato de ndo poder ser. 
Parece-te justa esta divisdo ou ndo? 

D~scl~u~o - Justa; mas eu desejaria que tu 
a repetisses paro que me ficasse mais clara a 
oposi(60 das formas que mencionaste. 

MESTRE - Parece-me que devas ver a opo- 
si@o entre a primeira e a tsrceira, pois a pri- 
meira cna e ndo & cr~ada, e se Ihe opde aquela 
que 6 criada e ndo cria. R segunda depois se 
opde b quarta, pois a segunda & criada e cria, 
enquanto a quarta nem cria nem & criada. 

D~scipu~o - Vejo claramente. Mas me per- 
turbo muito a quarta espbcie que acrescentas- 
te; sobre as outras, com efeito, n60 tenho hesi- 
ta<des, pois com a primeira entendemos. 
parece-me, a causa de tudo aquilo que exlste, 
e daquilo que ndo exists; com a segunda, as 
causas primordiais; com a terceira, aquilo que 
se gera e exists no tempo e no espqo. Por 
isso, parece-me necessbrio discutir mais parti- 
cularmente sobre coda uma delas. [...I 

MESTRE - Recolhamos entdo em unidade, 
procedendo analiticamente, as quatro formas 
anteriormente mencionadas que coincidem en- 
tre si. R primeira e a quarta sdo uma so reali- 
dade, pols se aplicam apenas a Deus: Deus &, 
com efe~to, o pr~ncipio ds todas as coisas cria- 
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das, e & o Fim ao qua1 todas tendem para re- 
pousar nele eternamente e imutavelmente. Di- 
zemos, com efeito, que a causa de toda coisa 
cria, porque dela, com admir6vel e divina multl- 
plicaQ50, procede o conjunto das coisas que 
dela e depois dela foram criadas, em g&neros, 
esp&cies, numeros, diferenqx, e tudo aquilo 
que se considera existente em natureza. Mas, 
uma vaz que tudo isso que dela procede volta- 
ra b mesma causa, quando chegar ao fim, par 
isso a causa primeira se diz fim de toda coisa, 
e enquanto tal nbo cria nem 6 criada. Com efei- 
to, quando tudo tiver voltado a ela, nada pro- 
ceder6 mais dela por geracdo, lugar e tempo, 
em g&neros e espbcies, pois tudo ser6 quieto, 
imut6veL e indivisivelmente um [ . . . I .  V&, portan- 
to, que a primeira e a quarta forma da natureza 
se reduzem a uma so realidade? 

DISC~PULO - Vejo e entendo. Com efeito, em 
Deus a primeira forma n60 se distingue do quar- 
to: sm Deus, de fato, n60 existem duas r e d -  
dades, mas apenas uma; todavla, uma vez que 
de Deus temos uma nocdo quando o conside- 
ramos como principio, e outra quando o conside- 
ramos como fim, em nossa teoria elas aparecem 
como duos formas, constituidas na simpl~cda- 
de da natureza div~na pelo duplo olhar de nos- 
so contemplagio. 

MESTRE - V ~ S  de forma correta. E entdo? 
Devemos reduzir a uma so realidade tamb&m a 
segunda e a tercsira forma? Com efeito, creio 
que ndo te escapa que, assim como a pr~meira 
e a quarta se cons~deram no Criador, da mes- 
ma forma a segunda e a terceira se consideram 
no criatura. R segunda, de fato, como disse- 
mos, & criada e cria, e por ela entendemos as 
causas primordiais das coisas criadas: a tercei- 
ra forma & criada e ndo crla, e se encontra nos 
efeitos das causas primord~ais. R segunda e a 
terceira, portanto, sstao contidas em um mes- 
mo cj&nero, o da natureza criada, e nisso sdo 
uma so realidade: as formas, com efeito, consi- 
deradas em seu g&nero, sdo uma unica reall- 

dade. V&s entdo que duos das quatro Formas 
acima mencionadas, a prlmeira e a quarta, se 
reduzem ao Criador, e as outras duas, a segun- 
da e a terceira, se reduzem d criatura? 

D~scl~u~o - Vejo, e odmiro a complexidade 
das coisos. De Fato, as duas prime~ras Formas 
nBo se distinguem em Deus, mas em nossa con- 
templa<bo, e ndo sbo formas de Deus, mas de 
nossa razdo, pela dupla no~do de principio e 
ds Fim; nem se reduzem d unidade em Deus, 
mas em nossa teorla que, enquanto considera 
o principio e o fim, cria em si mesma duos for- 
mas de contempla@o e as reune depois em 
uma, quando sxtraidas do simplicidade divi- 
no. Principio e fim, de fato, nbo sdo nomes pro- 
prios da natureza divina, mas ds sua rela~bo 
com as coisas criadas. Dela com efe~to extraem 
sua ongem, e por isso @la se chama prlncipio, e 
uma vez que a ela se dirigem, para nela termi- 
nor, ela recebe o nome de f~m. Rs outras duos 
Formas, ao inv&s, dl90 o segunda e a terceira, 
surgem ndo so em nossa contempla@o, mas 
se encontram na propria natureza das colsas 
criadas, na qua1 as causas sao separadas dos 
efe~tos, e os efe~tos se unem 6s causas, uma 
vez que sbo uma so colsa em seu g&nero, ou 
seja, no fato de serem criaturas. 

MESTRE - De quatro, portonto, se tornam 
duas. 

D~scipu~o - Ndo me oponho. 
MESTRE - 0 que dirias de unlr a criatura ao 

Criador, de modo a ndo conceber nele sen60 
aquele que un~ca e verdade~ramente &? Com 
efe~to, nada que estd fora dele dizemos verda- 
deiramente ser, pois tudo aquilo que dele pro- 
cede ndo & outra coisa, enquanto existe, se- 
nbo uma participa@o daqude que apenas 
subsiste por si e para si. Negar6s, portanto, que 
o Criador e a criatura sd0 um Cnico ser? 

DISCIPULO - Nbo o negaria facilmente, pois 
parece-me ridiculo opor-me a esta reunibo. 

Escoto Eriugeno. 
De divwone noturoe. 



NOS SECULOS 
DECIMO PRlMElRO 
E DECIMO SEGUNDO . A consolidaq80 das relaqdes entre raziio e fe 

"Eu nao tento, Senhor, mergulhar em teus miste- 
rios, porque minha intelig6ncia niio e adequada; 
desejo, porem, entender urn pouco da tua verda- 
de, que o meu cora@o ja cr6 e ama. Na"o procuro 
compreender-te para crer, mas creio para poder te 
compreender. " 

Anselmo de Aosta 



Capitulo nono 

Anselmo de Aosta 

Capitulo dCcimo 

Abelardo e a grande controvirsia sobre os universais 

Capitulo dCcimo primeiro 

Centros promotores de cultura do seculo decimo segundo. 
As escolas de Chartres e de Siio Vitor, 
Pedro Lombardo e Joiio de Salisbury 



Anselmo nasceu em Aosta em 1033, de nobre fami- Vida 
lia. Entrou no mosteiro beneditino de Santa Maria de Bec na de Anselmo 
Normandia, do qua1 se tornou prior e depois abade, em d e ~ o s t a  
1078. Passou os ultimos anos em Canterbury, onde morreu , 1 
em 1109. 

A Anselmo de Aosta interessa sobretudo o problema de Deus, a respeito do 
qual ele distingue a quest30 da existencia da questao da natureza. No Monologion 
Anselmo formula quatro provas da existencia de Deus, chamadas a posteriori por- 
que partem da natureza das coisas: 

1) a primeira parte da existencia de coisas boas para re- 
montar a Bondade absoluta; As quatro provas 

a posteriori 2) a segunda parte da variedade das grandezas para che- da gar a uma suma grandeza, da qua1 as outras participam; de Deus 
3) a terceira baseia-se sobre o conceito de causa: tudo o que + 2-3 

e existe por causa de alguma coisa; e preciso, portanto, admitir 
um Ser supremo em virtude do qual existem todas as coisas; 

4) a quarta se baseia sobre os graus de perfeiqao que remetem a urna perfei- 
$40 suma. 

Estas provas subentendem urna concepqao realista dos universais, que faz aos 
conceitos das realidades existentes corresponder ldeias universais e arquetipicas 
subjacentes na mente de Deus, e usadas como modelos da cria~ao. 

No Proslogion Anselmo introduz urna prova ulterior da existencia de Deus a 
prior; (ou seja, que nao depende da natureza das coisas) a qua1 e conhecida como 
"argumento ontologico". Deus e a realidade da qual nada se 
pode pensar de maior. Assim sendo, quando quisessemos ne- 
gar a existencia de Deus, tomado justamente na acepqao defi- :,";l,"'!:'tO 
nida, cairiamos em urna autocontradiqao, enquanto chegaria- (a pr ior iJ  
mos a admitir a existencia mental de Deus (porque de outro +4-s 
mod0 nao seria pensado e, portanto, tambem n%o negado), 
mas nao sua existencia real. Todavia, deste modo, privamos Deus 
da perfeiqao da existencia e isso contradiz a propria noq%o do Deus no qua1 pensa- 
mos, ou seja, "o ente do qual nada se pode pensar de maior" (em resumo: o Deus 
apenas pensado e inferior ao Deus tambem existente). 

Este argumento - chamado tambem a simultaneo, enquanto passa direta- 
mente da ideia a existencia - naturalmente sofreu muitas criticas (por exemplo, as 
de seu discipulo Gaunilon, de santo Tomas e, em epoca moderna, de Kant) e tam- 
bem confirmaqaes significativas (silo Boaventura, Duns Escoto, Descartes, Leibniz). 

0 conhecimento humano se baseia sobre o conceito, e o 
conceito e mais ou menos verdadeiro conforme sua maior ou Verdade 
menor adequaqao em relaqao as coisas. 0 pensamento reto e, e liberdade 
portanto, aquele que exprime a realidade assim como ela e. + 6 
Para Anselmo existe tambem urna retidao da vontade e da li- 
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berdade; a liberdade e a capacidade de agir conforme o bem, e ndo a possibilida- 
de de pecar, porque de outro mod0 Deus nc?o seria livre. 

Mas como se concilia a liberdade humana com a onipo- 
Libe&dehumana t@ncia/onisci@ncia divina? Concilia-se admitindo que Deus pre- 
e onisci6ncia v@ as coisas no mod0 (da necessidade, da possibilidade, da li- 
divina berdade) como acontecerdo, e isto se torna possivel pelo fato 
+ 7 de que a previsdo divina tem lugar na eternidade, enquanto a 

realizagdo tem lugar no tempo. 

Complexivamente, a especulagdo de Anselmo se realiza na relagdo de ra- 
zdolfe e se propde esclarecer com a razdo aquilo que se possui com a fe: em suma, 

a razc?o se move ao longo do tragado da fe para explicitar sua 
"Credo ut  verdade. Compreende-se, portanto, o sentido de sua celebre 
intelligam" afirmagdo credo u t  intelligam; nela estii implicit0 um uso 
+ 7 confirmativo da fe em confront0 com a razdo, onde a fe e vista 

como a garantia da verdade da razgo. 

I , A vida e as o b r a s  

de f \nse lmo 

Enquanto Escoto Eriugena 6 o pensa- 
dor de maior destaque do siculo IX, An- 
selmo de Aosta ocupa esse lugar no sCculo 
XI. 

Entre os seculos IX e X, o carater flui- 
do  das condiqdes politicas e das estrutu- 
ras econ6mico-sociais explica, de certa 
forma, a estagnaqso da,cultura e sua ex- 
trema fragmentaqao. E um periodo de 
transiq20 geral. N o  seculo XI, portm, te- 
mos um reflorescimento de vida em varios 
niveis. 

Antes enfeudada ao Impirio, a Igreja 
comeqa a se mover e, por volta de meados 
do siculo, da vida a uma reforma radical 
de suas instituiqoes. 0 combate as investi- 
duras, que 6 uma luta contra o Impirio, e as 
Cruzadas constituem duas expressoes sig- 
nificativas desse redespertar, que tem seu 
ponto de partida na abadia de Cluny e na 
velha ordem beneditina, 2 qual se juntam 
novas ordens, como a dos cistercienses e a 
dos cartuxos. 

Pois bem, o filho mais ilustre da fami- 
lia beneditina, que compreendeu mais do 
que ninguim a necessidade de viver e apre- 
sentar a fe em um novo e mais articulado 
context0 de vida, foi precisamente Anselmo 
de Aosta, com o qual nasceu a teologia 
centrada no instrumento da raziio, a ponto 
de ter sido chamado de "o primeiro escolas- 
tic0 autZntico". 

Nascido em Aosta em 1033, de familia 
nobre, Anselmo deixou a casa paterna com 
a morte prematura da mae, passando a pere- 
grinar por varios mosteiros na Franqa. Por 
fim, ingressou no mosteiro beneditino de 
Bec, na Normandia, onde transcorreria seus 
melhores e mais fecundos anos, primeiro co- 
mo monge e depois como prior e abade. 

Nesse periodo, entre 1076 e 1077, ele 
escreveu suas obras mais famosas: o Mono- 
logion (ou seja, "Soliloquio") e o Proslogion 
("Coloquio"). 

Depois de sua eleigHo para abade (1078), 
ele escreveu o De grammatico ("0 grama- 
tico"), o De veritate ("A verdade"), o De 
libertate arbitrii ("0 livre-arbitrio"), o De 
casu diaboli ("A queda do diabo"), o Liber 
de fide Trinitatzs e o De incarnutione Verbi. 

Nomeado depois arcebispo de Canter- 
bury, na Inglaterra, envolveu-se longamente 
com Guilherme 11, o Ruivo, e seu sucessor 
Henrique sobre a quest20 das investiduras 
eclesiasticas. Foi ai que iniciou a elabora- 
$20 do Cur Deus homo ("Por que Deus se 
fez hornem"), que concluiria na Italia, onde 
permaneceu de 1097 a 1100, exilado por 
Guilherme. 

Nesse periodo, estimulado pelo Con- 
cilio de Bari de 1098, do qua1 participara, 
escreveu o De processione Spiritus Sancti. 
Viveu seus ultimos anos em Canterbury, 
onde escreveu o De concordia praescientiae 
et praedestinationis et gratiae Dei cum libe- 
ro arbitrio ("A concordiincia da presciik- 
cia, da predestinaqso e da graqa de Deus com 
o livre-arbitrio" ). 



~ o r r e u  em 21 de abril de 1109, num 
momento em que se dedicava a meditar so- 
bre a origem da alma. 

,2 Centrulidude do problemu 
de Deus em Anselmo 

Todo o pensamento de santo Anselmo 
C dominado pela idCia de Deus. Essa & a  ques- 
tiio que baseia e unifica suas investiga~oes. 

E, a esse prop6sit0, eis uma primeira dis- 
tinqiio: uma coisa C falar da exist2ncia de 
Deus, outra 6 falar de sua natureza. Trata-se 
de duas posiq6es diferentes: uma coisa 6 per- 
guntar se algo existe, outra C perguntar o que 
C esse algo. 

Tal distinqiio torna-se clara no Monolo- 
gion, onde formula as provas a posteriori (dos 
efeitos para a causa) da existkncia de Deus, 
sendo deixada de lado no Proslogion, onde 
ele formula o argument0 ontologico. Com 
efeito, santo Anselmo demonstra a existkn- 
cia de Deus tanto a posteriori como a priori. 

3 As pvovus a posteriori 

d u  exist&ciu de Deus 

Siio quatro as provas com as quais 
Anselmo mostra como, a partir do mundo, 
se chega a Deus. 

A primeira deriva da consideraqiio de 
que cada qual tende a se apoderar das coi- 
sas que julga boas. Mas os bens s5o multi- 
plos. Entiio, como sera o seu principio: mul- 
tiplo ou unico? A bondade em virtude da 
qual as coisas s5o boas so pode ser uma. 
Assim, se as coisas siio boas, existe a Bon- 
dade absoluta. 

A segunda deriva da idCia de grande- 
za, niio espacial, mas qualitativa. A varie- 
dade dessa grandeza, por n6s constatada, 
exige a suma grandeza, da qual todas as 
outras siio participaqiio gradual. 

A terceira niio deriva de um aspecto 
particular da realidade (bondade ou gran- 
deza), mas do ser simplesmente. Eis a for- 
mulaqiio de Anselmo: "Tudo aquilo que 
existe, existe em virtude de alguma coisa ou 
em virtude de nada. Mas nada existe em vir- 
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tude de nada, isto 6, do nada n i o  provim 
nada. Assim, ou se admite a existcncia do 
ser em virtude do qual as coisas existem ou 
nada existe. Mas, como existe algo, existe o 
ser supremo". 

A quarta deriva da constataqio dos 
graus de perfeiqio, apoia-se sobre a hierar- 
quia dos seres e exige que exista uma per- 
feiqio primeira e absoluta. 

Entretanto, ao termino do seu traba- 
lho, Anselmo percebeu que as quatro pro- 
vas do Monologion, elaboradas de forma 
um tanto complexa e tortuosa, submete- 
riam a dura prova a mente dos leitores. Con- 
seqiientemente, procurou outro caminho, 
que, quase como a luz vivida de um rel2m- 
pago, permitisse A mente abranger a priori 
a afirmagio da existhcia de Deus. Anselmo 
era teologo que n i o  pensava pel0 gosto de 
pensar: tinha bem vivo dentro de si o sen- 
timento da responsabilidade e do dever de 
difundir a verdade, a verdade de Deus. Dai 
a necessidade de um argumento simples, per- 
suasivo e auto-suficiente, destinado a gerar 
a imediata e invencivel convicqio da exis- 
tencia de Deus. E foi justamente no Pros- 
logion que ele exp6s esse argumento. 

A prova a priori 

d a  existsncia de Deus 

OM " a ~ ~ ~ ~ m e n t o  ontoIbgicoN 

0 s  termos essenciais em que podemos 
resumir o cClebre "argumento ontologico" 
s i o  estes: Deus C "aquilo do qual nada de 
maior se pode pensar" (id quo maius cogitari 
nequit). E isso 6 pensado at6 pel0 ateu e pel0 
tolo de que fala o Salmo, que, no seu corago, 
diz: "Deus n i o  existe". Para negar a Deus, 
ele sabe que esti falando de um ser do qual 
niio C possivel pensar nada de maior. Portan- 
to, se o ateu pensa Deus, Deus esti em seu 
intelecto, do contrario n i o  pensaria nem ne- 
garia sua existhcia. Mas, ao negar que Deus 
existe, o ateu quer dizer que Deus n i o  existe 
fora do seu intelecto, isto C, na realidade. 

E ai reside a contradiqio: se ele pensa 
que Deus C o ser do qual nada de maior se 
pode pensar e, ao mesmo tempo, nega que 
Deus exista fora do seu pensamento, entio 
C induzido a admitir que C possivel algo 
maior do que Deus, algo que, alCm de exis- 
tir no pensamento, exista tambCm na reali- 
dade. 0 que C contraditorio, pois afirma e 

Argument0 ontolcigico. Trata-se 
de urna prova a priori da existbncia 
de Deus, obtida a partir da propria 
ideia de Deus. 
Esta prova se baseia no pressuposto 
de que a existbncia real 4 uma per- 
feiqao; se Deus e o Ser que por defi- 
ni@o possui todas as perfeiqbes, deve 
necessariamente possuir tambem a 
existbncia. 
Em outras palavras: niio se pode pen- 
sar Deus como nao-existente, porque 
de outro modo n%o pensariamos Deus, 
mas um Ser inferior. 

nega que Deus seja o ser do qual nada pode 
ser maior. 

Em outros termos: se Deus i o ser em 
relaqio ao qual nada pode ser maior, n i o  i 
possivel consideri-lo como existente no pen- 
samento, mas n?io na realidade, porque, nes- 
se caso, ele n i o  seria o maior. Santo Anselmo 
estava persuadido de que os homens tinham 
forte sentimento de Deus: a sociedade esta- 
va plena desse sentimento, que era o alimen- 
to secret0 da vida e das reformas eclesiasti- 
cas em curso. 0 que ele fez foi uma tentativa 
de dar estrutura 16gica a um nucleo funda- 
mental do "fato religioso", considerando 
poder traduzir em conclus6es racionais a acei- 
taqio difusa da f C  cristi. 

Esse argumento, ao qual nem mesmo os 
ateus poderiam resistir, i chamado ontoldgi- 
co porque, a partir da analise da idiia de Deus, 
que esti na mente, se deduz a sua existzncia 
fora da mente; tambCm C chamado a simul- 
taneo, porque sustenta que na idCia de Deus 
esti incluida, ao mesmo tempo, a existtncia. Pen- 
sar Deus e considera-lo realmente existente 
6, simultaneamente, unum et idem. ,,"" .: 

Criticas e consensos 

ao arg~mento ontolbgico 

0 argumento de Anselmo encontrou 
criticas e consensos. 0 primeiro a p6r em du- 
vida sua validade foi seu discipulo, o monge 



Gaunilon, que escreveu o Liber pro insi- 
piente, no qual observa que, a proposito do 
termo "Deus", C bem dificil ter dele um co- 
nhecimento substancial, isto 6, que vii alCm 
do puro significado verbal. Por outro lado, 
recorda Gaunilon, n5o 6 suficiente ter uma 
idCia dele para que se possa afirmar sua re- 
alidade objetiva. Se assim fosse, ent5o bas- 
taria pensar uma coisa, corno, por exemplo, 
uma ilha cheia de delicias e, portanto, a mais 
perfeita, para que estivCssemos autorizados 
a admitir sua existencia. Assim, Gaunilon 
refutou a licitude da passagem do mundo 
ideal para o mundo real. Anselmo replicou 
com o Liber apologeticus, notando que o 
exemplo da ilha perfeita n5o C adequado, 
porque n2o representa o ser do qual n50 se 
pode pensar nada de maior, pois esse argu- 
mento vale apenas para ele. A ilha pode ser 

, a maior, mas somente em relag50 as outras 
ilhas (dotada, portanto, de uma grandeza 
relativa). mas niio a realidade maior em ab- , , 
soluto. como 6 o caso de Deus. 

s in to  Tomiis retomaria e aprofundaria 
a objeq5o de Gaunilon. Na Suma contra os 
gentios lemos: "Mesmo entre aqueles que 
admitem a existincia de Deus, nem todos 
sabem que ele seja 'aquele do qual nada de 
maior se pode pensar'. PorCm, mesmo ad- 
mitindo isso, n5o se seguiria que, de fato, 
deva existir na natureza, porque, para tan- 
to, C necessario que tanto a coisa como o 
seu conceit0 (ratio) sejam admitidos do 
mesmo modo. Por isso, quando se concebe 
o que se encerra sob o nome de Deus, dai 
n50 deriva aue ele exista. a n5o ser no inte- 
lecto. A existtncia real. ao contrario. C de- 
monstrada perfeitamente por meio dos efei- 
tos, isto 6, a posteriori". 

Diferentemente de santo Tomas, Boa- 
ventura e Duns Escoto compartilharam o 
argumento de santo Anselmo. Na filosofia 
moderna, Descartes e Leibniz tambCm aco- 
lheram tal argumento, embora com algumas 
variac6es relevantes. Leibniz o reformulou 
mais ou menos assim: "0 ser necessario, se C 
possivel, existe; mas 6 possivel, logo existe". 

Kant, porCm, o rejeitou decididamen- 
te, em nome da distinqiio radical que C ne- 
cessario admitir entre a existincia pensada 
e a existtncia real. Entretanto, nem mesmo 
a forqa critica de Kant foi suficiente para 
sepultar o argumento ontologico. Assim, o 
argumento ontologico continuou sendo con- 
tinua preocupaq50 n5o apenas dos filoso- 
fos e tedogos, mas, hoje, tambim dos 16gi- 
cos e dos fil6sofos da linguagem. a m  

E este o bin6mio no qual se baseiam 
as reflexties de santo Anselmo: Deus e o 
homem. 

Acenando a alguns temas ligados a ele, 
parece-nos interessante abordar a relag50 
entre conhecimento e palavra. Distinguin- 
do a palavra como sinal fisico, externo a 
nos, como puramente pensada e, portan- 
to, em nosso interior, e, por fim, como ex- 
press50 interior, isto 6, como intelecqso da 
realidade por meio do nosso intelecto, san- 
to Anselmo se detCm nesta ultima acepq50, 
pregando originariamente sua veracidade 
ou falsidade. Essa palavra mental ou con- 
ceito C mais ou menos verdadeira, depen- 
dendo do seu maior ou menor grau de se- 
melhanqa com a coisa. 0 conhecimento 
humano, portanto, C medido pelas coisas. 
Diferentemente da palavra humana, porCm, 
a palavra divina C medida das coisas, por- 
que C o seu modelo. Dai as consideraq6es 
sobre a verdade humana como retid5o e 
capacidade de dizer como s5o as coisas: 
"significat esse quod est", escreve Anselmo 
no De veritate. 

AlCm do intelecto, a retid5o tambCm 
diz respeito a vontade: no primeiro caso, C 
verdade; no segundo, C justi~a e bem. Alias, 
a propria liberdade, conotag5o essencial da 
vontade, C definida como retidao ou capa- 
cidade de fazer o bem. Com efeito, ao con- 
triirio do que muitos consideravam, a liber- 
dade n5o consiste em "poder pecar", caso 
no qual Deus e os anjos n5o seriam livres. A 
liberdade C capacidade de agir retamente, 
identificando-se, portanto, com a vontade 
do.bem e, desse modo, com a boa vontade. 
Nos somos livres com o objetivo de conser- 
var "a retid5o da vontade por amor a pro- 
pria retid50n. Trata-se, portanto, de uma re- 
tidiio que deve ser amada e buscada por si 
mesma, nHo por outros fins. Ela e o bem 
maior, sem o qua1 n5o C possivel alcangar 
os outros valores. Retid5o da vontade e re- 
tidso do intelecto, ou seja, jusgiqa e verda- 
de, se encontram e se fundem. E claro que a 
vontade pode se transviar, perdendo tal re- 
tid5o e tornando-se escrava dos vicios. Mas, 
ainda nesse caso, a vontade conserva a sua 
liberdade, ou seja, o instinto de retidio no 
qual consiste a liberdade e que, pela graqa 
de Deus e, portanto, com a sua ajuda, nos 
permite libertar-nos do pecado e retomar o 
caminho do bem. 



Mas como se harmonizam liberdade 
humana e prescidncia divina, predestinaqiio 
e livre-arbitrio, graqa e mkrito? Como i pos- 
sivel falar de liberdade e de responsabilida- 
de humana no context0 de urn Deus onipo- 
tente, onisciente e predestinante? Esses siio 
alguns temas do ensaio De concordia. Ansel- 
mo  assim formula a resposta a essas inter- 
rogaqoes: "Se um acontecimento se cumprira 
sem necessidade, Deus, que prevt todo acon- 
tecimento futuro, deve prever tambCm isso. 
Mas o que Deus prev? sera necessariamente 

assim como Deus prevt. Portanto, i neces- 
sario que algo seja sem necessidade". 

Aparentemente formal, essa resposta 
se enriquece corn outros elementos quan- 
do  Anselmo explicita que C possivel a pre- 
visa0 da necessidade da  verificaqiio de um 
acontecimento futuro livre, porque tal pre- 
visiio divina se da na eternidade, onde niio 
ha mutaqiio, ao  passo que o acontecimen- 
to livre ocorre no tempo. Trata-se de dois 
planos distintos, o da eternidade e o d o  
tempo. 



No que se refere a nossa responsabili- 
dade e aos meritos que acumulamos com a 
nossa vida, Anselmo recorda o que escla- 
receu con1 mais amplitude em outras obras, 
isto 6, que a liberdade se identifica com a 
vontade e, portanto, com a retidiio. Ora, 
Deus niio pode retirar ou conceder tal reti- 
dHo ou eliminar a liberdade sem, com isso, 
suprimir a propria vontade. Se isso ocor- 
resse, Deus abandonaria a raziio pela qual 
criou o homem livre e, portanto, responsa- 
vel por suas aqdes, o que, em ultima anali- 
se, constitui a sua superioridade em relaqiio 
as outras criaturas e, portanto, estaria em 
contradiqiio consigo mesmo. 

Afirmar isso niio significa dizer que o 
homem C auto-suficiente e que, portanto, 
nHo tem necessidade da ajuda de Deus para 
alcanqar sua meta final. Esta permanece um 
dom. Mas a fidelidade a esse dom e 2s suas 
implicaqoes depende direta e exclusiva- 
mente de nossa liberdade de adesiio. Dai a 
necessidade da concordincia, e n5o do con- 
traste, entre a graqa de Deus e a nossa liber- 
dade. 

7 f\ raz&o 

dentro do tracudo da f& 

No pr6logo do Proslogion, Anselmo in- 
voca Deus com estas palavras emblematicas: 
"Eu n5o tento, Senhor, mergulhar em teus 
misterios, porque minha inteligincia niio 6 
adequada; desejo, porim, entender um pou- 
co da tua verdade, que o meu coraqiio j i  cr i  
e ama. N5o procuro compreender-te para 
crer, mas creio para poder te compreender". 

Este foi, com efeito, o programa de 
Anselmo: esclarecer com a raziio aquilo que 
ja  se possui com a fk. De resto esse, justa- 
mente, fora o pedido que os monges Ihe 
haviam feito: que aquilo que 6 revelado niio 
fosse apenas imposto com a autoridade da 
Escritura, mas tambem resplandecesse com 
a luminosidade do raciocinio. Dai as pro- 
vas da existincia de Deus, a tentativa de 
compreender por que o Verbo de Deus se 
encarnou, por que Deus 6 uno e trino e como 
S ~ O  "co-possiveis" a predestinaqiio e a li- 
berdade humana. Anselmo tem grande con- 
f ian~a  nu raziio humana, que, em sua opi- 
niiio,k capaz de lanqar luz sobre os mistirios 
da fe cristii e demonstrar sua coerincia, sua 
conveniincia e sua necessidade. 

Trata-se, portanto, da fe que procura 
a inteligincia (fides quaerens intellecturn) e, 
conseqiientemente, de continua e sutil me- 
ditaqiio racional sobre as razdes da fi.  Tan- 
to quando Anselmo coloca entre parinteses 
as verdades que aceita pela fe para alcanqa- 
las com a raziio como quando reflete sobre 
as verdades de fi, tanto em um como no ou- 
tro caso a raziio move-se constantemente ao 
longo do tragado da fe', pela explicitagio de 
suas verdades. Ai estgo o programa e o Am- 
b i t ~  nos quais amadurece a "razZion ansel- 
miana. Nesse context0 C que se podem com- 
preender suas duas afirmaqoes sintkticas, 
tornadas famosissimas: fides quaerens in- 
tellectum (onde justamente se exprime a ne- 
cessidade de que a f i  procure suas con- 
firmaqdes no Smbito da raziio) e credo ut 
intelligam (onde se afirma a prioridade da 
f i  em relaqiio B raziio), a fe se ilumina com 
a inteligincia. 

As verdades de f i  est5o pressupostas 
(fides quae creditur) nos seus conteudos, que 
nHo SHO fruto da investigaqiio racional, mas 
a ela siio oferecidos pela propria fe, que per- 
manece como o ponto de partida, especie 
de pilastra irrevogavel de toda a construqiio 
racional. A raziio serve para desarticular as 
verdades da f i  ou para ilumina-las por meio 
de argumentaqoes dialiticas. Desse conjun- 
to surte perfeita concordincia entre f C  e ra- 
zgo, com a condig50 de que esta seja utili- 
zada conforme normas precisas e mitodo 
coerente, e parta de um pressuposto indu- 
bitavel. 

Todavia, qual 6, precisamente, esse 
pressuposto fundamental sobre o qual o edi- 
ficio da raziio deve se apoiar? 

A primeira caracteristica, que condi- 
ciona todas as outras, i representada pela 
unidade e perfeita correspondincia entre lin- 
guagem, pensamento e realidade, ou mutua 
remitencia entre logica e mundo ou entre 
res e voces. A realidade corresponde aos 
conceitos, e a remitincia dos conceitos a rea- 
lidade e fruto de um rnovimento objetivo. 
Anselmo defende uma concep@o realista 
dos universais (assunto de que trataremos 
no capitulo seguinte). Aos conceitos de bon- 
dade, sabedoria, ser e natureza corresponde 
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uma realidade ontologico-teologica, da qua1 
depende toda a atividade cognoscitiva do 
intelecto relativamente as coisas que, preci- 
samente, participam daquela bondade, da- 
quele ser e daquela natureza. As coisas boas, 
grandes, existentes etc., nao seriam conce- 
biveis se n2o houvesse o pressuposto da 
bondade, do ser etc., que s i o  idCias univer- 
sais e arquetipicas, situadas na mente divi- 
na e sobre as quais se moldou o criado. 

A esse realismo de ascendsncia plat& 
nica i precis0 acrescentar o realismo teolo- 
gico, que justifica a investigag20 racional 
relativa aos mistirios da f C  cristi. Ou seja, a 
posse das verdades reveladas por meio da 
f i  faz com que a razio seja constantemente 
vinculada ao seu conteudo e sua investiga- 
$50 siga o movimento 16gico que parte da 
fC para explicitar seu conteudo e iluminar 
suas relag6es. 

Justamente porque C a fC que socorre o 
movimento logico da razz0 e de seus con- 
ceitos, n i o  a experihcia pura e simples, C 
que se pode entender a forga da objegiio do 
monge Gaunilon, que observava - e, de- 
pois dele, tambim santo Tomas - que, 
quando pronunciamos o nome "Deus", nem 
sempre vamos alim do som fisico da pala- 
vra, sobretudo no caso dos ateus e incrCdu- 
10s. Por isso, n5o C possivel sustentar que se 
pode deduzir a existhcia de Deus a partir 
do conceito de Deus. No  fundo, sucintamen- 
te, Gaunilon langava a discuss20 a concep- 
$50 realista dos conceitos de Anselmo e for- 

Universais. 0 termo "universal" de- 
riva da expressao unum in diversis: in- 
dica, portanto, aquilo que unifica uma 
diversidade, ou seja, as propriedades 
comuns de uma multiplicidade de in- 
dividuos. 
Na tradiqao plat6nica os universais s3o 
as Ideias, o ser no mais alto grau, isto el 
as essencias transcendentes das quais 
participam as realidades concretas. 
Na tradiqao aristotelica, o universal e, 
ao contrdrio, o conceito, que se ob- 
tem da mente por abstrapo. 
0 problema medieval consiste em es- 
tabelecer qua1 seja o estatuto onto- 
logico dos universais: se s%o ldeias 
transcendentes, pensamentos de 
Deus etc., ou se sao apenas concei- 
tos mentais, ou at6 mesmo apenas 
palavras insignificantes, ou se existe 
uma soluqao que medeia as vhrias 
posigbes. 

gava seu mestre a se p6r a descoberto, isto 
C, a reconhecer que punha a f C  como funda- 
mento. Era por essa raz20, portanto, que 
Anselmo se dirigia somente a quem, pela fC, 
j i  possuia as verdades que procurava de- 
monstrar com a raz20, mas niio ao tolo de 
que fala a Biblia ou ao ateu. 



IF%! 

DEUS E 0 HOMEM 

PROVAS A POSTERIORI 
DA EXIST~NCIA DE DEUS 

- se as coisas s io  boas, existe uma 
bondade absoluta (= Deus) 

- das grandezas qualitativas que exis- 
tem se remonta a uma suma gran- 
deza (= Deus) 

- tudo o que existe existe em virtude 
de algo; deve, portanto, haver um Ser 
supremo, causa das coisas (= Deus) 

- os diversos graus de perfeiqlo que 

- Deus C aquilo a respeito do qua1 
nada se pode pensar de mais 
perfeito 

- mas entre as perfeiq6es existe 
tambCm a da existencia 

- portanto, niio se pode pensar 
Deus-suma perfeiqiio sem o atri- 
buto da exisdncia 

existem remetem a uma suma per- 1 
feiqiio (= Deus) I \ 

DEUS i \ 

uma coisa C o problema '1, 
da exisdncia de Deus, 

outra coisa C o problema 
da natureza de Deus. 

Deus 6 bondade absoluta, 1 
suma grandeza 

e perfeiqiio, ' causa das coisas '\ /' 

a liberdade humana 
,, HOMEM ,) coincide 

- + com a vontade do bem 1 

A 
- 

A LIBERDADE HUMANA 

ndo esta em contraste 
com a presciencia divina. 
Deus pensa na eternidade 

os eventos 
que se desenvolveriio 
no tempo no mod0 

em que se desenvolveriio: 
segundo a necessidade 
quando s io  necessarios 
e segundo a liberdade 

quando siio livres 

o conheczmento 
I humano mede-se 
\ 
\ pelas coisas, / 
\ , o divino as mede , 

, 

4 

CONCEPCAO REALISTA 
DOS UNIVERSAIS 

As coisas boas, grandes etc., 
niio seriam concebiveis 

se niio existissem as IdCias 
corres~ondentes 
na mente divina, 

como modelos da criaqiio 

FB E RAZAO 
esclarecer 

com a razz0 
aquilo que se possui 

com a fk 
credo ut intelligam 

\ 
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0 Proslog~on opresento-se corno urn co- 
loquio do outor corn Deus, corn o proprio olmo 
e corn o Isitor, no tentotivo de ogorror olgo 
sobre o Ssr supremo, otrovds de urn longo 
itinerdrio qus, portindo do Fd, tende 2, vis6o 
contsrnplotivo da Dsus. 0 coro~6o do obro 
6 o orgumento ontolog~co, segundo o quol 
Daus d oquilo do quol nodo ss pode pensor 
de rnoior e, portonto, deve existir necessorio- 
rnente. 

1. Deus verdaddramente existe 

Portanto, 6 Sanhor, tu que d6s a intel~g&n- 
cia 2.1 f&, concede-me compreender, naquilo que 
sabes que possa me ajudar, que tu exlstes como 
crernos e que 6s oquilo que cremos. 

E de fato cremos que sejas 0190 do qua1 
nada se possa pensar de maior. Ou talvez n6o 
existe tal natureza, porque "disse o insipiente em 
seu corac;bo: Deus n6o exlste"? Todavia, certa- 
mente aquele mesmo ~nsiplente, quando ouve 
o que dlgo, isto &, "a190 do qua1 nada se pode 
psnsar de maior", compreende aqurlo que owe; 
e isso que compreende est6 no seu intelecto, 
mesmo que ele n6o entenda que tal colsa exls- 
ta: uma coisa, com efeito, & que 0190 esteja no 
~ntelecto, e outro & entender que tal coisa exls- 
ta. Quando o pintor, de fato, antes pensa na- 
qu~lo que est6 para fazer, tem certamente no 
intelecto aquilo que anda n6o fez, mas n6o 
entende ainda que isso exlsta. Quando, ao In- 
v&s, j6 o plntou, n6o so tem no intelecto aquilo 
que j6 fez, mas entende tnmb&m qus ele exis- 
te. Tamb&m o insiplente, portanto, deve convlr 
que, ao menos no ~ntelecto, haja 0190 do qua1 
n6o se pode pensar nada de molor, porque 
quando ouve esta express60 ele a entende, e 
tudo aqu~lo que se entende est6 no intelecto. 

Todav~a, certomante aqu~lo do qua1 nada 
se pode pensar de maior n60 pode estar ape- 
nos no ~ntelecto. Se, com efeito, est6 apenas 
no intelecto, pode-se pensar que exista tam- 
b&m na realldade, o que 6 malor. Se, portanto. 
aqu~lo do qua1 nada se pode pensar o malor 
est6 apenas no ~ntelecto, aqu~lo mesmo do qua1 
n8o se pode pensar o maior & aquilo do qua1 

se poda pensar o maior. Mas, ev~dentemente, 
isso n60 pode exrstrr. Portanto, aquilo do qua1 
n60 se pode pensar o maior existe, sem duvi- 
do, tanto no intelecto como na realidade. 

2. NBo se pode pensar que Deus nBo sxiste 

Tudo lsso & de tal forma verdadeiro que 
n6o se pode sequer pensar que Deus n6o exis- 
te. Com efeito, pode-se pensar que exista algo 
do qua1 n6o se possa pensar que n6o ex~ste; e 
lsso & moior do que aquilo do qua1 sa pode 
pensar como n6o ex~stente. Portanto, se aquilo 
do qua1 n6o se pode pensar o maior pode ser 
psnsado como n60 existente, aquilo mesmo do 
qua1 n60 se pode pensar o maior ndo & aquilo 
do qua1 n6o se pode pensar o malor: mas isso 
& contraditorio. Portanto, aqu~lo do qua1 n6o se 
pode pensar o malor existe t60 verdade~ramen- 
te que n6o se pode sequer pensar como n6o 
exlstente. 

E este &s tu, Senhor nosso Deus. Porton- 
to, tu exlstes t6o verdadeiramente, Senhor meu 
Deus, que n6o podes sequer ser pensado como 
n6o ex~stente. E justamente. Com efelto, se uma 
mente qualquer pudesse pensar 0190 melhor 
do que tu, a criatura se elevaria acima do Cr~a- 
dor e serla juiz do Criador; o que seria grande- 
mente absurdo. Na verdade, de tudo oquilo que 
existe, com a un~ca axce@o de ti, pode-se pen- 
sar que n6o ex~sta. Rpenas tu, portanto, tens o 
ser do modo mals verdadsiro, e por lsso mbxi- 
mo, em relac;do a todas as colsas, porque qual- 
quer outra colsa ex~ste de modo assim verda- 
de~ro e, portanto, tem um ser menor. Por que, 
portanto, "o ins~p~ente d~sse em seu coraq5o: 
Deus n6o ex~ste", quando & t6o ev~dente para 
a mente racional que tu 6s mais do que todas 
as co~sas? Por qua1 mot~vo, a n6o ser porque & 
estulto e lnsiplente? 

3. De que modo o insipiente 
disse em seu cora@o 
aquilo que 1160 se pode pensar 

Mas de que modo o lnsip~ente d~sse em 
seu coragbo aqu~lo que n6o p8de pensar, ou 
de que modo n6o p6de pensar aqu~lo que dls- 
se em seu coraq50, dado qua & a mesma corsa 
d~zer no corag6o e pensar? Se verdade~ramen- 
te, ou melhor, uma vez que verdade~ramente 
ex~sta, ele o pensou porque o drsse em seu 
corac60, ou seja, n6o o disse em seu corac6o 
porque n6o podia pensdi-lo, n60 apenas de um 
modo se diz no cora~6o ou se pensa 0190: em 
um modo, com efaito, uma colsa 6 pensada 
quando se pensa a palavra que a slgn~fica; de 
outro modo, quando se compreende aquilo que 



a colsa 6. No primeiro modo, portanto, pode- 
se pensar que Deus n6o exista, mas no segun- 
do absolutamente n6o: por isso n~ngu&m, que 
compreenda aquilo que Deus 6, pode pensar 
que Deus ndo existe, embora diga em seu cora- 
<6o estas palavras, ndo lhes dondo nenhum sig- 
nificado ou dando-lhes um significado estranho. 
Deus, de fato. & aquilo do qua1 n6o se pode 
pensar o maior. Quem compreende bem ~sto. 
compreende certamente que ele existe em modo 
tal que nem sequer no pensamento pode n6o 
ex~stir. Quem, portanto, compreende que Deus 
& asslm, ndo pode pensar que ele ndo existe. 

Eu te agradqo, bom Senhor, te agrade<o 
porque aquilo que antes acreditei grqas a um 
dom teu, agora pela tua iluminqdo o compreen- 
do de modo tal que, se n6o quisesse crer que 
tu existes, ndo poderia n6o compreend6-lo. 

Rnselrno, Proslog~on. 

R Jisputa corn Gaunilon 

Gounllon respondeu o Rnselrno, nagon- 
do o volor do orgumento ontologico: ndo se 
pode deduzir o exist&ncio real de Deus ope- 
nos do id&o clo perfeigdo d~ Deus. 

R resposto de Rnselrno (c~todo no tre- 
cho que segue) confirrno novornente o vol~dez 
de sua provo. 

1. Sintese do argumento do Anselmo 

R quem duvida ou nega que ex~sta tal na- 
tureza, da qua1 060 se possa pensar nada de 
maior, dizemos aqul que sua exist6ncla & pro- 
vada, em pr~meiro lugar, pelo fato de que aque- 
le mesmo que a nega ou dela duvida j6 a pos- 
sui no intelecto, quando, ouvindo falar disso, 
compreende aqu~lo que & d~to; em segundo lu- 
gar, porque aqu~lo que ele compreende & ne- 
cess6rio que n6o esteja apenas no lntelecto, 
mas tambhm na real~dade. E esta ljlt~rna pas- 
sagem & provada assim: uma vez que existir 
tambhm na real~dade & maior do que ex~stir ape- 
nas no ~ntelecto, s ~ ,  aqu~lo que ele compreen- 
de existe apenas no ~ntelecto, malor do que 
isso ser6 tudo aqu~lo que ex~stir tambhm na re- 
alidade, e assim o ente maior de todos ser6 
menor do que algum outro ente e n6o ser6 o 
malor de todos, o que certamente & contradito- 
rio. Portanto, & necess6rio que o ente malor de 
todos, do qua1 j6 se provou que est6 no lnte- 

lecto, ndo esteja apenas no intelecto, mas tam- 
b&m no real~dade, porque diversamente ndo 
poder~a ser o ente maior de todos. Mas talvez 
possamos responder do seguinte modo. 

2. € precis0 distinguir 
entre "pensat" e "entender" 

Se afirmamos que este ente j6 est6 em 
meu intelecto apenas pelo fato de que eu com- 
preendo aquilo que se diz, ndo poderia d~zer 
de modo semelhante ter no intelecto tambhm 
todas as coisas falsas e sem dljvida de nenhum 
modo existentes em si mesmas, porque se al- 
gu&m as dissesse eu compreenderia tudo aquilo 
que diria? R menos que por acaso ndo resulte 
que este ente seja tal que n60 possa estar no 
pensamento do mesmo modo em que estdo 
tambhm as colsas falsas ou dubias, e entdo eu 
n6o seja obrlgado a dizer que penso ou tenho 
no pensamento aquilo que ouvi, mas qua o com- 
preendo e que o tenho no intelecto; ou seja, 
digamos que ndo o posso pansar a ndo ser en- 
tendendo-o, isto &, compreendendo com ci6n- 
cia, que ele existe no propria realidade. 

Todavia, se assim for, em primeiro lugar 
ter tal ente no intelecto n6o ser6 mais coisa 
diversa e precedente no tempo, em relaq5o ao 
compreender em um tempo sucessivo que o 
ente exlste, como ocorre com uma pintura, que 
antes est6 na mente do pintor e depois na obra 
produz~da. RI&m d~sso, bem dificilmente pode- 
r6 ser crivel que, quando se tiver d~to ou ouvido 
isto, n6o se possa pensar que isso n6o exista, 
assim como ao invBs se pode pensar que Deus 
n6o existe. Com efeito, se n6o se pode, por- 
que toda essa disputa & assumida contra quem 
nega ou duvida que exista uma tal natureza? 
Por flm, que tal ente seja tal de modo a n6o 
poder ser percebido, que apenas 6 pensado, 
sem a segura compreensdo de sua indubit6vel 
exist&nc~a, deve ser-me provado com algum ar- 
gumento que ndo se preste 2.1 dljv~da, e ndo 
com este; pois, quando compreendo aqu~lo qua 
ouv~, lsso j6 est6 em meu intelecto. Com este 
argumento, af~rmo ainda que podem existir, da 
mesma forma, todas as outras afirma@es in- 
certas ou tambbm falsas ditas por algubm do 
qua1 compreendo os palavras; e existir~am tam- 
b&m mais se eu, que ainda n6o creio neste ar- 
gumento, nelas cresse, enganado, como acon- 
tece frequentemente, 

3. 0 exemplo do pintor n6o 6 valido 

Portanto, nem mesmo o exemplo do pin- 
tor, qua j6 possui no intelecto a pintura que 
est6 para fazer, pode concordar bem corn este 
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argumento. Com efeito, a plntura, ainda antes 
de ser pintada, encontra-se na propria arte do 
pintor, e tal realidade na arte do artifice n6o & 
mais que parte de sua intelig&ncia, pois, como 
diz santo Rgost~nho, "quando um artesdo est6 
para construir um arm6ri0, antes ele o tem no 
mente; o arm6rio fabricado n6o & vida, porque 
vive a alma do artifice, na qua1 existem todas 
estas colsas antes de serem produzidas". 
Com efeito, como estas coisas na alma viven- 
te do artifice s6o vida, a n6o ser porque n6o 
s60 mas que a cihcia ou intelig&nc~a de sua 
alma? 

Ro contrhrio, de tudo aquilo que o inte- 
lecto percebe como verdadeiro, tando-o ouvido 
ou pensado, com excq6o das coisas que s6o 
conhecidas como pertencentes 2.1 propria natu- 
reza do mente, uma coisa & sem duvida o con- 
teudo verdadeiro e outra o proprio intelecto 
com que & captado. Portanto, mesmo que fos- 
se verdadeiro que existe o ente do qua1 nada 
pode ser pensado maior, este ser, todavia, 
ouvido e compreendido, n6o & como a pintura 
ainda n6o executada e presente no intelecto 
do pintor. 

4. Pods-se pensar que Deus n80 exista, 
seguindo o argumento de Rnselmo 

R isso acrescentemos aqu~lo que ob- 
servamos, isto 6 ,  que n60 posso, pelo fato de 
@lo ouvido, pensar ou tar no intelecto aque- 
le ante maior do que todas as colsas que se 
podem pensar, do qua1 se d~z que n6o pode 
ser outra coisa a n6o ser o proprio Deus, como 
n6o posso pensar ou ter no intelecto aque- 
le ante em base a uma coisa por mlm conhe- 
cida tanto pela sua esp&cie como pelo seu 
g&nero, tamb&m n6o posso pensar ou ter no 
intelecto, do mesma forma, nem sequer o pro- 
prlo Deus; justaments por este motivo, por- 
tanto, posso tambbm pensar que Deus ndo 
existe. 

Com efeito, ndo conhego a propria coisa, 
nem posso conjetur6-la a part~r de outra coisa 
que Ihe seja semelhante, pols tu mesmo ah- 
mas que ela & uma realidade de tal modo fel- 
to, que nenhuma coisa pode ser-lhe semelhan- 
te. De fato, se eu ouvlsse falor de um homem 
que me i: completamente desconhecido, do qua1 
lgnorasse tamb&m a ex~st&ncia, poderia toda- 
vla pens6-lo segundo a propr~a realidade que 
& o homem, por melo do nogbo especif~ca ou 
gsn&rlca em vlrtude da qua1 sei o que seja um 
homem ou o que sejam os homens. Todavia, 
poderia ocorrer, se quem me fala d~sso mentis- 
se, que aquele homem pensado por mlm n6o 
exist~sse, embora eu o tenha em todo caso 

pensado conforme uma realidade perfatamente 
verdadeira: n6o a realidade que seria aquele 
homem ind~v~dual, mas a realidade que & o 
homem em geral. 

Todavia, quando entdo o u ~ o  dizer "Deus" 
ou "o ente maior de todos", n6o posso t&-lo 
no pensamento ou no intelecto assim como 
teria aquela coisa falsa no pensamento ou 
no intelecto, porque enquanto posso pensar 
aquela coisa em conformidade com uma reali- 
dade verdade~ra e por mim conhecida, Deus, 
ao contr6ri0, n6o o posso absolutamente pen- 
sar a n6o ser apenas conforme as palavras. 
Mas apenas com as palavras se pode bem pou- 
co, ou nunca se pode, pensar 0190 de verda- 
deiro, porque quando se pensa deste modo 
ndo se pensa tanto na propr~a palavra, isto 8, 
no som das letras ou das silabas, que 6 urna 
realidade certamente verdadeira, e sim no sig- 
nif~cado da palavra ouvida. Mas este n6o & 
pensado como quem sabe o que aquela pa- 
lavra normalmente significa, isto &, como quem 
a pensa conforme uma real~dade verdadeira 
ao menos apenas no pensamento, e sim como 
quem n6o conhece aquele signlf~cado e o pen- 
sa apenas conforme o mov~mento do espirito 
provocado pela escuta de tal palavra, na ten- 
tativa de construir para s~ o significado da pa- 
lavra percebida. Seria verdadeiramente admi- 
rdvel, se pudesse faz&-lo colhendo a verdade 
da colsa. 

Rssim, portanto, e com certeza n60 dlver- 
samente, me consta ter at& agora em meu inte- 
lecto aquele ente, quando ougo e compreendo 
quem d~z que existe um ente maior do que to- 
das as coisas que podem ser pensadas. Que 
isto seja dlto a respe~to daquela af~rmagdo se- 
gundo a qua1 aquela sumo natureza j6 est6 em 
meu ~ntelecto. 

5. Se Deus 6 pensado 
apenas "secundum vocem", 
nBo se pode deduzir sua existincia real 

Que a sumo natureza exista necessaria- 
mente tamb&m na realidade, isso me & demons- 
trado dizendo qua, se n6o fosse osslm, tudo 
aquilo que existe na real~dade seria malor do 
que ela; portanto, ela n6o seria aquele ente 
maior do que todos, do qua1 j6 se provou que 
seguramente j6 est6 no ~ntelecto. R esta argu- 
mentag60 respondo: se & precis0 dizer, daqui- 
lo que n6o bode sequer ser pensado segundo 
a verdade de uma coisa qualquer, que est6 no 
intelecto, eu n6o nego que deste modo ele 
esteja tamb&m em meu ~ntelecto. Mas uma vez 
que disso n6o se pode de fato deduzir que ele 
exista tamb&m na realidade, 060 Ihe concedo 



absolutamente a exist&ncia real, at& que nd0 
me seja provada com um argumento indu- 
bit6vel. 

Quem diz que este ente existe, porque 
diversamente aquilo que & maior do que todos 
nbo seria maior do que todos, ndo presto sufi- 
ciente aten(do a quem est6 falando. Eu, com 
efeito, ndo dig0 ainda, ao contrdrio, nego ou du- 
vido, que este ente seja maior do que alguma 
coisa verdadeira, nem Ihe concedo outro ser se- 
n6o aquele, admitido que se deve cham6-lo 
"ser", de uma coisa completamente ignota que 
a mente se esforca pclra imaginar apenas se- 
gundo a palovra ouvida. Portanto, de que modo 
me & demonstrado que este ser malor existe 
na vsrdade da coisa, enquanto consta qua & 
maior do que todas as coisas, quando at& agora 
eu nego ou coloco em duvida justarnente este 
constor, n6o admitindo qua tal ante maior do 
que todos exista em meu intelecto ou em meu 
pensamento, nem mesmo naquele modo com 
o qua1 existem tambhm muitas colsas dubias e 
incertas? E primeiro necess6ri0, com efeito, que 
me sejcl certo que tal ser moior exlste em uma 
rsalidade verdadeira em algum lugar; entdo 
apenas, pelo fato de que t; malor do que to- 
das as coisas, nbo ser6 mais incerto que sub- 
sists tamb&m em si mesmo. 

6. 0 exemplo da llha Perdida 

Tomemos um exemplo. Rlgu&m diz que em 
alguma parte do oceano h6 uma ilha qua, por 
causa do dificuldade, ou melhor, da impossibi- 
lidade de encontrar aquilo que ndo existe, al- 
guns chamam "Perd~da". Eles fabulam que, muito 
mais do que se diz das llhas Rfortunadas, esta 
ilha & opulenta pela sua ~nestimdvel abund8n- 
cia de todo tipo de riqueza e de toda delicia; e 
que, sem possuidor ou habltante qualquer, seja 
superlor pela superabund6ncia de bens a to- 
das as outras terras habitadas em todo lugar 
pelos homens. Que algubm me diga tudo ISSO, 

e eu compreenderei facilmente este d~zer, no 
qua1 n6o h6 nenhuma dificuldade. 

Todavia, se depois acrescentasse, como 
se fosse uma consequ&ncia: nBo podes duvi- 
dar que esta ilha melhor do que todas as ter- 
ras existe verdadeiramente em algum lugar no 
realidade, mais do que o fato de ndo duvida- 
res que existe em teu intelecto; e uma vez 
que & melhor exlst~r ndo so no ~ntelecto, mas 
tambhrn na realidade, porque se ndo exist~s- 
se na realidode qualquer outra terra existente 
no realidade serla melhor do que ela, e assim 
a ilha j6 por t~ entendida como superior ndo 
seria superlor. Se este, digo, quisesse conven- 
cer-me com tais argumentos que ndo se deve 

mais duvidar da verdadeira exist&ncia daque- 
la ilha, ou eu crerla qua deseja brincar ou ndo 
saber~a a quem conslderar mais estulto, se Ihe 
concedesse ter razBo, e ele, se cresse ter es- 
tabelecido com alguma certeza a ex~st&ncia 
daquela ilha, sem ter-me antes demonstrado 
que a sua perfei~do se encontra em meu inte- 
lecto como uma colsa verdadeiramente e 
indubitavelmente existente, e nbo como 0190 
falso ou incerto. 

7. Critica final do argumento 

Estas coisas, no entanto, responderia 
aquele insipiente 6s objq6es. Quando se Ihe 
diz que aquele ente maior do que todos & tal 
de mod0 a n60 poder ser sequer pensado 
como n6o existente, e isto de novo ndo 6 de- 
monstrado de outro modo, a ndo ser dizendo 
que de outra forma ndo seria o ente maior do 
que todos, o insiplente poderla repetir a mes- 
ma resposta e dizer: quando fol que eu disse 
que na realidade verdadeira existe tal ente, ou 
seja, o "maior do que todos", de forma que dis- 
so se ma deva provar que ele existe tambhm 
no propria realidade, de modo a ndo poder ser 
sequer pensado como ndo existente? Em pri- 
meiro lugar deve-se por isso provar, com al- 
gum argumento certissimo, que h6 alguma 
natureza superior, isto &, malor e melhor do 
que todas as que existem, de modo qua disso 
possamos depo~s demonstrar todas as outras 
qualidades, das quais ndo pode necessaria- 
mente faltar o ente que & maror e melhor do 
que todos. 

Quando dspols se diz que esta sumo re- 
alidade ndo pode ser pensodo como n60 exis- 
tent~,  dir-se-la talvez melhor que sua n6o @XIS- 

t&nc~a, ou tambbm a poss~bllidade de suo ndo 
exist&ncia, ndo pode ser entendiclo. Com sfel- 
to, conforme o significado desta palavra, ndo 
se podem compreender as coisas falsos; que 
certamente podem ser pensadas, da mes- 
ma forma com que o ~nsipiente pensou que 
Deus ndo existe. Tamb&m su sei com absolu- 
to certeza que existo, mas sei ainda que po- 
deria tambdm ndo existir. 170 inv&s disso, com- 
praendo de modo indubit6vel que aquele ser 
que & sumo, isto 6,. Deus, existe e nbo pode 
ndo exist~r. 

Depois nBo sai se posso pensar que ndo 
existo, enquanto sei com absoluta certeza que 
existo. Mas se posso, por que ndo valeria o 
mesmo tambhm para todas as outras coisas que 
conhqo com a mesma certeza? Se ao invbs n6o 
posso, tal impossib~lidade ndo se referird ape- 
nos a Deus. 

Rnselmo, Proslogion 
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bs objegBes dc Gaunilon 

1. 0 exemplo da llha Perdida n6o 6 valido. 
Apenas aquilo do qua1 n60 se pode pensar 
o maior n6o pode 
ser pensado n6o existente 

Mas & como se, objetas, algu&m d~sses- 
se qua n60 se pode duvidar de que verdadei- 
ramente exista na rmlidade uma ilha do oceano, 
superior pelo suo Fertilidade a todos as terras. 
que pela dificuldade e at8 impossibil~dade de 
encontrar aquilo que n6o existe & chamada "Per- 
dida", porque algu&m a entende facilmente, 
logo qua Ihe & descrita corn palavras. Digo com 
toda seguranca que se algubm me encontrar 
uma coisa existente ou na propria realidade ou 
apenas no pensamento, al&m "daqu~lo do qua1 
ndo se pode pensar o maior", 6 qua1 se possa 
aplicar a concatena@o desta minha argumen- 
ta~do, encontrarei e Ihe dare1 a dha Perdida, 
que ndo mais se perdsrd. 

Mas jd se v& claramente que "aqu~lo do 
qua1 n60 se pode pensar o maior", que existe 
segundo uma raz6o de verdade t6o certa, ndo 
pode ser pensado como n6o existente. De ou- 
tra forma, com efe~to, ndo existiria de algum 
modo. Em suma, se algutm diz pensar que ele 
n6o exists, eu Ihe rebato que, quando pensa 
isso, ou pensa a190 do qua1 n6o se possa pen- 
sar o maior, ou ndo o pensa. Se ndo o pensa, 
n6o pode pensar que aquilo que ndo pensa 
ndo exista. Se, ao invhs, o pensa, certamente 
pansa a190 que n6o pode sequer ser pensado 
como ndo existente. Corn efeito, se pudesse 
ser pensado como ndo existents, poder-se-ia 
pensar qua tivesse urn principio e um fim. Mas 
isso ndo pode ser. Quem portanto o pensa, 
pensa algo que n60 pode sequer ser pensado 
como ndo existente. Mas quem pensa este algo, 
ndo pensa que ele ndo exista. Do contrdr~o 
pensa aquilo qua ndo pode ser pensado. Ndo 
se pode, portanto, pensar que "aqu~lo do qua1 
ndo se pode pensar o maior" ndo exista. 

2. R diferarya entre "pnsar" a "compreender" 
a impossibilidade de que Deus n60 exista 

Podes objetar que quando se diz que n6o 
se pode psnsar que esta suma realidade ndo 
exista, melhor se diria talvez que ndo se pode 
comprsandsr que ela n6o ex~ste ou tambbm 
possa n6o existir. Ro contrdrio, era precis0 di- 
zer justamenta que n60 se pode pensor. Com 
efeito, se eu tivesse dito que n6o se pode com- 
prssndsrque aquela realidade n6o ex~ste, tal- 

vez tu mesmo, que dizes que ssgundo o signifi- 
cado propr~o desta palavra ndo se podem com- 
preender as colsns falsas, objetarias que nada 
daquilo que exlste pode ser compreendido 
como n60 existente. € falso, com efeito, qua 
aquilo que existe ndo ex~sta. Por isso n6o saria 
proprio de Deus o ndo poder ser compreendi- 
do corno ndo existente. E se alguma das coisas 
qua cert~ssimamente existem pode ser compreen- 
dido como ndo existente, tambbm as outras 
co~sos certas podem da mesma Forma ser com- 
preendidas como ndo ex~stentes. 

Mas tudo isso ndo se pode certamente 
objetar, se cons~derarmos bem, a propos~to do 
Pensamento. Com efeito, tamb8m se nenhuma 
das coisas que existem pode ser compreendi- 
do como ndo existente, todavia todas podem 
ser psnsodos como ndo exlstentes, com exce- 
$60 do ente que ex~ste sumamente. Podem com 
sfelto ser pensadas corno n6o existsntes to- 
das e apenas aquelas coisas que t&m inicio ou 
fim ou uma conjun~do de partss e, como jd dis- 
se, tudo aquilo que ndo 6 corno tudo em algum 
lugar ou em algum tempo. Ro contrdno, n6o 
pode ser pensado como ndo exlstente apenas 
aquele ente no qua1 nenhum pensamento en- 
contra nem inic~o, nem Am, nem conjun<do de 
partes, e que 6 todo sempre e em todo lugar. 

Saibas, portanto, que podes pensar que 
n6o existes, enquanto sabes certiss~mamente 
que exlstes: eu me maravilho de que tenhas 
d~to n6o saber se podes pensd-lo. Com efeito, 
nos pensamos a ndo-ex~st&ncia de muitas COI- 

sas que sabemos que ex~stem, e a ex~st&nc~a 
de mu~tas coisas que sabemos que n6o existem: 
ndo julgando, mas flnglndo que seja assim como 
pensamos. Certamente podemos pensar que 
uma coisa ndo existe, enquanto sabemos que 
existe, porque ao memo tempo podemos aqul- 
lo e sabemos isto. E ndo podemos pensar que 
a coisa ndo exista, enquanto sabemos que exls- 
te, porque n60 podemos pensar que ela ao 
mesmo tempo exista e ndo ex~sta. Se algu6m. 
portanto, drstrngue de tal modo os dors signifi- 
cados desta expressdo, compreenderd que de 
nada, enquanto se sabe que existe, se pode 
pensar que n6o exista, e que de toda coisa, 
com exceq5o daqu~lo do qua1 ndo se pode pen- 
sar o maior, tambbm quando se sabe que exls- 
te, se pode pensar que ndo exista. Rssim, por- 
tanto, 8 propr~o de Deus o ndo poder ser 
pensado como ndo existente e, todav~a, ndo 
se pode rjensar que as coisos mult~plas ndo 
exlstam, enquanto existem. De que modo se 
pode todav~a dizer a respeito de pensar que 
Deus n6o existe, consider0 t&-lo explicado su- 
ficrentemente no meu opusculo. 

Rnsslmo. Prosloqon. 



I. Pedro S\belardo 

Abelardo (1079-1 142) reconhece a funs30 positiva da duvida em relaq%o a 
pesquisa, tambem teologica, enquanto fornece seu ponto de partida. 

Para superar a fase da duvida e, no entanto, necessario 
impor-se regras, como a analise linguistico-terminokgica do A duvida 
texto, a verificacao de sua autenticidade, suas relacdes com o y:,dy 
contexto, a pesquisa da maior objetividade possivel na exe- 
gese. 

A partir destas regras podemos entender o papel preponderante que 
Abelardo reserva a ratio critica tambem nas questdes que se referem a Deus. To- 
davia, nosso filosofo tinha bem claro o conceit0 da inatin- 
gi bilidade da natureza divina e, portanto, propunha como ob- n/nte//igeren e 
jetivo n%o tanto a verdade, e sim a verossimilhanca, ou seja, "comprehendere" 
uma cogniq%o acessivel a razao humana e n%o contraria a Sa- + 5 3 
grada Escritura. 

Introduz-se assim uma distincao entre intelligere e comprehendere: a ratio 
e a fides permitem o intelliqere, mas o comprehendere e dom exclusivo de - 
Deus. 

Na moral Abelardo traz a luz o papel da consciencia 
como fonte da intentio ou consensus animi. A alma humana 
seria teatro de impulsos que s%o involuntarios e instintivos e, 
portanto, pre-morais; a moralidade surge no momento em 
que a consciencia da seu consenso. 0 s  atos morais, portanto, 
s%o qualificados a partir do interno, pela inten@o de quem 
opera. 

0 carater intencional da consci@ncia moral faz com que 
os instintos e as inclinacdes n%o sejam maus porque, exatamente 
enquanto tais, precedem a esfera da moralidade. Mas, se estes 
n%o s%o maus, com maior raz%o tambem n%o o sera0 a corpo- 
reidade a qua1 se referem. Cai desse mod0 a prejudicial dua- 
lidade e anticorporeidade na concepqio do homem. 

0 "consensus 
animi" 
como fundamento 
da moral 
+ § 4  

0 corpo 
n5o e mau 
nem fonte de ma1 
- 9 4  

Nessa visao, a ratio (Iogica, dialetica) goza de autonomia propria, e tem 
regras especificas. Ela, todavia, se devidamente cultivada, leva a fe: daqui a ex- 
press%~ intelligo ut credam. A raz%o, porem, em nenhum caso 
- e, portanto, tambem no dos Padres e dos grandes teologos "Intelligo 
- chega a verdades definitivas, de mod0 que o saber humano ~f credam" 
se conclui de todo mod0 na forma de verossimilhanqa. + § 5 
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I ,l,,l., A vida e as obras 

Enquanto Anselmo de Aosta foi a fi- 
gura mais representativa do sCculo XI, Abe- 
lard? foi a figura mais prestigiosa do stculo 
XII. E precis0 referir-se aos seus escritos para 
compreender a gcnese dos mitodos das gran- 
des escolas universitirias do Duzentos. 

A luz de sua vida atormentada e inauieta 
e a luz de suas obras. ricas de fermentos criti- 
cos e de novas indicai~es metodol6gicas, Abe- 
lardo aparece como figura estimulante e anteci- 
padora de muitos problemas da Idade Media. 

Com a Historia calamitatum ("HistQia 
das minhas desditas"). Abelardo nos deixou 

r ,  

urna autobiografia interessante, viva, humana 
e, do ponto de vista historico, crivel. Nascido 
em Le Pallet, perto de Nantes, em 1079, filho 
de um militar que amava as letras, foi disci- 
pulo de Roscelino em Loches, de Guilherme de 
Champeaux em Paris e de Anselmo de Laon. 

Todavia. mais do aue humilde disci~u- 
lo. mostrou-se semme insatisfeito e critic0 em 
relaqiio 2s doutriAas professadas por seus 
mestres, sobretudo em relag50 B natureza dos 
universais e ao uso da diaktica. 

Depois de algumas tentativas de ter urna 
escola propria, primeiro em Melun e em se- 
guida em Corbeil, conseguiu abrir urna na 
colina de Santa Genoveva. em Paris. a aual 

2 L 

logo se encheu de estudantes e admiradores. 
0 period0 mais brilhante de seu ma- 

gistCrio coincide com os anos 11 14-1 11 8, 
quando ocupou a catedra da escola de No- 
tre-Dame, que foi o primeiro nucleo de urna 
universidade livre na Franca. 

Remonta a esse ~ e r i o d o  sua cklebre e 
dramitica aventura com a jovem literata He- 
loisa, ao fim da qua1 ela entrou para o con- 
vento e ele se tornou monge. 

No  Concilio de Soissons, em 1121, al- 
gumas de suas teses sobre o mistCrio da 
Santissima Trindade foram condenadas. No  
Concilio de Sens. em 1140. foram reieita- 
das como "desvios" outras teses suas, rela- 
tivas logica e ao papel confiado a ratio na 
investigaqso das verdades cristiis. Apelan- 
do ao papa por urna avaliagiio mais justa, 
no curso da viagem, cansado e prostrado, 
se detCm em Cluny, onde 6 recebido benevo- 
lamente por Pedro, o Veneravel. Foi ai que, 
recolhido e em oraciio. morreu em 1142. 

Pedro, o ~en&i;el, ditou o seguinte 
epitifio para o tumulo de Abelardo, que se 
celebrizou: "S6crates da Franqa, sumo Pla- 

tiio do Ocidente, modern0 Aristoteles, Emu- 
lo ou maior dos dialkticos de todos os tem- 
pos; principe dos estudos, famoso no mun- 
do; g h i o  multiforme, penetrante e agudo; 
tudo superava com o poder da raziio e a arte 
da palavra - esse era Abelardo" . 

E quando, vinte anos depois, Heloisa 
morreu, por sua vontade foi sepultada na 
mesma tumba do seu venerado Abelardo. 

Podem-se catalogar os escritos do in- 
quieto filosofo em quatro setores: logico, 
teologico, Ctico, autobiogrifico. 

1) No que se refere a 16gica: Glosas lite- 
rais (ao De interpretatione, ao De divisione 
de Boicio, a Porfirio e i s  Categoriae), publi- 
cadas pelos modernos com o titulo Intro- 
ductiones parvulorum (para os estudantes ini- 
ciantes) ou Introductiones dialecticae; Logica 
nostrorum; Logica ingredientibus (das pri- 
meiras palavras do texto); Dialectica. 

2) No que se refere teologia: a Theolo- 
gia christiana ou tambCm Theologia summi 
boni; Theologia ou tambCm Introductio ad 
theologiam ou Theologia scholarium (deve- 
se notar que Abelardo foi o primeiro a usar 
o termo Theologia como sintese da doutri- 
na crist5; antes dele, em santo Agostinho e no 
comeqo da Idade MCdia, Theologia desig- 
nava a especulag50 pag5 ou puramente filo- 
sofica sobre a divindade). AlCm disso, Com- 
mentaria in epistulam Pauli ad Romanos e 
Expositio in hexaemeron. No que se refere 
ao mttodo, C importante o Sic et non (Sim e 
niio), que representa urna boa colethea de 
sentenqas extraidas dos Padres e das Escri- 
turas sobre 158 problemas teologicos, onde 
as sentenqas siio contrapostas. 

3) No que se refere a Ctica: Ethica seu 
Scito te ipsum ("Conhece-te a ti mesmo") e, 
incompleto, o seu ultimo escrito, Dialogus 
inter judaeum, philosophum et christianum. 

4) Por fim, de carater autobiogrifico, 
a mencionada Historia calamitatum, o Epis- 
tolarium, a correspondincia com Heloisa, e 
as Poesias, que fazem dele um dos maiores 
escritores do seu sCculo. 

Na segunda glosa da Logica ingre- 
dientibus, Abelardo enuncia o principio se- 
gundo o qua1 e sob o estimulo da duvida 
que se empreende a pesquisa e C por meio 
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da pesquisa que se chega ao conhecimento 
da ve~dade. 

E uma formula geral que esclarece o 
carater "problematico" do pensamento, tan- 
to filosofico como teologico. E a premissa 
de qualquer investigag50 critica. A duvida, 
porim, C apenas o ponto de partida. NHo e 
absolutizada, sendo muito mais caminho 
para a pesquisa. Trata-se de uma "duvida 
metodica". 

Todavia, como veneer a duvida ou su- 
perar o impasse de posig6es contrastantes, 
e aproximar-se da realidade? 

Pois hem, para tal fim, a primeira re- 
gra impoe a analise do significado dos ter- 
mos de um texto, com todas as suas impli- 
cagoes historico-linguisticas. Uma analise 
lingiiistica que se impoe, porque nem sem- 
pre nos atemos i proprietas sermonis. 

A segunda regra imp6e a comprova- 
$50 da autenticidade do escrito, tanto no que 
se refere ao autor como no que diz respeito 
as eventuais corruptelas e interpolagoes. 

A terceira exige que o exame critic0 de 
textos dubios seja feito tendo como referen- 
cia os textos autcnticos, levando-se em conta 
eventuais retratagoes e correg6es. 0 que sig- 
nifica que um texto deve ser interpretado no 
quadro de todo o corpus da obra de um au- 
tor. Por fim, niio se deve confundir as opini6es 
citadas com a opiniiio pessoal do autor e, so- 
bretudo, niio interpretar como solug50 aqui- 
lo que o autor apresenta como problema. 

Trata-se de normas critico-exegkticas de 
carater geral, embora formuladas para resol- 
ver o problema dos dicta dos Padres ou para 
esclarecer trechos controversos ou obscuros 
da Escritura. Abelardo decidiu aplicar essas 
normas para dar cariter cientifico i investiga- 
$50, mas, ao mesmo tempo, tinha a convic- 
$50 de que nem sempre essas regras permi- 
tem a superag50 dos contrastes ou penetrar 
o significado dos textos biblicos. Mesmo 
conclamando a niio se renunciar jamais a pes- 
quisa critica, ele n5o hesita em destacar o li- 
mite de nossa mente para entender plenamen- 
te os ensinamentos dos Padres ou da Biblia. 

,,a t'i"l f\ "patio" " I 
e seu pxpeI m a  teologia 

Abelardo exalta a dialktica, centrada 
na quest50 das relagoes entre voces e res (das 
quais falaremos), porque C na fidelidade as 

normas da 16gica que se concretiza a pro- 
pria ratio, revelando assim o seu efetivo 
poder especulativo, sem condenag6es faceis 
ou exageros pretensiosos. Substancialmen- 
te, ao cultivar a diaktica, Abelardo preten- 
dia cultivar a ratio. Esta. Dortanto, t uma , . 
espCcie de instrumento, ou melhor; a sede 
da conscicncia critica de teses ou afirma~ijes, 
n5o acolhidas somente com base na autori- 
dade do proponente, mas tambCm com base 
na tomada de conscitncia do seu conteudo 
e dos argumentos apresentados em sua sus- 
tentaciio. 

A raz5o dialktica, portanto, C raz5o cri- 
tics, raz5o que se interroga continuamente 
ou razz0 como pesquisa. Claro, sua extens50 
e aplicagiio a todos os campos (incluindo as 
auctoritates dos Padres ou da Escritura) apa- 
receram aos olhos dos contempor2neos co- 
mo uma esptcie de dessacralizaqiio das ver- 
dades cristiis, suscitando asperas pokmicas 
por colocar a ratio critica entre o pensamen- 
to humano e o Logos divino. 

Compartilhando sua posigHo, Heloisa 
chegou a escrever a Abelardo dizendo que, 
sem essa ratio critica. a Biblia seria como 
um esoelho colocado diante de um ceno. E, 
com deito, era a isso que Abelardo vkava: 
tornar mais compreensivel o mistkrio cris- 
tiio, n5o profana-lo nem degrada-lo. Tanto 
que, falando a proposito de sua exposigiio 
sobre o dogma da Trindade, ele declara: 
"Nbs n5o 6rometemos ensinar a verdade. 
aue. como C sabido. nem nos nem nenhum 
1 ,  

outro mortal pode alcangar desse modo, mas 
apenas propor algo de verossimil que seja 
acessivel a raziio humana e n50 contrario a 
Sagrada Escritura". 

0 refinamento da ratio, portanto, orien- 
ta-se para o "verossimil" no discurso de di- 
vinis,-do qual pretende apresentar um co- 
nhecimento aproximativo-analogico, sem 
nenhuma pretensiio de exaurir o seu con- 
teudo. Pois hem, mesmo tendo conscitncia 
dos limites da raziio, Abelardo considera 
necessaria a investigag50 critico-racional 
para subtrair os enunciados cristiios a qual- 
quer acusagao de absurd0 e, o que C mais 
importante, torna-10s de alguma forma aces- 
siveis a intelinincia humana. Trata-se de um 

L, 

esforqo programitico em que o discurso fi- 
losofico n5o revoga o discurso teologico, 
mas sim o facilita e o torna acessivel e, por- 
tanto, a raz5o n5o elimina a fC,  mas a cor- 
robora. 

Nesse contexto, Abelardo distingue o 
intelligere do comprehendere, afirmando 



que a ratio e indispensavel para a inteligi- 
bilidade, n2o para a compreensiio das ver- 
dades cristzs. 

0 intelligere C obra conjunta da ratio e 
da fides, ao passo que o comprehendere C 
dom exclusivo de Deus, que concede aos 
homens doceis a sua g r a p  o dom de pene- 
trar no cerne de seus mistirios. 

A raziio C necessaria para que a f C  n2o 
se reduza a uma vazia e mecinica prolatio 
verborum ou a ace i t a~ io  acritica e passiva 
de um corpus de formulas sacrais: a g r a p  
ou donum Dei i necessaria para que nos 
deixemos permear e invadir por aquelas ver- 
dades. /2 

4 Principios fundamentais 
da ktica 

Abelardo dedicou ao problema da vida 
moral um tratado conspicuo, de claro sa- 
bor socratico, a Ethica seu Scito te ipsum. 

Na itica, Abelardo evidencia a conscign- 
cia como centro de irradia~iio da vida mo- 
ral, fonte da intentio ou consensus animi. 
Esse e o fator primario e o motivo basico 
da vida moral ou, ainda, aquilo que quali- 
fica como boas ou mas as aqdes: "N2o se 
pode chamar de 'pecado' a propria vontade 
ou o desejo de fazer aquilo que n5o e licito, 
mas sim o consentimento a vontade ou ao 
desejo". 

Abelardo, portanto, distingue clara- 
mente o plano da instintividade do plano 
propriamente consciente e rational. 0 pri- 
meiro, constituido pelas inclinaqGes, os im- 
pulsos e os desejos naturais, C prC-moral, 
ao  passo que o segundo, constituido pela 
iniciativa do sujeito e, portanto, por suas 
intenqdes e propositos, C verdadeiramente 
moral. 

A acentuaqiio do elemento intentional 
como fator determinante da vida moral tem 
objetivo triplice em Abelardo. 

a )  0 primeiro e representado pela neces- 
sidade de interiorizar a vida moral, que, em 
sua opiniao, reside na alma, em cujo interior 
se cumpre o bem ou o ma1 antes de se exte- 
riorizar em atos especificos. E isso em aber- 
ta polcmica com o legalism0 Ctico, bastante 
difundido no sCculo XI1 e freqiientemente 
codificado nos chamados Libri poenitentia- 
les ou casuistica, nos quais classificavam-se 
pecados e penas. 

b )  0 segundo objetivo perseguido por 
Abelardo com a doutrina da intentio cons- 
titui-se pela convicc5o de que nosso corpo 
n2o C poluido estruturalmente pela concu- 
pisccncia nem esta tomado pela presenqa 
inevitavel do mal, do qua1 deva libertar-se 
por meio do contemptus mundi ou despre- 
zo pela vida terrena. As estruturas corporeas, 
as inclinaqdes ou paixoes humanas, em si 
mesmas, n5o siio pecaminosas sen50 em con- 
sequcncia da ades2o voluntaria as suas soli- 
citaqoes. Acentuando a importhcia da in- 
tentio, portanto, Abelardo pretende propor 
a discuss50 a concepqao antropologica im- 
perante de tip0 dualista, tendencialmente 
pessimista, e recuperar a iniciativa do sujei- 
to, dando novamente ao homem a respon- 
sabilidade por suas aqdes. 

C )  0 terceiro objetivo C o de contestar 
o estilo t5o difundido, tanto ontem como 
hoje, de julgar facil e peremptoriamente a 
vida do proximo sem procurar conhecer os 
seus fins e objetivos. " 0 s  homens julgam 
- escreve Abelardo - aquilo que lhes apa- 
rece, n2o tanto aquilo que lhes esta oculto, 
sem levar em conta tanto a punibilidade da 
culpa como o efeito da a@o. Somente Deus, 
que n2o olha para as aqdes que fazemos, 
mas sim para o espirito com que as faze- 
mos, avalia com base na verdade as razoes 
de nossa intenqiio e examina a culpa com 
juizo perfeito". 

credam" 

Se a express20 que resume o pensa- 
mento de santo Anselmo C credo ut intelligam, 
a express20 que pode sintetizar o esforqo te6- 
rico de Abelardo e intelligo ut credam. A 
logica, ou melhor, a dialitica, i cikncia au- 
t h o m a  e, portanto, uma filosofia racio- 
nal, mas "o fim do itineririo filosofico C 
Deus". Em Abelardo, a ratio n2o C imedia- 
tamente serva da teologia, porque C culti- 
vada em si mesma, para possuir seus ins- 
trumentos e adestrar-se no seu uso. Mas 
tal e s fo r~o  e tal obra estiio conclusivamen- 
te em fun@o da melhor compreensiio das ver- 
dades da fC. 

Assim como para Anselmo, tambCm 
para Abelardo C a revelaqao divina que ofe- 
rece os conteudos que, depois, C preciso es- 
clarecer e explicitar com analogias e similitu- 
des. Mas, diferentemente de Anselmo e de 



seus contemporiineos, ele nHo crE que a ra- sivas. Dai seus conflitos com as autoridades 
zHo possa dar explicaqoes definitivas. e com a tradiqso. Mas o esforqo de Abelardo 

Todas as explicaqoes dos filosofos, bem para aprofundar corn a razHo os problemas 
como dos Padres e dos teologos, siio opinioes, mhximos da teologia foi apenas contrasta- 
mais ou menos abalizadas, mas nunca conclu- do, e nHo bloqueado, por esses conflitos. 



Abelardo, todavia, passou para a historia tambem pela posiqlio que assu- 
miu na secular questiio dos universais. As soluc$5es oferecidas a tal problema a 
partir da especu1at;ao medieval eram as seguintes: 

o realism0 1) 0 realism0 extremo de Escoto Eriugena, Guilherme de 
exagerado Champeaux e, em parte, de Anselmo de Aosta, que afirma que 
+ 5 3.2 os universais existem em si, como Ideias plat6nicas, ou seja, ante 

rem, antes das coisas. 
Assim como as ldeias arquetipicas sEio o modelo da realidade, o conhecimen- 

to  delas e indiretamente o conhecimento da realidade. 

2) 0 nominalismo - posi@o assumida sobretudo por Ros- 
celino - segundo o qua1 o universal seria puro nome que desig- 
na uma multiplicidade de individuos. Em tal sentido o conhecimen- -+ 5 3.3 to so pode ter resultados ceticos, porque nao existe nenhuma 
ligaqiio substancial entre as palavras/conceitos e as coisas. 

3) A estas posiq6es acrescenta-se a de Abelardo, que se pode chamar de 
conceitualismo. 0 s  universais, observa Abelardo, niio existem na natureza e sim 

em nossa mente (post rem) como conceitos; estes se formam 
quando a mente, no process0 cognoscitivo-a bstrativo, distin- 

conceitua'ismO gue e separa os diversos elementos que estlio compactados na -+ 5 3.4-3.5 realidade dos seres concretos. Nos conceitos universais o inte- 
lecto separa de mais entes semelhantes um mod0 de ser co- 

mum, e este e o conceit0 universal para aquele grupo de individuos. Desse modo, 
porem, nlio e captada a essencia das coisas, mas seu status communis; por conse- 
guinte, nlio podemos conhecer a realidade em si - esta e conhecida somente por 
Deus -, mas propriamente nossos conceitos, que exprimem apenas parte da rea- 
lidade: exatamente a certa condi@o de natureza da qua1 mais objetos participam. 

0 realismo moderado - tipico sobretudo de santo Tomas - segundo o 
qua1 os universais subsistem: ante rern como Ideias-arquetipos na mente de Deus; 

in re como formas das coisas (no mod0 de Aristoteles); e post 
o realismo rem, na mente do homem, como conceitos. 
moderado Notemos que neste caso a coloca@o post rem depende 
-+ 53.6 da coloca@o in re que, por sua vez, depende da ante rem. 

0 s  estudos "gramaticais" foram parti- 
cularmente cultivados nos stculos IX-XII. Per- 
mitindo ingressar progressivamente no mun- 
do dos sinais lingiiisticos, o desenvolvimento 
desses estudos, que tiveram impulso notavel 
na escola de Chartres, resultou em madura 
conscitncia da relaqio entre voces e res, que 
era precis0 estudar e explicitar de quando em 

vez. Por essa razao, Joio de Salisbury, disci- 
~ u l o  de Bernardo de Chartres, afirmava que 
"a gramitica C o berqo de toda filosofia". 

A lenta passagem da auctoritas para a 
ratio, a que conduziam os estudos "grama- 
ticais", explica a reaqio difundida dos tra- 
dicionalistas, para os quais a palavra dos 
Padres e da Biblia devia ser meditada e as- 
sumida como norma de vida e n io  profana- 
da ou laicizada atravts do uso e das distin- 
q6es dos instrumentos "gramaticais". Sio 
Pedro Damiio (1007-1072), que represen- 



ta t5o bem essa reaq50, no tratado Sobre a 
perfeigzo monastica chega a considerar que 
o iniciador desses estudos foi o diabo: "Nio 
disse ele 'vos sereis como deuses'? 0 s  nos- 
sos progenitores aprenderam com o tenta- 
dor a declinar Deus e a falar dele no plural". 

Relacionada com os estudos gramati- 
cais e seu posterior desenvolvimento, a dza- 
litica levou ainda a maior exaltaq50 da ratio. 

A prop6sito disso, escrevq Berengario 
de Tours (falecido em 1088): "E pr6prio de 
um grande coraq5o recorrer a dialitica para 
cada coisa, pois recorrer a ela i recorrer a 
raziio, de mod0 que aquele que a ela n5o 
recorre, sendo feito a imagem de Deus se- 
gundo a raz50, despreza a propria dignida- 
de e n5o pode renovar-se dia-a-dia a ima- 
gem de Deus". 

A intima ligaqiio entre os estudos gra- 
maticais e a dialitica foi evidenciada sobre- 
tudo por Abelardo. 

Identificada com a logica e, portanto, 
com a ratio in exercitio, a dialitica imp6e o 
rigor na investigaqio, que se concretiza na 
analise dos termos do discurso, atravis de um 
exame critic0 do process0 de "imposi@o" das 
voces ou termos i s  res designadas e pela iden- 
tificaqzo do  papel que tais voces desempenham 
na estrutura e no context0 do discurso. 

3 0 pvoblema dos u~iversais 

f\ quest& da  relaC60 dos nomes 

e dos conceitos mentais cam a ~eal idade 

A relaqao entre voces e res, entre lingua- 
gem e realidade, que esta no centro dos estudos 
gramaticais e da dialitica, constitui o elemen- 



to essencial da questiio dos universais, viva- 
mente debatida no sCculo XI1 por suas im- 
plicaq6es linguisticas, gnosiologicas e teold- 
gicas. 

0 problema dos universais, com efei- 
to, diz respeito ii determinaqiio do funda- 
mento e do valor dos conceitos e termos 
universais - por exemplo, "animal", "ho- 
mem" - aplicaveis a urna multiplicidade de 
individuos. 

Mais em geral, trata-se de um proble- 
ma que diz respeito a determinaqiio da rela- 
q5o entre as ideias ou categorias mentais, 
expressas com termos linguisticos, e as rea- 
lidades extramentais; ou, em ultima anali- 
se, C o problema da relaqiio entre as uoces e 
as res, entre as palavras e as coisas, entre o 
pensamento e o ser. 

0 problema envolve, portanto, o fun- 
damento e a validade do conhecimento e, 
em geral, do saber humano. Podemos ainda 
reformular a questiio do seguinte modo: os 
uniuersalia siio ante rem, in re ou post rem? 

0 realismo exagerado C a tese segundo 
a qual os termos universais s5o res ou enti- 
dades metafisicas subsistentes. 

0 mais conhecido defensor dessa teo- 
ria realista dos universais foi Guilherme de 
Champeaux, que nasceu em 1070 e morreu 
em 1121. Em sua opiniiio, ha perfeita ade- 
quaqao ou correspondincia entre os concei- 
tos uniuersais e a realidade. Trata-se de urna 
linha teorica cuja inspiraqiio de fundo i de 
clara ascendencia platkica. 

Originalmente, essa tese teve grande sig- 
nificado, pois mostrava que a gramitica, a 
retorica e a logica niio tinham valor simples- 
mente linguistico-formal. Jb se disse que, 
quando Joiio Escoto Eriugena apresentou sua 
interpretas50 realista dos universais, "pro- 
vocou grande estupor". Com efeito, naquele 
dado momento historico, tal concepqiio, es- 
tabelecendo estreita correspond2ncia entre o 
pensamento e a realidade, representou a 
reualoriza@o da inuestiga@o ldgico-filosci- 
fica. 0 estudo da linguagem, portanto, era o 
estudo da realidade, e, sendo esta urna teofa- 
nia, era o estudo da propria manifestaqiio de 
Deus, daquele Deus sobre cujas ideias uni- 
versais e eternas as coisas eram modeladas. 

Todavia, com o desenvolvimento dos 
estudos gramaticais, ao ser retomada e re- 
proposta por Guilherme de Champeaux, 
essa teoria ja pareceu reacionaria, alCm de 

Realismo exagerado. Trata-se da 
posiq%o plat6nica levada as extremas 
conseqiGncias. 0 s  universais seriam 
entes reais, subsistentes em si, ldeias 
eternas e transcendentes que t@m 
funq%o de arquetipo e paradigma em 
relaqao aos individuos concretos. 

infundada. Essencialmente, era urna concep- 
siio metafisica rigidamente tradicionalista. 
Se os universais s5o reais em si mesmos e 
estiio tambim essencialmente presentes em 
cada urn dos individuos, entiio estes em nada 
diferem entre si pela esscncia, mas somente 
pela variedade dos acidentes. 

As razoes gerais que levaram Abelardo 
a rejeitar a tese de seu mestre Guilherme siio 
as seguintes: a primeira 6 extraida do De in- 
terpretatione de Aristoteles, segundo o qual 
o universal 6 aquilo que e' predicavel de ua- 
rios entes. Se isso i verdade, o universal niio 
pode ser urna res, um ente objetivo que, en- 
quanto tal, niio pode funcionar como pre- 
dicado de outro ente, segundo o principio 
res de re non praedicatur. A segunda C a 
desvaloriza@o do individuo, que so existe 
na realidade. Com efeito, a teoria da identi- 
dade ou soluqiio realista, ao atribuir urna 
substincia numericamente idintica a todos 
os seres classificados com o mesmo concei- 
to universal, torna puramente acidental a 
sua distinqiio, baseada somente em formas 
ou propriedades acidentais. Em um perio- 
do de exaltaqiio da ratio e, portanto, do in- 
dividuo no plano filosofico, alCm do nivel 
social, essa tese so poderia parecer reacio- 
niria ou falsamente tradicionalista. 

A tese que se contrapoe ao realismo exa- 
gerado de Guilherme i o nominalismo de Ros- 
celino de Compikgne, que nasceu por volta de 
1050 e morreu pouco depois de 1120. 

Em sua opiniiio, os universais ou con- 
ceitos universais niio tern nenhum valor, nem 
semintico nem predicativo, niio podendo se 
referir a nenhuma res, dado que todas as 
coisas existentes siio singulares ou separadas 
(discretae), e nada existe alCm da individua- 
lidade (nihil est praeter indiuiduum). 



Capi'tulo decimo - f\Lelnrdo e a 9rundr controvhvsio soL3r.i. os  ~zniversuis 
169 

Nominalirmo. Trata-se de uma po- 
si@o ceticizante que rejeita completa- 
mente toda forma de platonismo. 0 
universal seria simples nome que indi- 
ca uma multiplicidade de individuos e 
nada mais. Nao apenas n2o tem um 
status ontologico, mas tambem nao tem 
um status Iogico fundativo da palavra. 

Trata-se de uma teoria que, negando 
qualquer valor aos universais, revela-se fun- 
damentalmente cCtica, porque anula alguns 
instrumentos d o  conhecimento humano, o 
qual se torna simples atividade analitica de 
fatos concretos e individuais, incapaz de as- 
cender a niveis de carater geral. 

A maior fonte de dados sobre o nomi- 
n a l i s m ~  de Roscelino C constituida pelo De 
incarnatione Verbi. de Anselmo de Aosta. 
ao  qual remonta a definiqzo segundo a qual 
os universais seriam para Roscelino meros 
flatus vocis ou simples emissdes de vocabu- 
los, sem que os termos universais remetam 
a algo de objetivo. Anselmo explica tal nomi- 
n a l i s m ~  com o fato de que a razz0 esta t5o 
envolvida "nas imaginaq6e.s corporeas" a 
ponto de n5o poder mais se libertar, inca- 
paz de se elevar acima das realidades indivi- 
duais e materiais, incapaz de distinguir a 
intelecqzo universal da razio dos dados par- 
ticulares da fantasia e dos sentidos. 

lares ou universais szo os sermones ( . . . ). Di- ~, 

gamos, portanto, que os sermones 6 que s5o 
universais, ja que desde a origem, isto e, des- 
de a instituiqao dos homens, receberam a pro- 
priedade de serem predicados de muitos". 

Na realidade. Dara Abelardo. tudo i in- 
3 1  

dividual, C unidade compacta ou singular 
de matiria e forma. Apesar disso, pelo pen- 
samento, a ratio humana tem o poder de dis- 
tinguir e separar os diversos elementos que 
subsistem unidos na realidade. Analisando 
e comparando os diversos seres singulares 
no processo cognoscitivo-abstrativo, a ratio 
esta em condiqdes de captar entre os indivi- 
duos da mesma espCcie um aspecto peculiar 
que eles compartilham. 

E nessa similitudo ou status commu- 
nis, captado pelo intelecto, se baseiam os 
conceitos universais, que, diferentemente dos 
conceitos singulares, n5o nos d5o a forma 
pr6pria e determinada dos individuos, mas 
somente a imagem comum de uma plurali- 
dade de individuos. 

Conceitualismo. Trata-se de uma 
forma de aristotelismo reelaborado 
sobretudo por Abelardo: o univer- 
sal, embora nao sendo um arquetipo 
ideal, e urn conceito significativo ob- 
tido por abstraqao. 

Enquanto os realistas propunham o pro- 
blema dos universais no campo estritamente 
metafisico, ontologizando os universais, isto 
6, sustentando que eles S ~ O  res ou entidades 
metafisicas, os nominalistas, em oposiqzo ra- 
dical, puseram em crise o valor significante 
dos termos universais. Mas tanto uma como 
a outra teoria tiveram de suportar severas cri- 
ticas. Se o universal G o  i res nem apenas 
vox ou flatus vocis, ent5o o que C ?  

Abelardo, o mais empenhado nesse de- 
bate, escreve: "Ha outra teoria acerca dos 
universais que 6 mais conforme com a ra- 
z z ~ :  C a que nzo atribui a universalidade nem 
a res nem as uoces, sustentando que singu- 

Deve-se precisar que o status communis 
nao denota realidade substancial ou essin- 
cia comum. Ele indica apenas um modo de 
ser, uma condipio de natureza comum aos 
individuos da mesma espicie. 0 homem 
como essgncia n5o existe, mas o ser-um-ho- 
mem C condiqgo real e concreta, que 6 co- 
mum a todos os homens concretos. 

0 que 6 ent5o o universal? Do ponto 
de vista genetic0 e semintico, 6 urn sermo, 
"que C $erado pelo intelecto e gera o inte- 
lecto". E um conceito ou discurso mental 
que brota de processo de abstraqiio mas corn 
bases objetivas, ou seja, C express50 do  ser 
sobre bases logicas e lingiiisticas. 



Em base ao que dissemos, C claro que a 
posiqiio de Abelardo aparece de certo mod0 
como intermediaria entre os dois extremos 
opostos. Ela oferece traqos que ti2m certo sa- 
bor de realismo moderado, enquanto admi- 
te que o universal tem como fundamento o 
status communis, ou seja, o mod0 de ser dos 
individuos da mesma espCcie; mas ele nega, 
como dissemos, que isso denote uma realida- 
de substancial in re subsistente por si (as reali- 
dades subsistentes por si siio os individuos). 

Por outro lado, Abelardo inclina-se a ad- 
mitir que existem IdCias substanciais das coi- 
sas, mas apenas na mente de Deus como "ar- 
quhipos" ou modelos (ante rem, em sentido 
plat6nico); mas, como tais, nos niio as conhe- 
cemos. 

A posiczo do "realismo moderado" 

que ser6 assumida por sanfo G m 6 s  

e se impor6 como clbssica 

Para sermos mais exatos, portanto, de- 
vemos dizer que Abelardo, i medida que 
afirma que o universal para nos existe so- 
bretudo post rem, isto 6, que C urn conceit0 
mental abstraido da realidade individual, C 
um "conceitualista", embora com certo tra- 
qo de realismo moderado. 

0 realismo moderado por excelcncia 
sera sobretudo o de santo Tomas, que sus- 
tentari que o universal existe: 

a )  tanto ante rem na mente de Deus 
como arquitipo (corno queria Platiio, mas 
repensado em otica criacionista); 

b) como in re, isto C, nas coisas, como 
forma que estrutura ontologicamente os in- 
dividuos (como aueria Aristoteles, embora 

W Realismo moderado. Trata-se de 
uma posi@o mediana entre a concep- 
@o platbnica e a aristotelica. 0 s  uni- 
versais t@m triplice vakncia: 
1) se considerados como transcenden- 
tes e anteriores as coisas (na mente 
de Deus) correspondem as ldeias pla- 
tbnicas; 
2) se considerados como imanentes e 
presentes nas coisas (nos corpos indivi- 
duais) correspondem as formas aristo- 
telicas; 
3) se considerados como abstratos e 
posteriores as coisas (na mente hu- 
mana) correspondem aos conceitos 
Iogicos. 

repensad; em 6t;ca criacionista); ' 
c) como tambkm post rem, como con- 

ceito mental (corno pensava Aristoteles). 
Esta problematica do universal dara lu- 

gar a riquissimo florescimento de estudos 
sobre a linguagem e sobre a logica nos secu- 
10s seguintes, como veremos. 

Quadro simbtico geral 

do problems dos uni~ersais 

e das suas solucoes 

Para concluir este ponto, traqamos um 
quadro sinotico, que resume sinteticamente 
as coisas ditas sobre as soluc6es do proble- 
ma dos universais e antecipa-algum A 

' 

de que pouco a pouco trataremos. 
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DISPUTA SOBRE OS 

0 s  universais 
podem ser 

ante rem post rem 
isto 6, antes ou seja, , das coisas sensiveis, , na mente I 

I ou seja, 
I \ como conceitos I 

\ existem em si 
\ abstratos 

7 
I 

REALISMO EXAGERADO 

Foi a tese I 1  

de Guilherme de Champeaux ~ 
e em parte de Anselmo. 

Retoma posi~bes plat6nicas , 

CONCEITUALISMO 

Foi a tese propugnada 
sobretudo por Abelardo 

que, portm, 
admitia certa rela@o 

com a realidade das coisas 
no que se refere 

, ao status communis 

\ 4 

in re como puros , 
I ou seja, , I llomes 
nas coisas sensiveis, , , sem uma rela@o ) 

I \ estrutural 1 
I 

como suas 
conota~des 
ontobgicas 

I 

Foi a tese propugnada 
por Roscelino 

e tambtm por Ockham. 
0 universal 

t puramente um nome 
que se refere 

a mais individuos 

REALISMO MODERADO 

Foi a tese de Tomis: 
os universais existem ante rem 

na mente de Deus, 
in re como forma das coisas, 

e post rem como conceit0 mental 



a urn arnigo 

Ern umo corto intitulodo Rbaelard~ ad 
amicum suum consolator~a nosso hiosofo re- 
ioto em pnmeiro pessoo umo versdo subs- 
tonc~olrnente oceltovei de suo vido 

Suo ~ntengdo ndo ero o de consoior urn 
omigo infeliz, mos o de desofogor os pro- 
prios sentlrnsntos em urn momento porticu 
lorrnente deiicodo de suo wdo 

Nasc~ em uma alde~a chamada Pala~s, oue 
est6 bs portas do Rretanha Menor, cerca de dito 
rn~lhas a oriente de Nantes. Minha terra de ori- 
gem ou o sangue que corre em mnhas velas 
deram-me ndo so certa agudez ~ntelectual, mas 
tarnbbm o gosto pelos estudos Iiterdr~os. Tam- 
bbrn rneu pal, de resto, antes de abrapr a vida 
de soldado, tinha certa culturn literdria: t~nha tarn- 
bbm tal pa~xdo pelos livros que qu~s dar a todos 
os f~lhos uma boa cultura antes de encam~nhd- 
10s ao servi~o das armas. Fez o mesmo tarnbbm 
comigo. Eu era o filho prirnog6nlto: consequen- 
ternente, era-lhe o mas caro, e com malor cui- 
dado atendeu 6 minha instru<do. Para rnim, es- 
tudar era mu~to f6c1l e agraddvel; ded~quel-me 
bs letras com tank pa~xbo e tal f o ~  o fascin~o 
qua elas exerceram sobre rnlrn, que 1090 me 
deed a renunclar b carrelra m~litar, 6 heran~a e 
a meus direitos de pnrnog6nlto em favor de meus 
1rrn6os: em outras palavras, abandone~ deflnitl- 
vomente a cork da Marte para ser educado no 
selo de M~nerva. E, uma vez que entre todas as 
d~sc~pl~nas filosoficas eu preferla as armas cia 
d~albt~ca,' por causa de seus rac~ocin~os argu- 
tos, posso d~zer que troquel as armas da guerra 
por estas armas e preferi aos tr~unfos milltares 
as v~tor~as nos d~sputas hlosof~cas. 

Desse modo, pus-ma a percorrer as v6- 
rlas provinc~as como um per~pat&t~co,~ e me dl- 

'Como dioietico entande-sa oqu n nrta do rococno n 
pnrta do 1091co qua ansno a orgumantor 

"om esta tarmo Rbelordo quar indcnr sun condjZio 
da ciancus vogons anqunnto se dasocovn da ascoo em 
QSCO/CI 

rigi aonde eu ouvla dizer que se estudava esta 
arte, enfrentando qualquer tipo de discuss60. 
Cheguei Finalrnente a Paris, onde j6 h6 tempo 
os estudos de dialbtica haviam alcan(ado de- 
senvolvirnentos excepcionais, e Frequentei a 
escola de Guilherme de Champeaux, que con- 
s~dero o mals Importante de meus mestres, pela 
sua prepara@o e fama, neste carnpo. Em urn 
pr~rneiro tempo trabalhe~ muito bem corn ele, 
mas clepo~s nosscls rela@es se desgastararn, 
porque eu comepra a cr~ticar algurnas de suas 
idbias e ndo tamla dernonstrar-the que fre- 
quenternente era ele que errava, tanto que na 
rnaioria das vezes quem saia vencedor de nos- 
sas disputas era eu. Par outro lado, minha se- 
guranGa e rninha bravura suscitavam tambbm o 
desdbrn e a ~nveja dos outros discipulos que 
estudavam comigo, sobretudo porque eu era o 
mais jovem e o ultimo que hav~a chegado. 

Rqu~ tiveram ~nic~o rn~nhas desgra~as, que 
perduram a~nda hoje: quanto rnais minha fama 
crescla, mais aumentava a inveja de todos em 
relqdo a mim. No f~rn, supervalorizando talvez, 
dado a idade, m~nhas reals capac~dades, aspi- 
rei, apesar de ser pouco mais que um jovem, 
dir~glr urna escola. Procure1 logo o lugar onde 
poderia empreender esta at~vidade e pareceu- 
me t&-lo descoberto em Melun, uma c~dadez~- 
nha entdo farnosa e, albm d~sso, res~d&nc~a real. 
Mas meu mestre lntulu mmhas inten~des e re- 
correu a todos os melos e a todos os subterfu- 
910s 6 sua disposig60 para relegar a mim e a 
rn~nha escola o rnais d~stante possivel de Par~s: 
procurava, na real~dade, antes alnda que eu 
de~xasse sua escola. ~mped~r-me de Fundar uma 
escola proprlo, e faz~a de tudo para tiror-me o 
lugar que eu escolhera. Por sorte, porbm, ele 
t~nha a hostilidade de d~versos dos senhores 
daquela c~dadezinha, e eu, graps tarnbbm ao 
apolo deles, consegui coroar rneu sonho; al16s. 
seu propr~o comportamento abertomente host11 
ajudou-me a granjear um grande nurnero de 
slmpatlos. 

Por outro lado, depo~s deste rneu exordio 
no enslno, m~nha farna no campo da d~al&tica se 
d~fund~u enormemente e pouco a pouco obscu- 
receu n6o so a de meus velhos componhe~ros 
de estudo mas tarnbbrn a do proprio Guilherme 

Bern depressa os bons resultados obt~dos 
me induziram, talvez supervolorizando novamen- 
te m~nhas reals capacidades, a transfer~r m~nha 
escola para Corbe~l, cidadez~nha prox~ma de Pa- 
ns, tarnbbm porque asslm eu podla fazer ouvlr 
melhor m~nha voz nos d~versas disputas. Todavia. 
nbo muito tempo depois. f~que~ doente por causa 
do trabalho excesslvo a que me submet1 e hi for- 
<ado a voltar para m~nha alde~a natal. Permaneci 
alguns onos 16, como em exiho, longe da Franp. 
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enquanto aqui todos aqueles que querlam apren- 
der a dialBtica me esperavam ans~osamente. 

Rlguns anos depois, estando j6 hd tempo 
curado, fiquei sabendo que meu antigo mestre, 
Guilherme, que era arquidi6cono de Par~s, tro- 
cara o antigo h6bito para entrar no Ordem dos 
C6negos Regulares, pois, pel0 qua se dizia, es- 
perava assim ter mais f6cil acesso aos cargos 
mas elevados com este gesto de zelo religioso. 
como de fato aconteceu quando foi nomeado 
blspo de Ch6lons. Mas nem mesmo depois des- 
ta espbcie de conversdo ele deixou Paris ou 
abandonou seus estudos de filosof~a, e no pro- 
prio mosteiro, para o qua1 se transferira depois 
de ter entrado no Ordem, abr~u uma escola pu- 
bl~ca. Entdo voltei para junto dele para estudar 
retor~ca e, para recordar apenas uma de nossas 
tantas dlsputas, refutei justamente naqueles dias, 
ou melhor, demoli. fazendo at& com que mudas- 
se de opinldo, sua velha doutrina sobre os uni- 
versais. R proposito da ex~st&ncia comum dos 
universais, com efeito, Guilherme sustentava que 
em todos os individuos est6 presente essenci- 
almente a mesma realidade, de modo que ndo 
h6 nenhuma diferen5a em ess&nc~a, mas ape- 
nos certa variedade como consaqu&ncia da 
multiplicidade dos ac~dentes. Depo~s de nossa 
disputa, por&m, ele modificou sua teor~a e che- 
gou a sustentar que a propria real~dade est6 
presente nos individuos s~ngulares, ndo essen- 
cialmente mas ind~ferentemente. Todav~a, como 
se sabe, o problema dos universals em nosso 
campo 6 um problema fundamental (n60 por 
nada tamb&m Porfirio, no lsogoge, tratando dos 
un~versais, ndo ousa proceder a uma verdadeira 
e propr~a defin15do da questdo e se limita a di- 
zer que "a colsa n6o & das mas s~mples"), e por 
isso quando Guilherme corrig~u, ou melhor. foi 
forc;ado a modificar completamente seu pensa- 
mento a respeto, sum aulas cairam em tal des- 
cr&d~to que com muito favor Ihe foi concedido 
tratar as outras partes da dialbt~ca, ecom raz60, 
pols na realidade o ponto mas importante de 
nossos estudos & justamente o que se refere ao 
problema dos universais. 

Em todo caso, a partir daquele momento. 
tornei-me neste campo tal autoridade que tam- 
bhm aqueles que antes eram os mais apalxo- 
nados seguidores daquele grande mestre e 
meus mas ferrenhos advers6r1os, se prec~pitam 
em massa em m~nhas aulas; mas ainda, o pro- 
prio sucessor de Guilherme no escola de Paris 
veio oferecer-me seu lugar, para poder ass~stir 
junto com todos os outros minhas aulas, justa- 
mente onde pouco tempo antes havia tr~unfa- 
do seu e meu mestre. 

Direr quanta dor e quanta inveja provou 
Guilherme nos poucos dim em que d~rigi a es- 

cola de dialBt~ca 6 quase impossivel. livido de 
bilis e vermelho de raiva, ndo conseguia supor- 
tar tal situaq50, e com astucia procurou afastar- 
me mais uma vez. Todavla, como ndo tinha ele- 
mentos suf~cientes para at~ngir-me dlretamente, 
mandou destituir do cargo, atribuindo-lhe cul- 
pas infamantes, aquale que me deixara seu 
lugar e o substituiu por outro discipulo, noto- 
riamente contr6rio a mim. Voltei ant60 para Melun 
e reabri minha escola; a fama de que eu gozava 
era proporclonal b hostilidade ~nvejosa da qua1 
Gullherme ndo fazia mistbrio, porque t: verda- 
de aquilo que diz o poeta Ovidio: 

R inv~jo 6 como o vmto, q u ~  Fusticg mois 
os cimos mols oltos. 

Pouco tempo depois, Guilherme, perceben- 
do que quase todas as pessoas de bom senso. 
duvidando da sinceridade de sua f& e ~ronizando 
de sua conversao pelo fato de que continuara a 
viver em Paris, transferiu-se corn seu pequeno 
grupo de ~rmdos e com toda sua escola para um 
vilarejo distante de Paris. Depressa, de Melun 
voltel para Paris, na esperanp de que me teria 
deixado em paz, mas, como encontrei a c6tedra 
ocupada por aquele rival que Guilherme no- 
meara seu sucessor. fui instalar-me com minha 
escola um pouco fora da cidade, sobre a colina 
de Sainte Geneviisve, como que para assediar 
aquele que havia ocupado meu lugar. 

Quando soube disso, Guilherme, deixan- 
do de lado qualquer escrupulo, ndo hestou em 
voltar a Paris e a recolocar no antigo moste~ro 
seus coirmdos e os poucos alunos que conse- 
guira reunir. Seu escopo, por assim dizer, era o 
de liberar, depois de t&-lo abandonado, seu fie1 
de meu ass&dio, mas, apesar de tudo, isso mas 
o prejudicou do que ajudou. Com efeito, esse 
infeliz tinha a~nda um minguado grupo de disci- 
pulos, graps sobretudo a seus coment6rios so- 
bre Prisciano, quest60 em que era cons~derado 
mu~to hbbil, mas depois da chegada de seu 
mestre perdeu quase todos aqueles poucos alu- 
nos e foi forpdo a abandonar a dire560 da es- 
cola; ali65, n60 muito depois, desist~ndo de 
poder consaguir algum sucesso nesse campo, 
tamb&m ele entrou no vida rnon6stica. 

Quais foram as disputas que meus alunos 
tiveram com Gullherme e com seus discipulos de- 
pois de sua volta, quais &xitos nesses desen- 
contros a sorte reservou a meus alunos e tam- 
b&m a mim por meio deles, & colsa conhecida 
de todos e tambdm tu o sabes. Eu, como hjax 
na Iliodo, poder~a I~m~tar-me a d~zer, com um pou- 
co de modbstia talvez, mas com o mesmo tom: 

Quer~s sober o resultodo do botolho? 
Soibo que rneu ~nlmigo nbo me d~rrotou. 

Rbelardo e Heloisa, 
Cortos de amor. 



Urno dos corocteristicos de Rbelordo e 
o uso dos instrurnentos logicos (porticulor- 
rnsnte oristot6licos) poro o exorna d m  pon- 
tos fundomantois do fs cristd Por melo de 
urn cerrodo e ngoroso confronto corn os opi- 
nides dos odversorios, ale individuo no /in- 
guogern o espogo ern que o trobolho do teo- 
logo pode ser exercido corn o rnois cornpleto 
outonomlo 

1. 0 que significa a distingtio das Pessoas 

Cr~sto, a propr~a sobedorla de Deus en- 
carnada, descrevendo a perfei~60 do sumo bem. 
que & Deus, a distinguiu acuradamente por melo 
de tr&s nomes, quando chamou, por tr&s raz6es, 
a subst8ncia divina un~ca e singular, absoluta- 
mente ~ndividual e s~mples, Pal. Filho e Espir~to 
Santo. 

2.0 quo significam os nomes das Pessoas 

R subst8ncia div~na & chamada Pal por cau- 
sa do un~co poder de sua rnajestade, que & a 
on~pot&nc~a, por malo da qual pode fazer aqui- 
lo que quer, enquanto nada Ihe pode res~st~r. € 
chamada F~lho por causa da propr~a sabedor~a, 
por rnelo da qua1 pode d~stingu~r e separar con- 
forme a verdade todas as colsas, da modo que 
nada pode fugir-lhe ou engan6-la. € chamada 
Espirito Santo por causa do grqa do sua bon- 
dads, pela qua1 Deus nbo urde males, mas estd 
disposto a salvar a todos, distr~bui a nos os dons 
de sua grata sem olhar o que nos ganhamos 
com nossa deprava<ao, e salva com a mlserl- 
cordla aqueles que n6o pode salvar por melo 
da just~p. Rflrmar que Deus & tr&s pessoas, isto 
6, o Pal, o F~lho e o Cspirlto Santo, & como dizer 
que a substdnc~a 6 poderosa, s6bia e boa, ou 
melhor, que B o proprio poder, sabedor~a e 
bondade. R cornpleta perfe1<6o do bem con- 
s~ste nestas tr&s determ~na@es: poder, sabe- 
dorla e bondade, e coda urna delas pouco vale 
sem as outras duos. Com efe~to, quem B pode- 
roso, mas n8o sabe d ~ r ~ g ~ r  sagundo a raz6o 
aqu~lo que Ihe & possivel, possu~ um poder fa- 
tal e prejudicial. Quem & s6bio e age com reti- 
d80, carece de ef1c6c1a caso n8o possa fazer 
nada. Quern fosse poderoso e s6bi0, mas de 
modo nenhum bom, serla rnais ~nclinado a pre- 

judlcar, quanto mais estlvesse certo de realizar 
aqu~lo que quer por meio de seu poder e de 
sua habdtdnde. RI6m disso, quem n6o & movi- 
do pelo sent~mento da bondade n6o predis- 
pee os outros a esperar por seus benefic~os. 
Estas tr&s caracteristms, portanto, se unem para 
fazer corn que ele possa real~zar aquilo que 
quer, e enquanto born queira aqu~lo que & born 
e n8o exorbite por 1nsip16ncia os lirnites da ra- 
z8o. Ele & sem duv~da bom e perfeito em tudo. 
Esto diferenclo<Zlo dentro da Tr~ndade n6o so 
perrnite descrever a perfelg80 do sumo bern, 
mas & tambhm muito util nara convencer os ho- 
mans ao culto de Deus.  or este rnotivo a pro- 
pna sabedor~a de Deus encarnada se referiu a 
elo ds modo particular em suo pregag80. Duos 
colsas fazem com que nos submetarnos com- 
pletamente a Deus o temor e o amor 0 poder 
a a sabedoria susc~tam em nos o rn6x1mo grau 
de temor, pols sabemos que Deus pode punlr 
os erros e nada Ihe escapa R bondade, a0 
contrarlo, est6 l~gada ao amor, pols arnamos 
de modo espec~al aqu~lo que cons~deramos 
sumamente bom Dlsso der~va corn certeza que 
Deus quer punlr a ~mp~edade; de fato, quanto 
rnais aprecla a aqu~dade, tanto mas despreza 
a ~n~qu~dade, conforme estd escrito: "Rrnaste a 
justi~a e od~aste a ~n~qu~dade" (SI 44.8). 

0 nome Pal, conforrne d~ssemos, designa 
o poder; o nome Filho, a sabedor~a; o nome 
Espir~to Santo, o sentlmento de bondade para 
com as criaturas. Determinaremos a segulr o 
fundarnento desses nomes, mostrando como, 
para lnd~car estas d~feren<as em Deus, eles s6o 
usados de modo translato em relagdo a seu 
slgmf~cado costumelro Rntes de tudo, porem. 
mostremos que a d~st~ngao dentro da Tr~ndada 
n6o se orlglnou de Cr~sto, mas fo~ ens~nada por 
ele corn rnalor clareza e prec1s6o R ~nsp~ra@o 
d~v~na se d~qnou revel6-la aos Hebreus por melo 
dos profstis, e aos pag6os por melo dos fi16- 
sofos, para ~mpelir, por rnelo do conhecirnento 
da perfei@o do sumo bem, um e outro povo ao 
culto do un~co Deus, "do qual, por melo do qual" 
e no qua1 "ex~stem todas as coisas" (1  Cor 8,6), 
e para que a f& na Tr~ndade, enquanto transml- 
t~da pelos antlgos doutores, tosse acolh~da com 
malor fac~l~dade por ambos os povos no tempo 

9'"<" [ I 

3. Por que a sabedoria C chamada Verbo 

R sabdor~a B charnada Verbo porque, por 
melo das palavras, algubm man~festa o propno 
conhec~mento e a profundidode de sua ci&nc~a. 
Por ISSO. Mo~sBs, conforrne j6 recordarnos. faz 
preceder a narra<do da criaq3o dos diversas 
colsas pela express60 "Deus d~sse" (Gn 1,3ss), 



e faz seguir o resultado pelas palavras "e as- 
sim foi feito" (Gn 1,7ss). Ele mostra que Deus 
criou todas as coisas em seu Verbo, isto 6 ,  em 
sua sabedoria, portanto racionalmente. R este 
respeito em outro lugar o salm~sta afirma: "Ele 
disse e as coisas foram feltas" (SI 32,9), isto 8. 
ele criou e ordenou todas as coisas por meio 
da raz6o. Em outro lugar, mostrando claramen- 
te que este Verbo n6o & uma palavra passa- 
geira que se ouve, mas permanente e intel~gi- 
vel, afirma: "Ele criou os cGus com sabedoria" 
(SI 135,5). Esta palavra intelectual de Deus, 
isto 6 ,  a eterna disposi<60 de sua sabedor~a, & 
descrita deste modo por Rgostinho: "R palavra 
divina G a propria disposi~60 de Deus, que nbo 
tem um som estridente e passageiro, mas uma 
for~a que permanece eternamente". R respeito 
dela no Vlll livro do Da Trinitotaafirma: "EIe cha- 
mou Filho seu Verbo para mostrar que & gera- 
do por ele". 

4. Por qua a bondadr d r  Deus 
ti chamada Espirito Santo 

0 nome Espirito Santo exprime o sentimen- 
to de bondade e de car~dade, como o espirito, 
isto 6 ,  o sopro que sai de nossa boca, manifes- 
ta sobretudo os sent~mentos do coraq50, tanto 
quando suspiramos por amor, como quando nos 
lamentamos de angktia pela fadiga ou pela dor. 
Por este motlvo o Espirito Santo & entendido 
como sentlmento bom nesta passagem do hvro 
do Sabedoria: "Oom & o espir~to de sabedoria, 
n6o sairbo blasf6mias de seus I6b1os" (Sb 1.6). 
Rqui o nome Espirito Santo lndica exclusivamen- 
te uma pessoa, todavia tomado em outro slgnl- 
ficado ale & comum 6s tr&s pessoos, pelo fato 
de que a substbncia divina d esp~ritual e nbo 
corporea, a tamb&m santa. Sucede frequen- 
temente que um nome comum a multas coisas 
se refira a uma delas como seu nome proprio. E 
uma vez que as outras coisas tc2m nomes pro- 
prios por meio dos quais se dist~nguem mutua- 
mente, enquanto esta n6o tem um nome que 
lnd~que sua diferen~a, o que antes era comum a 
todas as outras torna-se nome propno desta. 
Como quando falamos de cldr~gos para sal~en- 
tar a diferen~a com os monges, embora tambhm 
os monges sejam cldr~gos, ou a~nda quando fa- 
lamos de f~dis para sal~entar a diferen~a com 
os mdrt~res, embora sobretudo os m6rt1res de- 
vam ser chamados de fid~s. 

H6 tambdm muitas outras possagens dos 
profetas nos quais est6 claramente mostrada 
a drstin~60 dentro da Trrndade. 0 proprio Dav~ 
ensinou claramente a eterna geracdo do F~lho 
a partir do Pai, fazendo a pessoa do Filho fa- 
lor deste modo: "0 Senhor me d~sse: tu ds meu 

filho, hoje te gerel. Pede e eu te dare1 as na- 
Cbes como heran~a" (Sl 2 . 7 ~ ~ ) .  Quando afir- 
ma: "hoje te gerei", 6 como se d~ssesse: tu 6s 
eternamente de minha propr~a substBncia. Com 
efe~to, na eternidade ndo h6 passado nsm 
futuro, mas tudo est6 simplesmente presente, 
por isso o advdrb~o que indica o tempo pre- 
sente & util~zado para signif~car a sternidade, 
diz portonto "hoje" para dizer "eternamente". 
Corretamente acrescenta ao advhrblo "hoje" o 
verbo "gerei", um passado unido ao presente, 
para indicar, med~ante o termo "hoje", que esta 
geraq5o est6 sempre presente, e-com o termo 
"gerei", que ela est6 sempre realizada e com- 
pleta, e por isso ele usou o passado como 
para ind~car a perfei@o, para mostrar que o 
Filho sempre f o~  gerado e sempre f o~  gerado 
pelo Poi. Em outro lugar ele proclama mais cla- 
ramente a eternidade do Filho, d~zendo: "Per- 
manecer6 com o sol e antes da lua de gera- 
(60 em geragdo" (SI 71.5). R~nda: "Contigo 
est6 o principro, no dra de tua virtude, no es- 
plendor dos santos eu te gerei de meu selo 
antes da aurora" (SI 1 O9,3).  

Rbelardo. 
Teologio do Sumo Barn. 

A qutsttio dos univcrsais 

R possogem seguinte, tirodo do Isa- 
goge da Porfkio, deu ongem 6 c6labre dis- 
puto sobre os universals. Porfkio se pergun- 
to se os univsrsols tlnhom um estotuto 
onto/og~co, e ds que naturezo, ou se tlnhorn 
umo exist&ncio openos mentol, corno puros 
conceitos. Porkm, nessa ascrito, deixo o 
quest60 em suspense, ofirmondo que se trcl- 
to de urn terno dernosiodo cornplexo poro 
ser exominodo em urn breve trotodo. 

Caro Cr~saor~o, dado que para compreen- 
der a doutr~na das cotegonos de Rristoteles 6 
necess6rio saber o que sejam o g&nero, a di- 
ferengo, a espdae, o proprio e o ocld~nts, e dado 
que esta an6lise 6 basilar para a formula@o 
das def~nl<des, e, em todo caso, para tudo aqui- 
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lo qua se refere o divisdo e a dernonstra~do, 
Farei p r o  ti urna breve exposic;do ern poucos 
palavros. no forrna. por assirn dim. de urna ;so- 
goge, daquilo que nos foi transmitido pelos 
antiqos. deixando as questdes rnais cornplexas 
e tratondo em iqual rnedida as rnais simples. 

Previno-te logo que ndo wkentarei o pro- 
blem~ dos q6neros e dos espkies, isto Q, se 
s8o subsistentes por si ou se 5.60 simples con- 
ceitos mentais; e, no coso que sejarn subsis- 
tences, se 860 cor@rms ou incorp6reos; a. fi- 

nalrnente, se sdo separados ou se se encon- 
tram nas coisas sensiveis, inerentes a elas; este 
6, corn efeito, urn terna rnuito cornplexo, que 
tern necessidade de outro tipo da pesquisa, 
rnuito rnois aprofundado. 

Disponho-me, ao contrario, a explicar- 
te da urn ponto de vista Iogico aquilo que sus- 
tentararn sobre sstas duas questdes e sobre 
outras, sobretudo os PeripatQticos. 

PorFho, lsogoge. 



CaPit~lo d&cimo primeiro 

do skcu 

f\s escolas de . Chartres e de 560 Vitor, 
Pedro Lowbardo e 3060 d e  Salisbury 

I. As Escolas de Chartres 
e de 560 Vitor 

A Escola de Chartres (Bernardo e Teodorico de Chartres, Guilherme de 
Conches, Gilberto Porretano) foi o mais importante centro cultural do sec. XII, 
conhecido pela leitura e interpretasao dos clissicos, e particu- 
larmente Piat3o. A Escola 

Especial importdncia tinha o estudo das artes do trivio, de Chartres 
sobretudo a gramatica, porque ela, ligando-se a uma concep- e o estudo 
t$io platdnico-realista dos universais, exprimia tambem certa dos cldssicos 
capacidade cognoscitiva do mundo: com efeito, se o nome -)§ 

exprime as ldeias e as ldeias s%o arquetipos das coisas, o estu- 
do das rela~des entre os nomes exprime em alguma medida a rela@o entre as 
coisas. 

Teodorico de Chartres procurou mediar o Timeu platdnico com o Genesis, 
identificando os principios do mundo com Deus, entendido como o principio da 
unidade, e com a materia, entendida como o principio da multiplicidade. 

Se a Escola de Chartres acentua os aspectos filosoficos, a Escola de S%o Vitor, 
que deve grande parte da sua fama a Hugo de S%o Vitor, acentua os misticos. 

Hugo procurou fixar um razodvel cdnon para a exegese dos textos biblicos, 
para que se mantivesse uma distdncia justa do excessivo alegorismo e do literalismo. 
lntroduziu tambem no curriculum escolastico as artes mecdnicas, levando em con- 
ta as exighcias que a vida das comunas andava exprimindo. 0 carhter tipico da 
Escola de Sao Vitor estd, em todo caso, na perspediva mistica 
entendida como o dpice do conhecimento. o rnisticisrno 

Ricardo de S%o Vitor traduzird esta perspectiva na formu- da Escola 
la da cogitatio, meditatio, contemplatio, que s;?o as etapas da de 
ascens3o mistica que leva 2i identificaqao com Deus. + 3 4-5 

Ao falar da escola de Chartres, fala- 
mos do principal centro cultural do sCculo 
XII, com mestres de grande prestigio e com 
um nucleo doutrinal unitirio e, em muitos 
aspectos, inovador. 

A fama dessa escola ja remontava aos 
tempos do bispo Fulberto, que morreu em 

1028. Posteriormente, no sCculo XII, os mes- 
tres mais conhecidos, que deram brilho a 
escola catedral de Chartres, foram os irmios 
Bernardo e Teodorico de Chartres e Guilher- 
me de Conches, que se destacaram pela lei- 
tura direta dos clissicos, pela predilegio 
pelos autores antigos, particularmente por 
Platso, e, portanto, pela importiincia que 
davam as humanae litterae. Trata-se de um 
humanism0 feito de gramitica e retbrica, 
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bem como de todas as artes do quadrivio, 
particularmente das ciincias naturais (ma- 
temitica e astronomia), onde foram buscar 
estimulos e solicitaq6es para refletir sobre 
as verdades cristis. 

Da escola de Chartres tambtm saiu 
Gilberto Porretano, falecido em 1154. A 
influincia de Bernardo sobre a formaqio 
de Gilberto foi determinante. N o  stculo 
XII, Abelardo predominou no terreno da 
logica; Gilberto o superou na esfera da me- 
tafisica: foi inteligincia altamente espe- 
culativa 

0 s  textos em que a escola de Chartres 
se baseava, por si sos, s5o bastante significa- 
tivos quanto a sua orientaqao doutrinal. An- 
tes de mais nada, a obra de Marciano Ca- 

pella, As nzipcias de Mercurio e da Filologia, 
que celebra a relaqio entre as letras e as c i h -  
cias. Ademais, tambtm o Planisfe'rio, o C2- 
non e as Tabuas de Ptolomeu, que dizem 
respeito ?i aritmttica, a geometria e a astro- 
nomia. 

No  que se refere a dialttica, alCm do 
corpus da logica vetus, h i  tambtm o resto 
do Organon de Aristoteles (Analiticos, To- 
picos e Elencos). 

0 estudo dessas obras era motivado 
pela convicqio de que, para filosofar, o in- 
telecto precisa ser iluminado pelo quadrivio 
e possuir os instrumentos de interpretaqio 
constituidos pel0 trivio. 

0 estudo da heranqa do mundo cliis- 
sic0 era justificado pel0 fundador da esco- 
la, Bernardo, que foi um platbnico e que 
tornou famosa a cClebre imagem "dos an6es 
e dos gigantes". 0 s  an6es siio os modernos, 
os gigantes s i o  os antigos, com os primei- 
ros sentados no ombro dos segundos. 0 s  
gigantes s i o  constitucionalmente mais ro- 
bustos e desenvolvidos, mas os segundos 
gozam do priviltgio de olhar mais longe e 
ver mais coisas, com a condiqio, portm, 
de n i o  descerem de sua posiqio privile- 
giada. 

Nos, portanto, devemos ser como anoes, 
sentados no ombro dos gigantes, estudan- 
do suas obras e desenvolvendo seus estimu- 
10s e indicaqoes. 

A imagem destaca a excelgncia do 
modelo antigo e, ao  mesmo tempo, a con- 
fianqa no progress0 hist6rico do conheci- 
mento. 

;1 A s  artes do trivio 

em perspectiva religiosa 

0 culto das artes do trivio, sua aplica- 
$50 pratica na atividade escolar e sua utili- 
za@o em termos religiosos S ~ O  atestados por 
Jo5o de Salisbury na obra Metalogicon, 
onde, falando das aulas de Bernardo, escreve 
que ele usava as artes do trivio em funqiio 
da ft e da moral. 

No  que se refere ao  aspecto mais es- 
pecificamente gramatical, t util acenar para 
a interpretaqio realista do Platonismo, se- 
gundo o qua1 o nome expressa a natureza 
mesma da coisa designada. Com efeito, se 
ha perfeita analogia entre o universo das 
coisas e o universo dos nomes, porque am- 
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bos derivam do mundo das "idkias", entiio 
as diferentes formulaqoes gramaticais ex- 
pressam, com as flexoes dos casos, dos g6- 
neros etc., o grau diverso de participaqiio 
das coisas mencionadas na perfeiqiio origi- 
naria. 

Por exemplo: na passagem do subs- 
tantivo abstrato "brancura" para o verbo 
"branquear" e para o adjetivo "branco", 
Bernardo via a idCia se transmitindo at t  cor- 
romper-se no "branco". Ou seja, a medida 
que desce em direqiio ao sensivel, a idCia se 
empobrece e obscurece. Trata-se, portan- 
to, de uma perspectiva gramatical e retori- 
ca de tipo realista, na qua1 eram relidos 
alguns momentos propriamente metafisicos 
de Platiio. 

Essas pistas seriio retomadas por Gui- 
lherme de Conches (1080-1 154), convenci- 
do de que a ignorincia gramatical ou lin- 
giiistica leva a ignorincia filos6fica. 

3 0 Tiwwu d e  Plat60 
i~ t ev~ve tado  A Iuz do Gznesis 

A orientaqiio doutrinal da escola foi 
substancialmente plathica, e a obra mais li- 
da e comentada foi o Timeu, de Platiio. Tra- 
ta-se da filosofia da natureza elaborada 
pelo filosofo mais proximo da revelaqio 
cristi e, portanto, um subsidio valido para a 
melhor compreens30 do Ggnesis, a narrati- 
va biblica da c r i a ~ i o  do mundo. Ademais, 
trata-se de uma primeira tentativa de rela- 
cionar a fisica corn a teologia, encaminhan- 
do o desenvolvimento das ciincias do qua- 
drivio. 

O maior expoente da escola foi Teodo- 
rico de Chartres, irmiio de Bernardo, que 
morreu por volta de 11 55. Seus escritos mais 
significativos siio o Heptateucon, que C o 
programa das sete artes liberais, o De septem 



diebus, que i um comentario ao Genesis, e 
os comentarios ao De hebdomadibus e ao 
De Trinitate, de Boicio. 

Fundindo as indicaq6es do Ggnesis e 
do Timeu, Teodorico afirma que dois s2o 
os principios das coisas: Deus, principio da 
unidade, e a mattria, principio da multi- 
plicidade. Em sua opini20, Plat30 n20 en- 
tendeu a matiria como um principio coeter- 
no a Deus, mas, ao mod0 pitagorico, p6s a 
matiria como derivada ou descida da uni- 
dade. Trata-se de uma aproximaqao que 
parecia mais adequada para uma cautelo- 
sa tentativa de cristianizaq20 do neoplato- 
nismo. 

Teodorico teve grande interesse pelas 
ciincias naturais, embora em acordo com 
um designio teologico superior. Isso se encon- 
tra igualmente em outro mestre de Chartres, 
Guilherme de Conches. 

, $, 0 Didascalicoo 
de +ILGJO de Szo Vitor 

Fundada por Guilherme de Cham- 
peaux, a escola da abadia de S2o Vitor, dos 
c6negos agostinianos de Paris, foi um cen- 
tro de viva atividade cultural, entendida como 
prologo necessario para uma autintica vida 
mistica. 

A exemplo da escola de Chartres, ela 
tambim acentua os aspectos filosoficos e 
cientificos da cultura; mas, diferentemente 
dela, a escola de S ~ O  Vitor insiste na oraq2o 
e na contemplaqiio de Deus, ao qua1 tudo i 
funcional. Misticismo e cultura s5o progra- 
maticamente fundidos numa unidade, como 
n2o C dificil observar no representante mais 
ilustre dessa escola, ou seja, Hugo de Sao 
Vitor. 

Dentre os escritos de Hugo (nascido na 
Sax6nia em 1096 e falecido em 1141), como 
o De sacramentis christianae fidei, o Epitome 
in philosophiam e o Commentum a Hierar- 
quia celeste do Pseudo-Dionisio, o Didasca- 
licon (em sete livros) i a obra mais completa 
e sistematica, dispondo e ordenando inteli- 
gentemente o saber da Cpoca. 

Pela estrutura e o rigor metodico, essa 
obra foi um modelo para as Summae que 
ser2o escritas posteriormente. 

Certa importincia tem a concepqiio de 
Hugo sobre a exegese: conforme Hugo, as 
Escrituras n2o podem suportar qualquer in- 

terpretaq20. Ele rejeita, particularmente, as 
incongruentes e genericas interpretaq6es alego- 
ricas, mas tambim as interpretaq6es opostas 
que se reduzem exclusivamente a litera- 
lidade. A letra mata, o espirito vivifica: "e 
digo essas coisas n2o para oferecer a quem 
quer que seja a oportunidade de interpretar 
a Escritura ao seu bel-prazer, mas para de- 
monstrar que aquele que segue apenas o sen- 
tido literal n i o  pode ir muito longe sem se 
enganar (...)". 

AlCm disso, um elemento que tambim 
se deve salientar C o espaqo que Hugo con- 
cedia as "artes mec2nicasn, que corajosa- 
mente alinhava junto com as artes do trivio 
e do quadrivio. Elas expressam a atenqio 
que dava nova vida citadina. Com efeito, 
trata-se das artes tixteis, da fabricaq20 de 
armas, da navegaggo, da agricultura, da 
caqa, do teatro, das ttcnicas de conserva- 
q2o dos alimentos. Estamos diante de dzs- 
ciplinas de certo mod0 novas, que refletem 
as atividades da nova economia burguesa e 
que 60 teorizadas por Hugo, que as colo- 
ca no amplo quadro de um discurso filoso- 
fico concreto. 

Seu apreqo por essas disciplinas n2o- 
liberais era motivado pela convicqao de que 
seu estudo poderia contribuir "para a ele- 
vaqao da atual condiq2o humana". Assim 
como a itica ajuda a agir retamente e a fisi- 
ca fornece os instrumentos para um conhe- 
cimento mais eficaz do mundo, essas artes 
vim ao encontro de nossas necessidades 
cotidianas. jll 

5 fi mistica 

e Ricardo de Sz\o Vitor 

Apesar da distinqio clara entre ciencias 
profanas e ciincia sagrada, e embora as pri- 
meiras tenham sido cultivadas segundo mi-  
todos proprios a cada uma delas, todavia, 
elas permanecem subordinadas a teologia e, 
portanto, a mistica. Para tal fim i oportuno 
acenar A forma ascendente dos graus do real, 
progressivamente dominaveis com a raz2o e 
com a fC. Ha coisas essencialmente racionais, 
cognosciveis portanto apenas com a raziio, 
como as verdades da matematica, os princi- 
pios da 16gica e da dialitica. Ha depois coi- 
sas secundum rationem, isto 6, verdades 
provaveis, como as historicas, para cuja com- 
preens20 a raziio deve ser ajudada pela fC. 
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Finalmente, ha coisas supra rationern, isto e, 
superiores a raz5o e objeto especifico e unico 
da fe. Do conjunto resulta um pleno acordo 
entre raziio e f i ,  mas sobretudo a superiori- 
dade desta como realizaq5o de todos os es- 
forqos humanos, constituida pela contempla- 
q5o e pela posse de Deus. 

Quem aprofundou a vida mistica foi o 
escocZs Ricardo (morto em 11 73) que suce- 
deu a Hugo como mestre e prior da Escola 
de Siio Vitor. 

Fundamentalmente neoplat6nico e pro- 
fundamente mistico, Ricardo evidenciou a 
ligaqiio entre raz5o e fe. 

A f i  nos diz que existe um so Deus; 
que Deus 6 eterno e incriado; que Deus 6 
uno e trino. Pois bem, a razz0 procura jus- 
tamente as rationes necessariae da fe. As 
coisas mudam e perecem, n5o encontram em 

si mesmas a sua raziio. Esta reside, porCm, 
no ser infinito, incriado e eterno que i Deus. 
Portanto, para Ricardo, a ascensiio mistica 
parte da cogitatio e, atravis da meditatio, 
chega i contemplatio. 

Esta, que 6 ~reparada pelo exercicio das 
virtudes, conduz ao mergulho abissal em 
Deus. A medida que ascende por meio dos 
graus da contemplaqiio, a alma se dilata, se 
eleva sobre si mesma e, no momento supre- 
mo, se aliena completamente de si mesma 
para transfigurar-se em Deus. 

A Escola de Siio Vitor, portanto, culti- 
vou com grande empenho as cicncias, a fi- 
losofia e a teologia, compenetradas entre si 
por um espirito contemplative dos misti- 
rios divinos, ao qua1 tudo pode e deve con- 
duzir, como ao momento mais alto e signifi- 
cativo da vida intelectual e moral. 



II. Pedvo Lombavdo 

As Sentengas 
de Pedro 
Lombardo 
-+§ 1 

J0.30 
de Salisbury: 
a humildade 
da raz.30 
4 3 2  

A fama de Pedro Lombardo esta ligada sobretudo aos 
livros das Sentenps que, embora nao particularmente profun- 
dos no campo filosofico, recolhem corn dilighcia e com equili- 
brio critico os maiores contributos das correntes de pensamen- 
to anteriores, com a intensao de apresentar um comp@ndio da 
doutrina crista. 

Joao de Salisbury, discipulo de Abelardo, sustenta uma 
posisao filos6fica nao dogmatics de deriva~Oo acadgmico- 
ciceroniana, que o levou a preferir os termos de um conheci- 
mento provavel em vez da presunsosa seguranqa de quem pre- 
tende captar a verdade. A humildade da razao se coaduna bem 
com a fe crista, que considera que apenas Deus e verdadeira- 
mente sabio. 

0 s  Iivros das  S e n t e n p a s  

d e  Pedro Lombardo 

"0 siculo XI1 tambim foi o siculo em 
que se chegou a sistematizag50 da teologia, 
entendendo por sistematizag50 certa unida- 
de na exposig5o das verdades de f i  (. . .). Sen- 
te-se a necessidade de reunir a doutrina ca- 
tolica em uma exposigzo ordenada" (S. 
Vanni Rovighi). 

As verdades da f6 est5o contidas na Sa- 
grada Escritura, mas nem sempre havia con- 
cordBncia sobre virios trechos, inclusive im- 
portantes, da Escritura. Desse modo, tomou 
corpo a exigincia de reunir e divulgar, junta- 
mente com os trechos da Escritura que expres- 
Sam as verdades da fC, tambCm as interpre- 
tag6es que dessas verdades deram os Padres. 

Foi assim que nasceram as Summae ou 
Sententiae, que, devido a dificuldade de aces- 
so aos manuscritos, passaram a funcionar co- 
mo verdadeiras enciclopkdias da doutrina 
cristz. Durante toda a Idade MCdia, foram 
instrumentos essenciais, tanto para o estu- 
do como para o ensino. 

Entre os virios livros de Sentencas, os 
Libri quattuor sententiarum de ~ e d r o  Lom- 
bardo tiveram importBncia central Para toda P ~ i i r o  1 O , H I M ~ , I O  , I , , , , I L ~  plPrtril,r r i c ,  Tilil(ic,o (,ir(,"ir 

a Idade Midia. i12W/1 100-1 700). 
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Pedro Lombardo nasceu perto de No- 
vara. Realizou seus estudos inicialmente em 
Bolonha e depois na Escola de Siio Vitor, 
em Paris. Aqui, a partir de 1140, ensinou 
na escola catedral. Tornou-se bispo de Paris 
em 1159, morreu em 1160. 

Autor de um Comentario i s  cartas de 
siio Paulo e de outro Comentario aos sal- 
mos, Pedro Lombardo escreveu os seus Libri 
quattuor sententiarum - que seriam comen- 
tados por todos os grandes escol~sticos - 
no period0 de tempo que vai de 1150 a 
1152. Trata-se de uma obra que se apresen- 
ta como compindio da doutrina cristii, ex- 
traida da Escritura e da autoridade dos Pa- 
dres, e tambim estiio presentes a Escola de 
sZo Vitor e Abelardo. 

A obra de Pedro Lombardo niio i, cer- 
tamente, obra original; 6 muito mais uma 
obra de compilaqZo na qua1 "desembocam to- 
das as correntes anteriores". Entretanto, o 
comentario de Pedro se imp6e por seu gran- 
de equilibrio. Com efeito, ele reconhece os 
direitos da raziio, mas somente a t i  um pon- 
to em que submete a raziio i f i .  E esse seu 
equilibrio foi certamente um dos motivos 
do sucesso de suas Senten~as. 

e a a~toridade da  lei 

Uma personagem caracteristica do fim 
do skulo XI1 foi Joiio de Salisbury. Nasci- 
do na Inglaterra, precisamente em Salisbury, 
por volta de 11 10, Joio estudou na Franqa, 
onde freqiientou a escola de Chartres, ten- 
do sido aluno de Abelardo, como recorda o 
proprio Joiio: "A seus pis recebi os primei- 
ros rudimentos da arte logica e absorvi com 
apaixonada avidez tudo o que vinha de sua 

boca". Depois de ter passado alguns anos 
na corte pontificia, Joiio voltou para a In- 
glaterra, tornando-se secretario do arcebis- 
po de Canterbury, Thomas Becket, a quem 
dedicou o Metalogicon e o Policraticus. A 
luta entre Thomas Becket e Henrique I1 teve 
como epilog0 o "assassinio na catedral", do 
arcebispo. E JoZo voltou i Franqa, onde se 
tornou bispo de Chartres em 1176 e mor- 
reu em 11 80. 

Joiio apreciava a cultura humanista e 
a 16gica. NZo era citico. E, no entanto, en- 
tregava-se ao critirio do conhecimento pro- 
vavel de que falava Cicero. Era esse critirio 
que lhe permitia fugir da verbosidade, por 
um lado, e do dogmatismo, por outro. "Pre- 
fir0 duvidar sobre as coisas em particular, 
junto com os acadtmicos, do que definir 
temerariamente, mediante danosa simula- 
$20, o que ainda permanece desconhecido e 
oculto", escrevia Joiio. 

Em suma, ele se sentia pr6ximo da 
modkstia dos acadtmicos, uma atitude que 
tambim estaria em consonhcia com os es- 
tudiosos cristiios, se pensarmos que somen- 
te Deus conhece completamente a verdadeira 
realidade do universo. 

Claro, ha verdades que o homem pode 
alcangar, por meio dos sentidos, da raziio e 
da fi; mas tambim i precis0 admitir com 
muita franqueza que existem problemas 
diante dos quais a razio faria muito bem 
em suspender seus juizos e se deter. Eis, por 
exemplo, alguns problemas que obrigam a 
raziio a admitir seus proprios limites: a ques- 
tiio da origem da alma; os problemas da 
providtncia, do acaso e do livre-arbitrio; a 
quest50 da infinidade dos numeros e da 
divisibilidade infinita das grandezas; o pro- 
blema dos universais etc. Joiio niio pretende 
que nZo se discuta sobre essas questGes, mas 
exige que niio se tenha como soluq6es defi- 
nitivas e absolutas as que que s io  apenas 
tentativas. 
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0 valor dos cl6ssicos 

0 s  cldssicos do psnsarnento hel&nico 
sdo instrurnentos indispsnsdveis poro quarn 
quer olcongor o sobsdorio. 

R culturo do Escolo de Sdo Vitor pode 
ser express0 pelo c8lebre matdforo dos 
"ondes ssatodos sobre os ornbros dos gi- 
gontes" (cunhodo por Bernordo ds Chortrss): 
Plotdo C um gigonte do culturo. rnos urn ondo 
sentodo sobre seus ornbros pods ver rnais. 

Um s6bi0, mterroclado sobre as melhores 
disposi~bes para aprender, respondeu: espirl- 
to hum~lde, empenho na pesquisa, vida tran- 
quila, investiga~do silenciosa, pobreza, terra es- 
trangeira: ta~s circunstdnc~as tornam mas r6p1da 
a superaq30 das dificuldades que se encontram 
durante os estudos. 

Ele conhec~a, penso, aquele dito: 0 bom 
comportamento moral enrlquece a cultura, e por 
tal motivo acrescentou advert&ncias sobre o 
modo de viver segundo as normas que se refe- 
rem ao estudo, para que o aluno pudesse che- 
gar a conhecer nbo so o mbtodo de seu trabo- 
Iho, mas tambbm o estilo de sua vida. 

N6o merece aplauso a ci&ncia de uma pes- 
soa desonesta: por lsso b de m6x1ma impor- 
t6ncia qua aquele que se dedica B pesquisa 
do saber ndo de~xe de lado as regras de uma 
vida correta. 

R humildade 6 a condi~do prel~minar de 
um comportamento disciplinado; desta virtude 
existem muitos testemunhos: os seguintes se 
referem especialmente aos estudantes. Rntes 
de tudo eles ndo devem desvalorizar nenhuma 
cihcia e nenhum livro, em segundo lugar; ndo 
devem envergonhar-se de aceitar um ensina- 
mento de qualquer pessoa e. finalmente, se 
conseguirem adquirir cultura, nd0 deverdo ja- 
mais desprezar ningubm. 

Muitos se enganam, pois querem parecer 
s6bios antes do tempo - abandonam-se as- 
slm 6 vaidade do orgulho, comepm a f~ng~r ser 
aqujlo que ndo sdo e a envergonhor-se daqui- 
lo que sdo: tanto mais se afastam da sabedo- 
ria, quanto mas anseiam por ser considerados 
s6b1os e ndo por s&-lo. Conhec~ diversas pes- 

soas desse tipo, que, pr~vadas ainda dos rudl- 
mentos do culturo, julgavom apenas coisa dig- 
na deles ocupar-se de altiss~mos problemas: 
acreditavam poder tornar-se grondes, apenas 
lendo os livros ou ouv~ndo as palavras de auto- 
res cblebres e s6bios. 

"Nos - d~ziam - os vimos, ouvimos suas 
palestras, frequentemente eles costumavam 
conversar conosco, fomos conhec~dos por ho- 
mens excelentes e famosos!". Eu, porbm, vos 
digo: 'Quisesse o cbu que nlngubm no mundo 
me conhecesse, mas que eu pudesse conhecer 
o que & humanamente cognoscivel". 

Vos vos vangloriais de ter vlsto, mas n6o 
d~zeis que entendestes Platdo: neste ponto crelo 
que ndo seja para vos ocasido de prestigio vlr 
ouvir minhas aulas. Eu ndo sou Platdo, nem tive 
a sorte de encontr6-lo. Oebestes no fonte da 
filosofla, mas seria de grande bem se ainda 
tivbsseis sede! Rtb um ra, que tenha bebido 
em c6lices de ouro, bebe tambbm de um copo 
de barro, se tiver sede. Por que deverie~s reti- 
rar-vos? Ouvistes Platdo, escutai agora tambbm 
Crisipo. Tornou-se proverbial o dito: "Talvez aqul- 
lo que ndo saibos, Ofblio o saiba". 

Ndo h6 nenhuma pessoa a quem tenha 
sido dado saber tudo, tambbm ndo h6 nenhu- 
ma que n60 tenha recebido da natureza algum 
dom especial: os estudantes, portanto, devem 
ouvir de bom grado a todos, devem se esforpr 
para ler tudo e ndo devem desprezar nenhum 
escrito, nenhum autor, nenhum ens~namento: 
sem preconceltos devem procurar aprender de 
qualquer pessoa aquilo que ndo sabem; ndo 
devem pensar em tudo o que j6 conhecam, mas 
em tudo o que a~nda ignoram. 

Neste sentido se diz que Platdo, um tem- 
po, preferiu aprender com humildade, em vez 
de enslnor com presun<do. for que deverias te 
envergonhor de aprender, e ndo tens pudor de 
ser ~gnorante? lsso 6 mu~to mais desonroso. Por 
que asplras a colsas tdo grandes, quando &s 
tdo pequeno? Cons~dera realmente at6 onde 
podem chegar tuas forcas. 

Procede de modo melhor aquele que ca- 
minha com passo regular. Rlguns qulseram dar 
um grande salto para frente e depois cairam 
em um despenhadeiro. Portanto, ndo tenhas 
muita pressa: somente assim alcan(ar6s primei- 
ro a sabedoria. 

Rprsnde de bom grado de todos aquilo 
que ndo sabes, porque a humildade pode le- 
var-te a part~clpar da posse daquele bem es- 
pecial que a natureza reservou a coda ser hu- 
mano particular. Ser6 mois s6bio de todos 
aquele que tiver querido aprender 0190 de to- 
dos: quem recebe algo de todos, acaba por sa 
tornar mais rico do que todos. 



185 '; 
Capitulo de'cimo primeiro - Centros promotores de culturn do skculo dkcimo segundo --- 

Ndo subestimes portanto nenhuma forma 
de saber, porque toda ci&ncia tem valor. Caso 
tenhas tempo, ndo te eximas de ler os l~vros 
que se te apresentam: mesmo que dsles n6o 
tires particular ut~lidade, todav~a deles n6o te- 
r6s tambbm nenhum dano, porque, a meu pa- 
racer, ndo existe um escrito que n6o proponha 
algo de interassante, quando examlnado no 
tempo e no lugar devidos: pode conter alguma 
noticia especial, que o leitor precav~do poder6 
apreciar com maior prazer, quanto mais singu- 
lar e preciosa for a informagdo. 

Nbo & um bem, todavia, aqu~lo que im- 
pede o melhor: se ndo te & possivel ler todos 
os livros, I& aqueles que sdo mais uteis para 
ti. Mesmo que pudesses Ier tudo, ndo dsve- 
rias jamais colocar em todas as leituras o 
mesmo empenho: h6 alguns livros que & pre- 
ciso ler, a fim de que ndo nos sejam total- 
mente desconhec~dos, enquanto de outros 
devemos formar-nos ao menos um juizo, porque 
freqijentemente arriscamo-nos a supervalorizar 
justamente aquilo qua ignoramos, e julgamos 
melhor quando temos algum conhec~mento dos 
assuntos. 

Rgora podes perceber por que a hum~l- 
dade te & indlspens6vel: n6o de~xes de lado 
nenhuma ci&ncia, mas esforpte para apren- 
der de bom grado algo ds todos; depo~s, quan- 
do tiveres alcangado certo grau de instrugdo, 
ndo desprezar6s ninguhm; conv&m que adotes 
este comportamento. 

Nestes ljltimos tempos, justamente por 
ndo ter seguido estes pr~ncipios, algumas pes- 
soas se inflaram de orgulho: exaltavam com 
excessiva complac&nc~a sua ci&ncia e, crendo com 
absoluta certeza serem grandes, pensavam que 
os outros (tambbm todos aqueles que jamais 
haviam conhec~do) ndo fossem compardve~s a 
eles, nem teriam podido jamais se tornar iguais 
a eles. Desta atitude derivou tambGm o fato 
desconcertante que certos tagarelas presungo- 
sos tacharam de ~ng&nuos os antlgos profes- 
sores: pareciam convsncidos de que a sabe- 
dorn tivesse nascido com eles e que morreria 
com elas. Rndavam dizendo que a linguagem 
dos taxtos divinos & de tal forma s~mples, que 
ndo precisa da explicag60 de nenhum profes- 
sor para ser compreendida: pode bastar a coda 
estudante a forcp de sua propno habilidade 
para explicar tambhm as verdades mais pro- 
fundas. Torciam o nariz e retorciam a boca, alu- 
dindo aos docentes de teologia; ndo percebl- 
am que ofendlam a Deus, enquanto andavam 
dizendo elegantemente que suas palavras s6o 
"simples", mas ins~nuando com malicia que sdo 
"insipidas". N6o vos aconselho de modo algum 
a imitar ta~s ind~viduos! 

0 estudante de valor dew ser humilde e 
docil, absolutamente alheio ds ocupagdes mun- 
donas e aos engodos das paixdes, d~l~gente e 
zeloso, d~sposto a aprender de bom grado algo 
de todos; jamals deve ser presunGoso da pro- 
pria cultura, deve fugir como de comida enve- 
nenada dos escr~tos que cont&m doutrinas fal- 
sas, deve tratar a fundo uma quest60 antes de 
formular seu julgamento; deve preocupar-se de 
ser, n60 de parecer culto. Dever6 preferir as 
palavras dos sdbios e t&-10s sempre presentes 
na mente, como modelo a ser mtado: se por 
vezes n6o conseguir perceber uma passagem 
obscura, talvez pela profundidade dos concei- 
tos, n6o prorromperd em invectivas, quase acre- 
d~tando que ndo h6 nada de vdido, a ndo ser 
aquilo que ele proprio est6 em grau de com- 
preender. 

Esta & a hum~ldade que caracterlza os es- 
tudantes disc~plinados. 

Hugo d@ Sdo Vitor, 
Didoscaiicon. 

Sentsnps sobre filosofia 
s sobrs teologia 

Pedro lornbordo, em seu cornp&ndio ds 
santenps tirodos do trod~gbo potrfst~co, sus- 
tsnta o utilldode do hlosoho openos quon- 
do subrnetldo d t@ologio Q ssto ot~tude que 
sa poda sxprirnir corn o cQlebrs d to  ph~lo- 
soph~a anc~lla theolog~ae 

Rgostinho ensma: primelro, que & neces- 
s6r1o demonstrar segundo a autoridade das Sa- 
gradas Escrituras que a f& sejo assim; segun- 
do, clue contra os tagarelas racioc~nadores, 
mais soberbos do que capazes, & precis0 ser- 
vlr-se de razdes catolicas e de comparagbes 
congruentes para a defesa e a afirmagdo da FG 
(I Sent., 2, 3 ) .  

0 s  doutos poderosos, que julgam sobre 
os costumes, como Platdo, Rr~stoteles. P1t6go- 
ras, sao anulados em compara@o com Cr~sto, 
e nada sabem; jazem mortos; sua sabedoria & 
estulticia (Psalmurn 140.7). 
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De fato, tais arg6cias e coisas semelhantes 
t6m lugar nos criaturas, mas o mistbrio da f& esta 
livre de argumsntos filosoficos (111 Sent., dist. 22). 

Rcrescentai a caridade b ci&ncia e a ci&n- 
cia ser6 util. Sozinha, com efeito, a ci&ncia B in6- 
til, com a caridade & util; sozinha, por&m, infla 
de soberba, como para os dsmdnios, que com 
termo grego sdo denominados pela cigncia; ne- 
les esM a cihncia sem a caridade (Epist. I ad 
Corinthios, 8) .  

Por msio do c&u e da terra e das outras 
criaturas, que eles compreanderam ser imsn- 
sas e perp&tuas, conheceram o proprio Criador 
incomparbvel, imenso, eterno (Epist. ad Roma- 
nos, 1, 20, 23).  

Ndo pode ser crido aquilo que pode ser 
percsbido [. . .]. 0 que 6 ,  com efeito, a f6 sendo 
crsr aquilo que ndo v&s? (111 Sent., 22, 7) .  

€ nscesdrio qua, conhecendo o Criador 
mediante seus efeitos, conhe~amos a Trinda- 
de, cujo vestigio aparece nas criaturas (Epist. 
ad Romanos, XI, 33-36). 

Foi demonstrado que nos criaturas se en- 
contra certa imagem da Trindade; com efeito, 

ndo se pode nem se p6ds tsr por meio do con- 
templa@o das criaturas um suficiente conheci- 
mento do Trindade sem a revela@o da doutri- 
no ou da inspira~bo interior. Dai que aqueles 
antigos filosofos quase na sombra e de longe 
viram a verdade, faltando-lhes o intuit0 da Trin- 
dads ( I  Sent., 3, 6). 

for isso dizemos que esta distin~bo da 
suma Trindade, que a f& catolica proclama, os 
antigos ndo a tlveram de nenhum modo e nbo 
a puderam ter sem a revela@o do doutrina ou 
do inspirqdo interior. A revela@o ocorrs, com 
efeito, de tr&s modos: por msio das obras, por 
meio da doutrina, por meio da inspirqdo. Deus 
lhes revslou a verdade por meio das obras, e 
ndo por msio da doutrina ou do inspirac;do. Eles, 
portanto, viram a verdade de longs, mas ndo 
se aproximaram dela por meio do humildade 
( Epist. ad Romanos, I, 20-23). 

Pedro lombardo, 
em Gronde Antologia F~losofico, 

vol. v. 
organ~zodo por G. Di Napoli, 

Marzorati . 



DECIMO TERCEIRO 

As grandes sistematiza~6es da relaqgo 
entre razgo e fe 

'I. ..] como se alguem cai em um precipicio e a i  
permanece se outro alguem n2o o ajuda a levan- 
tar-se, tambem nossa alma n2o teria podido levan- 
tar-se das coisas sensiveis ate a contemplaqa"~ de 
si mesma e da verdade eterna nela refletida, se a 
propria verdade, assumindo a forma humana em 
Cristo, na"o se tivesse tornado escada de repara- 
~ 2 o  pela queda da primeira escada de Ad2o. Por 
isso, ninguem, por mais que possa ser iluminado 
pelos dons da natureza e da cigncia adquirida, pode 
reentrar em si mesmo para a i  gozar Deus, a n20 
ser pela mediag2o de Cristo, que disse: Eu sou a 
porta; quem passar por mim se salvara, entrara e 
encontrara pastagens eternas." 

Boaventu ra 



Capitulo decimo segundo 

A filosofia arabe e a hebraica, 
a penetra~50 de Aristoteles no Ocidente 
e a medias50 entre aristotelismo e cristianismo 

Capitulo dCcimo terceiro 

A grande sintese de Tomas de Aquino 

Capitulo decimo quarto 

0 movimento franciscano e Boaventura de Bagnoregio 

Capitulo dCcimo quinto 

Averroismo latino, neo-agostinismo e filosofia experimental 
no seculo decimo terceiro 

Capitulo decimo sexto 

Joiio Duns Escoto 



e n t v e  a v i s t o t e l i s m o  e c v i s t i a n i s m o  

0 sec. Xlll assiste a instituigilo das ordens mendicantes (Franciscanos e 
Dominicanos), das universidades (sobretudo Bolonha e Paris) e, em filosofia, A 
difusao do pensamento aristotiilico. 

Este ultimo ti, particularmente significative porque prop6e A difusso 
pela primeira vez na ldade Media uma explicagilo racional do do aristotelismo 
mundo e uma visilo do homem totalmente independente das 4 § 2 
verdades cristas e da revelagilo. 

0 sic. XI11 representa o periodo aureo 
da teologia e da filosofia. Esse fato 6 decor- 
rente de muitos fatores: a criagiio das uni- 
versidades, a instituiqiio das ordens mendi- 
cantes (franciscanos e dominicanos) e o 
contato do ambiente ocidental com obras 
filosoficas ate entiio desconhecidas. As univer- 
sidades tornam-se centros de intenso ensino 
e pesquisa; as ordens mendicantes passam a 
fornecer numero relevante e qualificado de 
mestres; a nova literatura centra-se predo- 
minantemente em torno dos escritos metafi- 
sicos e fisicos de Aristoteles, que, conhecidos 
por intermedio da mediaqio dos arabes, siio 
agora redescobertos em sua redagiio original. 

a )  Do ponto de vista politico-social, 
esse periodo 6 marcado pelo amadurecimen- 
to das comunas e pelo forte desenvolvimen- 
to das camadas burguesas. E o periodo da 
tentativa falida de restauragiio imperial por 
Frederico 11, em virtude da, forte tendcncia 
autonomista dos paises. E o periodo da 
teocracia papal, que, com Inoci2ncio 111, pre- 
tende a plenitude do poder (plenitudo potes- 

tatis). Do ponto de vista religioso, o Oci- 
dente professa a fe catolica, que penetra em 
todas as classes sociais. 0 primado do cato- 
licismo explica o lugar central ocupado pel0 
papado, que obriga todos a reconhecerem a 
fungiio mediadora e de guia da Igreja. E C o 
periodo da crise do mundo bizantino, crise 
que tem um de seus momentos centrais na 
tomada de Constantinopla pelos cruzados 
(1204), a partir da qua1 se realiza um inter- 
ciimbio cultural mais intenso. 

b) Do ponto de vista das instituiq6es 
eclesiasticas, e o periodo das duas ordens 
religiosas mais prestigiosas, a dos domi- 
nicanos e a dos franciscanos. Diferentemente 
das ordens monasticas aparecidas nos s k u -  
10s anteriores, cujos adeptos viviam nos de- 
sertos ou no campo e que eram ligadas a 
economia feudal, os franciscanos e os do- 
minicanos escolheram as cidades como cen- 
tro de sua atividade, pois elas se haviam tor- 
nado locais de intensa vida econ6mica, 
cultural e religiosa, freqiientemente con- 
denadas pelos ascetas, que, corn entonagiio 
apocaliptica, conclamavam as pessoas a des- 
prezar o mundo e viver vida austera. Basta 
recordar os "flagelantes", os "humilhados" 
e varios outros movimentos afins, logo con- 
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denados pela Igreja oficial. Empenhadas na 
pregaqio, essas novas ordens religiosas logo 
perceberam a importiincia da universidade, 
instrumento idbneo para o aprofundamento 
doutrinirio e para obra eficaz de evangeli- 
zaqio. Com efeito, o centro intelectual da 
cidade era a universidade, onde a emanci- 
paqiio intelectual andava de braqo dado com 
a emancipaqiio social. As catedras, que as 
duas ordens religiosas logo conquistaram, 
tornaram-se os centros mais abalizados, pela 
seriedade do ensino e pela profundidade 
doutriniria. Pode-se dizer que o dculo XI11 i 
o siculo de Alberto Magno e Tomas de Aqui- 
no (dominicanos), de Alexandre de Hales, 
Boaventura de Bagnoregio e de Joiio Duns 
Escoto (franciscanos). 

a)  Do ponto de vista das instituiqees 
escolasticas, estamos no period0 do nasci- 
mento e da organizaqiio das universidades. 
A primeira universidade foi a de Bolonha, 
interessada mais no direito do que na teolo- 
gia, e independente da autoridade eclesias- 
tica. Ja 0 primeiro e mais importante centro 
universitario de filosofia e teologia foi o de 
Paris. Graqas sobretudo a InocCncio 111, 
transformou-se no verdadeiro cirebro da 
"republica cristi", uma forja na qua1 foi ela- 
borada uma cultura teologica mais solida. 
Antecedida pelas escolas de Chartres e de 
Sio Vitor, essa universidade nasceu em 
1200, ano em que Filipe Augusto subtraiu 
os mestres e estudantes h jurisdiqio ordini- 
ria e os submeteu a jurisdiqiio do bispo de 
Paris, que exercia sua autoridade por meio 
do chanceler da universidade. Assim, o ano 
de 1200 marcou o ato de nascimento dessa 
universidade, ao passo que o ano de 1215 
marcou a sua primeira organizaqio em ter- 
mos de disciplinas de ensino (faculdade das 
artes e faculdade de teologia), de duraqio 
dos cursos e de natureza dos titulos, graqas 
aos estatutos redigidos pel0 legado pon- 
tificio e antigo mestre de Paris, Roberto de 
Courqon. Essa universidade serviu de mo- 
delo para as de Oxford e Cambridge e, mais 
tarde, para as numerosas universidades que 
surgiriam por toda parte na Europa. 

b) Do ponto de vista mais propriamen- 
te cultural, o acontecimento filosofico de 
maior relevo no siculo XI11 i constituido pel0 
conhecimento e a lenta difusio do Densamen- 
to de Aristoteles, tanto no que diz respeito a 
fisica como a metafisica. A exemplo dos es- 
critos logicos, que ha tempo eram conheci- 
dos e utilizados, os escritos de cosmologia e 
metafisica tornam-se pela primeira vez obje- 
to de estudo e debate. A novidade dessas 
obras consiste no fato de que oferecem "ex- 
plicaqio rational" do mundo e visio filoso- 
fica do homem completamente independen- 
tes das verdades cristis. Ati entiio, por parte 
dos pensadores mais destacados, de Escoto 
Eriugena a Abelardo, de Anselmo aos repre- 
sentantes das escolas de Chartres e Sio Vitor, 
embora elaboradas com instrumentos racio- 
nais authornos, as concepqees da realidade 
eram substancialmente concepqees teologi- 
cas, derivadas da Revelaqio, repensadas e 
esclarecidas pela razio. A filosofia era cons- 
tituida pela logica e por intuiqoes plathicas 
e neoplat6nicas, facilmente utiliz4veis e 
harmonizaveis com o dado revelado. 

Com a descoberta das obras de fisica e 
metafisica de Aristoteles, n io  somente pas- 
sou-se a ter instrumentos formais a u t h o -  
mos, mas tambim contezidos proprios e 
perspectivas novas, elementos que levam a 
filosofia a pretender autonomia propria e 
distinqio clara em relaqio a teologia. Em- 
bora a f i  tenha necessidade da razio. esta. 
porim, possui imbito independente, com 
contezidos proprios. 

Podemos dizer que o siculo XI11 foi o 
siculo da aceitaqio ou da rejeiqio de Aris- 
toteles, do repensamento de sua doutrina no 
context0 das verdades cristis ou de sua "cris- 
tianizaqio". Em suma, trata-se da quest50 
da relacio sistematica entre f i  e razio. entre 
filosofia e teologia. As modalidades dk con- 
cordiincia ou as relagees reciprocas entre uma 
e outra assumirio tonalidades diversas, mas 
o certo i que o objetivo desse intenso debate, 
que se prolongara por todo o siculo, sera o 
da submissiio definitiva da razio a f i .  da fi- 
losofia a teologia, da ciCncia 2 sabidoria. 

Todavia, para compreender isso de 
mod0 adequado i precis0 traqar urn qua- 
dro geral que ilustre o mod0 em que o pen- 
samento de Aristoteles permaneceu no 
Oriente e como se difundiu e foi recebido 
no Ocidente. 
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0 aristotelismo chegou ao Ocidente por meio dos Bra- A djstinG.io bes, particularmente de Avicena e Averrois. en tre 
Avicena (980-1037) distingue claramente entre ente (con- ,,@,,j, 

creto) e essencia (abstrata): os entes existem de fato (por exem- , g 2 
plo, os homens), enquanto a essencia (por exemplo, a humani- 
dade) prescinde da existencia, porque representa o "o que e" de um ente, que 
poderia existir ou nao existir. 

0 ente se distingue: 
- em possivel (o que existe, mas poderia tambem nao exis- Ente possivel 

tir, porque nao tem em si sua propria razao de ser); e ente necessario 
- e em necessario (que nao pode nao ser porque tem em si § 2 

sua propria razao de ser). 
Possivel e o mundo, necessario e apenas Deus. Todavia, a possibilidade do 

mundo nao e absoluta, dado que e acompanhada por certa necessidade. 0 mun- 
do deriva de Deus, de mod0 que nao possui em si a existencia, e portanto e possi- 
vel. Todavia, Deus nao pode deixar de criar o mundo, enquanto produz necessaria- 
mente a primeira Inteligencia (motriz do primeiro ceu) e depois pouco a pouco as 
outras ate a decima, que irradia as formas sobre nosso mundo. 0 mundo, portan- 
to, e produzido necessariamente por Deus e em ta l  sentido e tambem necessario. 

A decima inteligencia e responsavel pela atualiza@io do A teoria 
intelecto possivel (human0 e individual), por meio da atuali- do, jntelectos 
za@o dos principios primeiros (com isso temos o intelecto ha- + tj 3 
bitual) e dos conceitos universais (e temos assim o intelecto 
em ato) e a eleva@o de nosso intelecto individual ao supremo intelecto agente 
(intelecto santo). 

A primeira forma sistematica pela qua1 
o aristotelismo se apresentou aos pensado- 
res medievais foi mediada pel0 filosofo persa 
Avicena, de cultura encicloptdica, que cul- 
tivou preferencialmente a medicina e a filo- 
sofia. 

Nascido em 980 nas proximidades de 
Bukara, na PQsia, e morto nas proximidades 
de Hamadan em 1037, ele escreveu muitas 
obras, que foram traduzidas e divulgadas 
na segunda metade do stculo XII. 

0 primeiro grupo de traduqoes, extrai- 
das de sua obra maior 0 livro da cura, em 
18 volumes (abrangendo a Ldgica, a Reto- 
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rica, a Poe'tica, a Fisica - em oito sesoes, 
das quais a sexta C o De anima - e a Me- 
tafisica), completou-se por volta de 11 80 em 
Toledo, graqas a Domingos Gundissalvi. 

A obra de Avicena constitui a primeira 
grande sintese especulativa que tem rakes 
na cultura cl5ssica e que constituiu um pon- 
to de referincia essencial para a cultura oci- 
dental e a orientou de mod0 decisivo. 

A filosofia de Avicena e profundamente 
permeada de Neoplatonismo e de elementos 
extraidos da religiiio isliimica que comple- 
taram suas perspectivas aristote'licas (sobre- 
tudo n o  que se refere a teologia e a cosmo- 
logia), o que permitiu entusiastica acolhida 
por muitos pensadores cristiios. 

0 Neoplatonismo era um velho co- 
nhecido dos latinos e ja assimilado pel0 
pensamento cristiio desde a Cpoca patristica; 
a religiiio islimica apresentava niio poucas 
verdades em comum com o cristianismo. E, 
desse modo, muitas teses aristotClicas, fil- 
tradas atravis de elementos neoplat6nicos 
e islimicos, niio encontraram dificuldades 
para se impor no ambiente medieval. 

0 ser possivel 

e o sep necess6rio 

Da imensa produqiio do filosofo persa 
(que perfaz mais de 250 obras), que vai da 
medicina a 16gica, da fisica a musica e i s  
doutrinas esotCricas da religiiio, abordare- 
mos somente as teses que foram acolhidas e 
repensadas no stculo XI11 desde Tomas de 
Aquino at6 Jo5o Duns Escoto, passando a 
integrar o movimento que ficou conhecido 
como Avicenismo latino. 

Em relaqiio a sua produqio extrafilo- 
sofica C preciso lembrar o Ciinon de medi- 
cina, destinado a tornar-se - gralas a tra- 
du@o latina de Gherardo de Cremona - 
um ponto de referencia da medicina medie- 
val. Trata-se de uma obra em cinco livros 
que reune de mod0 ordenado e claro, se- 
gundo um mktodo compilatorio - e, por- 
tanto, pouco original -, niio so os funda- 
mentos da medicina, mas tambCm os da 
farmacologia. 

No que se refere ao pensamento filoso- 
fico de Avicena. devemos destacar a distin- 
g5o entre ente e essbncia, o primeiro concre- 
to e a segunda abstrata. 0 s  homens, por 
exemplo, constituem o ente, ao passo que a 
humanidade constitui a essincia. 0 s  primei- 
ros existem de fato, mas a segunda prescinde 
da existincia, pois representa a defini~iio ou 
o quid est, que em si mesma niio denota a 
existincia nem a niio-existincia. a necessida- 
de ou a contingincia. Equinitas est tantum 
equinitas, ou seja, a "cavalidade" C tal e isso 
basta, escrevia Avicena. Portanto, uma coisa 
C a essencia e outra a existcncia. E a primei- 
ra, em si mesma, niio denota a segunda. 

Ademais, no que se refere ao ente real, 
C preciso distinguir entre o ser necessario e 
o ser possivel. 0 que existe de fato, mas que, 
em si mesmo, poderia tambem niio existir k 
chamado por Avicena ente possivel: trata- 
se do ser que n50 tem em si mesmo a raziio 
de sua propria existencia, encontrando-a em 
uma causa que o fez ser. Diferente do ser 
possivel C o ser que existe de fato e de direi- 
t o  ou ser necessario, isto 6, o ser que niio 
pode deixar de ser, porque possui em si mes- 
mo a raz5o do seu existir. Essa distin~iio C 
fundamerital, porque separa o mundo de 
Deus: um C apenas possivel, pois sua exis- 
tincia atual C contingente, n5o postulada por 
sua essincia, ao passo que o outro C neces- 
sario; o primeiro C dependente, o segundo C 
independente. 
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Ente e ess6ncia. Com estes termos 
se distinguem a realidade concreta e 
existente (por exemplo, o homem in- 
dividual) e o universal abstrato (por 
exemplo, a ideia de humanidade). 0 
ente existe de fato (de mod0 neces- 
sdrio caso se trate de Deus, de mod0 
contingente caso se trate das criatu- 
ras), enquanto a esshcia exprime o 
"o que 6" de cada coisa singular, isto 
e, o conjunto de suas determinaq6es. 

Mas qua1 C a relaqiio entre o mundo e 
Deus? Trata-se de relaqiio de necessidade ou 
de liberdade, de emanaqiio ou de criaqiio? 

Avicena responde a essas questijes, 
fundamentais para os pensadores medievais, 
fundindo Aristoteles e o neoplatonismo. Com 
efeito, em sua opinilio, o mundo C ao mes- 
m o  tempo contingente e necessario: 6 con- 
tingente enquanto a existtncia atual niio lhe 
cabe em virtude de sua esstncia, sendo en- 
tiio apenas possivel; no entanto, C necessi- 
rio enquanto Deus, de quem recebe a exis- 
ttncia, n i o  pode deixar de agir segundo sua 
natureza. Concebido aristotelicamente como 
pensamento d o  pensamento, Deus produz 
necessariamente a primeira Inteligtncia e 
esta a segunda, dando inicio a um process0 
descendente necessario e n i o  livre, de indo- 
le claramente neoplathnica. A partir da pri- 
meira, cada Inteligcncia cria a imediatamen- 
te inferior, ate a dCcima, ao mesmo tempo 
que cria os cius respectivos, dos quais siio 
forqas motrizes. 

Diferentemente das outras, a dCcima 
Inteligtncia niio gera nova realidade, mas 
atua diretamente sobre o mundo terreno, 
posto sob o nono ciu, o da lua, tanto no 
plano ontologico como no plano gnosio- 
logico. No primeiro plano, estruturando o 
mundo terreno em matCria e forma, onde a 

materia corruptivel, ao contrario da mati- 
ria incorruptivel dos cius, C principio de mu- 
taqiio e multiplicidade e, portanto, de indivi- 
dualidade. Como se v6 claramente. estamos 
diante da concepqiio hilem6rfica de Arist6- 
teles, mas repensada conforme as categorias 
neoplat6nicas. Com efeito, as formas se ir- 
radiam da dtcima Inteligcncia, que C "doa- 
dora de formas", no sentido de que C ela 
que irradia as formas na matiria-prima do 
mundo sublunar. E entre essas formas estio 
tambCm as almas incorru~tiveis e imortais 
infundidas nos corpos. 

No plano gnosiol6gico a dCcima Inte- 
ligtncia opera a passagem da pottncia ao 
ato do intelecto possivel ou passivo, ou seja, 
do intelecto humano e individual. E isso r>or 
meio da irradiaqiio tanto dos principios pri- 
meiros (com o que temos o intelecto habi- 
tual)  como dos conceitos universais que 
apreendemos por meio da abstraqiio (com 
o que temos o intelecto e m  ato) ,  e mediante 
a elevaqiio do nosso intelecto individual ao 
supremo intelecto agente (empresa dificil e 
reservada a poucos, apenas dos quais se po- 
de falar de intelecto santo). Em todas essas 
formas de contato com o intelecto agente 
unico, permanecem intactas a individuali- 
dade e a personalidade singular do homem. 

Essas siio algumas teses do filosofo per- 
sa, que teriio grande influtncia sobre Tomis 
de Aquino (a distinqio real entre esstncia e 
existtncia, ou melhor, entre ess&cia e ser), 
sobre Boaventura (a pluralidade das formas 
no individuo: forma espiritual e formas sen- 
sitivas e vegetativas), sobre Duns Escoto (a 
doutrina das esstncias) e, sobre todos, a dis- 
tinqiio entre esfera celeste e esfera terrena, 
alem de muitos outros elementos de m o -  - 
siologia e de astronomia. Portm, mais do 
que as teses em particular, o que determi- 
nou a sorte do seu pensamento foi a tenta- 
tiva de harmonizar a filosofia aristote'lica 
com a religiiio isl2mica e, portanto, para os 
cristiios, com algumas teses fundamentais do 
cristianismo, coisa que, aprioristicamente, 
niio parecia possivel. Com efeito, era essa 
a medida de avaliagiio de qualquer propos- 
ta filosofica e tambtm o objetivo de mui- 
tos repensamentos e retificaqijes subse- 
qiientes. m 
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III. 8 aristotelis~lo 

d e  fiverrbis 

A superioridade Averrois (1 126-1 198) comentou Aristoteles com grande 
da filosofia liberdade, a luz dos dogmas do Isl2. Remetendo-se frequente- 
aristotelica mente em sentido critic0 a Avicena, Averrois sustenta que a dou- 
+ § 2  trina de Aristoteles coincide com a suprema verdade, e que, 

mesmo que teologia e filosofia convirjam para uma verdade 
unica, todavia, em caso de desacordo, a posi@o dos filosofos teria maior autorida- 
de: a revela@o, com efeito, produz simbolos imperfeitos que cabe a raz2o decifrar. 

A eternidade Averrois sustenta a eternidade do mundo, que deriva da 
do rnundo eternidade do Motor imovel como causa final do proprio mun- 
4 9 2  do (e n20 causa eficiente, como queria Avicena). 

Ainda tipica de Averrois e a tese da unicidade do intelec- 
Unicidade to  possivel, o unico a quem toca a imortalidade: o intelecto 
do intelecto possivel conhece os universais e, portanto, n2o pode ser indivi- 
possivel dual, mas sera universal (uno para toda a humanidade). Disso 
ernortalidade se deduz que o intelecto individual n2o e imortal. 
do individual 
+ § 3 0 intelecto agente (divino) leva ao ato os universais, que 

est2o em potencia na fantasia ou imaginag20 do homem sin- 
gular, a qual, sendo sensivel, contem os universais apenas em potencia; nesta sede 
os universais sao captados pelo intelecto potencial. 

Em tal process0 esta implicada n2o so a existencia do sa- 
pensamento ber individual (a fantasia e individual), mas tambem a existen- 

2 unjso rnjstica cia do saber universal de toda a humanidade, encerrado no 
+ § 3  intelecto possivel, como especie de bagagem de conhecimen- 

tos que se refere a todos os homens e que cresce em raz2o de 
suas atuag6es sucessivas. Quando o intelecto possivel estiver completamente atua- 
lizado pelo intelecto divino, havera a fus2o intima dos dois, correspondente a 
uni2o mistica de que falam as religiaes. 

As resistgncias Em consequencia da admiss20 de um unico intelecto pos- 
ao aristotelisrno sivel, Averrois nega a imortalidade pessoal e a responsabilida- 
averroista de moral individual no juizo post mortem. 
4 3 4-5 Essas posic;des, que s2o evidentemente dificeis de conciliar 

com os dogmas da religi2o crist3, suscitaram n3o poucas resis- 
tencias ao aristotelismo, e tambem induziram a uma revis20 dele de forma mais 
aprofundada. 

1 $\ f i g u v a  e a s  o b v a s  aristotelismo de Averrois, que escreveu um 
Tratado decisivo sobre a concordhzcia en- 
tre filosofia e religiiio, obra que permane- 

No  fim das contas, o aristotelismo de ceu desconhecida na Idade Media. 
Avicena niio provocou grande perplexidade Ele diz querer delimitar os iimbitos res- 
nos filosofos cristiios, por causa de sua cons- pectivos do saber e da f C  corinica, mas a 
tante tentativa de harmonizar as teses de confian~a que tem na raziio 6 total e ilimita- 
Aristoteles com as verdades da religiiio is- da. E a raziio o leva a afirmar, com Aristo- 
liimica. Mas o mesmo niio ocorreu com o teles, a eternidade do mundo, negando a 
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M i n i t ~ t u ~ ~ z  dc urn ctjdlce d o  sic. XIV 
quc rcprcsento o filosofo Auerrrirs ( 1  226-1 198)  
(Cesenu, H~hlzotecu Malatestlanu). 

imortalidade da alma singular. Obviamen- 
te, construida sobre essas bases, a filosofia 
de Averrois logo se transformou em fonte 
de preocupaqiio para a autoridade eclesias- 
tica e de acesos debates para os mestres 
parisienses. 

Nascido em 1126, em Cordoba (no co- 
raqiio daquela Espanha muplmana que du- 
rou oito sCculos e na qual a cultura arabe, 
tanto filosofica como cientifica e literaria, 
conheceu um de seus periodos mais cria- 
tivos), Averrois foi jurista e midico, mas, 
sobretudo, foi grande comentador de Aris- 
toteles, e um grande metafisico. 

Como comentador de Aristoteles, Aver- 
r6is produziu trts tipos de comentarios: o 
Comentario me'dio ou parafrases livres do 
texto; epitomes ou simples compikdios, 
sem nenhuma ligaqiio estreita com o texto; 
o Grande comentario, relativo i Fisica, h 
Metafisica, ao De anima, ao De coelo e aos 
Analiticos primeiros, onde o texto de Aris- 
toteles C reproduzido por inteiro e comen- 
tad0 par5grafo por parigrafo. Essa obra foi 
elaborada em polcmica com as "falsas" in- 
terpretaqoes de Aristoteles, sobretudo a de 
Avicena, em virtude do imenso apreqo que 
ele tinha pel0 Estagirita. Escreve ele: "Ne- 
nhum daqueles que o seguiram, at6 os nos- 
sos dias, isto C, durante mil e quinhentos 
anos, conseguiu acrescentar aquilo que ele 

disse nada que seja digno de nota. E algo 
verdadeiramente digno de maravilhamento 
que tudo isso seja encontrado em um so 
homem". E Dante far4 eco a essa difundida 
opiniiio ao dizer que Aristoteles C o "mestre 
daqueles que sabem". 

0 s  medievais so conheceram e discuti- 
ram o Grande comentario, mas Averrois 
escrevera outras obras, entre as quais, pre- 
cisamente, o Tratado decisiuo sobre a con- 
cordhcia entre filosofia e religiiio, alCm de 
A conjun~iio entre intelecto material e inte- 
lecto separado, e tambCm A eternidade d o  
mundo. Inicialmente protegido pelos sobe- 
ranos e depois exilado por ter sido conside- 
rado incrtdulo, morreu em Marrocos em 
1198. 

Primado d4 filosofia 
e eternidade do m~ndo 

Persuadido de que a uerdadeira filoso- 
fia C a de Aristoteles, Averrois procurou cap- 
tar o seu pensamento autcntico por meio de 
comentario escrupuloso, apresentando as- 
sim a exposiqzo de uma filosofia que fosse 
niio apenas independente da teologia e da 
religiiio, mas tambCm sede privilegiada da 
verdade. Escrevia Averrois: "A doutrina de 
Aristoteles coincide com a suprema verda- 
dew. Esta C a raziio pela qual Averrois con- 
sidera justo pensar que Aristoteles "foi cria- 
do e nos foi dado pela divina providhcia, 
para que pudCssemos conhecer tudo o que 
C cognoscivel". 

Defendendo-se da acusaqiio de ser in- 
crCdulo, destaca com vivacidade que as di- 
verghcias de opiniiio dos filosofos e te6lo- 
gos devem ser creditadas mais a diferenqas 
de interpretaqzo do que a uma efetiva di- 
versidade de principios essenciais, que fos- 
sem negados por uns e defendidos por ou- 
tros. E, nessas diverghcias, i preciso estar 
ao lado dos filosofos, pois estes, servindo-se 
da raziio, nada mais fazem do que se ater 
ao direito tutelado pela propria religigo. Se 
i verdade que filosofia e religiiio ensinam a 
verdade, entiio niio pode haver desacordo 
substancial entre elas. Em caso de contrastes, 
C preciso interpretar o texto religioso no sen- 
tido exigido pela razgo, porque a verdade C 
uma so, a da filosofia. Niio existe, portan- 
to, dupla verdade. Existe apenas a verdade 
da raziio; as verdades religiosas expostas no 
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Corao S ~ O  simbolos imperfeitos, que devem 
ser interpretados e propostos a mentalida- 
de dos simples e ignorantes, da verdade uni- 
ca que a filosofia enucleia e sistematiza. 

AlCm dessa tese fundamental, em cla- 
ro contraste com o concordismo de Avicena, 
Averrois destaca, com Aristoteles, que o 
motor supremo e os motores dos cCus, sendo 
intelighcias que refletem sobre si mesmas, 
pensando-se, movem necessariamente n50 
como causas eficientes, mas sim como causas 
finais, isto 6 ,  como aquele bem ou perfeil50 
ao qual cada cCu aspira com seu movimento. 
Assim, a relaqio entre o motor supremo e 
os motores intermediarios n5o C relaqio de 
eficiincia, como queria Avicena, mas sim de 
finalidade. 0 movimento que assegura a 
unidade para todo o universo C o movimen- 
to do primeiro motor, sendo, portanto, eter- 
no e de natureza final, n i o  eficiente. 

A tese da eternidade do mundo e do 
carater necessario do movimento do primei- 
ro motor inscreve-se na propria concepqio 
aristotClica de Deus como "pensamento de 
pensamento" e, portanto, como atividade 
necessaria e eterna. 

AlCm do primado da filosofia e da eter- 
nidade do mundo, a terceira tese de Averrois 
discutida pelos medievais foi a relativa a 
unicidade do intelecto possivel, o unico do 
qua1 C predicavel a imortalidade, tanto que 
Averrois nega a imortalidade individual. 
Com efeito, o intelecto possivel, pel0 qua1 
conhecemos e formulamos noq6es e princi- 
pios universais, niio pode ser individual, isto 
6, n i o  pode ser forma do corpo, porque nes- 
se caso n i o  poderia estar disponivel as for- 
mas inteligiveis de carater universal. Por isso, 
falando do intelecto, Arist6teles diz que ele 
C separado, simples, impassive1 e inaltera- 
vel. Se fosse individual, o intelecto seria in- 
dividualizado pela mat6ria - a qua1 C o prin- 
cipio da individualizaqio - e, ent30, seria 
incapaz de alcanqar o universal e, portanto, 
o saber. 0 intelecto, portanto, C unico para 
toda a humanidade e n5o misturado com a 
matCria. 

Mas, entio, como C que o homem in- 
dividual conhece? E em que sentido o co- 
nhecimento pode ser considerado indivi- 

dual? 0 intelecto possivel, enquanto tal, co- 
nhece passando da pottncia ao ato. Para 
tanto, necessita do intelecto ativo ou inte- 
ligincia divina, que, sendo em ato, pode 
desenvolver tal aqio. Escreve Averrois: "As- 
sim como a luz faz com que a cor em po- 
tencia passe a ser cor em ato, de mod0 que 
possa mover nossa vista, do mesmo mod0 
o intelecto agente faz com que os conceitos 
inteligiveis em pottncia passem a ser con- 
ceitos em ato, de mod0 que o intelecto ma- 
terial os receba". 0 intelecto agente, po- 
rim, n5o atua diretamente sobre o intelecto 
possivel, mas sim sobre a fantasia ou ima- 
ginaqio, que, sendo sensivel, conttm o? uni- 
versais somente em forma potencial. E essa 
imaginal50 sensivel, sobre a qual atua o 
intelecto divino, que, sendo individual, da 
a sensa@o de que o conhecimento seja in- 
dividual. Na realidade, ela C apenas um 
continente potencial dos universais, que, 
porCm, transformados em ato pela luz do 
intelecto divino, so podem ser recebidos pel0 
intelecto possivel que se torna atual e que, 
em si mesmo, C espiritual e, portanto, se- 
parado, unico, n i o  misturado a matkria e, 
desse modo, supra-individual. 

Assim, alCm do intelecto divino, que 
C unico, tambim o intelecto possivel C uni- 
co para todos os homens, que a ele se li- 
gam provisoriamente por meio da fantasia 
ou da imaginaqio, onde os universais es- 
t i 0  contidos em forma potencial. Desse 
modo, o ato de entender C do homem indi- 
vidual, uma vez que esta ligado 2 fantasia 
ou imaginaqio sensivel, mas ao  mesmo 
tempo 6 supra-individual, visto que o uni- 
versal em ato n5o pode ser contido pel0 
individuo em particular, por sua natureza 
desproporcional ao  carater supra-indivi- 
dual do universal. 

Intelecto "possivel" e intelecto 
"agente". Averrois reformula a teo- 
ria aristotelica da intelighcia divina e 
da intelighcia humana de mod0 ori- 
ginal e paradoxal: a unica in te l igh-  
cia ativa (agente) seria a de Deus; a 
inteligencia humana e apenas poten- 
cia1 (possivel), ou seja, tem necessida- 
de da inteligencia divina para passar 
da potencia ao ato, mas tambem ela e 
unica para toda a humanidade. 
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No  fundo, com essa tese, Averrois pre- 
tende salvaguardar o saber, que niio perece 
com o individuo porque C patrim6nio de 
toda a humanidade. E o arquivo onde esses 
resultados se conservam, em beneficio de 
toda a humanidade, C o chamado "intelec- 
to possivel", superior a capacidad? do indi- 
viduo e, portanto, independente. E uma es- 
pCcie de mundo feito de IdCias, de criaq6es 
humanas que transcendem o individuo e a 
ele sobrevivem, tendo em vista outras con- 
quistas, com as quais cresce a concretizaqao 
do intelecto possivel, at6 sua completa con- 
cretizaqio, com a qual se concluira a histo- 
ria da humanidade. 

Alcanqada essa meta, realizar-se-a en- 
t i o  a perfeita uniiio do intelecto possivel, 
atualizado pel0 saber, com o intelecto di- 
vino, que esta sempre em ato. A atualiza- 
gao penosamente amadurecida do intelecto 
possivel se fundira entao com a,atualidade 
permanente do intelecto divino. E esse o epi- 
logo ou uniiio mistica de que falam as re- 
ligides. 

Enquanto as teses relativas ao papel da 
filosofia no iimbito do saber e eternidade 
do mundo seriam diversamente repensadas, 
a tese que mais agitou os medievais foi a da 
unicidade do intelecto possivel, porque se 
encontrava em claro contraste com a f C  na 
imortalidade pessoal, um dos dados de fun- 
do da religiiio cristii, e niio apenas desta. Se 
o intelecto possivel nao C parte da alma hu- 
mana, mas esta apenas temporariamente li- 
gado a ela, entao a imortalidade nao cabe 
ao homem em particular, mas sim a essa re- 
alidade supra-individual. Dante, que exalta 
Averrois como aquele que "fez o grande co- 
mentirio", tambCm o estigmatiza como per- 
tencente i s  fileiras dos que "fazem a alma 
morta com o corpo". 

Ora, essa doutrina se prestava a duas 
interpretaqoes: uma de carater ascCtico, ou; 
tra de carater materialista e hedonista. E 
verdade que a atividade vegetativo-sensiti- 
va C tipica da alma, forma do corpo, mas 
esta no homem tende a elevar-se e unir-se 
intelighcia. 

Todavia, se essa interpretaqiio ascitico- 
mistica era possivel e talvez at6 fundada, a 

interpretagio que se difundiu, em consoniin- 
cia com o despertar da vida econ6mica e 
com a redescoberta da positividade terrena, 
foi a interpretaqiio de cunho hedonista. Se 
tudo o que C individual se dissolve com a mor- 
te e se o homem nao C, em ultima instiincia, 
responsavel por sua atividade espiritual, que 
C supra-individual, entiio a pregaqao sobre 
a morte e suas conseqiiCncias, relativas so- 
bretudo a inutilidade do mundo, perde o seu 
vigor, revelando-se pura ficqiio. 

Niio C dificil perceber ai os germes pri- 
mordiais e inequivocos da concepqao mate- 
rialista ou apenas naturalista da vida e do 
homem, que a redescoberta de alguns clis- 
sicos do pensamento antigo alimentavam. 
Na materia, tudo se transforma e se move 
eternamente, nascendo em outro lugar e em 
outro tempo, em ciclo perene, em relaqiio 
ao qual o individuo C apenas presen~a tran- 
sitoria. 

j i s  pvimeivas condena+es 

do aristotelismo 

Foram particularmente essas conse- 
qiisncias que animaram o debate entre os 
Escolasticos, decididos a combater suas pre- 
missas, seja por meio de uma leitura mais 
atenta de Aristoteles, seja redescobrindo o 
sentido mais genujno de algumas verdades 
da religiiio cristi. E esse o context0 no qual 
deve ser lida a interdiqao posta por Roberto 
de Courqon nos primeiros estatutos univer- 
sitirios de 1215: "Nos fundamentos da Lei- 
tura devem estar os livros de Aristoteles so- 
bre a dialitica, tanto da antiga como da nova 
logica, nos cursos institucionais, mas 60 
nos extraordinarios ( . . .). Entretanto, n i o  
devem ser lidos a Metafisica ou os livros 
naturales de Aristoteles ou sinteses deles (co- 
mentarios de Averrois)". Na mesma linha 
esti a decisiio de Gregorio IX, que, em 1231 
(por ocasiio da greve dos estudantes, que 
durou dezoito meses e a qual niio era estra- 
nho o ~roblema do aristotelismo, defendi- 
do pela faculdade de artes e combatido pela 
faculdade de teologia), confirmou a proibi- 
$20 de 1215, mas so at6 que os escritos de 
Aristoteles n i o  fossem corrigidos ( "Quous- 
que examinati fuerint et ab omni suspicione 
purgati"). 

Nomeada por Gregorio IX e compos- 
ta por homens que deram provas de abertu- 
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ra para as novas correntes filosoficas (Gui- 
lherme de Auxerre, EstGv5o de Provins e Si- 
m5o de Authie), a comissiio n5o concluiu o 
trabalho de revis50 dos escritos aristotilicos 
por causa da complexidade dos problemas 
e, talvez, tambim por causa da impericia 
dos membros. Mas aquilo que n50 foi feito 
por autoridade realizar-se-ia espontiinea e 
progressivamente por meio da reflex50 cri- 
tics e dos acesos debates dos pensadores cris- 
t50s. 0 s  caminhos seguidos foram substan- 
cialmente dois: um de maior ades5o as 
indicaqties de Aristoteles, repensadas e cor- 

rigidas no context0 de teses propriamente 
crist5s; outro, de maior adesao as indica- 
q6es agostinianas, integradas por elementos 
de origem aristotilica. 0 primeiro foi segui- 
do por santo Tomas de Aquino, o segundo 
por siio Boaventura de Bagnoregio, ambos 
empenhados na obra de harmonizaqio da 
raziio com a f i .  Mas tanto um como o ou- 
tro foram precedidos por outras tentativas, 
entre as quais merecem particular aten@o 
a de santo Alberto Magno, mestre de santo 
Tomiis, e a de Alexandre de Hales, mestre 
de s5o Boaventura. 
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A TEORIA DO INTELECTO 

i Intelecto 

/ - E unico, separado, \ 
/ \ 

/ 
supra-individual 

- Recebe na fantasia ', 
, os conceitos ~nteligiveis atualizados 

pel0 intelecto agente 
1 - E 0 saber coletivo da humanidade 1 
\ que se incrementa 

corn a evolu@o da conscihcia ,' 
- Quando todo o intelecto possivel 

for atualizado, ele se identificari 1 
(= unto mrstica) 

com o intelecto divino / ' 
em ato 

\ 

- 

FANTASIA 
- 8 individual e sensivel 

\ 

/ - Acolhe os universais em potincia, 
/ apenas enquanto continente e, 

\ sendo sensivel, 

- D6 a impress50 
niio estP em grau de compreendi-10s / 

/ 

\ de que o conhecimento / 
seja individual 

\ ,' 
. 

- - 

\A' 

/ INTELECTO 
/ AGENTE 

\ 

- E o intelecto divino 
\ 

I 
- P6e em ato os conceitos , 

inteligiveis em potincia , 

/' HOMEM 

/' 
- Esta unido, 

por melo da fantasia, \ 

/ corn o intelecto possivel 

i - O ato do entender 1 

C tanto do homem singular 
(enquanto ligado a fantasia sensivel individual), 

como supra-individual 
\ (0 saber transcende o sapiente singular 
\ 
\ 

e tem carder cumulative 
para toda a humanidade), 

i 
enquanto o universal em ato 

/ 

\ niio pode ser captado pel0 individuo 
/ 
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IV. A filosofia hebraica 

A filosofia hebraica no sec. XI1 tem um representante 
Avicebron significativo em Avicebron (1021-1050/70), que sustentava uma 
+ §  I concep@o radicalmente hilemorfica (todas as substtincias, ate 

as espirituais, d o  compostas de materia e forma). 
Junto dele temos Moises Maimhides (1 135-1204) que, como Avicena, afir- 

ma que e possivel demonstrar racionalmente a existgncia e a espiritualidade de 
Deus, mas, diversamente de Avicena, nega que o mundo seja eterno (se o mundo 
fosse eterno seria necessario, mas entiio Deus niio seria livre ao crid-lo). De Averrdis 

ele toma a tese da unicidade do intelecto possivel e, por conse- 
MaimGnides guinte, da nao-imortalidade do homem individual: o homem, 
+ § 2  conforme MaimBnides, seria imortal apenas como parte do in- 

telecto ativo. 

N i o  foram apenas os irabes que influi- 
ram sobre o pensamento ocidental, mas tam- 
btm os judeus. Vivendo nas comunidades 
hebraicas espalhadas pelo impCrio arabe, os 
judeus procuraram ser fiCis a sua tradiqao, 
tanto que nunca abandonaram o monoteismo 
nem a idCia da criaqio ex nihilo. Entretanto, 
sofreram a influCncia da cultura arabe, d o  rica e 
t i o  florescente, independentemente dos mo- 
tivos religiosos de fundo, comuns religiio 
arabe e a religiao judaica. Midico dos califas 
de Kairouan, Isaac Judaeus (Isac Judeu, em 
torno de 865-955) foi autor de escritos - 
que mais tarde circulariam muito no Ocidente 
- nos quais concepq6es de origem neoplat8- 
nica se entrelaqam com idCias fisicas e mCdicas. 

No ambiente espanhol viveu, no sCculo 
IX, Ibn Gabirol, conhecido pelos latinos com 
o nome de Avicebron (lO2l-lO5O/lO7O apro- 
ximadamente). A obra de Avicebron mais 
estudada pelos escolasticos foi a Fons vitae, 
escrita em arabe, mas traduzida para o latim 
por Joao Ibn Dahut e Domingos Gundissalvi. 
Essa obra teve tanta influencia que se che- 
gou a acreditar que fora elaborada por autor 
cristao. Nela, Avicebron procura harmoni- 
zar os resultados da razio (permeada de Neo- 
platonismo) com os principios essenciais da 
religiio judaica. Assim, por exemplo, no que 
se refere a relaqio entre Deus e o mundo, 
Avicebron sustenta aue todas as substiincias. 

tCria e forma, tambCm as espirituais. Essa C a 
doutrina do hilemorfismo universal. E a ma- 
tCria e a forma s i o  movidas por vontade de 
unirem-se uma i outra. Tal impulso C trans- 
mitido a elas pel0 proprio Criador. Escreve 
Avicebron: "No ser, ha apenas trEs coisas: 
por um lado, a matCria e a forma; por outro 
lado, a EssCncia primeira; por fim, a Vonta- 
de que esti entre os dois extremos". 

O pensamento de MoisCs Maimhides 
(1 135-1204), porCm, foi muito mais influen- 
te do que o de Avicebron. Mais profundo e 
mais racional. decididamente influenciado 
 ela as doutrinas de Aristoteles. aue ele teve 

1 

oportunidade de conhecer atravCs dos ara- 
bes, Moisks Maimenides nasceu em Cordo- 
ba em 1135. Por causa da atitude intole- 
rante dos Almoadas, foi obrigado a deixar 
a Espanha, permanecendo por algum tem- 
po no Marrocos (em Fez), passando depois 
Dara a Palestina e acabando Dor se estabele- 
cer no Cairo. Comerciou pedras ~reciosas, 
mas no Cairo tambem ministrou aulas pu- 
blicas, adquirindo grande fama como filo- 
sofo e teologo, mas especialmente como 
medico. 0 ministro do sultao Saladino o 
tornou medico da corte e, assim, n i o  tendo 
mais necessidade dos Droventos do comer- 
cio para viver, p6de dedicar-se aos estudos. 

MoisCs MaimBnides escreveu sobre me- 
com exceqao de Deus, s io  compostas de ma- dicina e teologia, mas sua obra mais conheci- 
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da foi o Guia dos perplexos. 0 livro se diri- 
ge a todos os que se encontram sufocados 
pela perplexidade derivada dos aparentes con- 
trastes entre raz5o e fe. MoisCs Maimenides 
escreveu o Guia dos  perplexos precisamen- 
te para demonstrar que a filosofia e a Bi- 
blia, na realidade, s5o conciliaveis. 

Para MaimBnides, como para Avicena, 
pode-se demonstrar que Deus existe e pode- 
se tambkm chegar a compreender que ele e 
uno e incorporeo. As coisas existentes s5o 
contingentes, pois n5o t@m em si mesmas as 
razoes de sua propria existgncia e, conse- 
qiientemente, remetem a um Ser necessa- 
rio. Diversamente de Avicena, porCm, Mai- 
m6nides n5o aceita de modo nenhum a 
doutrina da eternidade do mundo, ja que 
as provas aristotilicas dessa tese n2o s5o 
decisivas. Assim, o crente pode aceitar tran- 
quilamente o dogma da criaqao. 0 mundo 
n5o pode ser necessirio, pois, caso contra- 

rio, deveriamos negar a liberdade de Deus. 
0 mundo n5o i eterno, mas contingente. 
Ele i fruto da livre vontade de Deus. E Deus 
C a causa eficiente e final de todo o univer- 
so. Por outro lado. MaimBnides ~osiciona- 
se proximo das concepqoes de Averrois 
quando afirma que o intelecto agente 6 
unico e separado para todos os homens, 
que possuem singularmente o intelecto pas- 
sivo, que conhecem pela a@o do intelecto 
ativo. 0 resultado disso, na opini5o de 
MaimGnides, C que a imortalidade n5o ca- 
be ao homem individualmente, ja que, com 
a corrupqiio do corpo, se desvanece a dife- 
renqa dos individuos, restando o puro inte- 
lecto. 0 homem n50 C imortal como indivi- 
duo, mas somente como parte do intelecto 
ativo. As teses de MoisCs Maimenides fo- 
ram frequentemente retomadas pelos filo- 
sofos escolasticos e pel0 proprio Tomas de 
Aquino. 
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Segundo Alberto Magno, o filosofo e o teologo se ocupam ambos de Deus, 
mas com perspectivas diversas: na perspediva filosofica conta apenas a razao, 
enquanto na fe se vai alem da razao; na filosofia as premissas devem ser evi- 

dentes; na fe, ao contrario, age a inspiraqao divina; a filosofia 
AS diferengas parte dos dados de fato, a fe parte da revela@o; a filosofia 
entre perspectiva exercita uma v ido teorica e destacada das coisas, a fe implica 
teologica envolvimento afetivo; por fim, a fe pode atingir a verdade que 
e filosofica a filosofia nao alcanqa. 
+ 9 2-3 lsto depende do fato de que o teologo se serve da ratio 

superior que alcanqa nao as coisas, mas as causas eternas das 
coisas; a ratio inferior, propria do filosofo, se detem, ao contrario, nas coisas. A 
primeira ratio - da qua1 Agostinho e mestre - leva a sabedoria, a segunda - da 
qua1 Aristoteles e o interprete maximo - leva a cihcia. 

0 pvograma de pesq~isa 
de Alberto &lagno 

A primeira grande express20 filosofica 
e cientifica do impact0 de Aristoteles sobre 
a cultura ocidental latina C a do dominicano 
Alberto Magno. Foi o mais ilustre catedri- 
tic0 da faculdade de teologia de Paris e foi 
chamado "Magno" porque seu pensamen- 
to cientifico e filosofico-teologico gozou de 
grande autoridade enquanto ainda vivia. 

Descendente dos duques de Bollstadt, 
Alberto nasceu em 1193 segundo alguns, em 
1206 segundo outros. Depois de um perio- 
do de magisterio em algumas comunidades 
alemiis, foi ilustre docente em Paris de 1245 
a 1248, retornando depois para Col6nia. 
Apos breve estadia na corte pontificia de 
Anagni como conselheiro e em Ratisbona 
como bispo, estabeleceu-se em Col6nia, on- 
de morreu em 1280. 

Entre os escritos cientificos dignos de 
nota, podemos recordar: Sobre os vegetais 
e as plantas, Sobre os minerais e Sobre os 
animais. 

Entre seus escritos filosoficos, podemos 
lembrar: a Metafisica e um coment5rio ao 
L i b q  de causis, bem como suas par6frases 
da Etica, da Fisica e da Politica de Aristo- 
teles. 

Por fim, dos seus escritos teologicos s2o 
dignos de nota: o Comentario as Senten~as,  
de Pedro Lombardo, a Summa de creaturis 
e o De Unitate intellectus (contra os aver- 
roistas). 
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Tanto na parafrase de algumas obras 
de Aristoteles como em seus escritos origi- - 
nais, Alberto se mostra genuino admirador 
da filosofia e da citncia de Aristoteles. Um 
de seus meritos mais significativos foi o de 
ter inserido o aristotelismo no pensamento 
cristiio, orientando assim a atenqiio especu- 
lativa de seu ilustre discipulo Tomas de 
Aquino. 

0 mirito de Alberto consiste muito 
mais em ter apresentado Aristoteles como 
patrim6nio a assimilar e niio como autor que 
devesse ser conhecido para ser melhor com- 
batido. Entre os filosofos, Aristoteles "6 
aquele a quem se necessita dar maior cridi- 
to em filosofia", como a Agostinho na teo- 
logia. Por isso, Alberto colocou-se contra 
os que combatiam, ou melhor, "blasfema- 
vam" a filosofia de Aristoteles, rigoroso e 
elevado pensador no que se refere ao "mun- 
do natural". 

Aristoteles e Agostinho, portanto, siio 
os principais mestres, aos quais Alberto se 
refere constantemente e com base nos auais 
traqa a distinqiio entre filosofia e teologia, 
que siio duas citncias especificas, distintas 
pelos principios de conhecimento, pel0 su- 
jeito e o ob je~o  de que tratam e pelo fim que 
perseguem. E verdade que tanto o filosofo 
como o teologo tratam da existtncia de Deus, 
mas com perspectivas, resultados e finali- 
dades completamente diferentes. 

2 h i 1  A distinC&o 
entre filosofia e teoIogic\ 

Para Alberto, siio pelo menos cinco as 
diferenqas entre o conhecimento filosofico 
de Deus e o seu conhecimento teologico: 

1) no conhecimento filosofico, utiliza- 
se somente a raziio, ao passo que, com a fC, 
se vai alim da raziio; 

2) a filosofia parte de premissas que 
devem ser conhecidas por si mesmas, ou seja, 
imediatamente evidentes, ao passo que na 
f C  ha um lumen infusum que reflui sobre a 
raziio, abrindo-lhe perspectivas que, de ou- 
tro modo, seriam impensaveis; 

3) a filosofia parte da experitncia das 
coisas criadas, enquanto a f i  parte do Deus 
revelante; 

4) a raziio niio nos diz o que i Deus 
(quid sit), mas a ft o diz, dentro de certos 

5 )  a filosofia i procedimento puramen- 
te teoritico, ao passo que a fe comporta pro- 
cesso intelectivo-afetivo, porque envolve a 
existtncia do homem no amor de Deus. 

Apenas para exemplificar a distinqiio 
entre filosofia e teologia, basta constatar 
que o conhecimento da realidade nHo i uni- 
co, e sim duplo, conforme consideremos a 
res in se, e objeto da filosofia, ou a res ut 
beatificabilis, objeto da teologia. E niio siio 
poucos os problemas a proposito dos quais 
Alberto apresenta soluq6es distintas. Por 
exemplo: ele exp6e e mostra compartilhar 
a psicologia do conhecimento de Aristote- 
les; ao mesmo tempo, porim, compartilha 
a psicologia de Agostinho e a doutrina da 
imagem trinitaria na alma humana, no cam- 
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po da teologia. Alguns historiadores chega- 
ram a se perguntar qua1 era a doutrina psico- 
logica de Alberto, se a primeira ou a segunda. 
A resposta, porim, C que ele compartilha 
ambas as doutrinas, porque siio diferentes as 
ordens de consideraqiio e as perspectivas 
sob as quais estuda o mesmo "objeto mate- 
rial". 0 mesmo pode-se dizer do mistirio da 
Santissima Trindade, que em filosofia con- 
sidera-se incognoscivel, ao passo que em teo- 
logia, nas pegadas de Agostinho, ela 6 in- 

0 mesmo vale tambim para o proble- 
ma da criaqiio: o filosofo prova somente que 
o mundo niio pode ter comeqado por um 
movimento de autogeraqgo, mas niio chega 
a idCia da criaqiio, da qual, ao contrario, parte 
o teologo. No  que se refere ao carater tem- 
 oral ou eterno do mundo. a filosofia niio 
pode se pronunciar com argumentos proba- 
torios nem a favor de uma nem de outra tese, 
bem como a proposito da imortalidade da 
alma individual; j i  para o teologo o mundo 
i criado e a alma i imortal. Em suma, theo- 
logica non conveniunt cum philosophicis in 
principiis, isto i, as coisas teologicas niio se 
conjugam com as coisas filosoficas em seus 
principios. Isso ocorre porque "a teologia se 
baseia na revelaqiio e na inspiraqiio, niio so- 
bre a raziio". 0 filosofo diz tudo o que pode 
ser dito "com base no raciocinio". E com 
certeza, afirma Alberto, niio se pode ter qual- 
quer conhecimento da Trindade, da Encar- 
naqiio e da Ressurreiqiio a partir de uma pers- 
pectiva puramente natural. pJ 

3 FBI' I oso f 0s  gvegos 

e te610gos cristaos 

Inimigo do antiaristotelismo que cam- 
peava na faculdade de teologia, Alberto apre- 
senta principios para uma avaliaqiio mais 
serena das posiqoes contrapostas. 0 s  gregos 
- e Aristoteles em particular - nos apre- 
sentaram analises muito sutis sobre a alma 
humana, considerando-a porim num enfo- 
que geral. Ou seja: eles tematizaram os ob- 
jetos que especificam as potincias espirituais 
e sensiveis de um mod0 geral, estabelecen- 

do modalidades e perspectivas de carater 
universal e explorando apenas determina- 
dos habitos e poderes cognoscitivos da psi- 
que humana. E niio C possivel ir mais alim 
partindo dos principios racionais. 

Ja 0s teologos, considerando a realida- 
de specialius, descobriram na alma novas 
faculdades, correspondentes a aspectos espe- 
cificos e novos habitos cientificos correlatos, 
de cuja existincia os filosofos sequer sus- 
peitavam. E isso porque eles se serviram 
daquilo que Agostinho chama ratio superior, 
a parte superior da alma, dando lugar niio a 
ciencia, mas ii sabedoria. Tal empresa so lhes 
foi possivel porque eles foram iluminados 
pela Revelaqiio, que, como novo sol,desper- 
tou problemas antes desconhecidos. E mister 
observar aqui que a distinqiio entre consi- 
deraqiio communior e specialior da realida- 
de cognoscivel baseia-se na propria coisa, 
dotada de estrutura propria e, ao mesmo 
tempo, de uma ratio essendi totalmente re- 
ferida ao principio supremo. Assim, o co- 
nhecimento pode recair imediatamente so- 
bre a coisa ou sobre a idiia eterna a qua1 ela 
se refere. No primeiro caso, a consideraqiio 
C communior, no segundo C specialior; a 
primeira i obra da ratio inferior, a segunda 
da ratio superior. Se isso i verdade, entiio 
que sentido t tm as polemicas em curso con- 
tra o aristotelismo? 

Aos defensores radicais das teses - e 
somente das teses - agostinianas que se 
empenharam na polemica antiaristotklica, 
Alberto endereqou a censura de que so le- 
vavam em conta a ratio superior, deixando 
a ratio inferior de lado. Se Agostinho i o 
mestre insuperavel na primeira, na segunda 
o mestre e Aristoteles. Evidenciando o du- 
plo aspect0 da realidade e o duplo plano da 
raziio, Alberto mostra a oportunidade de 
desenvolver tanto uma quanto a outra: a 
sapientia, que se funda na ratio superior ilu- 
minada pela f i ,  e a scientia, que considera 
as coisas circunscritas em si, segundo suas 
causas imediatas. Por isso ele se empenhou 
a fundo para tornar conhecidas dos latinos 
as obras de Aristoteles. 

Mas a grande sintese especulativa en- 
tre a teologia cristii e o aristotelismo niio foi 
obra de Alberto Magno, mas de Tornas de 
Aquino, do falaremos agora. 
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dos intelectos 

No possogsm ssgumts, Rviceno sints- 
tizo todos os possivsis sign~hcodos do termo 
"~ntslecto " 

lntelecto & um nome que se usa em sen- 
tdos mirlt~plos 

Chamamos ~ntelecto a saude mental orl- 
g1n6r1a no homem Sua def~nrgio & ent6o 
urna faculdade med~ante a qua1 se opera a 
d~st~n@o entre o belo e o f e ~ o  D~zemos aln- 
da mtelecto aqu~lo que o homem adquire de 
le~s universals med~ante a exper~&nc~a e se 
deflne s~gn~f~cados reun~dos no espir~to, pre- 
rnlssas das quals se descobrem as vantagens 
s os f~ns Em outro sent~do se dlz que o ~nte- 
lecto & uma louv6vel d1spos1<60 que perten- 
ce 00 homem em seus mov~mentos, repou- 
sos, palavra, escolha 

Estes tr&s sent~dos s60 aqueles em que 
a massa dos hornens usa o termo intelecto, 

A V I  N 

Compendium de anima, 
De mahad.i.de difpoGiione,fm foco,ad q- 

rcuertitur homo,veI anima eius poOmo&. 
Aphorifmi deanirna. 
D e  diEnin'ombus,& qusclitis , 
Dediuilione fcientiarurn, 

AI) A I D R E A  A L P A G O  B I L L V N 1 C N S f  
philolopho,ac medico, idiomatisq arabid 

peritifl[irno,ex arabico in latint ve 
Cum expoGtionibus eiufdem Andreg collc&is 

ab auftoribus arabicis, 

Frontispi'cioestampado v ~ N B T I f $ A P Y D I V N T A P U D , X L V I ,  
do Compendium de anima de Awicena, 

escrito por Andre' Alpago, 1526. 
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mas para os filosofos este tem oito slgnifi- 
cados: 

1 )  0 intelecto do qua1 fala Aristoteles 
no Civro do silogismo difere do ci&ncia. Este 
intelecto, diz ele, designa os conceitos, e 
os assentimentos que prov&m a alma medi- 
ante o espirito, enquanto a ci&ncia 6 aquilo 
que resulta da aquisi@o exterior. Depois 
v&m os intelectos recordados no Civro da 
alma. 

2) e 3) 0 intelecto especulativo e o in- 
telecto pr6tico. 0 primeiro 6 uma faculdade 
da alma que recebe a quididade' das coi- 
sas universais enquanto elas sBo universais. 
0 segundo 6 uma faculdade do alma que b 
principio motor da faculdade apetitiva, para 
aquilo que ela escolheu de particular em ra- 
zdo de um fim entrevisto. Chamam-se intelec- 
to numerosas forps do intelecto especu- 
lativo. 

4) 0 intelecto material, faculdade da 
alma preparada para receber as quididades 
das coisas abstraidas das mat6rias. 

5) lntelacto habitual, que 6 o intelecto 
material aperfei~oado de mod0 a se tornar 
uma pot&ncia vizinha ao ato mediante atua- 
<do daquilo que Aristoteles chama de ~nte- 
lecto no h r o  do silogamo. 

6) 0 intelecto em ato, que 6 o aperfei- 
qoamento da alma em uma forma qualquer, 
ou seja, uma forma inteligivel a ponto de en- 
tender esta ljltima e encerrar a mesma me- 
diante o ato quando o quiser. 

7) 0 lntelecto adquirido, que G uma 
qijididade abstrata da matbrio, a qua1 6 for- 
temente impress0 na alma como uma atua- 
560 provsniente da parte exterior. 

8) 0 s  intelectos que se dizem agentes, 
que s6o todos quididades completamente 
puras da matbria. 

E eis a defini~bo do intelecto Agente: 
ele 6, enquanto intelecto, uma forma subs- 
tancial cuja ess&ncia b ser quididade pura 
de qualquer mistura com a matbria, e isso 
por si mesmo e nbo por abstraqbo que ou- 
tros dele fapm fora do mathria e das co- 
nexbes da matbria, do mod0 como vem ob- 
tida a quididade de todo ente. Enquanto 
intelecto Agente ele 6 uma substdnc~a que 
tem o atributo de que falamos e ao qua1 per- 

'Ou sqa, as ess&nc~os. 

tence a tarefa de fazer passar, ilum~nan- 
do-o, o intelecto material do pot&ncia para 

Rv~cona, organ~zado 
por G. Quadr~. 

om Grande Rntologm Filosofica. 
Marzorat~. 

do barn 

Cntre 1236 e 1237 Rlberto Magno corn- 
p6s oTratado sobre a natureza do bem Tro- 
ta-se de urna obra de juventude, a rnals on- 
tiga que chegou at6 nos 

Corno oparece pelo Pro&m~o, ela de- 
veria ter sido articuloda em sete tratodos 
Ds fato, ate nos chegaram apenos o pri- 
rneiro e o segundo, provavelrnente os Ijnl- 
cos qua foram cornpostos 

No ProGrn~o, alQrn de expor o plono 
do obra, Rlberto Magno 'dlstingue o Bern 
em si s por si, isto 6, Deus, e o barn pelo 
quo1 todas ns coisas sdo bem, isto 6, o 
bem de naturezo" 

No primelro tratodo ele lnlcia defi- 
nlndo o bem de natureza que ele idanti- 
flea "com a ordem, pols todas as crioturas, 
crladas por Daus, sdo a ele ordenodos 
e, segulndo Rgostlnho, dlstlngue nsle 
o modo, a flgura a a ordem R ssto dis- 
tingdo reconduz a do livro da Sabado- 
ria, em qus se 18 que Daus disp6s todas 
as coisas conforme o nurnero, madida, 
peso " 

No segundo tratodo, em primeiro lu- 
gar, daf~ne-sa o que e o bem genQr1cc 
e, portanto, Rlberto Mogno, 'corn conti- 
nuas referhnclas 2, Ribl~a a 00s Padres, 
mostr[a] que esta bem se manlfesta nc 
homem 'juando fazemos aquilo qua de 
vamos fazer s delxamos de lado aqullc 
qua Q preclso delxar de lado', s faltc 
'quando dascuramos oqullo qua deve sel 
feito, e quando fazemos aquilo qua ndc 

___) 
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devarnos fozer', e se readquire conside- 
rondo corn oteng6o o rnotdrio de nossos 
ogdes e reolizondo frequenternsnta boos 
ogdss, poro odquirir ogil~doda oo reoli- 
zor o bern". 

"Por que me chamas bom? Ninguhm & 
bom a ndo ser um so. Deus". Desta resposta 
do Filho de Deus se compreende que bom 
se deve entender em dois signif~cados, isto 
6, como aquilo que & bom por si e substancial- 
mente e & ele proprio sua bondade, e este & 
apenas Deus; em outro sqnificado se diz que 
& bom aquilo que ndo 6 sua bondade. Ago- 
ra pretendemos tratar das diferen~as entre 
estes dois bens do ponto de vlsta moral, in- 
vocando o Bern substanc~al, qua, conforms 
escreve Rgostinho no livro sobre a Trindade. 
& "bem de todo bem" para que, mostrando- 
se ele propr~o na riqueza de sua bondade, 
descubra um tesouro de bondade a ser ca- 
vado, revelando aquilo que, tamb&m segun- 
do os que se ocupam de moral, todos de- 
sejam, porque, conforme o que d ~ z  o Filosofo 
nos iticos: "Dizem que 6 bem aquilo a que 
todos tendem". Da natureza deste bem cria- 
do desejamos, portanto, neste tratado fazer 
uma expos1q3o mais moral do que metafisica, 
compondo um primeiro tratado sobre o bem 
de natureza, um segundo sobre o bem da 
v~rtude politico, um terceiro sobre o bem da 
grap,  um quarto sobre o bern que estd nos 
dons (do Espirito Sonto), um quinto sobre o 
bem das bem-aventuranps, um sexto sobre 
o bem dos frutos do Espir~to, um shtimo e 
irltimo sobre o bern da felicidade e da bem- 
aventuranca nos quais & plena a perfei~do 
da vida espiritual. 

2. A defini~60 do bern de natureza 

Voltemos ao prlmelro ponto, defin~ndo e 
dividindo o bem de natureza ou ordem; e tais 
[bens de natureza] sdo todas as coisas cri- 
adas, que Deus na sua bondade criou e or- 
denou a si mesmo e d sua glor~a. Sobre isso 
lemos no primeiro capitulo do Ghnesis: "Viu 
tudo o que hav~a feito, e era muito bom"; e 
no Salmo: "Abr~ndo tua m6o cumulaste de 
bondade todas as coisas". Agostinho d ~ s -  
tingue esta bondade em modo. figura e or- 
dem. 0 modo & o hmite de coda coisa, isto 
6, que p6e diante de toda criatura um fim 

segundo sua ess&ncia, a fim de que ndo 
aparep disforme caso o ultrapasse para 
al&m do med~da. A figura &, pois, a forma e 
a perfei~do da coisa em sua natureza. A or- 
dem, por fim, & inclina<do ao devido fim da 
propria natureza. No hvro do Sobedoria, a 
este respeito lemos: "Dispuseste todas as 
coisas conforme o numero, a medida e o 
peso". 0 nljmero 6 a forma que da a coisa 
uma d~sposi@o proporcionada, conforme diz 
Bo&cio no livro R consolog60 do filosofia: 
"Com os numeros abraps os elementos, de 
modo que o frio concorde com as chamas, e 
as mu~tas 6guas com os desertos, e assim o 
fog0 ethrso ndo voe embora, nem as terras 
com o proprio peso sejam puxadas para o 
fundo". 

Aqui de fato Bo&cio chama numeros as 
propo@ss de mistura e de composi<do, se- 
gundo as quais Deus formou os elementos e 
com estes ljltimos as coisas compostas, para 
que nenhum dos componentes se separe do 
outro e a criatura ndo seja assim dimlnuida. 
A medida 6, pois, o modo que circunscreve 
e limita a coisa, para que ndo se estenda 
demasiado ou de modo imperfeito. Peso, fi- 
nalmente, B a ordem que guarda e conserva 
a ordem de natureza segundo a inclina@o 
da coisa para o proprio lugar e para o pro- 
prio operar. Esta, portanto, & a bondade de 
natureza que se encontra em toda criatura 
de Deus; mas tamb&m esta bondade Deus 
ordena e conduz pela moo. Com efeito, esta 
bondade & um t rqo  da trindade e da unida- 
de: da unidade, porque estes elementos se 
encontram em uma so coisa; da trindade, por- 
que sbo tr&s os elementos que se conside- 
ram em qualquer coisa. Com efeito, na figura 
se tem o Filho; no modo ou medida, o Poi, 
que com seu poder define e limita coda coi- 
so; no peso depois, ou na ordem, o Espir~to 
Santo, que bem ordena toda coisa no bem e 
a cumula com sua bondade. Nesta bondade, 
portanto, Deus viu aquilo que havia criado, 
porque as criaturas para ele, Bem, eram boas 
e a ele, por sua bondade, eram ordenadas, 
e por esta bondade "0s &us narram a gloria 
de Deus", e o Apostolo diz: "Boa & toda cria- 
tura de Deus". [ . . . I  

3. A defini~iio do bern genirico 

Bem genbrico & defin~do por alguns mes- 
tres como aquilo que genericamente & bem, 
que pode ser feito bem e mal, mas em si & 
bem, distinguindo assim entre bem em SI e 
bem por si (secundum se) . Com efeito, como 
dizem, as a@es boas por si, como por exem- 
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plo as obras da caridade e da f& etc., jarnois 
sdo realizadas rnal, ao inv&s, as agies boas 
em si, isto &, as a@es boas por aquilo que 
ha em SI  rnesrnas, por vezes podern ser 
realizadas rnal por algurn rnotivo, como por 
sxernplo o dar esrnola, que & feto rnal quan- 
do 6 feito para conseguir o elogio dos ho- 
mans, ernbora perrnanecendo sernpre urna 
a(do boa em si. Se depois aquilo que dizern 
estes rnestras saja vardadeiro ou nao, & to- 
refa de outros consider6-lo atentarnente. Eu, 
no verdade, prefiro definir o bern gsn&r~co 
como aquilo que & o primeiro b,ern por aquilo 
que se refere aos costumes. E preclso, por- 
tanto, considerar que algumas coisas ds- 
pendsrn de nos, outras n6o; n6o dependern 
de nos as criaturas dsste mundo, depende 
de nos aquilo do que sornos senhores, corno 
as a@es volunt6rias, sejarn elas atos ou pa- 
IQVIOS. 

Como no natureza urna so colsa 6 o pri- 
rnaira, 5 & o sujeito das forrnas naturais, isto 
6,  a mathria, e tern por vezes urna forma bela. 
por vezes urna forrna fe~a, tarnb&m nos cos- 
tumes, isto 6 ,  nas obras de nossa vontade. 
h6 urna obra qus est6 sujeita 6s circunst8n- 
cias, e isso se entende como bem genbrico e 
rnal gendrico, e se reveste por vezes de cir- 
cunst8ncias boas, por vszes de circunst8n- 
cias rn6s. Assirn, o bern gen&rico & simples- 
rnsnte urna a(d0 que tem corno termo uma 
matbrio adequado, como dar de comer a urn 
Farninto, rnatar quern deve ser rnorto e liber- 
tar quem dsve ser liberto. Corn efeito, math- 
ria da a@o & aquilo a que se aplica a pro- 
pria q 6 o .  Da rnesma forrna, rnal genhrico & 
a agio que tern corno terrno urna mathria n6o 
adequada, corno dar de comer a algu&rn que 
est6 saciado ou matar quem n6o deve ser 
rnorto. E assim tarnbbm no restante. Portan- 
to, de um lado urna a(6o genericarnente boa 
pode ser realizada rnal, e urna q 6 o  generi- 
camente m6 pode ser bern realizado. Com 
efeito, se urna acdo genericarnente boa ma- 
liza-ss em circunstBnc~as m6s, raaliza-se ern 
todo caso rnal, corno dar de comer a um fa- 
rninto para depois se gabar disso, ou nutrir 
um fanfarrdo; e do rnesrna forrna, rnatar quern 
deve ser rnorto por rancor e desejo de vin- 
ganGa, sern observar a ordern da lei. Ao con- 
tr6ri0, urna q d o  genericarnente rn6 pode ser 
realizada bern, corno dar a quern n6o 6 pre- 
ciso dar, mas em norne do profeta e para 
fazer penit&ncia, e matar quem n80 deve ser 
rnorto, porque assirn exlgsrn as acusa<6es a 
as provas, que 560 contra ele; o julz, com 
efeito, & forpdo a proceder conforme as acu- 
sa@es e, portanto, rnesmo que apenas corn 

sua consci&ncia, sabe que o acusado 6 ino- 
cente, todavia 6 forpdo a fazer matar quern, 
conforme a ordern do lei, foi provado ser cul- 
p6vel pelas acusa@es e pelas deposi@es 
das testernunhas. 

Depois disso, devernos cons~derar este 
bern do ponto de v~sto moral, mostrondo 
corno se rnanifesta no hornern, como falta no 
rnais das vezes e corno, urna vez perd~do, 
pode-ss reconquist6-lo. 

4. Como se manifesta o b rm grnirico 

Portanto, uma vez que este bern consis- 
ts em urna justa propor~bo de nossa a@o 
ern relordo 6 mathria, lsto 6, do coisa que 
constitui o termo de nossa a ~ 6 0 ,  o bern se 
manifesto em nos quando fazernos aquilo que 
devernos fazer, e deixomos de lado aqu~lo 
que 6 precis0 deixar de lado, isto 6, corno 
diz Gregorio Magno: "D6 de comer a quem 
rnorre de fome, porque se n6o Ihe d6s de 
comer, tu o motas", e como lernos nos Pro- 
vbrb~os: "Liberta aqueles que sdo levados 6 
rnorte". "Dar de comer a quern tern forne", corn 
efeito, & restaurar quern deve ser restaura- 
do; da rnesma forrna, libertar quem 6 levado 
B rnorte por causa da fraude de outro e 1-60 

por sua iniqij~dade, 6 libertar quem deve ser 
liberto. E assim tambbrn ao real~zar esta ou- 
tra a@o encontrarnos urn exemplo de bern 
genbrico; corn efeito, Jo diz de SI rnesmo: 
"Destro<ava as presas do perverso, e de 
seus dentes arrancava a presa". Corn sfel- 
to, "destropr as presas do perverso" 6 des- 
trocar aquilo que deve ser destropdo, e 
"arrancar de seus dentes a presa" & libertar 
quern deve ser liberto. 

Para a pr~meira ~ 5 6 0 ,  ~sto 6, restaurar 
quem deve ser restaurado, s6o desculpados 
o sacerdote Rbirnelec, que deu de comer a 
Davi o pdo consagrodo da apresenta<Go, e 
os discipulos do Senhor que colherarn espl- 
gas no dia de s6bado. Para a segunda a@o. 
isto 6 ,  libertar quern deve ser I~berto, louva 
a 81 rnesrno Dav~ quando, no acarnparnento 
contra os filisteus, diante de Saul diz ter rna- 
tado o le60, ~sto 8, os t~ranos que oprimiam 
injustarnente o povo de Deus, e o urso, isto 
6, os arnantes dos prazeres e blasfernadores 
contra os quais deve ser felt0 justip. 

Da rnesma forrna, o hornern dsve rnatar 
em SI rnesmo oquilo que deve ser rnorto, ~sto 
6 ,  a concupisc&ncia e o pecado, como d~z  o 
Rpostolo: "Castigo rneu corpo [...I", e aos 
Rornanos: "Considerai a vos rnssrnos corno 
mortos ern rela(8o ao pecado, mas vivos em 
relacdo a Deus". Mata em st o Is60 quando 
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afasta da ira o poder ~rascivel de sua alrna, 
o urso quando apaga o concupiscivel, por- 
que ndo realizas seus desejos: d6 de comer 
a quern deve ser restaurado quando nutre 
sua alma corn o pd0 do v~da, isto &, do g rqa  
celesta, corno pedirnos ao rezar todos os 
dias: "D6-nos hoje nosso pdo cot~d~ano". 

5. Como falta o brm genkrico 

Devemos agora considerar por quals 
agbes este bern rnais facilmente falta. Ora, 
estas a@es sdo duas, isto &, quando des- 
curamos aquilo que deve ser feito, e quando 
fazernos aquilo que ndo devemos fazer. Corno 
de fato em nosso corpo o bern da saude 6 
dan~ficado de dois modos, isto &, quando ndo 
nos & subrninistrado o necess6ri0, e neste 
caso a saude se arruina por uma car&ncia, e 
tarnbbrn quando fazemos coisas danosas h 
saude ou ingerimos coms danosas ao cor- 
po, corno urn veneno: do rnesrna forrna tam- 
bBrn o barn genbr~co dos costumes & des- 
truido de do~s rnodos, porque se consurna por 
inanigio quando, descurando fazer aquilo 
qua devernos fazer. n6o subministrornos b 
aim0 o necessbrio; e & rnorto pel0 veneno 
do pecado, quando fazemos aquilo que ndo 
devernos fazer. 

6. Como sr readquire o b rm grnkrico 

Para readqu~r~r o bem genbr~co h6 para 
o homem duplo caminho: o primeiro conslste 
ern sernpre adequar suas a@es hqu~lo a que 
se aplica a propria a ~ d o ,  isto 6 ,  ao cons~de- 
rar, corn prevldente solicitude, o que tern h 
d~sposi@o, e para dele fazer conta a firn de 
regular sua a@o, adequando-a. Outro carni- 
nho conslste em realizar frequentemente dl- 
versas boas a<bes, porque a frequhncia &, 
por assim d~zer, a rnde da fac~lidade para 
realizar o bern. 

R proposito do prime~ro carninho se diz 
no G&nes~s que Isaac, quando Rebeca f o~  at& 
ele, t~nha saido para passeor pelo campo; 
"o carnpo", corn efeito, em que nos devemos 
trabalhar corn fadiga & o nosso cornportarnen- 
to; ai "passeamos" quando corn prev~dente 
solicitude cuidarnos que cada a ~ d o  nossa se 
una de rnodo justo d mat&ria h qua1 se deve 
aplicar. Por isso d ~ z  o Ecles16stico: "Se fazes 
o bern [ .  . . ]  e em tuas boas agbes hover6 rnuita 
graga", e a~nda: "Benef~c~a o justo e disso 
ter6s uma grande recornpensa, talvez ndo 
dele, mas certarnente do Senhor". Por isso 
tamb6rn quern quer construlr urna casa, prl- 
rneiro examina e rnede a rnat&ria de que dis- 

pee, para var corno dela se pode servir, e 
depois torna sua ag6o adequada h matbria. 
E assim ensina o F~losofo no &co, dizendo: 
"€ um bom sapateiro aquele que dos couros 
b sua disposlg60 extrai o melhor calgado"; e 
da mesma forma b bom moralrnente quern 
reallza a agdo melhor e mais conveniente em 
relagdo b mathria com a qua1 deve agir. 

R proposito do segundo caminho, isto 
6 ,  da realizq60 de muitas boas apes,  para 
que da frequ&nc~a nasp a facilidade, se diz 
nos Provbrbios: "V6 0th a formiga, pregui~o- 
so, e aprende a sabedoria; ela, com efeito, 
embora n6o tendo um chefe, recolhe para si 
o alirnento durante o tempo da ceifa". E ain- 
do, de modo egrbgio, corn quatro matdforas 
no fim dos Provbrbios o ensina Salorn60, dl- 
zendo: "560 quatro as colsas menores da 
terra, mas sdo mais sabias que os sabios: 
as formigas, povo sem forp, que recolhem o 
alirnento durante o tempo da ceifa; as lebres, 
povo fraco, que paem na rocha sua toca; os 
gafanhotos, que n6o t6rn rei, mas saem to- 
dos d~vid~dos ern f~leiras; as lagartixas, que 
se podern prender com as m6os, mas habi- 
tam nos pal6cios dos reis". 

E aqui estdo ~ndicados os quatro frutos 
da realiza@o de muitas agaes boas. Primei- 
ramente rn&rltos em abund8ncia, que s60 o 
alirnento da alma; rnesmo se a formlga & urn 
an~mal pequenissimo e pode transportor ape- 
nos urn pouco por vez, todavia mu~tas formi- 
gas, com o vaivbrn continuo, conseguem acu- 
rnular rnuito. Corno, corn efeito, diz o Filosofo 
[Rristoteles]: "urna andorinha ndo faz o ni- 
nho" com urn so v80, mas com mais e mais 
v6os; tamb&rn se apenas urna ag6o parece 
pequena, todavia mu~tas a@es adqu~rern rl- 
cos rneritos. Rss~m as abelhas produzem me1 
e cera, n6o uma so, mas rnuitas, e n6o corn 
urn so v80, mas corn multos. 

0 segundo fruto 6 que o hornern, ern- 
bora sendo fraco, realizando frequenternente 
rnuitas boas agbes torna-se forte no bern. R 
lebre, com efeito, & o homern tirnido no corn- 
bate ao pecado. Todavia, corn urn0 agdo 
depois da outra sobe sobre a firrniss~ma ro- 
cha do h6b1to e ali pbe o bargo do repouso 
no v~rtude, para n6o ter de sofrer os assal- 
tos dos vic~os. 

0 terce~ro fruto & qua, rnesmo se o ho- 
mern. fraco por sua origern, nbo tern urn rei 
que possa cu~dar de suas tarefas e das guer- 
ras, todavia, irnpel~ndo (corno um gafanho- 
to) urn salto da terra, deste e daquele bern 
nasce urna multiddo, que vai contra o d~abo. 
Por isso, no Chntico dos c6nticos se diz da 
esposa que & "terrivel corno esquadrdo". 



0 quarto fruto 6 qua, mesmo que o c&u calipse dizem: "Fizeste de nos um wino para 
e o reino dos c&us estejam muito longe de nosso Deus". Com efe~to, sdo reis todos 
nos, todavia, arrastando-nos continuamen- aqueles que recebem a coroa no reino dos 
te como as lagartixas, com nossas a@es ha- cbus. 
bitaremos no c&u "nos pal6cios dos re~s" nlbsrto Mayo, 
santos, daqueles reis, digo, que no Rpo- 0 bem. 



Capitulo dkcimo terceiro 

f\ d ese 

I. f\ vida e as  obras de -60~16s 

Tomas nasceu em Roccasecca em 1221. Apesar da hosti- A vida 
lidade da familia, entrou na ordem dos dominicanos, e de 1248 , tj 1 
a 1252 foi discipulo de Alberto Magno. A seguir ensinou em 
Paris e depois nas principais universidades europeias (ColBnia, Bolonha, Roma, 
Napoles), conforme era costume dos dominicanos. Morreu em 1274 no mosteiro 
de Fossanova. 

* Santo Tomas e o representante maximo da Escolastica. A fi,osofia 
Sua filosofia e considerada como preambulum fidei, ou seja, 
como preparaqao para a fe, mas exatamente por isso ela goza preambulum 
de autonomia pr6pria. Alem disso, a filosofia de Tomas tem fidei 
uma fun530 apologetica, pois permite discutir com quem niio 4 tj 2 
aceita nenhuma fe. 

de todos os tempos 

Expoente miximo entre os escol~sticos, 
verdadeiro ginio metafisico e urn dos maio- 
res pensadores de todos os tempos, Tomis 
de Aquino elaborou um sistema de saber 
admiravel pela transparencia logica e pela co- 
nexiio org2nica entre as partes, de indole mais 
aristotilica do  que plathico-agostiniana. 

Italiano pel0 lado do pai, Landolfo, con- 
de de Aquino, e normando pel0 lado da miie, 
Teodora, Tomas nasceu em Roccasecca, no 
sul do Licio, em 1221. Teve sua educaqiio 
primiria na abadia de Montecassino, para 
onde foi levado na esperanqa de que contri- 
buisse para o brilho do sobrenome da fami- 
lia. Com efeito, o abade de Montecassino 
era poderoso feudatario. Mas, devido as 
continuas guerras entre papa e imperador, 
a abadia foi logo reduzida a estado de aban- 
dono desolador e de triste decadincia. Por 

essa razao, Tomas prosseguiu seus estudos 
em Napoles, na universidade recentemente 
fundada por Frederico 11. 

Foi ai que entrou em contato com a 
ordem dos dominicanos, muitos dos quais 
dedicavam-se ao estudo e ao ensino univer- 
sithrios. E decidiu ingressar na ordem, atrai- 
do pela nova forma de vida religiosa, aber- 
ta para as novas inst2ncias sociais, envolvida 
no debate cultural, e livre de interesses mun- 
danos. Sua decisiio foi firme e, apesar da 
oposiqiio da familia, expressa por virias for- 
mas, tornou-se irrevogivel. 

Discipulo de Alberto Magno em Co18- 
nia entre 1248 e 1252, logo mostrou seu 
talent0 especulativo. Convidado pel0 mes- 
tre a expor seu ponto de vista sobre uma 
quaestio que estava sendo debatida, Tomas, 
que era chamado de "boi mudo" pel0 com- 
portamento reservado e silencioso, exp6s o 
problema com tanta profundidade e lim- 
pidez que levou Alberto a exclamar: "Este 
moqo, que nos chamamos de 'boi mudo', mu- 
gira tiio forte que se far4 ouvir no mundo 
inteiro! " 



Em 1252, quando o mestre-geral da or- 
dem solicitou um jovem bacharel (hoje, se 
diria professor-assistente) para encaminhar 
a carreira academics na Universidade de Pa- 
ris, Alberto niio hesitou em indicar Tomas. 

Ensinou em Paris de 1252 a 1254 como 
baccalaureus biblicus, e de 1254 a 1256 co- 
mo baccalaureus sententiarius. Nada temos 
do seu ensino biblico, mas, dos seus comen- 
tarios as Sentengas de Pedro Lombardo, res- 
ta-nos o monumental Scriptum in libros 
quattuor sententiarum. Ademais, siio desse 
periodo os opusculos De ente et essentia e 
De principiis naturae, nos quais Tomas ex- 
p6e os principios metafisicos gerais em que 
iria inspirar suas reflexoes posteriores. 

Superados os obstAculos interpostos 
pelos "mestres seculares", ele foi agraciado 
com o titulo de magister em teologia, junta- 
mente com G o  Boaventura, obtendo uma 
catedra em Paris, onde ensinou de 1256 a 
1259. Remontam a esse periodo as Quaes- 
tiones disputatae de ueritate, o Comentario 
ao ~ e ' ~ r i n i t a t e  de Bokcio e a Summa Con- 
tra Gentiles. 

Depois desse periodo parisiense, Tomas 
peregrinou pelas maiores universidades eu- 
ropkias. Pertencem a essa Cpoca as Quaes- 
tiones disputatae de potentia, o Comentario 
ao De diuinis nominibus do Pseudo-Dioni- 
sio, o Compendium theologiae e o De subs- 
tantiis separatis. 

Chamado pela segunda vez a Paris, para 
combater os antiaristotklicos e os averroistas, 
que tinham em Siger de Brabante o seu por- 
ta-voz, ele escreveu o De aeternitate mundi e 
o De unitate intellectus contra auerroistas, e 
preparou o esboqo de sua obra maior, a 
Summa theologiae, iniciada em sua estadia 
em Roma e Viterbo, continuada em Paris e 
depois em Napoles, mas niio concluida. 

Sua saude estava em declinio. Ele chegou 
a dizer ao seu fie1 amigo e secretario Reginal- 
do de Piperno, que o exortava a terminar sua 
obra: Ra~nalde, non possum, quia omnia quae 
scripsi uidentur mihi paleae ("Reginaldo, niio 
posso, porque todas as coisas que escrevi me 
parecem inkpcias"). E, diante da insistencia 
de Reginaldo, repetiu: Videntur mihi paleae 
respectu eorum quae uidi et reuelata sunt mihi 
("Parecem-me inkpcias em relaqiio as coisas 
que vi e que me foram reveladas"). Dessa de- 
claraqiio emerge o sentido de pequenez e qua- 
se de inutilidade da propria obra, que um 
homem ~rofundamente religioso como ele 
experimentava diante do mistkrio da morte 
e da esperanqa do encontro com Deus. 

Foi surpreendido pela morte aos 53 
anos, em 7 de marqo de 1274, no mosteiro 
cisterciense de Fossanova, quando viajava 
para Liiio, para onde ia, por ordem do papa 
Gregorio X, precisamente para participar de 
um Concilio. 

Na abertura da Summa contra gentiles, 
Tomas faz suas as palavras de Hilario de 
Poitiers: "Sei que devo a Deus, como prin- 
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cipal dever de minha vida, que cada pala- 
vra minha e cada sentido meu falem dele". 
0 objeto primario de suas reflexties e' Deus, 
n2o o homem ou o mundo,  porque somente 
no context0 da revelaqao t que se torna pos- 
sivel raciocinar sobre o homem e o mundo. 

Muito se tem discutido sobre se existe 
ou n5o uma raz2o a u t h o m a  da fe' em To- 
mas, ou seja, uma filosofia distinta da teo- 
logia. A verdade i que em Tomas ha uma 
razgo e uma filosofia como preambula fidei. 
A filosofia tem sua configuraq50 e sua au- 
tonomia, mas n5o exaure tudo o que se pode 
dizer ou conhecer. Assim, 6 preciso integra- 
la a tudo o que esti contido na sacra doctri- 
na em relaq5o a Deus, ao homem e ao mun- 
do. A diferenqa entre a filosofia e a teologia 
n5o esta no fato de que uma trata de certas 
coisas e a outra de outras coisas, porque 
ambas falam de Deus, do homem e do mun- 
do. A diferenqa esta no fato de que a pri- 
meira oferece um conhecimento imperfeito 
daquelas mesmas coisas que a teologia esta 
em condiqdes de esclarecer em seus aspec- 
tos e conotaqdes especificos relatives A sal- 
vaq5o eterna. 

A f6, portanto, melhora a raz5o assim 
como a teologia melhora a filosofia. A gra- 
Ca n2o suplanta, mas aperfei~oa a natureza. 
E isso significa duas coisas: 

a )  a teologia retifica a filosofia, niio a 
substitui, assim como a f i  orienta a raziio, 
n5o a elimina; 

b )  a filosofia, como preambulum fidei, 
tem sua autonomia, porque 6 formulada 
com instrumentos e m6todos niio assimi- 
Iaveis aos da teologia. 

Na Summa  contra gentiles, falando 
a prop6sito das verdades relativas a Deus, 
Tomis escreve: "Ha algumas verdades que 
superam todo poder da raziio humana, co- 
mo, por exemplo, a verdade de que Deus 
t uno e trino. Outras verdades podem ser 
pensadas pela raziio natural, corno, por exem- 
plo, as verdades de que Deus existe, de 
que Deus 6 uno, e outras mais". Enquan- 
to, em outras obras, ele expde conjunta- 
mente as verdades naturais e sobrenaturais, 
aqui os trCs primeiros livros s5o dedica- 
dos i s  verdades que ele considera acessi- 

veis 2 raz5o. No primeiro livro, por exem- 
plo, em que fala de Deus, niio aborda a 
quest50 da Trindade; ja as verdades co- 
nhecidas somente pela Revelaqiio as reune 
no quarto livro. 

E preciso partir das verdades "racio- 
nais", porque 6 a r a~ i io  que nos une. Escre- 
ve santo Tomias: "E necessario recoyer a 
raziio, a qua1 todos devem assentir". E so- 
bre essa base que se podem obter os primei- 
ros resultados universais, porque racionais, 
com base nos quais se pode depois cons- 
truir um discurso de aprofundamento de 
carater teol6gico. Discutindo com os judeus, 
pode-se assumir como pressuposto o Anti- 
go Testamento; discutindo com os heriticos, 
pode-se assumir toda a Biblia. Mas que pres- 
suposto pode tornar possivel a discuss50 
com os pagiios ou gentios sen50 aquilo que 
nos assemelha, isto 6, a raziio? 
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Atz tepo~t~ i  i h  /~rrmerra edipio 
es tmzpnth tf'r Oper'i omnla 

dc Totmis de Aquiito 
(Rowza, 1570). 

A esse motivo, de indole apologitica, 
devem-se acrescentar duas consideraq8es de 
carater mais geral, isto C, no sentido de que a 
razio constitui nossa caracteristica. Deixar 
de utilizar essa forqa, mesmo que em nome 
de uma luz superior, seria deixar de lado uma 
exighcia primordial e natural. Ademais, exis- 
te um corpus filosofico que C fruto de tal exer- 
cicio racional, como a filosofia grega, cujos 
resultados foram apreciados e utilizados por 
toda a tradiqio cristi. Por fim, Tomas tinha 

a convicqio de que, apesar de sua radical 
dependencia de Deus no ser e no agir, o ho- 
mem e o mundo gozam de relativa autono- 
mia, sobre a qua1 deve-se refletir com os ins- 
trumentos da razio pura, fazendo frutificar 
todo o potencial cognoscitivo para respon- 
der A vocaqio original de "conhecer e domi- 
nar o mundo". Assim, o saber teologico n io  
suplanta o saber filosofico nem a f i  substitui 
a raz50, at6 porque, e este C o ultimo motivo, 
a fonte da verdade i unica. 111 
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II. A ontoIogia 

A metafisica de Tomas distingue o ente da essencia e Ente /dgico 
privilegia o primeiro em relaqiio a segunda. 0 ente pode ser , ente ,,I 
Iogico (conceitual) e real (extramental). 0 ente Iogico tem a + g 1-2 
funqao de unir mais conceitos, mas isso niio significa que para 
cada ente Iogico corresponda urn ente real (por exemplo, ao conceit0 de cegueira 
nao corresponde nenhum ente real). E esta a posiqao do "realismo moderado" 
que recorre ao poder de abstraqao do intelecto para explicar os universais. 

Tudo o que existe e ente e, portanto, tambem Deus e o ,,, 
mundo. Todavia, Deus e o mundo sao entes de mod0 diverso: porana,ogia 
o ser se predica deles por analogia; Deus e o ser, o mundo tern + g 3 
o ser. 

A essencia e o "o que e" de uma coisa, mas e apenas po- 
tencia de ser: apenas em Deus potencia e existencia coincidem; ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ n t e  
no mundo e no homem nao ha correspondCncia entre potencia 

+ 
de ser e existencia real. Por este motivo, apenas Deus e necesd- 
rio (possui como proprio o ato de ser): o mundo, ao contrario, e 
contingente, porque possui o ser apenas por participaqao. 

Em Tomas o ato de ser tem proeminencia sobre a essencia, a tal ponto que 
sua filosofia pode ser considerada uma metafisica do ser. 0 problema dominante 
e, portanto, estabelecer o que e o ser (e nao o que e a essen- 
cia), ou por que existe o ser e nao o nada. Mas a soluq8o per- serprevalece 
tence ao dmbito do misterio, e ao homem cabe maravilhar-se a a ess@ncia 
cada momento do fato de que tudo o que e existe, enquanto , g 4 
seria mais Iogico que niio existisse. Diverso, porem, e o discur- 
so sobre os modos de ser que sao para nosso filosofo as dez 
categorias. 

0s 
Todo ente compreende em si o uno, o verdadeiro e o transcendentais 

bom (0s assim chamados transcendentais do ser), motivo pelo do  ser 
qua1 se pode dizer que o ser e uno, verdadeiro e bom. 4 § 5 

Dizer que o ser e uno significa afirmar que ele e intrinse- 
Omne ens camente nao contraditorio; mas tambem neste caso a unidade unum se predica de Deus e do homem apenas por analogia. Deus, , s.l 

com efeito, e verdadeiramente simples; o homem, ao contra- 
rio, e uma unidade por composiqao (essencia + actus essendi). 

0 verdadeiro e um transcendental do ente no sentido de que todo ente e 
inteligivel. Mas isso pode ser dito em dois sentidos: de um lado, para afirmar que 
existe uma verdade ontologica (todo ente e verdadeiro por- 
que se adapta ao intelecto divino que o pensa), e por outro Omne ens 
lado para afirmar que existe uma verdade Iogica, que e a ade- est verum 
quaqiio da nossa mente humana ao objeto. A verdade de um -) 5 5.2 
ente depende do grau de ser que possui; neste sentido, Deus, 
que e sumo ente, e tambem suma verdade. 

Por fim, tudo o que e, e tambem bom porque e fruto da O m w e n s  
bondade difusiva de Deus. Nessa luz Deus se apresenta como est bonum 
Sumo bem. + g 5.3 



216 Sexta parte - A Cscoliisficn no s&culo dbcimo +erceiro 

Semelhanqa 
e dessemelhanqa 
de Deus 
com o criado: 
a relag50 
de analogia 
e a teologia 
negativa 
+ 3 6-7 

Dado que Deus e causa do criado, o proprio criado 
apresenta algumas semelhaneas com Deus. Por outro lado, a 
transcendhcia de Deus implica tambem uma insuperavel 
dessemelhanqa entre o Criador e o criado, a ponto de nosso 
conhecimento de Deus (pelo fato de que Deus n%o tem ne- 
nhuma ess@ncia especifica) tornar-se impossivel, e exprimivel 
apenas por via negativa. Essa contempori3nea semelhanea e 
dessemelhanea do mundo com Deus constitui a rela@o de ana- 
logia. 

,,I 0 concei to  de  e n t e  

Tomas exp6e as linhas fundamentais 
da metafisica em sua obra juvenil 0 ente e 
a essincia, onde explicita os conceitos de 
ente e de esstncia, delineando os tragos ca- 
racteristicos das premissas teorCticas que 
sustentarso sua construg50 filos6fico-teolo- 
gica. 

0 conceito fundamental 6 o de ente, com 
o qual se indica qualquer coisa que exista. 
Ele pode ser tanto logico ou puramente con- 
ceitual, como real ou extramental. Essa dis- 
tingiio C da maior importiincia, porque sig- 
nifica que nem tudo o que C pensado existe 
realmente. 0 ente 16gico e o ente real s5o duas 
vertentes que se precisa manter distintas. 

qual o intelecto expressa o fato de que cer- 
tos olhos niio vtem" (S. Vanni Rovighi). 
Assim, nem tudo o que C objeto do pensa- 
mento existe no modo como C pensado. Niio 
se devem hipostatizar os conceitos, acredi- 
tando que cada um deles tenha uma corres- 
pondtncia na realidade. 

Nesse sentido, C compreensivel o rea- 
lismo moderado de Tomis, segundo o qual 
o cariter universal dos conceitos C fruto do 
poder de abstragiio do intelecto. 0 univer- 
sal niio C real, porque somente o individuo 
6 real. Essa universalidade, porCm, n5o esta 
privada de algum fundamento na realida- 
de, da qual, com efeito, se deduz. Elevando- 
se acima da experitncia sensivel, o intelecto 
alcanga uma universalidade que, em parte, 
C express20 de sua aq5o de abstraqiio e em 
parte C express50 da realidade. 

CJ e n t e  Ihgico 

0 e n t e  v e a l  

Pois bem, o ente logic0 se expressa pelo 
verbo auxiliar ser, conjugado em todas as for- 
mas: "A sua funq5o C a de unir varios con- 
ceitos, sem com isso pretender que eles exis- 
tam efetivamente na realidade, pelo menos 
do modo como s5o concebidos por n6s. N6s 
usamos o verbo 'ser' para expressar cone- 
x6es de conceitos, que s5o verdadeiras en- 
quanto ligam corretamente tais conceitos, 
mas niio expressam a exist@ncia dos concei- 
tos que ligam. Quando dizemos que 'a afir- 
maq5o C contriria a negagiio' ou que 'a ce- 
gueira esti nos olhos', falamos a verdade, 
mas esse 'esti' n5o significa que existe a afir- 
maq5o nem que existe a cegueira. Existem 
homens que afirmam e existem coisas sobre 
as quais podem-se pronunciar afirmaqoes, 
mas n5o existem afirmaq6es. Existem olhos 
privados de sua funq5o normal, mas n i o  
existe a cegueira: a cegueira C o modo pelo 

e a distin+o 
e n t r e  ess.&nciu e exist2nciu 

Toda realidade, tanto o mundo como 
Deus, C ente, porque tanto o mundo como 
Deus existem. 0 ente diz respeito a tudo, 
tanto ao mundo como a Deus, mas de modo 
anakgico, porque Deus e' ser, mas o mundo 
tern ser. Em Deus, o ser se identifica com 
sua esstncia, raziio pela qual tambem 6 cha- 
mado "at0 puro" e "ser subsistente", mas na 
criatura, ao contrario, se distingue da esstn- 
cia, no sentido de que esta niio C a existtncia, 
mas tem a existtncia, ou melhor, o ato gra- 
gas ao qual n5o C mais logics, mas sim real. 

Esses dois conceitos t5o freqiientes, de 
essincia e ato de ser (actus essendi), s5o as 
duas pilastras do ente real. A esstncia indi- 
ca "o que C" uma coisa, ou seja, o conjunto 
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dos dados fundamentais pelos quais os en- 
tes - Deus, o homem, o animal, a planta 
- se distinguem entre si. No que se refere a 
Deus, a esscncia se identifica com o ser, mas 
para todo o resto significa aptid50 para ser, 
isto C, potencia de ser (id quod potest esse). 
0 que significa que, se as coisas existem, 
n5o existem necessariamente, podendo tam- 
bCm n5o existir, e se existem, podem perecer 
e n i o  existir mais. Sua essencia t aptidio 
para ser e n50, como em Deus, identificaq50 
com o ser. E como a esssncia das criaturas 
n5o se identifica com a existhcia, o mundo, 
em seu conjunto e em cada um de seus compo- 
nentes, niio existe necessariamente, ou seja, 
C contingente, podendo ser ou niio ser. 

Por fim, enquanto 6 contingente, o mun- 
do, se existe, n5o existe por sua virtude - 
pois sua essincia n50 se identifica com a 
existhcia - mas em virtude de outro, cuja 
esscncia se identifica com o ser, isto C, Deus. 
Esse sera o nucleo metafisico que sustenta- 
r i  as provas de santo Tomis em favor da 
existhcia de Deus. 

Nesse conjunto, fica evidente que, se o 
discurso sobre a essBncia C fundamental, 
mais fundamental ainda C o discurso sobre 
o ser, ou melhor, sobre o ato de ser, possuido 
originalmente por Deus, e de forma derivada 
ou por participapio pelas criaturas. !z 

4 flovidade 
da perspectiva tomista 

N i o  sem raz5o a metafisica de Tomas 
foi definida como metafisica do ser ou do 
actus essendi. Com efeito, o ser C o ato que 
realiza a essincia, que em si mesma n5o pas- 
sa de poder-ser. Trata-se, portanto, de filo- 
sofia do ser, n5o de filosofia das esscncias 
ou dos entes, mas do ser que permite as es- 
sincias se realizarem e se transformarem em 
entes. Trata-se, pois, de uma perspectiva in- 
teiramente nova em relag50 B ontologia gre- 
ga. Como reflex0 disso, as perguntas mais 
tipicas dessa filosofia niio dizem respeito Bs 
esscncias, mas ao ser: o que C o ser e por 
que ele existe ao inves do nada? 

Sendo a metafisica do ser, a metafisica 
de Tomas pretende nos oferecer um funda- 
mento do saber mais profundo do  que o 

das esshcias, um fundamento que funda a 
realidade e a propria possibilidade das es- 
stncias. 

Pois bem, diante desse tema do ser, pa- 
rece-nos necessario dizer logo que ele pertence 
ao imbito do misterio, do indizivel, ja que 
funda a pr6pria possibilidade de todo dis- 
curso. E um fundamento que n5o buscamos, 
pel0 simples fato de que esta sempre j4 pre- 
sente no fato de ser dos entes, nesse milagre 
pelo qual o que poderia niio ser existe de fato. 
Trata-se da redescoberta da estupefag50 dian- 
te do mistCrio do ser, fazendo renascer a es- 
tupefaq5o originaria que desperta em nos 
quando percebemos o dom inestimavel e in- 
dizivel do ato graqas ao qual somos tirados 
do nada para o ser. Esse C o primeiro e fun- 
damental alicerce, que obscurece o proble- 
ma posterior do m o d o  de ser, express0 por 
Tomis com as dez categorias (a substiincia e 
os nove acidentes), que G O  tentativas de des- 
crever todos os possiveis modos de ser. 

Tal filosofia C otimista, porque desco- 
bre um sentido profundo no fundo daquilo 
que existe; C uma filosofia do concreto, j i  
que o ser C o ato graqas ao qual as essencias 
existem de fato. Mas tambem 6 a filosofia 
do crente, porque so o crente pode propor 
as essincias a discuss50 e captar o ato basi- 
co e positivo gragas ao qual existe algo ao 
invCs de nada. Mas esse discurso nos leva a 
falar das conotaq8es do ser ou transcenden- 
tais (uno, verdadeiro, bom). 

o ente como MMO/ 

verdadeiro/ bom 

A nog5o de "transcendental" implica 
a identificaq50 total de "uno", "verdadei- 
ro" e "bom" com o ente, no sentido em que 
siio inseparaveis dele, a ponto de se conver- 
terem totalmente entre si. De mod0 que di- 
zer que o uno, o verdadeiro e o bom s5o os 
transcendentais do ser significa dizer que o 
ser e' uno ,  verdadeiro e b o m .  

fi u n i d a d e  do r n t e  

("omne e n s  e s t  unum") 

Dizer que o ser C uno significa dizer 
que ele C intrinsecamente n5o contradito- 
rio, n5o sendo dividido, embora seja parti- 
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cipavel. Alias, a unidade depende do grau 
de ser, no sentido de que, quanto maior C o 
grau de ser que se possui, maior i a unida- 
de. A unidade de um monte de pedras C 
menor do que a unidade de Pedro ou de 
Paulo, porque o ser possuido por um e por 
outro C diferente. A filosofia de Tomas n i o  
C filosofia da unidade, mas sim filosofia do 
ser e, conseqiientemente, da unidade. 0 ser 
6 o fundamento da unidade: a unidade de 
Deus 6 diferente da unidade de Pedro e esta 
da unidade de uma pedra, precisamente por 
causa dos diversos graus de ser. A unidade 
de Deus C a unidade da simplicidade, por- 
que o ser C total; a unidade de Pedro C a 
unidade da composiq50 (ess2ncia + actus 
essendi) como o C a unidade da pedra, s6 
que em grau inferior. A unidade trans- 
cendental n i o  C identificivel com a unida- 
de numCrica: a primeira diz respeito a todo 
ente, ao  passo que a segunda so aos entes 
quantitativos, isto C, aqueles entes que, de 
posse da quantidade ou matiria, s5o men- 
suraveis. A unidade transcendental pertence 
ao 2mbito da metafisica, ao  passo que a 
unidade numCrica, ao Bmbito da matema- 
tica. 

IEQ A verdade d o  e n t e  

("omne e n s  est verww") 

0 verdadeiro C um transcendental do 
ente no sentido de que todo ente i inteli- 
givel, racional. Nesse ponto, deve-se des- 
tacar que, no livro VI da Metafisica, a 
pergunta se a metafisica deve tratar da ver- 
dade, Aristoteles responde de forma ne- 
gativa. E a raz5o 6 a seguinte: a metafisica 
trata do ser real e nao da verdade, que nao 
esta nas coisas, mas sim na mente, ou me- 
lhor, no juizo do intelecto, que comp6e e 
decomp6e os conceitos e os liga entre si. 
Mais do que na metafisica, o lugar para se 
tratar da verdade C a logica, ja que a ver- 
dade est i  no pensamento e n5o na reali- 
dade. 

Tomis, embora dando o devido espa- 
$0 a logica e a abordagem de seus princi- 
pios fundamentais (principio de identida- 
de, principio da ndo-contradi@o, principio 
do  terceiro excluido e anexos a eles rela- 
tivos), considera que a metafisica tambCm 
deve tratar da verdade, pelo fato de que o 
mundo e as criaturas individualmente s i o  
express50 do projeto divino, S ~ O  fruto do 
pensamento de Deus. Assim, quando ele 
afirma que todo ente 6 verdadeiro, quer 

dizer que todo ente i express50 do  ar- 
quiteto supremo que, ao criar, pretendeu 
realizar urn projeto preciso. E essa C a ver- 
dade ontologica, isto C, a adequaqio de 
um ente, de todo ente, ao intelecto divino 
(adaequatio rei ad  intellectum). A verdade 
ontologica deve-se distinguir da verdade 
logica ou verdade humana, que C ou deve 
tender a ser adequaqao de nosso intelecto 
as coisas (adaequatio intellectus nostri ad  
rem). 

0 que se disse sobre a unidade vale 
tambim para a verdade ontol6gica. A ver- 
dade do ente depende do grau de ser que ele 
possui. Deus C a suma verdade porque e o 
sumo ser. 0 s  entes finitos s5o mais ou me- 
nos verdadeiros com base no grau de ser ou 
de participaq50 no ser divino. Todos os en- 
tes, porem, s5o verdadeiros, porque cada 
qua1 a seu mod0 expressa um projeto, tem 
uma razao de ser, apresenta uma vocaqio: 
alguns s5o necessariamente fiCis a tal voca- 
$50; outros, dotados de intelighcia e von- 
tade, podem ser fieis ou trair tal vocaqio, 
que, no entanto, permanece inscrita em sua 
ess2ncia ou natureza, como uma especie de 
permanente lembrete. 
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bbov~dade do ente 

("omne ens est  bbonum") 

Embora niio se possa considera-la a te- 
se fundamental, esta certamente C a tese que 
qualifica a metafisica de Tomas como cris- 
tii. Tudo aquilo que existe, todo ente, C bom, 
porque C fruto e expressiio da bondade su- 
prema e livremente difusiva de Deus. Assim 
como urna idCia musical niio pode ser ex- 
pressa por meio de um unico som, pela ri- 
queza dela e pela pobreza deste, da mesma 
forma a suprema bondade de Deus n5o pode 
se revelar por meio de urna unica criatura. 
Com suas infinitas maravilhas, o mundo C 
urna primeira tentativa de expressar tal bon- 
dade. Assim, todas as coisas, singularmente 
e em seu conjunto, siio boas, porque possu- 
em um grau de ser e de perfeiqiio. O m n e  
ens est bonum quia omne ens est ens. 0 cris- 
t50 n5o pode ser pessimista. Ele C radical- 
mente otimista. E a estupefaqiio admirada 
diante do criado reflete atitude ainda mais 
radical, precisamente a atitude de quem se 
sente participe da bondade de Deus e sente- 
se orgulhoso de descobrir tal dependincia, 
que exalta e niio humilha. 

Mas, se todo ente C born porque, a seu 
modo, todo ente t urna perfeiqiio, da mes- 
ma forma todo ente i bom porque i objeto 
de urna vontade ou, em geral, de urna ape- 
tcncia ou desejo. Bonum est quod omnia 
appetunt, ou seja, a bondade implica o de- 
sejo de tal perfeiqiio. As coisas s5o boas en- 
quanto queridas por Deus de forma gera- 
dora - Deus cria amando -; pel0 homem 
de forma derivada: o homem ama as coisas 
porque siio boas. Partindo da perspectiva 
do bern enquanto algo por nos desejado, 
Tomas distingue o bem honesto, que C o bern 
desejado por si mesmo; o bem zitil, que i o 
bern desejado como meio para conseguir 
alguma outra coisa; o bem deleitavel, que C 
o bern desejado pel0 prazer que oferece. A 
essa altura, C obvio que o bern honesto e 
deleitavel C Deus e que os outros bens s5o 
tais tendo em vista o fim a que devem con- 
duzir. 

No  livro IV da Metafisica, Aristoteles 
escreve que o ente se predica das coisas de 
mod0 multiplo e diverso, mas sempre em 

Transcendentais. Com este termo 
indicam-se as propriedades que com- 
petem a todo ser, e que, portanto, 
transcendem (vao alem) as categorias 
singulares. 
0 s  principais s%o o "uno", o "verda- 
deiro" e o "bom" (mas poderiamos 
acrescentar tambem o "belo"): 
- o uno indica a simplicidade e a nao 
contraditoriedade do ente; 
- o verdadeiro indica a cognosci bili- 
dade e a racionalidade do ente; 
- o bom indica a amabilidade e o grau 
de perfeiqao do ser. 

relaqiio a um ente privilegiado, a urna es- 
sincia particular, niio equivocamente, mas 
como se atribui o "ser sadio" ao ser vivo, B 
medicina que i sua causa e a cor do rosto 
que C seu efeito. Da mesma forma ocorre 
com o ser: s5o seres a substincia e os aci- 
dentes, mas a substincia de mod0 particu- 
lar, principal, primeiro e privilegiado, e os 
acidentes somente enquanto modificaq6es 
secundarias da substincia. Disso tudo, evi- 
dencia-se que Aristoteles se interessa pela 
raziio horizontal dos seres entre si e fala da 
analogia em relaqiio B substsncia e aos aci- 
dentes. Ja Tomas de Aquino, embora esta- 
belecendo a posiqiio de que o ser diz respei- 
to aos entes finitos, se interessa mais pela 
relaqiio entre Deus e o mundo, diferentemen- 
te de Aristoteles. Este se move em direqiio 
horizontal, Tomas em direqiio vertical, fa- 
zendo referencia particular ao transcenden- 
te. E, a esse proposito, fala da analogia que, 
alCm de esclarecer a relaqiio entre os entes 
finitos, torna precisa a relaq5o entre Deus e 
as criaturas, entre o infinito e o finito. 

A rnedida que participam do ser de 
Deus, as criaturas em parte se assemelham 
a ele e em parte niio. Niio ha identidade en- 
tre Deus e as criaturas, mas tambCm niio ha 
equivocidade (isto 6, diferenqa absoluta), 
pois sua imagem esta refletida no mundo. 
Assim, ha entre Deus e as criaturas urna re- 
laq5o de semelhanqa e dessemelhanqa. Pois 
bem, semelhanqa e dessemelhanqa, tomadas 
conjuntamente, constituem urna relaq5o de 
analogia, no sentido de que aquilo que se 
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predica das criaturas pode-se predicar de 
Deus (e por isso Deus C semelhante as cria- 
turas), mas niio do mesmo modo nem com 
a mesma intensidade (e, portanto, em tal 
sentido, Deus e as criaturas siio desseme- 
lhantes). 

7 ~ v a n s c e n d ~ n ~ i a  de D e u s  
e teoIogic\ nega t iva  

0 fundamento metafisico da analogia 
esti no fato de que, causando, a causa trans- 
mite-se a si mesma, de certo modo, ao cau- 
sado. A semelhanqa, portanto, niio C uma 
qualidade adicional, um acidente que se 
acrescenta do exterior, mas C co-essencial a 
natureza do efeito, do qua1 nada mais C do 
que o sinal externo. Quem recorda as im- 
plicaqoes do ser e suas propriedades niio se 
surpreendera diante da observaqiio de.que 
o mundo C sagrado, porque sua relaqiio de 
dependincia em relaqiio a Deus esti inscri- 
ta em seu proprio ser. 

Assim como C bastante vivo o sentido 
de semelhanqa, tambCm C muito vivo o senti- 
do de dessemelhanqa entre criador e criaturas. 
Estabelece-se aqui o sentido da transcend&- 
cia de Deus e, portanto, o sentido da teolo- 
gia negativa. Se C certo que conhecemos al- 
guma coisa de Deus, tambkm i certo que esse 
nosso conhecimento, tal como C formulado 
por n6s, niio reflete a natureza de Deus. Deus 
non habet essentiam, quia essentia sua non 
est aliud quam suum esse ("Deus niio tem 
essincia, porque sua essincia niio i mais que 
o seu ser"). Se Deus niio tem nenhuma es- 
sencia, porque esta se identifica com o ser, e 
se todo o nosso conhecimento C tentativa para 
precisar sua natureza, entiio podemos com- 
preender por que a teologia negativa C supe- 

Analogia. Com este termo indica- 
sea relagao de participac;%o que exis- 
te entre o ser infinito de Deus cria- 
dor e o ser finito dos entes criados: 
trata-se de uma relag30 analogica, isto 
e, de semelhanga, intermediaria entre 
a univocidade e a equivocidade, o 
que significa nem completamente 
idhtico nem completamente dife- 
rente. 
0 ser e o conceit0 analogico por ex- 
celencia, enquanto se predica de toda 
realidade, porem seu mod0 varia es- 
sencialmente de um g@nero p,ara o 
outro. 

rior a teologia positiva. Nos sabemos mais 
aquilo que Deus niio C do que aquilo que Deus 
6. Por isso, na opiniiio de alguns, a analogia 
esta mais proxima da equivocidade do que 
da univocidade, ou seja, salienta de maneira 
marcada mais aquilo que distingue Deus do 
criado, do que aquilo que o aproxima. 

Podemos expressar essa relaqiio pro- 
funda entre o ser de Deus e o ser do mundo 
recorrendo i s  palavras de um agudo intir- 
prete do pensamento de Tomas: " 0 s  entes 
participam do ser, o que significa que seu 
ser niio C o ser. A diferenqa C a propria par- 
ticipaqiio: os muitos siio 'outros' em rela- 
qiio ao Uno, niio algo 'fora' do Uno. Graqas 
3 diferenqa, o Ser e os entes estiio ao mesmo 
tempo na mais estreita relaqiio de pertenqa 
e na maxima distincia: participar C ter junto, 
mas C ao mesmo tempo niio-ser o ato e a per- 
feiqiio de que se participa, justamente por- 
que so se participa" (C. Fabro). PI 
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' ENTE UNO 

A o ser C uno, 
ou seja, 

4 1 n5o 6 I 

autocontraditorio, 
ENTE LOGICO 

\ 6 indivisivel, 

nem tudo 
ENTE REAL mas C participivel 

o que C pensado existe tudo o que existe C ente, 
assim como C pensado. mas de mod0 anal6gico: 

Deus, p. ex., t o ser, 
4 

0 cariter universal 
dos conceitos enquanto o criado tern o ser 

C fruto da faculdade abstrativa por participaq50. 
do Intelecto 0 ente real 

, (= realism0 moderado) se distingue em: 

A 
TRANSCENDENTAlS 

I (verdadeiro, uno, born) j 
o ser C uno, I 

verdadeiro e bom 
F 

ESSENCIA I 4 

C atitude!pot?ncia para ser. 
\ E universal BOM 
, A T 0  DE SER o ser t bom 

C aquilo que existe de fato. porque desejado 
Nas criaturas pela bondade I 

esscncia e ato de ser de Deus 
I siio distintos; 

em Deus coincidem I 
DE US 

apenas em Deus 
esshcia e existtncia 

I coincidem. 
Deus tem o ser 

, de forma originaria; 
\ o mundo 

por participaq50 

VERDADEIRO 
o ser C verdadeiro 

porque 
I C inteligivel 

e C inteligivel 
porque Deus 

o pensou 
para crii-lo 

MUNDO CRlADO 
as criaturas, enquanto participam do ser divino, 
em parte se assemelham a Deus e em parte nPo. 

Isto significa que entre Deus e o mundo ha analogia, 
no sentido que aquilo que se predica das criaturas 

tambCm se pode predicar de Deus, 
G o ,  portm, do mesmo modo, 

nem no mesmo grau 
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As cinco vias 
Deus, para Tomas, e o primeiro na ordem ontologica, 

para demonstrar mas n%o na gnosiologica; isso significa que n%o se capta ime- 
a existencia diatamente, mas por via de inferencia, a partir de seus efei- 
de Deus tos. Neste sentido, nosso filosofo formulou cinco demonstra- 
+ §  1 cdes da existencia de Deus, conhecidas com o nome de "cinco 

vias". 

A primeira via, A primeira via (do movimento) parte da consideracao de 
do movimento que tudo o que se move e movido por outro e que, portanto, 
+ § 2  para n%o terminar em um regress0 ao infinito que nada expli- 

caria, e preciso admitir um primum movens que n%o e movido 
por nada: e este e Deus. 

A segunda via (da causa), a partir da constata@o de que 
A nenhuma coisa pode ser causa de si mesma, deduz o fato de da causa 
+ § 3  que deve existir uma causa primeira e n%o-causada, que pro- 

duz e n%o e produzida, que se identifica com o ser que se cha- 
ma Deus. 

A terceira via A terceira via (da contingencia) parte do principio de que 
da continge& o que pode nao ser, um tempo n%o existia. Se, portanto, todas 
+ § 4  as coisas podem nao ser (s%o contingentes), em dado momento 

nada existia na realidade. Porem, se isso for verdade, tambem 
agora n%o existiria nada (porque o que nao existe n%o comeca a existir a n%o ser 
por causa daquilo que ja existe), a menos que n%o exista alguma coisa de necessa- 
riamente existente. Concluindo: nem tudo pode ser contingente, mas e preciso 
que haja algo necessario, e e aquilo que costumeiramente se chama Deus. 

A quarta via, A quarta via (dos graus de perfeigao) deduz, da consta- 
dos graus ta@o empirica de uma gradaqao de perfeiqdes (bem, verda- 
de perfeigio de ...), a existencia de uma suma perfeiqao, que e justamente 
+ § 5  chamada Deus. 

A quinta via (do finalismo) parte da constata@o de que 
A quinta via, os corpos fisicos operam para um fim e deduz que eles agem 
do finalism0 de tal mod0 porque s%o dirigidos por um ser inteligente, como 
+ § 6 a flecha do arqueiro. Ora, este ordenador supremo e aquele 

que chamamos Deus. 

I ~ ~ , , , h ~ ~ i ~ ~ ~ + ~  ,,os+eviorill Para Tomis, Deus C o primeiro na ordem 
ontologica, mas nio na ordem gnosiol6gica. da existihcia de D e ~ s  Mesmo sendo o fundamento de tudo, Deus 
deve ser alcan~ado por caminhos a posteriori, 

No context0 das linhas metafisicas ex- isto 6, partindo dos efeitos, do mundo. As- 
postas, n io  sera dificil captar o valor das sim, se na ordem ontologica Deus precede 
cinco prouas ou vias por meio das quais To- suas criaturas como a causa precede os efei- 
mas alcanqa a unica meta, Deus, no qua1 tos, na ordem gnosiologica ele vem depois 
tudo se unifica e adquire luz e coerhcia. das criaturas, no sentido de que t alcanqa- 
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do a partir da consideraqiio do mundo, que 
remete ao  seu autor. 0 ponto de partida de 
cada via, de quando em vez, C constituido 
por elementos extraidos da cosmologia aris- 
totklica que Tomas utiliza, confiante em sua 
eficacia persuasiva, num momento em que 
o aristotelismo era a filosofia hegem6nica. 
Mas a forqa probatoria dos argumentos em 
particular C toda e sempre de indole metafi- 
sica, e assim pretende permanecer em situa- 
qdes cientificas diversas. 

Escreve Tomas na Summa theologiae: 
"A primeira [via], que i a mais evidente, C a 
que parte do  movimento. Com efeito, C cer- 
to e sabido pelos sentidos que algumas coi- 
sas se movem neste mundo. Ora, tudo aqui- 
lo que se move C movido por outro, ja que 
urna coisa niio se desloca se niio for em po- 
tencia em relaqiio ao termo do movimento; 
ao passo que quem move, move enquanto 
esta em ato. Com efeito, mover quer dizer 
levar da potincia ao ato. Ora, urna coisa niio 
pode ser levada de potencia a ato seniio em 
virtude de um ente que ja esta em ato. Por 
exemplo, aquilo que C quente em ato, como 
o fogo, torna quente a madeira, que estava 
quente em potencia, e assim a muda e a al- 
tera. Mas niio C possivel que a mesma coisa 
esteja ao  mesmo tempo em ato e potencia 
sob o mesmo aspecto. So pode sE-lo sob as- 
pectos diversos: aquilo que C quente em ato 
n5o pode si-lo tambCm em potincia, mas C, 
ao mesmo tempo, frio em potencia. Assim, 
C impossivel que, sob o mesmo aspecto e ao 
mesmo tempo, urna coisa seja movente e mo- 
vida (movens et motum), ou seja, que mova 
a si mesma. Portanto, tudo aquilo que se 
move deve ser movido por outro". 

Essa C a via movimento, considerada a 
primeira e mais manifesta, para chegar ao 
primeiro Motor. Se nas outras formulaq6es, 
seguindo de perto Aristoteles, Tomis se de- 
t im nos diversos modos pelos quais um ente 
pode se mover, nesta formulaqiio mais ma- 
dura o aspecto cosmoldgico e' secundario, 
emergindo com forqa o aspecto metafisico. 
0 movimento C analisado como passagem 
da potgncia ao  ato, passagem que n i o  pode 
ser efetuada por aquilo que se move, por- 
que, caso se mova, isso significa que C mo- 

vido e C movido por outro, ou seja, por quem 
esta em ato, sendo, portanto, capaz de ope- 
rar a passagem da potencia ao  ato. 0 prin- 
cipio omne quod movetur a6  alio movetur 
C universal, devendo, portanto, ser aplica- 
do a tudo aquilo que, de algum modo, se 
move. Em virtude de tal principio, dever-se- 
ia compreender como C frigil a objeqiio se- 
gundo a qual o mundo pode se explicar sem 
recorrer a Deus, porque os fatos naturais se 
explicariam corn a natureza, e as aqdes hu- 
manas com a razio e a vontade. Tal expli- 
caqiio i insuficiente porque recorre a reali- 
dades mutiveis, mas "tudo o que 6 mutivel 
e defective1 deve ser reconduzido a um prin- 
cipio imutavel e necessario". Mas eis urna 
objeqiio: n i o  se poderia recorrer a urna sC- 
rie infinita de motores e coisas movidas? 
Niio, porque o process0 ao infinito ou circu- 
lar desloca o problema e niio o explica, ou 
seja, nao encontra a raziio ultima da muta- 
qiio. Portanto, C necessario afirmar a existen- 
cia de um primum movens quod in nullo mo- 
veatur, isto C, a existencia de um imutavel. 
E esse imutavel C o que todos chamam Deus. 

3 f\ segMnda via, 
OM via da causalidade eficiente 

"A segunda via parte da noqiio de cau- 
sa eficiente. No  mundo das coisas sensi- 
veis nos defrontamos com a existencia de 
urna ordem de causas eficientes. Niio ha 
caso conhecido e, na verdade, C impossivel 
que urna coisa seja a causa eficiente de si 
mesma, porque para tanto deveria ser an- 
terior a si mesma, coisa inconcebivel. Ora, 
niio C possivel ir ao infinito na sCrie das cau- 
sas eficientes, porque em todas as causas efi- 
cientes ordenadas a primeira 6 a causa da 
intermkdia e a intermidia i causa da ultima, 
podendo as causas intermediarias ser va- 
rias ou uma so. Ora, anular a causa significa 
anular o efeito. Por isso, se niio houver urna 
causa primeira entre as causas eficientes, 
n i o  havera nem causa intermediaria nem 
causa ultima. Mas, proceder ao  infinito nas 
causas eficientes significa eliminar a causa 
eficiente primeira; assim n i o  teriamos nem 
efeito ultimo, nem causas eficientes inter- 
mediarias, o que, evidentemente, C falso. 
Por isso, C necessirio admitir urna primei- 
ra causa eficiente, ii qual todos dao o nome 
de Deus". 
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A primeira vista, o argumento parece 
subentender o universo de esferas conch-  
tricas que C tipico do pensamento antigo. 
Com efeito, nessa visio, a causalidade efi- 
ciente exercida no plano de uma das esferas 
se justifica pela causalidade eficiente da es- 
fera imediatamente superior; alCm disso, o 
numero de esferas intermediarias n5o pode 
ser infinito, porque, se assim fosse, n5o ha- 
veria a primeira causa eficiente e, conseqiien- 
temente, n i o  haveria causas intermediirias 
nem efeitos ultimos, o que C falso. Entre- 
tanto, quando afirma que n5o importa "que 
as causas intermediirias sejam varias ou 
uma s6", Tomas da a entender que n5o quer 
ligar a validade dessa prova ii cosmologia 
antiga. Sua prova tem valor metafisico e n50 
fisico. Com efeito, ele pretende dar raz5o 
da existencia da causalidade eficiente no 
mundo. E isso C impossivel enquanto n5o 
se chega a uma causa eficiente primeira, isto 
6, uma causa que produz e n5o C produzida. 

0 argumento, portanto, se baseia em dois 
elementos: por um lado, todas as causas efi- 
cientes causadas por outras causas eficien- 
tes; por outro lado, a causa eficiente nao- 
causada, que C a causa de todas as causas. 
No fundo, trata-se de responder a esta in- 
terrogaq50: como C possivel que alguns en- 
tes sejam causas de outros entes? Indagar 
sobre essa possibilidade significa chegar a 
uma causa primeira n5o-causada, que, se 
exisre, identifica-se com aquele ser que cha- 
mamos Deus. 

terceira via, 

OM via da contingihcia 

"A terceira via deriva do possivel [ou 
contingente] e do necessario, e C esta. Encon- 
tramos coisas que ttm possibilidade de ser e 

Frontispic~o do przmemj torno 
da Opera omnla 

tie Tornis de Aqulno 
(Roma, 1570). 

N o  centro da rnczsiio 



Capitulo de'cimo terceiro - $\ s randr  sintese de t o m b s  de Pqlnino 
225 

niio ser, pois constatamos que se geram e se 
corrompem e, consequentemente, lhes 6 pos- 
sivel tanto ser como niio ser. Mas C impossi- 
vel que todas as coisas dessa natureza tenham 
existido sempre, pois o que pode niio ser, em 
algum tempo niio existia. Por isso, se todas 
as coisas [existentes na natureza siio tais que] 
podem niio existir, em algum tempo niio ha- 
veria nada de existente. Ora, se isso e verda- 
de, tambtm agora niio haveria nada de exis- 
tente, pois o que niio existe so comeqa a existir 
por meio de alguma coisa que ja existe. Por 
isso, se em algum tempo n50 havia nenhum 
ser, teria sido impossivel alguma coisa come- 
qar a existir e, assim, tambCm agora nada 
existiria, o que, evidentemente, 6 falso. Por 
isso, nem todos os entes s5o contingentes, mas 
C preciso que na realidade haja alguma coisa 
necessiria. Ora, toda coisa necessiiria tem a 
sua necessidade causada por outra, ou niio. 
Ora, C impossivel ir ao infinito nas coisas 
necessarias, que t im a causa de sua necessi- 
dade em alguma outra coisa, como j6 foi de- 
monstrado a respeito das causas eficientes. 
Por isso, niio podemos deixar de admitir a 
existincia de um ser que seja em si mesmo 
necessirio, e n5o receba de outros a propria 
necessidade, mas seja causa de necessidade 
para os outros. E a este todos chamam Deus". 

Este argument0 parte da constataqiio 
de que as criaturas, j i  que nascem, crescem 
e morrem, sZo contingentes e, portanto, pos- 
siveis, isto 6, niio possuem o ser em virtude 
de sua essincia. Como exemplificar, entiio, 
a passagem da possibilidade a existincia 
atual e, portanto, ao grau de ser ou necessi- 
dade que de fato possuem? Se tudo fosse 
~ossivel ,  teria havido um tempo em que 
nada teria existido e agora nada existiria. 
Se quisermos explicar a existincia atual dos 
entes, isto 6, a passagem do estado possivel 
ao estado atual, C preciso admitir uma cau- 
sa que niio foi e nao C de mod0 algum con- 
tingente ou possivel, porque esti sempre em 
ato. E essa causa se chama Deus. 

5 fiquartavia, 
ou via dos graus de perfeic~o 

"A quarta via diz respeito a gradaqiio 
que se pode encontrar nas coisas. E um fato 
que nas coisas se encontra o bem, o verda- 
deiro, o nobre e outras perfeiq6es em grau 
maior ou menor. Mas o grau maior ou me- 
nor se atribui as diversas coisas conforme 

elas se aproximam mais ou menos a algo de 
sumo e absoluto; assim, mais quente 6 aquilo 
que mais se aproxima do sumamente quen- 
te. Dessa forma, existe algo que C verdadei- 
ro, nobre e bom em grau maximo e, conse- 
quentemente, algo que, em grau maximo, C 
ser, ja que o que C miiximo, na verdade, C 
maximo tambCm no ser, conforme diz Aristo- 
teles. Ora, o que C maximo em cada ginero 
e a causa de todos os que pertencem iquele 
ginero: por exemplo, o fogo, que C miiximo 
no calor, C causa de todas as coisas quentes, 
conforme diz tambCm Aristoteles. Por isso, 
deve haver algo que para todos os entes C a 
causa de seu ser, de sua bondade e de toda 
outra perfeiqiio. E a isso chamamos Deus". 

Tambtm esse caminho parte da consta- 
taqiio empirica, metafisicamente interpreta- 
da, relativa ii gradaqiio dos entes, segundo a 
qua1 o ser t participado e express0 diversa- 
mente. Ha um mais ou um menos no plano 
do ser e, conseqiientemente - recorde-se o 
que j i  se disse a proposito dos transcendentais 
-, no nivel de bondade, de unidade e de ver- 
dade. Quanto mais ser um ente tiver, tanto 
mais C uno, verdadeiro e bom. Ora, constata- 
da essa gradasiio, passa-se a explicagiio, afir- 
mando que as coisas mais ou menos verda- 
deiras, boas etc., o siio em relaqiio a um ser 
absolutamente uno, verdadeiro e bom, que 
possui o ser de mod0 absoluto. Esta C a ra- 
ziio da passagem: se os entes t im um grau 
diverso de ser, isso significa que tal fato nao 
lhes deriva em virtude de suas respectivas 
essincias, caso em que seriam sumamente 
perfeitos. E, se n5o deriva de suas respecti- 
vas essincias, isso significa que o receberam 
de um ser que d i  sem receber, que permite a 
participaqzo sem ser participe, porque C fon- 
te de tudo o que de algum mod0 existe. 

6 fi quinta via, 
OM via do finalism0 

"A quinta via se depreende do govern0 
das coisas. Nos podemos ver que algumas 
coisas, que carecem de conhecimento, como 
os corpos naturais, agem em funqiio de um 
fim. E isso 6 evidente pel0 fato de que sempre 
ou quase sempre agem do mesmo modo, para 
obter a perfeiqiio. Portanto, esti claro que niio 
alcanqam seu fim por acaso, mas por uma 
predisposiqiio. Ora, tudo o que niio tem inteli- 
gincia niio tende ao fim, a menos que seja diri- 
gido por algum ente dotado de conhecimento 
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e inteligcncia, como a flecha lanqada pel0 ar- 
queiro. Por isso, existe algum ser inteligente 
que dirige todas as coisas naturais para seu firn. 
E esse ser nos chamamos Deus". 

TambCm este ultimo caminho parte da 
constataqiio de que as coisas ou algumas de- 
las agem e operam como se tendessem para 
um fim. Dizendo que alguns corpos naturais 
agem sempre ou quase sempre do mesmo 
modo, Tomas quer destacar duas coisas. A pri- 
meira C que ele nZo parte da finalidade de todo 
o universo (quando muito, apenas a aborda) 
e nZo pressup6e uma concepqao mecanicista 
da natureza, na qual Deus interviria, juntan- 
do pedaqos indiferentes para constituir o re- 
logio. A finalidade constatada diz respeito a 

algumas coisas, coisas que tgm em si um prin- 
cipio de unidade e finalidade. E a segunda i 
que as exceq6es devidas ao acaso nZo redu- 
zem a validade desse ponto de partida. 

Ora, se o agir em funqZo de um fim 
constitui certo modo de ser, pergunta-se qual 
seja a causa dessa regularidade, ordem e fi- 
nalidade, constativeis em alguns entes. Tal 
causa nZo se pode identificar com os proprios 
entes, visto que eles sZo privados de co- 
nhecimento (cognitione carent) e, neste caso, 
e necessario o conhecimento do fim. Desse 
modo, C preciso remontar a um Ordenador, 
dotado de conhecimento e em grau de dar 
ser aos entes daquele mod0 especifico no qual 
eles de fato operam. 14_1 

Primeira via 
do mouimento 

Tudo aquilo que se move e 
movido por outro. 
E preciso entiio crer na 
existfncia de um primum 
mouens. E este, justamente, 
t Deus 

as cinco provas 
(= vias) da existfncia 

\ 
de Deus \ /' 

I 
,7- . -- , // 

I 
I 

1 \ 

I \ 

1 \ 
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Segunda via 
da causa 

N5o t possivel que exista 
uma strie infinita de cau- 
sas. Existe uma primeira 
causa n5o-causada, e esta 
e Deus 

I 
Terceira via 

As coisas s5o contingentes, ou 
seja, podem existir ou n5o 
existir. Mas aquilo que pode 
existir ou n i o  existir, algum 
tempo n5o existiu. Isso impli- 
ca que ouve um tempo em que 
nada existia. Mas se assim 
fosse tambtm agora nunca - 
deveria existir nada, porque 
t impossivel que aquilo que 
n5o existe comece a existir, a 
nfo, ser por algo que ja exis- 
te. E, portanto, necessario que 
algo seja necessario. E isso 6 
Deus 

Quinta via 
do finalismo 

Existe um finalismo no 
cosmo, e isso implica a 
existfncia de uma causa 
inteligente e finalizante: 
justamente, Deus. 

Quarta via 
dos graus de perfei~iio 

Existem diversos graus de 
perfei@o, mas isso impli- 
ca um grau maximo ao 
qual referir-se. Esta suma 
perfei~5o t Deus. 
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IV. teoria do direito 

0 homem, que para Tomas e natureza racional, conhece o fim das coisas, 
mas n8o tem uma compreensao imediata do fim ultimo de todas as coisas, isto e, 
de Deus. Se tivesse a visa0 de Deus, seria fatalmente atraido 
por ele, porem, conhecendo apenas fins parciais, sua vontade e Liberdade 
livre de quer@-10s ou nao quer@-10s. do homem 

0 homem tem, por outro lado, uma disposi@o natural para + 5 1 
compreender os principios das ashes boas, mas pode tambem 
deliberadamente rejeita-10s e, portanto, pecar: o pecado, por conseguinte, de- 
pende do livre-arbitrio. 

Tomas distingue quatro tipos de lei: a lex aeterna, a lex naturalis, a lex 
humana e a /ex divina. 

A lex aeterna e o plano racional de Deus, a ordem do universo. Ora, esta 
ordem e em parte desconhecida para o homem e em parte conhecida: a parte 
conhecida constitui a lei natural, cuja essencia pode se redu- 
zir a seguinte maxima: "deve-se fazer o bem e evitar o mal, e os quatro tipos 
o bem e aquilo que tende a conservaqao e o ma1 a destruisao de lei 
de si". Ligada a lei natural esta a lei humana, isto e, o direito + 5 2  
positivo posto pelo homem. Este deriva da lei natural de dois 
modos: ou por dedu@o (e entao se tem o jus gentium) ou por especifica@o (e 
entao se tem o jus civile). Por exemplo, faz parte do jus gentium a proibiqao do 
homicidio, enquanto faria parte do jus civile a san@o para quem pratica o ho- 
micidio. 

Se a derivaqao da lei natural e essential para a lei humana, entao e eviden- 
te que ela nao pode contradize-la. Uma norma que contradissesse a lei natural 
nao seria justa, e portanto n%o seria lei: e, portanto, dever de cada um desobe- 
decer a lei injusta, assim como e dever rebelar-se contra o tirano enquanto 
agente do mal. Acima destas leis existe a lei divina - que foi revelada no Evange- 
Iho - e que esta ligada ao fim sobrenatural do homem, ou seja, a bem-aven- - 

turansa eterna. 

I,, 0 livre-arbitrio 

Para Tomas, o homem C natureza racio- 
nal, isto C, um ser capaz de conhecer: ratio 
est potissima hominis natura. E C justamente 
essa concepgiio de homem que encontramos 
na base da e'tica e da politica de Tomas de 
Aquino. Antes de mais nada, o homem conhe- 
ce o fim ao qual cada coisa tende por nature- 
za, e conhece uma ordem das coisas no cume 
da qual esta Deus como B e m  supremo. Na- 
turalmente, se o intelecto pudesse oferecer a 
visa0 beatifica de Deus, a vontade humana 
n5o poderia deixar de querE-la. Mas, aqui 
embaixo, isso n50 C possivel. Na vida terrena, 
o intelecto so conhece o bem e o ma1 de coi- 
sas e agdes que niio s5o Deus. Portanto, a 
vontade C livre para quert-las ou n5o quert- 
las. Esse C o sentido da ratio causa libertatis. 

E C exatamente no libero arbitrio, na 
liberdade do homem (que n5o C de forma 
alguma reduzida pela prescihcia de Deus, 
que prevC o que C necessario e o que pro- 
priamente sera livre, isto C, devido unica- 
mente a liberdade humana), que Tomas vC 
a raiz do mal,  concebido, com Agostinho, 
como aushcia de bem. "Por sua propria 
natureza, o homem tem o livre-arbitrio": 
ele n5o se dirige para um fim, como a fle- 
cha l a n ~ a d a  pelo arqueiro, mas sim se diri- 
ge livremente para um fim. E como ha nele 
um habitus natural de captar os principios 
do conhecimento, tambCm ha sempre nele 
uma disposig50 ou habitus natural - a 
assim chamada sinde'rese - que o leva a 
compreender os principios que inspiram e 
guiam as boas agdes. Mas compreender 
ainda n5o significa agir. E o homem, justa- 
mente porque C livre, peca quando se afas- 
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ta deliberadamente e infringe as leis uni- 
versais que a raziio lhe da a conhecer e a 
lei de Deus lhe revela. 

Tomis distingue tr6s tipos de leis: a lex 
aeterna, a lex naturalis e a lex humana. E 
acima delas esta a lex divina, ou seja, a lei 
revelada por Deus. A lex aeterna i o plano 
racional de Deus, a ordem do universo in- 
teiro, pela qual a sabedoria divina dirige 
todas as coisas para seu fim. E o plano da 
Provid2ncia conhecido unicamente de Deus 
e de poucos eleitos. Entretanto, ha urna parte 
dessa lei eterna da qual, como natureza ra- 
cional, o homem i participe. E tal partecipa- 
tio legis aeternae in rationali creatura C de- 
finida por Tomas com o nome de lei natural. 

Em suma, enquanto seres racionais, os 
homens conhecem a lei natural, cujo nucleo 
essencial esta no preceito de que "se deve 
fazer o bern e evitar o mal". Para o homem, 
como para todo ente, a sua propria conser- 
vaqio i um bem. Para o homem, como para 
todo animal, i bern seguir os ensinamentos 
universais da natureza: uniio do macho e 
da ftmea, protegio e crescimento dos filho- 
tes etc. Para o homem, enquanto ser racional, 
t bern conhecer a verdade, viver em socie- 
dade etc. Entretanto, mais do que especi- 
ficaqiio do que i o bonum e do  que 15 o ma- 
lum, ele vC a lei natural principalmente como 
forma da racionalidade. 

Estreitamente ligada a lex naturalis, 
Tomis considera a lex humana. 

Trata-se da lei juridica, isto 6 ,  o direito 
positivo, a lei feita pelo homem. E os homens, 
que siio sociaveis por natureza, fazem as leis 
juridicas para dissuadir os individuos do mal. 
E como toda lei C aliquid pertinens ad ratio- 
nem (isto 6, algo que pertence ii razio, urna 
vez que pertence a raziio estabelecer os meios 
para os fins e ver a ordem dos fins), a lex 
humana i a ordem promulgada pela coleti- 
vidade (multitudo) ou por quem tem a res- 
ponsabilidade pela comunidade (ab eo qui 
curam cornmunitatis habet), tendo em vista 
o bern comum. 

Entretanto, como acenamos acima, as 
leis feitas pel0 homem se baseiam na lei na- 
tural. Com efeito, na opiniio de Tomas, a 
lei humana deriua da lei natural de dois 

modos: por deduqiio, isto 6, per modum 
conclusionum, ou por especificaqio de nor- 
mas mais gerais, isto 6, per modum determi- 
nationis. N o  primeiro caso, temos o jus 
gentium, no segundo o jus civile. 

Assim, a proibiqiio do homicidio C par- 
te do jus gentium, mas o tip0 de pena que 
deve ser reservada ao homicida i parte do 
jus civile, pois se trata da aplicaqiio hist6ri- 
ca e social de urna lei natural especificada e 
fixada pel0 jus gentium. Sendo derivados 
logicamente da lex naturalis, os preceitos do 
jus gentium podem ser conhecidos indepen- 
dentemente de urna pesquisa historica so- 
bre os diversos tipos de sociedade, ao passo 
que, evidentemente, o mesmo niio vale para 
os preceitos do jus civile. Se os preceitos da 
lei humana ou positiva s i o  derivados da lei 
natural, eles s i o  conhecidos pela raziio e 
est io presentes no conhecimento. Desse 
modo, a sociedade poderia a t i  n i o  fixi-10s 
na lei humana ou juridica. Entretanto, n6s 
os encontramos estabelecidos no direito. E 
isso se dh porque existem "pessoas propen- 
sas aos vicios e neles obstinadas, e dificil- 
mente podem ser guiadas pela persuasio. 
Assim, i necessario que sejam obrigadas pela 
forga e pelo temor a evitar o mal, para que, 
abstendo-se de fazer o ma1 pel0 menos por 
esse motivo, deixem os outros em paz e, fi- 
nalmente, por esse habito de evitar o mal, 
sejam levadas a fazer voluntariamente o que 
antes so faziam por medo, tornando-se as- 
sim virtuosas". 

A coerqio exercida pela lei humana, 
portanto, tem a funqio de tornar possivel a 
convivhcia pacifica entre os homens, em- 
bora para santo Tomas ela tenha tambim 
fun@o pedag6gica. A lei humana, portan- 
to, pressupee homens imperfeitos. E como 
ela n io  reprime todos os vicios, mas somente 
os "que prejudicam os outros" e que, co- 
mo "0s homicidios, os furtos etc.", "amea- 
qam a conservaqio da sociedade humana", 
da mesma forma "niio se precisa ordenar 
todos os atos virtuosos, mas somente aque- 
les que S ~ O  necess4rios ao bern comum". 

Se a derivaqio da lei natural i essencial 
para a lei humana, entio i evidente que, quan- 
do urna lei humana contradiz a lei natural, 
nesse caso ela a50 existe como lei. Essa i a 
razio pela qual a lei deve ser justa. A exem- 
plo de Agostinho, tambim para Tomas "nio 
parece que possa haver lei se ela n io  for jus- 
ta". Se urna lei positiva estivesse em desacor- 
do com a lei natural, entiio ela "niio seria mais 
urna lei, mas urna corrupqio da lei". 
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Portanto, se a lei humana n i o  concor- 
da com a lei natural, ela n i o  C lei, mas 
corrupqio da lei. Essa idCia de Tomas teve 
enorme influcncia, sendo freqiientemente 
invocada para impugnar leis juridicas con- 
sideradas em contradiqio com aquilo que 
aqueles que impugnam tal lei consideram 
direito natural. Para Tomas, a lei humana C 
moralmente valida quando deriva da lei na- 
tural. Na opini5o de santo Tomas, as leis 
juridicas injustas siio "mais violencia do que 
leis". Entretanto, considera ele, tais leis po- 
dem at6 ser obrigatorias, mas somente onde 
seja necessario "evitar eschdalo ou desor- 
dem". Em todo caso, porCm, C precis0 sem- 
pre desobedecer B lei injusta se ela for con- 
tra a lei divina positiva, impondo a idolatria, 
por exemplo. E tambCm C justificada a rebe- 
liio contra o tirano. Para Tomas, C licito re- 
belar-se contra o tirano, com a condiq50 de 
que a rebeliio n i o  ocasione para os suditos 
males piores e maiores do que a propria 
tirania. Na opiniio de Tomis, a monar- 
quia C o melhor tip0 de governo, porque 
assegura melhor a ordem e a unidade do  
Estado. E o pior tip0 de governo C preci- 
samente a tirania, ja que uma forqa que 
atua para o ma1 C mais eficaz e, portanto, 
mais danosa, quando esti unida (como na 
tirania). 

0 Estado pode encaminhar os homens 
para o bem comum e pode favorecer algumas 
virtudes, mas niio permite ao homem alcan- 
qar o seu fim ultimo, que C sobrenatural. Em 
suma, a lei natural e as leis positivas servem 
aos fins terrenos do homem. Mas o homem 
tem urn fim sobrenatural, que C precisamen- 
te a bem-aventuranqa eterna. E a lex naturalis 
e a lex humana n i o  G o  suficientes para con- 
duzir o homem a esse fim. Para tanto, C ne- 
cessiria uma lei sobrenatural: trata-se da lex 

LES 

divina, isto C, a lei revelada, a lei posztiva de 
Deus que encontramos no Evangelho, que C 
guia para alcanqar a bem-aventuranqa e que, 
alim disso, preenche as lacunas e imperfei- 
q6es das leis humanas. @I 
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0 CONHECIMENTO HUMAN0 DAS LEIS 

lex humana 
Corresvonde ao direito vositivo; 

/ - 6 a ordem promulgada 
pelo homem ius civile ius gentium 

deriva da lei [ deriva da lei 
I natural por especificaGio. 

natural por d e d u ~ i o .  P. ex.: aplicar 
P. ex.: a p ro ib i~ io  determinada pena '\ do homicidio aos homicidas 

\ 

I deriva da lex naturalzs; 
4 tern f u n ~ i o  pedagogica 

0 HOMEM 
0 homem, enquanto 
dotado de razso e de 
livre-arbitrio, conhece 
a lei divina, a lei eter- 
na e a lei humana, e 
peca quando infringe 
as duas primeiras leis 
e a terceira, enquanto 
baseada sobre a lei 
natural 

lex divina 
C a lei revelada, 

w a lei positiva 
expressa pel0 Evangelho; 
guia 2i bem-aventuran~a 

a qua1 todo homem aspira 

lex aeterna 
E o plano 

6 a parte da lex aeterna racional de Deus, 
que e conhecida do homem C a ordem 

enquanto rational. do universo inteiro. 
P. ex.: "fazer o bem Sio conhecidos por Deus 

e por pouquissimos beatos 
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A centralidade de Deus, entendido como o criador do ser enquanto tal e 
nc?o apenas das formas do ser, constitui a linha condutora da filosofia de Tomas. 
Por este motivo tambem as provas cosmologicas da existencia 
de Deus, que pareciam simplesmente retomadas de Aristoteles, F e  e razdo 
t$m, na verdade, um alcance metafisico ausente em Aristoteles, -+ 5 7 
por causa da relac50 com o ato criador. 

Tambem a teologia e a moral se destacam claramente dos precedentes gre- 
gos, em um caso por causa da concep@o personalista do homem, e no outro por 
causa da concep@o voluntarista do ato moral e do pecado. 

Deus C o ser supremo e perfeito, o ser 
verdadeiro. Todo o resto C fruto do seu ato 
criativo, livre e consciente. Essas siio as duas 
teses aceitas por fC, que cumprem a fungiio 
de guias d o  discurso rational, ou melhor, 
esse i o metro de avaliagiio corn que Tomas 
examina qualquer outro discurso filosofico 
e se aproxima de Aristoteles para repropor 
suas teses mais qualificadas. 

0 peso dessas teses na elaboragiio da 
metafisica e das provas da existencia de Deus 
foi t i o  relevante que chegou a levar n i o  
poucos estudiosos a falarem de filosofia cris- 
tii e n i o  simplesmente de "filosofia". E facil 
nesse caso compreender como todos os pro- 
blemas propostos pela filosofia grega se mo- 
dificam no quadro da afirmagiio de que Deus 
e o ser supremo e criador. 

Enquanto, no contexto tomista, Deus C 
fonte do ser, de todo o ser, no contexto gre- 
go Deus C aquele que da forma ao mundo, 
moldando uma materia preexistente (Pla- 
t io) ,  ou entiio que da origem ao cosmo, atrain- 
do-o com sua propria perfeigiio (Aristoteles). 
0 Deus dos filosofos gregos n i o  da o ser 
em sentido radical e total, mas apenas certo 
modo  de ser, porque tambem a materia exis- 
te desde a eternidade e t? dele independente. 
Para Tomas, a o  contrario, ale'm da forma 
dos seres, Deus e o criador d o  ser dos seres. 
Portanto, as provas cosmologicas, que pa- 
recem tomadas em peso de Aristoteles, de 
certo mod0 mudam de fisionomia. As pro- 
vas niio siio fisicas, mas fisico-metafisicas, 
por causa da relagiio primaria e fundante, 
constituida pel0 ato criador. 

Se o discurso no nivel de ser mostra a 
~rofundidade da relagio dos seres com o ser 
supremo, o discurso sobre o ato criador 
mostra a nova perspectiva com a qua1 To- 
mas interpreta o mundo. Como Deus C fon- 
te de todo o seq nada escapa a sua agio, 
nem mesmo a ultima determinagio indivi- 
dual. Mas so se pode dizer que cada coisa 
tem um significado e uma vocagiio se cada 
realidade, enquanto existente, 6 por ele co- 
nhecida e querida. 

0 s  antigos problemas reencontram-se 
no quadro dessas duas teses fundamentais, 
mas aprofundados e renovados. Se Deus 6 
o ser supremo e criador, entiio as criaturas 
tambim siio seres. Elas, porCm, niio s2o o 
ser, mas t z m  o ser atraves d o  ato causal que, 
ale'm das formas dos entes, tambe'm deter- 
mina o ser dos entes. 

Alim disso, se Deus C o ser supremo e 
o ser por essencia, como conceber criaturas 
fora dele? A essa pergunta Tomas responde 
com a doutrina da analogia, extraida de 
Aristoteles, mas com nova valencia, porque 
explica a similitude e a dessemelhanga en- 
tre o ser supremo e o ser parcial. 

A essa categoria agrega-se outra nogiio, 
a de participagiio, que esclarece ulteriormen- 
te como C possivel haver outros seres fora 
de Deus. Esses seres nada mais s i o  do que 
"participagiio" do ser divino. Deus e' o ser 
por ess8ncia, as criaturas por participagiio. 
Tal conceit0 implica amor, liberdade e cons- 
cizncia, por meio dos quais Deus transmite 
seu ser fora de si. 0 Deus de Aristoteles atrai 
para si as coisas como causa final, coisas 
que, porCm, n i o  foram criadas por ele; o 
Deus de Tomas atrai para si as criaturas, 
que criou por amor, encerrando o ciclo de 
amor aberto com o ato criador. 
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Mas podera Deus criar para a sua glo- 
ria sendo esta inalteravel, porque niio pode 
crescer nem diminuir? Deus cria outros se- 
res para que desfrutem de sua gloria, como 
ele proprio a desfruta. Niio C para si mesmo, 
portanto, mas sim para nos que Deus difun- 
de sua gloria; niio 6 para ganha-la, porque 
ja a possui; nem para aumenta-la, porque 
ja C perfeita, mas apenas para comunica-la. 
0 Deus de Tomas e o Deus do amor, sendo, 
portanto, criador e provedor, niio ficando 
encerrado no circulo de seus pensamentos, 
como o Deus de Aristoteles. 

Nesse contexto, o problema do ma1 
assume outras conotaqoes. Se Deus niio exis- 
te, entiio o bem niio se explica. Mas, se Deus 
existe, de onde vem o mal? Para a filosofia 
antiga, como o ser e o bem, o ma1 6 o niio- 
ser, a matiria que se rebela contra a forma 
ou contra a aqiio plasmadora do Demiurgo 
(Platio). Tomis, para quem tudo provCm 
de Deus, propoe o problema do ma1 (fisico 

e moral) em contexto diferente. Sua raiz se 
encontra na conting8ncia do ser finito, que 
explica as mutaqoes e a morte, bem como a 
liberdade da criatura racional, que pode n i o  
reconhecer sua dependincia de Deus. 0 ma1 
moral niio 6 causado pel0 corpo. Niio e o 
corpo que faz o espirito pecar, mas o espi- 
rito que faz pecar o corpo. 0 ma1 moral n i o  
significa diminuir o papel da racionalidade, 
como para os filosofos gregos; niio 6 identi- 
ficavel com o erro. 0 ma1 C desobediincia a 
Deus, 6 rejeiqiio da dependincia fundamen- 
tal em relaqiio ao Criador. A raiz do ma1 esta 
na liberdade. 

Fundidas na unidade do homem, a 
substancialidade da alma de Platio e a for- 
malidade da alma de Aristoteles permitem 
entrever o primado da pessoa sobre a espi- 
cie. Niio C a espicie humana, que 6 resso- 
niincia da ideia plathnica, e sim a pessoa que 
ocupa o primeiro plano, sendo participe do 
ser divino e estando destinada 2 vis5o beati- 
fica. Por isso, persona significat id quod est 
perfectissimum in tota natura. 

E uma filosofia nova em que os anti- 
gos problemas siio aprofundados da altura 
de que a f C  nos faz vislumbrar e que a teolo- 
gia desenvolve. 0 vinho novo C posto em 
odres velhos, mas tornado solidos por apro- 
fundamentos filosoficos desencadeados pe- 
las perspectivas abertas pela fC. 
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Sobre a "cientificidade" da doutrina sagrada 

0 laitor otuol qua sa propde ler o Sumo Teologico corrs o risco de permonecer desconcer- 
todo por suo estruturo. 0 s  criticos - entre os quois em porticulor Morie-Dominiqua Chsnu - 
explicorom com clorezo o origsm dsste delinaomsnto e rssumirsmos oqui suos obsanmgdss. 

R Sumo nbo estd dividido em copitulos ligodos sntre s por umo linho expositivo unitdrio, 
mos se compds de multiples questdes, coda umo dos quois, por suo vez, se divide em ortigos. 

R g&nesa desso estruturo Q propriomente pedogogico, no ssntido de qua Q o resultodo 
do mdtodo de ensino am uso no sQc. XIII, o quol ss dispunho em dois niveis: 

a) no primeiro ni'vel requsrio-se o simples ondlisa dos Textos Sogrodos, dirigido d sun 
compreensdo e interpretogbo; 

b) no segundo ni'vel se requsrio um esforgo de oprofundomento de tip0 hlosohco, dopols 
do quo/, justomente pelo moior complexidode do investigogbo, se desenvoiviom exegeses 
discordontes s por vezes 0th opostos. 

Surgiom entbo os quaestiones que, progressivomente, seguindo umo logico proprio, e 
ossumindo dimens6es considerdveis, deixovom o formo do simples comentdrio, poro ossumir 
um cordter out6nomo. Tois quaestlones erom depois reogrupodos por orgumento, Q divididos 
em ortigos, conforme os necessidodes. 

R seguir temos olguns ortigos do prime~ra questdo oborhdo por Tomds de Rquho no 
Suma Teologica, que sbo de funclomentolimport6ncio poro o compreensbo de suo obro e de 
seu pensomento. IVestes ele se pergunto sobre quol Q o noturQzo do doutrino sogrodo (o 
termo teologio terd plsno difusbo openos nos sQculos sucess~vos), quol o seu objato, seus 
princ@os, ssu mQtodo. Rs respostos que ele dd o estos perguntos constituem um posso dsa- 
sivo. R doutrino sogroclo, ofirmord, "6 verdodeiro cikncio, que tem seu proprio compo de sxplo- 
rogbo (Deus), seus princ@os proprios (0s ortigos de f ) ,  suo proprio Iuz (o Ravelog60 divino), 
um matodo proprio (o mQtodo de outoridode) ". 

1. Se a sagrada doutrina 6 ci8ncia 

PARECE qua a doutrlna sagrada' n6o & c~&n- 
cla.* Com efeito: 

1 .  Toda cihnc~a procads de pr~ncipios GVI- 

dentes por si. R sagrada doutrina, ao contr6r10, 
procede de art~gos de f&, que ndo s6o por SI 

evidentes, tanto que nem todos os acetam: "n6o 
de todos, com efe~to, & a f&", como d~z o Rpos- 
tolo. Portanto, a doutrina sagrada n6o & c~&nc~a. 

2. R cihncia ndo se ocupa dos slngulares 
[mas dos un~versa~s]. Ora, a doutrina sagrada 
se ocupa de part~cuiar~dades, como das gestas 
de Rbrdo, de Isaac e de Jaco. Consequente- 
mente, ndo & c~&nc~a. 

EM CONTRARIO: DIZ ~ a n t 0  Rgost~nho: "R GSta 
ci&ncia diz respe~to apenas aqu~lo pelo qua1 a 
f& que salvo & gerada, nutrida, defend~da, re- 
forpda". Como ~sso & propr~o unicamente da 
sagrada doutrina, dai resuita que a doutrina 
sagrada & c16ncia. 

RESPONDO: R doutr~na sagrada & uma ci&n- 
cia. E se prova asslm: h6 duplo g&nero de ci&n- 
c~as. Rigurnas delas procedem de pr~ncip~os co- 
nhecidos por lume natural do intelecto, como a 
ar~tm&tica e a geometria; outras procedem de 
pr~ncipios conhecidos b Iuz de uma c~&ncia su- 
perior: por exemplo, a perspectlva se baseia 
sobre principios de geometr~a e a mus~ca sobre 
pr~ncip~os de ar~tmht~ca.~ E de tal modo a sagra- 
do doutr~na & uma c~&nc~a, pols se apoia sobre 
pr~ncipios conhec~dos por lume de ci&nc~a su- 

'Com o axpressdo doutr~no sogrodo Tombs lndco o 
"ens~nomento qua procede do Revaoq50, ens~nomanto ton- 
to em sentido ntlvo como em sentdo pnsslvo, sto 8, como 
complexo dos verdndes ordenndos b luz do Reveloq50" " termo c~&nclo B oqul ossum~do no s~gnf~codo orsto- 
t61co de "cognq5o certo de umo vardade demonstrndo por 
m e o  dos cousos" 

'Nastn axamphf1coq5o Tombs segua o asquemo dos 
ci&nc~ns eloborodo por Rrstotales 



perlor, isto 6, do ci&ncia de Deus e dos beatos. 
Portanto, como a musica admite os principios 
que a matemdtica Ihe fornece, tamb&m a dou- 
trina sagrada aceita os principios revelados por 
Deus. 

Soiu~ao DRS DIFICULDRDES: 1 . 0 s  principios de 
toda ci6ncia ou sdo evidentas por si ou b luz de 
alguma c16ncia superior. E tais sdo tambbm os 
princip~os da c16ncia sagrada, como agora ex- 
plicamos. 

2. 0 s  fatos particulares na doutrina sa- 
grad0 ndo t&m uma p a t e  princ~pal: a i  foram in- 
troduzidos certos exemplos de vida, como acon- 
tece nas ci&ncias morais, ou tamb&m para 
declarar a autor~dade dos homens por meio dos 
quais derivou a revela<do, sobre a qua1 se fun- 
da a Escr~tura ou doutr~na sagrada. 

2. Se a doutrina sagrada 
6 superior as outras ciOncias 

PRRECE que a doutrina sagrada ndo & su- 
perior bs outras c16nclas. Com efeito: 

1 . R certeza de uma c16ncia faz park  da 
sua dignidade. Ora, as outras c~&ncias, apoian- 
do-se sobre prlncipios indubit6veis, se apresen- 
tam como mais certas do que a doutrlna sagra- 
do, cujos principios, os art~gos de f&, sdo 
suscetiveis de dljv~da. Portanto, as outras ci&n- 
cias sdo superiores a ela. 

2. € proprio de uma ci&nc~a inferlor em- 
prestar de outra, como a mljs~ca do ar~tm&tica. 
Ora, a doutrina sagrada toma a190 das d~sci- 
plinas filosof~cas, como nota sdo JerGnimo4 em 
uma carta a Magno: "0s  antigos doutores en- 
cheram seus livros com tanta doutr~na e tantas 
m6ximas dos filosofos, que ndo sabes o que 
mais admirar neles, se a erud~<do profana ou a 
c~&nc~a escrituristica". Portanto, a sagrada dou- 
trlna & inferior bs outras ci&ncias. 

EM CONTRRRIO: Rs outras ci&ncias sdo cha- 
madas servas da teolog~a, conforme o dito dos 
Prov&rb~os: "[a sabedoria] mandou convidar 
suas servas b fortaleza". 

RESPONDO: Esta c~&ncia, ssndo lgualmente 
especulativa e prdtica, ultrapassa todas as ou- 
tras tanto especulat~vas como prdticas. Com efei- 
to, entre as especulat~vas uma & mais d~gna do 
outra tanto pela certeza como pela excel&ncia 
da matbrio. Ora, esta ci$nc~a, por ambos os 
motivos, & excelsa entre as especulativas. 
Quanto 6 certeza, porque enquanto as outras 
ci&ncias a der~vam do lume natural da razdo 
humana que pode error, ela a tira do lume da 
ci&nc~a de Deus, que nd0 pode se enganar. 
Igualmente supera-as pela dign~dade da ma- 

t&ria, porque ela se ocupa prevalentemente de 
coisas que por sua sublimidade transcendem a 
razdo; as outras, vice-versa, tratam de colsas 
acessiveis b razdo. 

Depois, entre as d~sciplinas prdticas & su- 
perlor aquela que & ordenada a um fim mais 
remoto; asslm, a politico &superior 6 ci&ncia ou 
arte m~litar, porque o bem do ex&rcito destina- 
se a buscar o bem do Estado. Ora, o fim desta 
c~&ncia, enquanto 6 clhnc~a prdtica, 6 a eterna 
bem-avanturanga, b qua1 estdo dlrigdos os fins 
de todas as ci&nc~as prdticas. De modo que, 
sob todos os aspectos, & evidente a superiori- 
dade dela. 

SOLUCRO Dns DIFICULDRDES: 1 . Nada Impede 
que o que por sua natureza 6 mais certo, seja 
menos certo ralativamente a nos: isso depen- 
de da fraqueza de nossa msnte, a qual, confor- 
me Rr~stoteles. "diante das coisas mals ev~den- 
tes da natureza & como o olho da coruja d~ante 
do sol". Por ISSO, a dijv~da de alguns a respeito 
dos artigos de f& nd0 deriva da lncerteza da 
coisa em SI mesma, mas da fraqueza de nosso 
intalecto. Rpesar disso, um minimo que se pos- 
sa ter de conhec~mento das colsas mas altas & 
multo mais desejdvei do que o conhec~mento 
mais seguro das infer~ores, como afirma o Filo- 
sofo. 

2. R ci&ncia sagrada pode, sim, receber 
alguma colsa das d~sciplinas filosof~cas, ndo por- 
que delas tenha necessidade, mas para me- 
lhor esclarecer seus ensinamentos. Seus princi- 
pios, com efe~to,  ndo os toma delas, mas 
~med~atamente de Deus por revsla<do. E por 
isso ndo empresta das outras ci&nc~as como se 
fossem superlores, mas delas se serve como 
de infer~ores e de servas; justamente como 
acontece corn as c~&nc~as ditas arqu~tetGn~cas~ 
que ut~l~zam as c~&ncias ~nferiores, como a poli- 
tics em rela~do d arte m~l~tar. E o uso que a 
ci&ncia sagrada delas faz ndo em razdo de sua 
fraqueza ou ~nsuf~c~&ncia, mas un~camente por 
causa do fraqueza de nosso ~ntelecto: este, das 
colsas conhecidas pelo natural lume da razdo 
(do qua1 der~vam as outras c16nc1as). h mais 
fac~lmente conduzido, como pela mdo, d cog- 
n i ~ d o  das coisas sobrenatura~s, que ensinam 
esta cl&ncla. 

"560 Jerhrno (por 347 420) a urn dos mals doutos 
Padras do lgrejo t lambrndo sobretudo por seus trobnlhos 
de trodu@o a da  axagasa do Sogrndn tscr~turn do qunl 
santo Tornos frequentementa sa saws 

iSdo chomodos orquitet6nicos por onnlog~o com o or 
qu~teturo o cujo sawyo concorram vorlos dscpl~nos (do f -  
slcn o motemotlco e o gaomatro) os c~&ncos ou ortes qua 
ut~l~zom porn saus propros f~ns os conhac~mentos de outrns 
c~&nc~ns a ortas 
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3. Se Deus i o sujdto do estudo 
desta ciQncia 

PARECE que Deus n60 & o sujeito desta ci6n- 
cia. Com efato: 

1 .  Em toda ci6ncia descreve-se a nature- 
za daqu~lo que Forma o sujeito dela, como se 
tem de Rristoteles. Ora, esta c16nc1a n6o co- 
nhece a natureza de Deus, como observa o 
Dama~ceno:~ "Para nos & impossivel dizer de 
Dsus aquilo que sle &". Portanto, Deus n6o G o 
sujeito desta ci6ncia. 

2. Tudo aquilo que & tratado em dado ci6n- 
cia esta incluido no sujeto dela. Ora, no sagra- 
do Escritura nos ocupamos de muitas outras 
coisas d~stintas de Deus, por exemplo, das cria- 
turas e dos costumes dos homens. Portanto. 
Deus nd0 & o sujeito desta c16ncia. 

EM CONTRARIO: Suje~to de uma dado c16n- 
cia t: aquels ao redor do quai tal ci&nc~a ra- 
cloclna. Ora, nesta c16nc1a se fala de Deus, 
tanto que se chama teologia, d~scurso a respei- 
to de Deus. Portanto. Deus & o suje~to desta 
c16ncia. 

RESPONDO: DGUS & sujeito dssta c16ncia. Com 
efeito, existe entrs suje~to e c16ncia a mesma 
relacgio que passa entre objeto e faculdade ou 
h6bito. 

Ora, objeto propr~o de uma faculdade ou 
h6bito & o que lnclu~ todo outro objeto sob aque- 
la faculdade ou h6bito: asslm, o homem e a 
pedra dizem relagdo d vista sendo coloridos. 
mot~vo pelo qua1 o colorido & o objeto proprio 
da vista. 

Ora, na doutrina sagrada tudo 6 tratado 
sob o ponto de vista de Deus; ou porque & o 
proprio Deus, ou porque se ordena a ele como 
princip~o e f~m. i claro, portanto, que Deus & o 
sujeito da sagrada doutrina. E isso aparece 
evidente tamb&m dos pr~ncipios desta c16nc1a. 
que sdo os art~gos da f&, a qua1 se refere a 
Deus: idbnt~co, corn efeito, & o sujeito dos prln- 
cip~os s de toda a c~&ncia, uma vez que toda 
a ci6ncla v~rtualmente est6 contlda nos prim 
cipios. 

Outros, todavia, olhando mais as coisas 
tratadas nesta ci&ncia do que ao ponto de v~sta 
sob o qua1 sdo cosideradas, ass~nalaram dl- 
versamente seu suje~to: alguns, as colsas e 
os sinaisa7 outros, as obras do redenq50,~ 
outros ainda todo o Cr~sto, lsto 6, a Cabega e 
os membro~ .~  

De todas estas colsas, civerdade, trata a dou- 
trina sagrada, mas conforme se ordenam a Deus. 

SOLUCRO DRS DIFICULDRDES: 1 .  i Fato que de 
Deus ndo podemos conhecer a ess&ncia; tam- 
b&m nesta doutr~na, para pesquisar CIS COISOS 

que se referem a Deus, nos nos servimos ds al- 
guns efeitos, de natureza ou de graga, produzi- 
dos pelo mesmo Deus, em lugar de uma def~nl- 
q3o [impossivel]. 

Justamente como se faz em algumas dis- 
ciplinas filosoficas, quando se demonstra um 
enunc~cldo a respeito de uma causa med~ante 
um efe~to dela, tomando o efeito em lugar da 
def~n~gBo, da causa. 

2. E tambhm verdade que todas as col- 
sas das quais trata a doutrlna sagrada estdo 
compresndidas no termo Deus, ndo por&m como 
partes ou esphcies ou acidentes, mas por as- 
tarem de algum modo ordenadas a ele. 

Tom6s. 
R sumo t~oloqco, vol. I. 

0 ente e a ess&ncia, urn dos prirnsiros 
escrtos de Tomds ds Rquino, pode ssr con- 
sidsrodo um rssumo dos pr~nc@ios gsrols ds 
suo metofisico 

Nsle Tornos sstudo, antrs outros coi- 
sos, o rslogio entra o ordsm ontologico s o 
ordsm logico do reol, o problsmo do princi- 
pio ds ~ndividuo@o a o problsmo dos uni- 
vsrsois 

Uma vez que - como diz o Filosofo no I 
hvro sobre 0 cQu a o mundo - urn err0 0s- 
queno no pr~ncip~o pode se tornar grande' no 
f~m, e uma vsz que o ents e a ess6ncia s6o 
aquilo qus por primeiro & concebido pelo inte- 
lecto, como af~rma Rvicena no ~nic~o de sua 
MetoFjslco, & necess6r10, para penetrar em sua 
d~f~culdade e para que 1760 se cola em err0 por 

%do Joqo da Damosco, charnodo o Domoscano (por 
675-749). E o ult~mo grande teologo da antlqn lgreja 
qrega Em sun obrn teologcn mas conhecidn (De hde 
ortodoxo) confluiu o melhor do aspaculn@o dos Pndras 
gragos 

/Conforme Pedro Lombardo, o sulato da taoloe~a era 
dado pelns co~sos (~sto 6 ,  por Deus em suo nnturezn e am 
seus ntr~butos a pelas cr~nturns de Deus) e palos sinois 
(~sto 6 ,  peios sncramentos) 

SPara Hugo da 560 Vitor o suje~to dn c~&ncc sogrodn 
ernm as "obras do Radan@o". 

9Esto ern a tese suitentodo por Roberto de Melun. 
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causa do ignordncia de tais termos, explicar o 
que significam "snte" e "ess&ncia", de que modo 
se encontram nas diversas coisas e em qua1 
relagdo se encontram com as intengbes Iogi- 
cas, isto 6, com o g&nero, a espBcis e a dife- 
renga. 

E do momento que devemos extrair o co- 
nhecimento das coisas simples a partir do das 
colsas compostas, e proceder do que 6 deriva- 
do hquilo que precede - de modo que, inl- 
clando das coisas mais fcice~s, o propno proce- 
dimento se torne mais male6vel -, deveremos 
passar do significado do termo "ente" ao do 
termo "ess6ncia". 

2.0s tsrmos "ents" s "ess8ncia" 

€ preclso, portanto, saber que, como afir- 
ma o Filosofo no V livro da Metafisico, o ente 
por SI d~z-se em dois modos: no pr~meiro, 6 ente 
aqu~lo que se divide nos dez g6neros; no OU- 

tro, & ente aqu~lo que s~gnifica a verdade das 
proposi@es. R diferenga estci aqul no fato de 
que no segundo sentido podemos dizer ente 
tudo aquilo em torno do qua1 & possivel formar 
uma proposi<do af~rmatlva, mesmo quando ndo 
indica nada de real; e neste sentdo dizemos 
entes tambbm as priva@es e as nega@es: di- 
zemos, com efeto, que a afirma<do C oposta d 
nega@o, e que a cegueira a t 6  no olho. No 
primeiro modo, ao contr6r10, podamos dizer ente 
apenas aquilo que pde 0190 de real, e neste 
sentido a cegueira e as outras coisas deste tipo 
nbo sbo antes. 

0 termo ess&ncia, portanto, ndo se con- 
segue a part~r da segunda acepcdo de ente: 
denominam-se com efeito entes deste modo 
algumas coisas qus no0 possuem uma ess&n- 
cia, como 6 evidente nas pr~va<des; a ess&nc~a 
deduz-se, ao contr6ri0, da primeira acepGdo de 
ente. Por isso o Comentador, no mesmo lugar, 
diz que o ente entend~do deste primeiro modo 
C aquilo que indica a substdncia do coisa. E 
uma vez que, como se disse, o ante entendido 
deste modo se d~vide nos dez g&neros, C pre- 
ciso qua a ess&nc~a indlqus algo de comum a 
todas as naturezas atrav&s das quais os diver- 
sos entes podem ser colocados nos vcirios g&- 
neros e nos v6rias esp&ciss, asslm como a hu- 
manidade 6 a ess&ncia do homem, e assim por 
dlante. 

E uma vez que aquilo por msio do qua1 a 
coisa C constltuida no propno gGnero ou na 
propr~a espCcie 6 s~gnificado mediante a defi- 
n i~do  que exprime aqu~lo que a colsa 6, dai 
se segue que o termo ess&nc~a & mudado 
pelos filosofos node qu~d~dade: e este C tam- 
b&m aquilo qua o proprio Filosofo chama de 

"aquilo que era o ser", isto 6, aqu~lo por meio 
do qua1 algo possui o fato de ser aquala coi- 
sa. R ess&ncia & chamada tamb6m forma, b 
medida que como forma se entende a certeza 
de coda COISQ. como diz Rvicena no segundo 
livro da sua Mstofis~co. E com outro nome, a 
ess&ncia tambQm & chamada natureza, toman- 
do "natureza" conforme a primeira das quatro 
acepgbes distintas por Ro&c~o no tratado So- 
b r ~  duos noturezos, isto &, aquela pela qua1 
se diz natureza tudo aquilo que de qualquer 
modo pode ser apreendido pelo intelecto; com 
efeto, toda coisa C intellgive1 apenas em vir- 
tude de sua definigdo e ess&nc~a, e neste sen- 
tido tamb&m o Filosofoafirma, no quinto livro da 
Metofisico, que toda substdncia C uma natu- 
reza. Todav~a, o termo natureza, entendido 
deste modo, parece s~gnificar a ess&ncia do 
coisa enquanto & ordenada b sua propria ope- 
ra<do, a partir do momento que nenhuma coi- 
so pode faltar d suo operagdo essenclal; o 
termo qijididade 8, ao contrcirio, tomodo da- 
quilo que & express0 atravbs do defini~bo. Mas 
diz-se ess&ncia pelo fato de que o ente pos- 
su~  seu ser em v~rtude dela e nela. 

Enquanto o ente se d~z em sentido abso- 
lute e em primero Iugar das substdncias, e se- 
cundariamente e quase em sentido relativo dos 
acidentes, podemos concluir que a ess&ncia 
est6 propria e verdadeiramente nos substdn- 
cias, enquanto nos ac~dentes estd de algum 
modo, e em sentido relativo. Entre as substdn- 
c~as algumas sdo s~mples e algumas compos- 
tas, e em ambos os tipos @st6 a ess&ncia, mas 
nos simples de modo mais verdadeiro e mais 
nobre, 6 medida que tambhm seu ser & mas 
nobre: elas sdo, com efeito, causa das com- 
postas, ou ao menos o 6 a substdncia prime~ra 
simples, que & Deus. Mas, uma vez que as es- 
s&ncias das substdncias simples sdo para nos 
menos manifestas, C precis0 partir dcls ess&n- 
cias das substdncias compostas, de modo que 
part~ndo das colsas mas fciceis o proced~men- 
to se torne mais male6vel. 

3. A sss8ncia das subst6ncias compostas 

Nas substdncias compostas, portanto, a for- 
ma e a rnathr~a s6o conhecidas, como no homem 
a alma s o corpo. Nd0 se pode, por&m, dlzsr 
que openas uma delas se chame ess6ncia. Com 
efeito, que apenas a mathria 080 seja a es- 
sbncio & svidente, a partir do momento que 
coda colsa & cognoscivel s ordenada em uma 
@specie ou em um ~&nero por maio da ess&n- 
cia, enquanto a mat&ria ndo & principio de co- 
nhecimento, nem nlgo pode ssr determinado 
em uma esphcie ou em um g&nero por meio do 
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mat&ria, mas apenas mediante aquilo pelo que 
a190 est6 em ato. Nem mesmo apenas a forma 
pode ser dita em si ess&nc~a de uma substdn- 
cia cornposta, embora alguns procurem susten- 
tar esta tese. Do que fo~ dito resulta claro, com 
efeito, que a ess&nc~a do coisa, e a defin~gdo 
das substdncias naturais, cont&m ndo openas 
a forma, mas tamb&m a mat&r~a; caso contr6- 
rio, com efeito, antre as definigbes naturais e 
as matem6ticas n6o haveria nenhuma diferen- 
go. Nem se pode d~zer que no definigdo das 
substdncias naturals a matbrio seja posta como 
a190 de acrescentado b ess&ncia, ou como um 
snte externo bquela ess&ncla, porque este tlpo 
da defini$io & proprio dos acidentes, que ndo 
possuem uma ess&ncia perfeita, e por isso ocor- 
re que em sua defini~do esteja incluido o sujei- 
to, que est6 fora de seu g&nero. E claro, por- 
tanto, que a ess&ncia compreende a rnat&ria e 
a forma. 

Ndo se pode dizer tambhm que a ess&n- 
cia nomeie a relagdo que intercorre entre a 
mat&ria e a forma, ou a190 a ela acrescenta- 
do, porque em tal caso seria necessariamente 
um acidente e algo externo b coisa, e esta 
ljltima ndo poderia ser conhecida por meio 
dela: todas caracteristicas que, ao contr6rio. 
sdo proprias da ess&ncia. Rtrav&s da forma, 
com efeito, que & ato do mathria, a mat&ria & 
tornada um ente em ato e uma determinada 
coisa, raz6o pela qua1 aqullo que se acres- 
centa a ela ndo fornece 6 mathria o ser em 
ato simplesmente, mas o ser em ato naquele 
modo, assim como fazem os acidentes, no sen- 
tldo em qua, por exemplo, a brancura faz com 
que uma coisa seja branca em ato. Por isso, 
quando 6 adquirida tal forma, ndo se tem uma 
geragdo em sentido absoluto, mas em sentido 
relative. 

Permanece, portanto, que o termo essgn- 
cia designa nos substdncias compostas aquilo 
que 6 composto pela mathr~a e pela forma: e 
com ~sso concorda a aflrmag50 de Ro&c~o, no 
Cornentcho 6s Cotsgorios, quando diz que ousio 
significa o composto; ousio, com efelto, entre 
os gregos 6 a mesma coisa que ess&ncia en- 
tre nos, como ele proprio refere no hvro Sobrs 
os duos noturszos. Tambbm Hvicena diz que a 
quididade das substdncias compostas & a  mes- 
ma composi<do de mathria e forma, e a pro- 
pos~to do sht~mo livro da Metofisico o Comen- 
tador diz que "a natureza, que as esphcies nos 
coisas ger6veis possuem, h 0190 de meio, lsto 
6, composto de mat&r~a e de forma". E com 
isso concorda tambhm a razdo, a partir do 
momento qua o ser da substdncia composto 
ndo 6 nern apenas da forma, nern apenas da 
mathria, mas do proprio composto: porhm a 

ess&ncia & aqu~lo pelo qua1 uma coisa & d~ta 
ser e, portanto, ocorre que a ess&ncla, em vir- 
tude da qua1 a colsa & chamada ente, n60 & 
nern apenas a forma nem apenas a matbr~a, 
mas uma e outra, embora de tal ser seja cau- 
so, a seu modo, apenas a forma. Vemos, com 
efeito, tamb&m em outros casos qua aquilo que 
& constituido por rnais principios ndo & deno- 
minado por um so deles, mas por aquilo que 
os compreende em seu conjunto, como i; evi- 
dente, por exemplo, nos sabores, a partir do 
momento que a do~ura 6 produzida pela agdo 
do quente sobre o umido, e embora desse mo- 
do o calor seja causa do do~ura, nem por isso 
todavia o corpo & chamado doce por causa do 
calor, mas por causa do sabor qua cornpreen- 
de o quente e o h d o .  

Todavia, uma vsz que o pr~ncipio de lndi- 
viduagdo & a mat&rla, disso parecerla talvez de- 
rivar que a ess&ncia, que compreende em si ao 
mesmo tempo a mathria e a forrno, seja ape- 
nos particular e ndo universal: e daqui seguir- 
se-ia entdo que os universals ndo poder~am ter 
uma defini~do, se a ess&ncia & aquilo que & 
express0 por meio da definigdo. E por isso & 
precis0 saber que ndo & a mathria entendido 
em urn modo qualquer que se torna pr~ncipio 
de ~ndividuagdo, mas apenas a mathria signoto, 
e chamo de mat&ria slgnoto a que & considera- 
do sob determinadas dimensdes. Tal mat&ria 
n6o h posta no defini~do do hornem enquanto 
homem, mas poderia ao inv&s ser posta na 
defin~gdo de Socrates, caso Socrates t~vesse 
uma def~nigdo. Na defini~do do homem p6e-se 
ao invhs a mathria ndo signoto: com efeito, na 
def~n~gdo do homem ndo sdo colocados es- 
tes determinados ossos ou esta determlnada 
carne, mas ossos e corns em sentido absoluto, 
que representam a mathria do homem ndo 
signoto. 

Torna-se claro, portanto, que a ess&ncia 
do homem e a de Socrates diferem entre si 
pelo fato de que em uma a mathria 6 slgnoto, 
e na outra ndo, e por isso o Comentador, a 
propos~to do VII livro da Mstofisico, diz: "So- 
crates n60 & mais que animalidode e racio- 
nalidade, que constituem sua quididade". Des- 
sa forma, tambhm a ess&ncia do g&nero e a 
do esphcie d~ferem entre si como aquilo qua 6 
assinalado e aqu~lo qua ndo & assinalado. 
embora nos do~s casos haja um modo diverso 
de designa@o, pois a designagdo do lndivi- 
duo em rela@o b esphc~e ocorre mediante a 
mathria determinada pelas dimensdes, en- 
quanto a da esphcie em rela@o ao g&nero se 
d6 mediante a d~ferenga constitutiva, que se 
extra1 do forma da coisa. Mas esta determ~na- 
gd0 ou designagdo que se encontra na esp&- 
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cis em rela~do ao g&nero ndo ocorre por algo 
que se possa encontrar no ess&ncia do esp&- 
cie sem estar na do g&nero: ao contrario, tudo 
aquilo que est6 na esphcie, tamb8m est6 no 
g&nero, mas de modo indeterm~nado. Com 
sfsito, se "animal" ndo fosse tudo aqullo que 
Q "homem", mas apenas uma parte dele, n60 
poderia ser pradicado do homem, a partir do 
momento que nenhuma parte integrante pode 
ssr predicada de seu inteiro. 

Como isso acontqa, poder-se-6 ver, caso 
se considere de que modo o corpo difere en- 
quanto pde-se como parte do animal e en- 
quanto pde-se como ghero: ndo se pode, corn 
sfsito, dizsr qus ele & ggnero do mssmo mod0 
sm que & parts integrante. 0 tsrmo "corpo" 
pode, portanto, ser entendido em diversas 
acep$des. Enquanto sst6 na categoria do subs- 
tbncia, chama-se assim palo fato de que pos- 
su~ uma natureza tal pel0 qua1 & possivel nele 
distinguir tr&s dimensdes; s as mesmas tr&s 
dimensdes, uma vez designadas, constituem 
o corpo qus est6 no g&nero da quantidads. 
Rcontece depois nos coisas que a uma perfei- 
<do pode-se acrescentar outra, assim como & 
evidente no homem, no qual natureza sensi- 
tiva se acrescenta a ~ntelectual. Rnalogamente, 
tamb&m a perfei~do de possuir uma forma tal 
pela qua1 seja possivel distinguir na coisa tr&s 
dimensdes, pode ser acrescentada outra per- 
fei~do, como a vido ou 0190 do g&nsro. 0 ter- 
mo corpo pods, portanto, designar qualquer 
coisa que possui uma forma tal pela qua1 & 
possivel distinguir nela tr&s dimensbes, ssm 
outro acr&scimo, isto 6 ,  de modo que aqusla 
forma ndo se siga nenhumo outra perfer$io e 
que, qualquer colsa que venha a ssr acres- 
centada, resulte estranha ao s~gnificado do 
corpo assim entendido. E neste sentido o cor- 
po & parte material e integrante do animal, 
pois em tal modo a alma a t 6  al6m daquilo 
qua 6 signif~cado pelo termo corpo, e sobrev&m 
ao proprio corpo, de modo tal que destes do~s 
- isto 6, do alma e do corpo - assim como 
ds duos partes, ss const~tua o animal. 

0 termo corpo pode ser entendido tam- 
bbrn de modo a significar uma coisa que possui 
aquela forma tal, pela qua1 seja possivel ds- 
signor nela as tr&s dimensbes, seja qua1 for a 
propria forma, seja qus a esta se possa seguir 
ulterior perfe~<do, ou que ~sso ndo aconteca. E 
nests sentido "corpo" & o g&nero de "animal", 
porque em "animal" ndo & possivsl encontrar 
nada que n60 esteja contido implicitamente em 
"corpo". A alma ndo 6, com efeito, uma forma 
diversa daquela pela qua1 no coisa era possi- 
vel distinguir as tr&s dirnensdes, e, portanto, 
quando se dizia que "o corpo & aquilo que pos- 

sui uma forma tal, psla qua1 podem ser desig- 
nadas nele trhs dimsnsdes", entendia-se uma 
forma qualquer: a alma, a forma do pedra ou 
qualqusr outra forma. E deste mod0 a forma do 
animal est6 implicitamente contida no forma do 
corpo, a medida que o corpo represents o 96- 
nero em seus confrontos. 

E & assim tambBm na rela<do entre "ani- 
mal" e "homem". Corn efeito, se "animal" deno- 
minasse apenas a coisa dotada da perfsi@o 
de sentir e se mover por um seu principio intrin- 
seco, excluindo toda outra perfei@o, entdo to- 
das as outras perfeipas que viriam a ser acres- 
centadas rspresentariam como que partes, ao 
invhs de estar implicitarnente contidas na natu- 
reza do animal, e deste rnodo "animal" ndo 
poderia constituir um g&nero. Mas 6, ao invbs, 
um g&nsro, a medida que indica uma coisa por 
cuja forma podem provir o sentido e o movi- 
mento, seja qua1 for a forma, seja por se tratar 
apenas da alma sensitiva, seja por se tratar ao 
invQs do alma ao mesmo tempo sensitiva e ra- 
cional. 

Rssim, portanto, o g&nero significa de 
mod0 indeterminado tudo aquilo que est6 na 
esp&cie, e ndo significa openas a matbrio. 
Rnalogamente, tambhm a diferen~a significa 
o todo, e ndo apenas a forma, e assim tam- 
b&m a defini~do s a esphcie. Mas, da modo 
d~vsrso, porque o g&nero significa o todo como 
uma denomina<do qua detsrmrna aqurlo que 
& material no coisa sem determinar sua forma 
propria: razdo pela qua1 o g&nero & extraido 
do mathria, embora ndo sendo matbrio, como 
& evidente a partir do momento que a190 se 
diz corpo pel0 fato de possuir uma psrfeiq30 
tal pela qua1 nels seja possivsl distinguir as 
tr&s d~mensbes, e esta perfei@o & de algum 
modo material em relagdo a uma perfei~do ul- 
terior. R diferenp, a0 contrario. & como uma 
denomina@o depreendida de uma forma de- 
terrn~nada, prescindmdo do Fato que seu pri- 
meiro conceito compreenda a mathria deter- 
minada, como resulta evidente a partir do 
momento que quando a190 se diz animado - 
isto 6, tal de possuir uma alma - ndo se deter- 
mina o que ele seja, se um corpo ou alguma 
outra coisa. Por isso Rvicena diz qus o g&nero 
ndo est6 cornpreendido na diferen~a como 
parts de sua ess&ncia, mas apenas como um 
ente fora da esshncia, assim como tambbm o 
sujeito est6 incluido no conceito das proprie- 
dades. E por isso tambbm o g&nsro, propria- 
mente falando, ndo se predica da diFeren~a, 
como salienta o F 11osofo no Ill livro da Mata- 
fisica e no IV dos Topicos, a ndo ser talvez no 
rnodo pelo qua1 o sujeito pode ssr pred~cado 
da propriedade. Mas a defini~do ou a espbcis 
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compreendem um e outro, isto 6, tanto a ma- 
t&ria determinada que se designa com o nome 
do g&nero, como a forma determlnada que se 
designa com o nome da diferenga. 

Disso torna-se evidente a razdo pela qual 
o g&nero, a esphcie e a diferenga correspondem 
respectivamente b mathria, b forma e ao com- 
posto na real~dade, embora ndo sejam a mas- 
ma coisa, a partir do momento que nern o g&- 
nsro & a rnatbria, embora sendo tirado da 
mathria como aquilo que designa o todo, nern 
a diferenga & a forma, embora sendo tirada da 
forma enquanto designa o todo. Por isso d~ze- 
mos que o homem 6 um animal racional, e ndo 
qus 6 composto de animal e racional do mes- 
mo modo em que dizemos que & composto de 
alma e corpo; o homem sa diz, com efeito, com- 
posto de alma e corpo no sentido que do com- 
poslgdo de duos coisas vem a resultar urna ter- 
ceira, que ndo coinc~de com nenhuma das duos 
pr~meiras: o homem ndo 6, com efeito, nern alma 
nsm corpo. Mas se dizemos que o homem re- 
sulta de algum modo da composigdo de animal 
e racional, ndo poder6 ser entendido como uma 
terceira coisa formada pel0 unido de duos colsas 
mas como um terceiro conceito, formado pela 
unido de dois conceitos. 0 conceito de an~mal, 
com efeito, ndo compreende a determ~nagdo 
do forma especial, e exprime a natureza do 
coisa com base naquilo que representa de al- 
gum modo a matbrio em relagdo b perfei~do 
Glt~ma. 0 conceito dessa diferenga "racional" 
consiste, ao invhs, na determinagdo da forma 
especifica, s destes dois conceitos se constitu~ 
o da esp&cie ou do definigao. E assim como 
uma coisa constituida de outras colsas ndo re- 
cebe a predica@o das mesmas colsas das quais 
& const~tuicla, tambhm o conceito ndo recebe a 
prsd~cagdo dos conceitos dos quais C consti- 
tuido: ndo dizemos, com efeito, que a defini- 
gdo & o g&nero ou a diferenp. 

Embora o g&net-o sign~f~que toda a ess&n- 
cia da espbcle, todavia ndo & necess6rio que 
sspbcies diversas, pertencentes a um unico 
g&nero, possuam uma so esshncia, a partir do 
momento que a unidade do g&nero prov&m da 
mesma indeterminagdo ou indiferenga, e ndo 
porque aquilo que & significado pelo ghnero 
seja uma natureza nurner~camente id&nt~ca em 
espCcies diversas, b qual se acrescenta outra 
colsa, que & a diferen~a que o determina, as- 
sim como a forma determina a mat&r~a que & 
numericamente ~d&nt~ca, e slm porque o g&ne- 
ro sign~fica certa forma, mas ndo de modo de- 
terminado esta ou aquela forma que & ex- 
pressa de modo determinado pela diferenga, 
e que ndo & diversa daquela que em nivel 
indsterminado fora expressa pelo genera. E por 

isso o Comentador, no XI hvro da Mstofisico, 
diz que a mathria-prima se d~z una pela remo- 
<do de todas as formas, enquanto o g&nero se 
diz uno pela forma comum significada; e disso 
se torna evidente que com o acr&scimo da dife- 
renga, removida a indetermina$do que era a 
causa da unidade do g&nsro, permanecem es- 
p6cles diversas por ess&ncia. 

E uma vez que, conforme dissemos, a na- 
tureza da esp6cie 6 indsterminada em rela- 
gdo ao individuo, assim como a natureza do 
g&nero em rela<do b esphcie, tsmos que como 
aquilo que rspresenta o g&nero, enquanto era 
predicado do esp&cie, exprimia implicitamen- 
te na sua significa@o, mesmo qus de modo 
indistinto, tudo aqu~lo que est6 de modo de- 
terminado na esphcie, assim & necess6rio 
tambbm que aquilo que representa a ssp&- 
cie, enquanto & predicado do individuo, ex- 
prima tudo aquilo que est6 essencialmente no 
~ndividuo, embora de modo indistinto. Desk 
modo, a ess&ncia do espGcie & indicada com 
o termo homem, razBo pela qua1 homem 6 
predicado de Socrates. Todavia, se a nature- 
za do sspBcie & indicada com exclusdo da 
mat&ria designada que represento o princi- 
pio de ind~viduagdo, tar6 fun$do de parte, e 
deste modo & indlcada com o termo huma- 
nidade: a humanidade, com efeito, slgnif~ca 
aquilo pelo qua1 um homem & homem. fl ma- 
t&m designada ndo & aquilo pelo qual um 
homem & homem, s assim de modo nenhum 
est6 incluida entre aquilo que faz de um ho- 
rnem um homem. Portanto, uma vez que a hu- 
manidade em seu conceito inclui apenas aqui- 
lo pelo qua1 um homem & homem. & evidente 
que de sua slgnificagdo & excluida ou remo- 
vida a mat&ria designada: e uma vez que a 
parte ndo se predica do todo, dai procede 
que a humanidade ndo se prsdica nern do 
homem nern de Socrates. Por isso Rvicena diz 
que a qijididade do composto ndo & o mssmo 
composto do qua1 & quididade, embora tam- 
b&m a mesma quididade, embora seja com- 
posts, nd0 & o homem; ao contr6rio. Q precis0 
que seja recebida em 0190 que 6 a matbria 
designada. 

Todavla, uma vez que, conforme f o ~  dito, 
a dsslgnagdo da esp&cie em relqdo ao 96- 
nero tem lugar med~ante a forma, e a desig- 
nagdo do ind~viduo em relagdo b esp&cie tem 
lugar mediante a matbrio, & necess6rio que o 
termo que indica aquilo de que se extrai a 
natureza do g&nero com exclusdo da forma 
determinada que completa a espbcis sxpri- 
ma a porte mater~al do todo, assim como "cor- 
po" exprime a parte materral do homem; e que 
o termo que significa aquilo de que se extrai a 
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natureza da espbcie com exclusdo da matbrio 
designada exprima a parte formal: e, portan- 
to, a hurnanidade 6 indicada corno urna forrna 
qualquer e & charnada a forrna do todo, ndo 
corno se fosse acrescentada a partir do exte- 
rior as partes essenciais, isto 6,  rnatbria e a 
forma, assim corno a forrna da casa se acres- 
centa 6s suas partes integrantes, mas de pre- 
ferbncia como a forrna que 6 o todo, isto 6,  
que compresnde a forma e a rnatbria, corn 
exclusdo todavia de tudo aquilo palo qua1 a 
mathria pode ser designada. 

Portanto, dessa forma torna-se evidante 
qua a ess&ncia do homern & expressa corn este 
termo "homern" e com este terrno "hurnanida- 
de", mas de rnodo diverso, conforma dissernos, 
porque o termo "hornem" a indica corno urn todo, 
isto 6,  ndo excluindo a designa@o da matbrio, 
mas contendo-a em nivel implicito e indistinto, 
assim corno dissemos que o g&nero conthrn a 
diferenp, e portanto tal termo "hornem" se 
predica dos individuos; o terrno "hurnanidade", 
ao inv&s, indica a mama ess&ncia como parte, 
pois contbrn ern sua significa<do apenas aquilo 
qua 6 proprio do hornern enquanto hornem, e 
exclui toda designa<do, rnotivo pel0 qua1 ndo 
se predica dos individuos do hornern: e & por 
isso que por vezes o termo "ess&ncia" encon- 
tra-se predicado de coisas reais (dizemos corn 
efeito que Socrates i: urna ess&ncia qualquer) 
enquanto por vezes & negado, corno quando 
se diz qua a ess&ncia de Socrates ndo & 
Socrates. [. . .] 

4. fi assencia divina 
r as rssencias das criaturas 

Do que virnos, portanto, torna-se claro da 
que rnodo o ess&ncia se encontra nos diversas 
coisas. Nas substdncias encontram-se, portan- 
to, tr&s modos diversos de possuir a ess&ncia. 
H6, de fato, 0190, como Deus, cuja esshcia & 
seu proprio ser, e por isso existern alguns filo- 
sofos que afirmarn que Deus ndo tern quididade 
ou ess&ncia, pois sua sss&ncia ndo 6 mais qua 
seu ser. E disso segue que ele proprio ndo exis- 
ts em urn g&nero, pols tudo aquilo que existe 
ern g&nero deve necessariarnente ter al&m do 
ser uma quididade; do rnomento que a quidi- 
dads ou natureza do g&nero ou da esp&cie ndo 
se distingue segundo o rnodo de ser de sua 
natureza naquilo do qua1 6 g&nero e espbcie, e 
6, ao invbs, o ser que se d6 de modos diversos 
nas coisas diversas. 

E quando se diz que Deus & openas ser, 
ndo se & for(ado por isso a cair no erro daque- 
les qua sustentararn qua Deus i: aquele ser 
universal em virtude do qua1 qualquer coisa 

exists forrnalrnente. 0 ser que i: Deus 6 ,  com 
efeito, tal qua nada a el@ se pode acrescsntar, 
e por causa de sua propria pureza se distingue 
de qualquer outro ser; por isso, no cornent6rio 
6 nona proposi@o do livro Sobre as causas se 
diz que a individua<do da causa primera, que 
& apenas ser, tsm lugar pela sua pura bonda- 
de. Mas o ser cornum, assim como ndo inclui ern 
seu conceit0 nenhum acrhscimo, ndo inclui tam- 
b&m a exclusdo de qualquer acrhscimo, porque 
- se assirn Fosse - o sar ao qua1 alguma ou- 
tra coisa seria acrescentada ndo poderia ser 
considerado corno tal. 

Analogarnente, embora Deus seja apenas 
ser, ndo & necess6rio que Ihe faltem as outras 
perfeicoas ou nobrezas: ao contr6rio. Deus pos- 
sui todas as perfei@es que estdo em todos os 
g&neros, de rnodo a ser chamado perfeito em 
sentido absoluto, corno dizem o Filosofo e o Co- 
rnentador no V livro da Metafisica, mas as pos- 
sui de rnodo rnais excelente em relaq3o a to- 
das as outras coisas, porque nele formam uma 
unidada, enquanto nas outras coisas perrnane- 
cern distintas entre si. E isso porque todas as 
perfei<des conv&m a Deus segundo o seu ser 
simples; e como quern estivesse em grau de 
realizar por rneio de urna so qualidade as ope- 
ra<&~ d~ todas as outras qualidades encerra- 
ria naquela ljnica qualidade todas as outras, 
tarnbbrn Deus encerra ern seu proprio ser todas 
as parfei@es. 

Em urn segundo rnodo, a ess&ncia se en- 
contra nos subst8ncias criadas intelectuais, em 
que o ser 6 diferente de sua ess&ncia, por mais 
que a propria ess&ncia seja privada de mat&- 
ria. Seu ser ndo i: por isso absoluto, mas rece- 
bido, e por isso lirnitado e finito conforrne a 
capacidade do natureza que recebe; mas sua 
natureza ou quididade i: todavia absoluta, ndo 
recebida em alguma rnatbria. E por isso se diz 
no livro Sobre as causas que as intelig&ncias 
sdo infinitas ernbaixo e finitas no alto: corn efei- 
to, sdo finitas em rela<do ao ser que recebem 
daquilo que & superior; mas ndo sdo finitas 
ernbaixo, porque suas formas ndo sdo limita- 
das segundo a capacidads de algurna mat&- 
ria em grau de receb&-las. Portanto, nestas 
subst8ncias ndo se encontra uma rnultiplicidade 
de individuos dentro de uma mama esp&cie, 
conforrne dissemos, a ndo ser no caso da alma 
hurnana, por causa do corpo ao qua1 se une. E 
tarnbhrn se a suo individuac;do depends oca- 
sionalmente do corpo, quanto ao seu inicio, 
porque toda a h a  ndo adquire seu ser indivi- 
dual a ndo ser no corpo do qua1 & ato, ndo & 
todavia necessdrio qua, uma vez destruido o 
corpo, a individua~do fake, porque, tendo urn 
ser absoluto, urna vez adquirido o ser indivi- 
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dual pelo fato de se ter tornado forma de de- 
terminado corpo, tal ser permanece sempre 
indlv~dual. E por isso Rvicena diz que a indivi- 
duagdo s a multiplica~do das almas depende 
do corpo quanto a seu principio, mas ndo quan- 
to ao termo. 

E uma vez que nestas subst6ncias a 
quididade ndo & 1d6ntica ao ser, sdo coloc6- 
veis em uma predica<60, e por isso se en- 
contram nelas g&nero, esp&cie e difsren~a, 
embora suas diferenps proprias nos sejam 
desconhecidas. Nos coisas sensiveis, com efei- 
to, tambbm as proprias diferenps essenciais nos 
sdo ignoradas, motivo pelo qua1 sdo indicadas 
por meio das diferenps acidentais que tiram 
suo origem das esssnciais, assim como a cau- 
sa & indicada mediante seu efeito, como quan- 
do o fato de ser bipede & indicado como diferen- 
<a do homem. Mas os acidentes proprios das 
subsMncias imateriais nos 5.60 ignorados, e por 
lsso suas diferen~as ndo nos podem ser indi- 
cadas nem por si nem por meio das diferenps 
acidentais. 

Todavia, & preclso saber que g&nero s 
esp&c~e n6o sdo tornados do mesmo modo nos 
substdncias intelectuais s nas sensiveis, porque 
nestas ultimas o g&nero & retirado daquilo que 
nela & formal, motivo pelo qua1 Rvicena, no ini- 
cio de seu livro Sobre a olrno, diz que nos COI- 

sas compostas de mathria e forma a forma "& a 
diferen~a simples daquilo que & constituido por 
ela", todavia, ndo no sentido de que a propria 
forma seja a d~feren~a, mas no sentido que h 
princip~o da diferenp, como ele proprio preci- 
so em sua Metofisico. E esta diferen~a se diz 
diferen~a simples porqus se depraende daqui- 
lo que 6 parte do quididade da coisa, isto &, 
do forma. Mas, uma vez que as substdncias 
imateriais 5.60 quid~dades simples, nelas a di- 
ferenp ndo pode ser retirada de uma parte da 
quididade, mas da quid~dade no seu conjunto, 
e por isso, no inicio do livro Sobre o olrno, Rvi- 
cena diz que "possuem uma diferen~a simples 
apenas as esphcies cups ess&ncias sdo com- 
postas de matbr~a e forma". 

Rnalogamente, tambhm o g&nero se ex- 
trai nelas de toda a ess&ncia, mas de modo 
d~ferente. Toda substBncia separada tem em 
comum com as outras a imaterialidade, mas 
d~fere no grau de perfe1~60, b medida que 
se distancia da potencialidode e se aproxl- 
ma do ato puro. E, portanto, daquilo que de- 
las segue pois s6o imateriais, se extrai o g&- 
nero, como a intelectual~dade ou 0190 de 
semelhante, enquanto daquilo que nelas se- 
gue o grau de perfei~do se extrai a difersnCa 
que permanece, todavia, desconhecida para 
nos. E ndo 6 necess6rio que tais d~ferenps 
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sejam acidentais, porque o fato ds possuir 
maior ou menor psrfeicdo ndo diversifica a 
esphcis; com sfeito, o grau de perfei<do, com 
a qua1 se recebe uma mesma forma, n6o & 
causa do diversidads no esphcie, assim corno 
o mais branco e o menos branco na partici- 
pa@o do mesmo modo de ser da brancura, 
mas o diverso grau de perfei~do das mesmas 
formas ou naturezas participadas diversifica 
a esphc~e, e este 6 o modo corn o qua1 tam- 
b&m a natureza procede por graus das plan- 
tas aos animais, atrav&s de algumas realida- 
des que sdo intermedi6rias entre os animais 
e as plantas, como diz o Filosofo no VII livro 
Sobre os animois. RI&m disso. ndo & nsces- 
sdrio que a divis6o das substdncias intelec- 
tuais tenha lugar sempre por duos diferen~as 
verdadeiras, porque & impossivel qua isso se 
d& em todas as coisas, como o Filosofo ob- 
servo no XI livro Sobre os onirnois. 

Em um terceiro modo, a ssshcia se en- 
contra nas substdncias compostas de mathria e 
forma, nas quais ndo apenas o ser & recsbido 
e finito, pelo fato de que rwebem o ser de outro, 
mas a propria natureza ou qijididads & nests 
caso receb~da na mathria sicpato. E por isto s6o 
fin~tas tanto embaixo quanfo no alto, e nelas j6 
h possivel, pela divisdo da matbria signato, a 
multipl~ca(do dos individuos dentro de uma 
mesma esphcie. Como depois nestas substdn- 
cias a ess&ncia esteja em rela~do com as inten- 
sees logicas, j6 o dissemos acima. 

Tomas, 
Ente e Ess&ncia 

Poro Tornds o hornern 6 "cornposto ds 
sspi'rito a rnotQrio", isto 6, ds olrno e cor- 
po. R tarsfo do taologo d o ds "ocupor- 
se do hornern do ponto de visto do olrno, 
n6o do corpo". €is, portonto, qus no ques- 
t6o satsnto e cinco sle se psrgunto sobrs 
quo1 sejo o noturezo do olrno s sobre os 
rslaqbss qus intercorrsrn sntre esto e o 
corpo. 

Poro Tornds, a olrno d o 'principio do 
viclo", alo "n6o d urn corpo, rnos oto de urn 
corpo". RlQrn dnso, @lo Q "incorporeo e 
subsistente ". Ern outros polovros, d o  n60 
so d 'irnoteriol" (ou rnelhor, espirituol), rnos p s -  
sui tornbdrn urno subsist6ncio out6norno. Fi- 
nolrnsnte, o olrno n8o Q corruptivsl, mas 
incorruptive1 e irnortol. 
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1. Sa a alma C um corpo 

PARECE que a alma & um corpo. Com efeito: 
1 .  R alma & o elemento motor do corpo. 

Mas ndo se pode dizer que seja um mom ndo 
movido. Tanto porque parece que nada possa 
imprimir um movimento, se ndo for por sua vez 
movido; pois ningu&m d6 aquilo que ndo tem, 
como um objeto ndo quente ndo aquece. E tam- 
b&m porque, se exlstisse um motor ndo movi- 
do, causaria um movimento sempiterno e uni- 
forme, como prova Rr~stoteles; e isto ndo se 
verifica no movimento do animal, que provhm 
da alma. Portanto, a alma & um motor movido. 
Mas todo motor movido & corpo. Portanto, a 
alma 6 um corpo. 

2. Todo conhecimento ocorre mediante 
uma semelhan~a. Ora, ndo pode acontecer que 
um corpo se assemelhe a uma coisa incorporea. 
Portanto, se a alma ndo fosse um corpo, ndo 
poderia conhecer as coisas materiais. 

3. i necessdrio que haja um contato entre 
o motor e a coisa movida. Mas o contato ndo 
acontece a ndo ser entre os corpos. Por ISSO, 

se a alma move o corpo, tambhm ela deve ser 
um corpo. 

EM CONTRARIO: Santo Rgostinho ensina que 
a alma "6 dita simples por respeito ao corpo, 
pois ela ndo ocupa o espqo mediante a quan- 
tidade".' 

RESPONDO: Para ~ndagar sobre a natureza 
da alma, & precis0 partir do pressuposto que 
a alma & o primeiro principio do vida nos VI-  

ventes que nos circundam: com efeito, chama- 
mos an~mados os seres viventes. e inan~mados 
os que sdo privados de vida. R vida, depo~s. 
se manifesta especialmente na dupla ativida- 
de do conhecimento e do mov~mento. 0 s  anti- 
go8 f i los~fos,~ que ndo consegulam elevar-se 
acima da ~mag~na@o, consideravam que o prin- 
cipio de tais atlv~dades fosse um corpo; por 
isso afirmavam que somente os corpos sdo 
seres reais e que fora deles so h6 o nada. Em 
base a isso, d~ziam que a alma ndo & mais 
que um corpo. 

Embora se possa mostrar a falsidade de 
tal opinido de muitos modos, todav~a usaremos 
um so argument0 qua, por sua universalidode 
e certeza, prova como a alma n6o & um corpo. 
Com efeito, 6 ev~dente qua nem todo principio 
de opera~6es vitais & uma alma, de outra for- 
ma tambhm o olho seria uma alma, sendo prln- 
cipio da opera$~o vis~va; e poderiamos dizer o 
mesmo dos outros orqdos da alma. Nos, ao In- 
v&s, chamamos de alma o primeiro princip~o da 
vida. Ora, a~nda que um corpo posscl ser em 
certo sent~do princip~o de vida, o cora~do, por 

exemplo. & principio de vida no animal; toda- 
via, um corpo jamais poder6 ser primeiro princi- 
pio de vida. Cam efeito, & manifesto que ao 
corpo, enquanto corpo, ndo pertence nern ser 
prlncipio de vida, nern ser um v~vente: de outro 
modo todo corpo ser~a um vlvente, ou principio 
de vida. Portanto, se um corpo & vivente ou prin- 
cipio de vida, isso depende do fato de que ele 
& to1 corpo. Ora, um ser & atualmente tal por 
forso de um principio, que & chamado o seu 
ato. Por isso a alma, que 6 o prlmelro principio 
de vida, ndo & um corpo mas ato de um corpo: 
como o color, que 6 principio do aqueclmento, 
ndo 6 um corpo, mas o ato [ou a perfe~g~o] de 
um corpo. 

So~ugao DAS DIFICULDADES: 1 .  Embora tudo 
aqu~lo que se move seja movido por outro, ndo 
se pode, todavia, remontar ao infinito e, por- 
tanto, & necessdr~o afirmar que nern todo mo- 
vente 6 mov~do. Com efeto, se o mover-ss ndo 
& mais qua um salr da pot&ncia para o ato, o 
motor d6 ao movel aquilo que tem, enquanto o 
atua. Ora, como prova Rr~stoteles, exlste um 
motor inteiramente imovel, que ndo se move 
nem por natureza nern indiretamente: e tal mo- 
tor & capaz de ~mpr~mir um movimento unifor- 
me. Ro contr6ri0, h6 outros motores que, em- 
bora ndo estando sujeitos ao movimento por 
forp de sua natureza, a ele estdo sujeitos indi- 
retamente: por isso ales n6o imprimem um movi- 
mento sempre uniforme. R alma & um d e s t ~ s . ~  
H6, finalmente, outros motores, que 880 sujei- 
tos ao mov~mento por forp de sua natureza. 
lsto 6 ,  os corpos. Mas, uma vez que os antigos 
f~losofos natural~stas so acred~tavam na exis- 
t&nc~a dos corpos, af~rmavam que todo motor 
era movido, e que a propria alma estava sujei- 
to ao movimento por for~a de sua natureza, e 
que ela fosse um corpo. 

2. N ~ o  & necess6rio que a semelhanp 
da colsa conhecida se encontre atualmente 
na natureza do cognoscente; porque se te- 
mos um ser, o quai antes seja cognoscente 
em pot&ncia e depois em ato, ndo & neces- 
s6rio que a semelhan<a [ou imagem] do obje- 
to conhecido se encontre em ato no natureza 
do cognoscente, mas basta que ai se encon- 
tre em pot&ncia; asslm a cor ndo est6 atual- 

'Esto possogem Q t~rodo do De Trinitote da Agostnho. 
R esto obro, como veremos, Tom& volto Frequentemente, 
nos p6g1nos seguintes. 

2Troto-se dos PrQ-socr6t1cos 
?Em outros polovros, o olmo Q peroccdms "submetdo 

ao mov~mento, porque est6 un~dn a um corpo, o quo1 Q por 
81 um ser suje~to oo mov~mento" 
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mente mas apenas potencialmente na pupila. 
Portanto, ndo & necess6r10 que as semelhan- 
<as das coisas materiais se encontrem atual- 
manta no ess&ncia do alma, mas que esta 
esteja em pothncia a [receber] tais semelhan- 
Gas. Mas, uma vez que os antigos Naturalistas 
ndo sabiam distinguir entre ato e pot&ncia, 
afirmavam que a alma era um corpo, justamen- 
te para qua pudesse conhecer os corpos; mais 
ainda, afirmavam que era composta dos prin- 
cipios [elementares] de todos os corpos, a fim 
de que seu conhecimento pudesse se esten- 
der a todos os corpos. 

3. Pode hover duos sspbcies de conta- 
tos: o contato quantitative e o virtual. Com o 
primeiro um corpo so pode ser tocado por um 
corpo. Com o segundo, um corpo pode ser to- 
cado tamb&m por um ser incorporeo, que o 
move. 

2. Ss a alma humana 6 algo subsistmts4 

PARECE que a alma humana ndo & 0190 
subsistente. Com efeito: 

1 .  Rquilo que & subsistente & um hoc 
oliquid[isto 6, um ser concrete]. Ora, ndo a alma, 
mas o compost0 de alma e corpo & um hoc 
aliquid. Portanto, a alma ndo & subslstente. 

2. Tudo aquilo que & subsistente pode- 
mos dizer que opera. Ora, ndo se pode afirmar 
que a alma opere; uma vez qua, conforms 
Rristoteles, "dizer que a alma sente ou que en- 
tende, & como dizer que ela tece ou que edifica". 
Portanto, a alma ndo & um ser subslstente. 

3. E se a alma fosse 0190 subsistente, 
deveria ter uma atividade qualquer sem o cor- 
po. Ro contrdrio, n6o existe nenhuma ativ~dade 
sern o corpo, nem mesmo o entender; uma vez 
que ndo h6 intelec@o sern fantasma, e isso ndo 
& possivel sern o corpo. Portanto, a alma huma- 
na ndo & algo subsistente. 

EM CONTR~RIO:  Santo Rgostinho ensina: 
"Quem v& a natureza da mente, isto 6, como 
ela & uma substdncia, e al&m do mais ndo 
corporea, v& tambbm que aqueles, os quais 
opinam que ela 6 corporea, enganam-se ao 
atribuir-lhe aquelas coisas sern as quais n60 
podem conceber nenhuma natureza, isto &, 
os semblantes dos corpos". Por isso, ndo so 
a natureza da mente humana & imaterial, mas 
G ainda uma substdncia, lsto &, 0190 subsis- 
tente. 

RESPONDO: Devemos necessariamente afir- 
mar que o principio da operaq5o intelectiva, 
isto 6, a alma do homem, & incorporeo e sub- 
sistent~. Com efeito, & sabldo que o homem 
com sua intelig&ncia pode conhecer a nature- 
za de todos os corpos. Ora, quem tem a facul- 

dade de conhecer as coisas, ndo deve possuir 
nenhuma delas em sua natureza; porque, a 
que estivesse inserida nela por natureza im- 
pediria o conheclmento das outras. Com efei- 
to, vemos que a lingua do enfermo, quando 
est6 infectada de humor bilioso e amargo, ndo 
pode perceber o doce, mas tudo Ihe parece 
amargo. Portanto, se o principio intelectivo ti- 
vesse em SI mesmo a natureza de algum cor- 
po, ndo poderia conhecer todos os corpos. 
Tanto mais que cada corpo possui uma natu- 
reza determinada. Por conseguinte, 6 impos- 
sivel que o principio intelectivo seja um corpo. 

Da mesma forma, & impossivel que ele 
entenda mediante um orgdo corporeo, porque 
tamb&m a natureza desse orgdo material Im- 
pedirla o conhecimento de todos os corpos; com 
efeito, se determinada cor alhm de estar no 
pupila [no momento do conhecimento] tamb&m 
est6 no recipients de vidro, os liquidos nele 
vertidos aparecerdo [sempre] da mesma cor. 

Por isso o principio intelectivo, chamado 
mente ou intelecto, tem uma atividade proprla, 
no qua1 o corpo n60 entra. Ora, nada pode 
operar por SI mesmo, se ndo subslste por si 
mesmo. R opera@o, com efeito, so compete 
ao ante em ato; tanto & verdade que as coisas 
operam conforme seu modo de existir. Por isso 
ndo dizemos que o calor aquece; quem aquece 
6 o sujeito do calor [col~dum]. Portanto, perma- 
nece demonstrado que a alma humana, que 6 
chamada mente ou intelecto, & um ser in- 
corporeo e subsistente. 

Sowq~o DAS DIFICULDADES: 1 . A expressdo hoc 
oliquidpode ser tomada em dois sentidos: para 
indicar qualquer ser subsistente ou entdo para 
indicar um ser subsistente que & completo na 
natureza de dada esp&cle. Tomado no primeiro 
modo, exclui a iner&ncia, propria do acidents e 
do forma material: no segundo exclui ainda a 
imperfei@o que tem a park [em rela@o ao 
todo]. Portanto, a mdo, por exemplo, se pode- 
r6 dizer hoc o l~qu~d no primeiro modo, mas ndo 
no segundo. Ora, sendo a alma uma parte da 
esp&cie humana, poder-se-6 denominar hoc 

4Comentondo o conteudo desta ortigo, podre Cent1 
escreve: "Depo~s da ter precisado o concaito de olmo, como 
principio de vido e, portonto, como Formo, em contropos1$80 
o tudo o que Q motdr~o, sonto Tom65 posso oqui o pergun- 
tar se a formo que Q o olmo humano tem subsist&ncio pro- 
pria, independentemante do corpo vivificodo por elo. Em 
outros termos: oqui se folo do espirituolidada do olmo. 
- E, umn vez demonstrodo o espir~tuolidade, ou sejo, o 
subsist&ncio out6norna do aspirito humono, sera f6c1l pro- 
ceder 6 demonstro(80 de suo imortalidode. 0 orgumento, 
portonto, 6 do maxima import6ncio". 



aliquidno primeiro modo, sendo dotada de uma 
subsist&ncia, mas ndo no segundo modo. Nes- 
ts sentido, [apenos] o composto de alma e de 
corpo se diz hoc oliquid. 

2. Rristoteles usa aquelas palavras ndo 
para exprimir seu parecer, mas o de quem dizia 
que o entender & um movimento, como se 
depreende do contexto. 

Tambbm se pode responder que a opera- 
q5o proprlamente pertence a quem propriamen- 
te existe. Por vezes porhm, se pode dizer que 
uma coisa propriomente existe quando, sem ser 
um acidente ou uma forma corporea, & todavia 
parte [de um todo]. Mas se diz que uma coisa 6 
rigorosa e propriamente subsistente, quando 
ndo so ndo 6 inerente a um sujeito no modo 
dito acima, mas ndo & nem mesmo parts [de 
um todo]. Sob este ponto de vista, nem o olho 
nem a mdo se podem dizer propriamente 
subsistentes, e por cons?guinte nem sequer 
propriamente operantes. E por isso que as ope- 

ra~6es das partes sdo atr~buidas ao todo. Com 
efeito, dizemos que & o homem que v& mediante 
o olho e apalpa mediante a mdo, mas n6o como 
um objeto quente que aquece mediante o ca- 
lor: p o ~  o calor. falando propriamente, ndo 
aquece de nenhum modo. Portanto, podemos 
af~rmar que a alma entende, como o olho vi;; 
mas em sentido ngoroso 6 melhor d~zer que 6 o 
homem que entende, mediante a alma. 

3. Para que o intelecto aja requer-se o cor- 
po, ndo como um orgdo necessdrio para exer- 
citar tal a~do,  mas apenas como objeto: com 
efeito, a Imagem FanMst~ca est6 no intelecto, 
assim como o calor para a vista. Mas ter tal 
necess~dade do corpo ndo exclui que o intelec- 
to seja subsistente; de outro modo tamb6m o 
an~mal ndo seria um ser subsistente, pois tem 
necessidade das coisas exteriores sensive~s 
para sentir. 

Tomas, 
R sumo teologico, vol. V. 

Santo Tomis de Aquino, 
particular da "Cvucifixdo " 

do Beato Ange'lico 
(Museu de Sdo Marcos, 

Floren~a). 
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As cinco vias para demonstrar 
a existencia de Deus 

Rs cinco provos oduzidos por sonto To- 
rn& p r o  dernonstror o exist&ncio de Deus s6o 
todas o posteriori, isto 6, prtern ds entes do 
rnundo p r o  rernontor o ssu Prnc@io que O bus.  

R prirneiro vio olcango Deus corno Motor 
Irnovel, o segundo corno Couso Prirneira, o ter- 
csiro corno ser N~essdrio, o quorta como Sumo 
Bern, o quinto corno Intelig&ncio Providsnciol. 

1. Se 6 por si evidente que Deus existe 

PRRECE que & por si evidente que Deus exis- 
te. Com efeito: 

1 . Dizemos evidentes por SI as coisas das 
quais temos naturalmente inerente a cogni@o, 
como acontece com os primeiros prlncipios. Ora, 
como assegura o Damasceno. "o conhecimento 
do exist&ncio de Deus & naturalmente inerente 
em todos". Portanto, a exist&ncla de Deus 6 por 
si evidente. 

2. Evidente por si & aquilo que logo se 
entende, apenas tendo percebido os termos; e 
isto Rristoteles o atribul aos primeiros princi- 
pios da demonstragdo; com efeito, conhecen- 
do o que & o todo e o que & a parte, logo se 
entende que o todo & maior do que sua parte. 
Ora, entendendo o que significa a palavra Deus, 
no mesmo instante se compreende que DGJS 
existe. Com efeito, indica-se com este nome um 
ser do qua1 ndo se pode indicor um maior: ora, 
6 maior aquilo que existe 00 mesmo tempo no 
mente e na realidode do que quanto existe 
apenas na mente; de onde, pelo fato de se en- 
tender este nome Dsus, logo vem d nossa men- 
te [de conceber] sua exist&ncia, segue-se qua 
exlste tambhm no r~alidade. Portanto, que Deus 
existe & por si evidente. 

3. E por si evidente que existe a verdade; 
porque quem nega que a verdade existe, admi- 
te que ~xiste uma verdade; com efato, se a ver- 
dads ndo existe ser6 verdadeiro qua o verdade 
ndo existe. Mas se h6 0190 verdadeiro, 6 preci- 
so que exista a verdade. Ora, Deus & a Verda- 
de. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". 
Portanto, que Deus existe & por SI evidente. 

EM CONTRRRIO: Ninguhm pode pensar o 
oposto daquilo que & por si evidente, como 
explica Rristoteles em relag50 00s primeiros 
principios da demonstra@o. Ora, podemos 
pensar o oposto do enunciado: Deus existe, 

segundo o dito do Salmo: "0 estulto diz em 
seu corqdo: "Deus ndo exista". Portanto, que 
Deus exists ndo & por si evidente. 

RESPONDO: Uma coisa pode ser por si ~ V I -  

dente de dois modos: primeiro, em si mesma, 
mas ndo para nos; segundo, em si mesma e 
tambbm para nos. E, na verdade, uma proposi- 
$10 6 por si evidente pelo fato de que o 
predicado cast6 incluido no nogdo do sujeito, 
como ssta: "o homsm 6 urn animal"; corn efeito, 
"animal" faz parte da propria nogdo de homem. 
Portanto, se 6 de todos conhecida a natureza 
do predicado e do sujeito, a proposigdo resul- 
tante ser6 evidente para todos, como acontece 
nos primeiros principios de demonstragdo, cujos 
termos sdo no@es comuns que ningubm pode 
ignorar, como ente e ndo ente, o todo e a parts 
etc. Todavia, se para algu6m permanece des- 
conhecida a noturezo do predicado e do sujei- 
to, a proposi(60 ser6 evidente em si mesma, 
mas ndo para aqueles que ignoram o predicado 
e o sujeito da proposigio. E assim sucede, con- 
forme nota Oo&cio, que alguns conceitos sdo 
comuns e evidentes apenas para os doutos, co- 
mo, por exemplo: "as coisas imateriais ndo ocu- 
pam um espqo". 

Portanto, dig0 qua esta proposi~do "Deus 
sxlste" em si mesma & por si evidente, porque o 
predicado se identifica com o sujeito; Deus, com 
efelto, como veremos a seguir, & seu proprio ser: 
porhm, como ignoramos a ess&ncia de Deus, 
para nos ndo & evidente, mas necessita ser 
demonstrada por meio das coisas que nos sdo 
mois conhecidas, apesar de que por si sejam 
menos evldentes, isto 6, por meio dos efeitos. 

SOLUCFIO DAS DIFICULDRDES: 1 . € verdade que 
temos por natureza um conhecimento geral e 
confuso do exist&ncia de DGJS, enquanto Deus 
& a felicidade do homem; porque o homem 
deseja naturalmente a felicidade, e aquele que 
naturalmente deseja, tambbm naturalmente 
conhece. Mas isto n60 & propriamenta um co- 
nhecer que D ~ J S  exists, como ndo & conhecer 
Pedro o ver que algu&m est6 vindo, embora 
quem est6 vindo seja de fato Pedro: muitos, 
com efeito, pensam que o bem perfeito do ho- 
mem, a felicidade, consiste nos riquezas, outros 
nos prazeres, outros em alguma outra coiso. 

2. Pode acontecer tombCm que aquele 
que ouve esta palavra Dsus ndo entenda que 
se queira significar com ela um ser do qua1 ndo 
se pode pensar que seja o maior, a partir do 
momento que alguns acreditaram que Deus fos- 
se corpo. Mas, dado ainda que todos com o 
termo Deus entendam significar aquele que se 
diz, isto 6, um ser do qua1 ndo se pode pensar 
o maior, disto ndo segue, porbm, a persuasdo 
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de que o ser express0 por tal nome exista na 
realidade das coisas: mas apenas no concep- 
gbo do intelecto. Nem se pode arguir que exis- 
to na realidade se antes ndo se admite que na 
realidade h6 uma coisa da qua1 ndo se pode 
pensar uma maior: o que ndo se concede por 
aqueles que dizem que Deus ndo existe. 

3. Que exlsta a verdade em geral & por si 
evidente; mas que ai se encontre urna Verdade 
primeira ndo 6 para nos igualmsnte evidente. 

2. Se (6 demonstravel que Deus existe 

PARECE nbo ser demonstr6vel que Deus 
existe. Com efeito: 

1 . Que Deus existe & um artigo de F6. Ora, 
as coisas de f& nbo podem ser demonstrodas, 
porque a demonstra@o gera a cigncia, enquan- 
to a f6 6 apenas das coisas ndo evidentes, como 
assegura o Rpostolo. Portanto, ndo se pode 
demonstrar qua Deus existe. 

2. 0 termo mbdio de uma demonstrqbo 
se depreende da natureza do sujeito. Ora, de 
Deus nbo podemos saber o que 6 ,  mas apenas 
o que ndo 6, como nota o Damascene. Portan- 
to, nbo podemos demonstrar que Deus existe. 

3. Se pud&ssemos demonstrar que Deus 
exists, isso seria possivel apenas mediante 
seus efeitos. Mas estes efeitos nbo s60 pro- 
porcionais a ele, pois ele & infinito, e os efeitos 
s6o finitos; com efeito, entre Finito e infinito ndo 
h6 proporgdo. Ndo se podendo entdo demons- 
trclr uma causa mediante um efeito despropor- 
cionado, segue-se que nbo & possivel demons- 
trar a exist&ncia de Deus. 

EM CONTRARIO: Diz o Apostolo: "Rs perfeig6es 
lnvisiveis de Deus, compreendidas pelas coisas 
feitas, tornam-se visiveis". Ora, isto ndo aconte- 
ceria, se mediante as coisas criadas ndo se pu- 
desse demonstrar a exist6ncia de Deus; com efei- 
to, a primeira coisa que & preciso conhecer a 
respeito de um objeto dado 6 se ele existe. 

RESPONDO: H6 dupla demonstra<bo: Uma 
procede do [cogni@o do] causa, e 6 chamada 
proptsr quid,' e esta se move daquilo que de 
seu tem uma prioridade ontologica. R outra, par- 
ts dos efeitos e & chamada demonstrqdo quio2 
e se move de coisas que ti;m uma prioridade 
apenas em relqdo a nos: toda vez que um efei- 
to nos & mais conhecido do que sua causa, nos 
nos servimos dele para conhecer a causa. De 
qualquer efeito se pode demonstrar a existan- 
cia de sua causa (desde que os efeitos sejam 
para nos mais conhecidos do que a causa): por- 
que, como todo efeito depende de sua causa, 
quando h6 efeito & necsss6rio que pr&-exista 
a causa. Portanto, a existhcia de Deus, n8o sen- 

do evidente em relaq5o a nos, pode ser demons- 
trada por meio dos efeitos por nos conhecidos. 

So~u@o DAS DIFICULDADES: 1 .  R existancia de 
Deus e outras verdades qua em relaq3o a Deus 
podem ser conhecidas com a razdo natural ndo 
sbo, conforme sbo Paulo, artigos de Fb, mas pre- 
liminares aos artigos de f&: com efeito, a f& pres- 
sup& a cogni@o natural, como a graga pressu- 
a natureza, como [em geral] a perfei@o pressu- 
pde o perfectivel. Mas nada impede que uma 
coisa, que & de seu objeto de demonstra~do e 
de ciancia, scja aceita como objeto de f& por quem 
ndo chega a compreender sua demonstra~do. 

2. Quando se quer demonstrar urna cau- 
so mediante o efeito, & necessdrio servir-se do 
efeito em lugar da defni<bo [ou natureza] da 
causa, para demonstrar que esta existe; e isso 
vale especialmente em relqdo a Deus. Com 
efeito, para provar qua uma coisa existe, & ne- 
cess6rio tomar por termo mhdio sua defini~do 
nominal, ndo a defini~do real, pois a questdo 
em relagbo 6 ess&ncia de uma coisa vem de- 
pois da qua se refere b sua existhcia. Ora, os 
nomes de Deus prov&m de seus efeitos, como 
veremos a segulr: por isso, ao demonstrar a 
existancia de Deus mediante os efeitos, pode- 
mos tomar como termo m&dio aquele que sig- 
nifica o nome D s ~ s . ~  

3. De efeitos ndo proporcionals b causa 
ndo se pode ter desta uma cogni~do perfeita; 
todavia, de qualquer efeito podemos ter mani- 
festamente a demonstra~bo que a causa exis- 
te, conforms dissemos. E assim, dos efeitos de 
Deus se pode demonstrar que Deus existe, 
embora ndo se possa tar por meio deles um 
conhecimento perfeito da ess&ncia dele. 

3. Se Reus existe 

PARECE que Deus nbo existe. Com efeito: 
1 .  Se de dois contrdrios um & infinito, o 

outro permanece completamente destruido. 
Ora, no nome D ~ u s  entende-se afirmado um 
bem infinito. Portanto, se Deus existlsse, n6o 
deveria existir mais o mal. Vlce-versa, no mun- 
do exists o mal. Portanto, Deus ndo existe. 

2. Rquilo que pode ser realizado por um 
nljmero restrito de causas, ndo se vi; por que 
deve se realizar a partir de causas mais nume- 

'Trata-sa do osslrn chornodo dernonstro@o a priori. 
qroto-sa do osslrn chornodo dernonstra@o a posterion. 
3Ern outros polovros, enquanto porn urna dernonstro- 

~ b o  "propter quid' ou a priori Q necess6r1o "port~r do def~nl- 
@0 que exprlrna o noturezo propr~a a real dos colsas, pora 
urno dernonstro~80 'quio' [~sto Q, a posteriorfl, basto partlr 
do efe~to propr~o". 
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rosas. Ora, todos os fen6menos que aconte- 
cem no mundo poderiam ser produzidos por 
outras causas, na suposi~do de que Deus ndo 
sxlstisse: com efeito, 0s naturais se reportam, 
como seu prlncipio, B natureza; os voluntarios, 
B razdo ou vontade humana. Nenhuma neces- 
sidade, portanto, da exlst&ncla de Deus. 

EM CONTR~RIO: NO cxodo se diz, na pessoa 
de Deus: "Eu sou aquele que 6".  

RESPONDO: Que Deus existe pode ser pro- 
vado por clnco vlas. 

a. R primdra via, ou via do movimento 

R primelra e a mais evidente & a que se 
depreende do movimento. Com efeito, & certo 
e consta dos sentidos, que neste mundo algu- 
mas coisas se movem. Ora, tudo aquilo que se 
move 6 movido por outro. Com efeito, nada se 
transmuto que ndo seja potencial em rela<do 
ao termo do movimento; enquanto quem move, 
move enquanto estd em ato. Porque mover ndo 
significa mais qua impelir alguma coisa do po- 
t&ncia ao ato; e nada pode ser reduzido do 
pot&ncia 00 ato a ndo ser mediante um ser que 
j6 est6 em ato. Por exemplo, o fogo que & quen- 
te atualmente torna quente em ato a lenha, que 
era quente apenas potencialmente, e assim a 
move e a altera. Mas ndo 6 possivel que uma 
mesma colsa esteja simultaneamente e sob o 
mesmo aspecto em ato e em pot&ncia: ela o 
pode ser apenas sob diversas rela@es: assim, 
aquilo que & quente em ato ndo pode ser ao 
mesmo tempo quente em pot&nciq, mas & ao 
mesmo tempo frio em pot&ncia. E, portanto, 
impossivel que sob o mesmo aspecto uma coi- 
sa seja ao mesmo tempo movente e movlda, 
isto 6, que mova a si mesma. Portanto, & ne- 
cess6rio que tudo aquilo que se move seja 
movido por outro. Se, portanto, o ser que move 
estb tambbm ele sujeito a movimento, & pre- 
ciso que seja movido por outro, e este por um 
terceiro e assim por diante. Ora, ndo se pode 
de tal modo proceder a0 infinito, porque de 
outra Forma ndo haveria um primeiro motor e, 
por conseguinte, nenhum outro motor, porque 
os motores intermedi6rios ndo movem a ndo 
ser enquanto sdo movidos pelo primeiro motor, 
como o bastdo ndo move a ndo ser enquanto & 
movldo pela mdo. Portanto. & necess6rio che- 
gar a um primeiro motor que n60 seja movido 
por outro; e todos reconhecem que este 6 Deus. 

b. R segunda via, 
ou via da causalidade diciente 

R segunda via parte do no@o de causa 
eficiente. Encontramos no mundo sensivel que 
exists uma ordem entre as causas eficientes, mas 

ndo se encontra, e & impossivel, que uma coisa 
seja causa eficiente de si mesma, pois, de outra 
forma, existlria antes de si mesma, o que & In- 
concebivel. Ora, um process0 ao infinito nos cau- 
sas eficientes 6 absurdo. Porque em todas as 
causas eficientes concatenadas a primeira & cau- 
sa da intermedi6ria, e a intermedibria 6 causa 
da ultimo, sejam as intermedidrias muitas ou uma 
so; om, eliminada a causa & subtraido tambbrn 
o efeito: portanto, se no ordem das cclusas eficien- 
tes ndo existisse uma primeira causa, n6o have- 
ria tamb&m a liltima, nem a intermedidria. Mas 
proceder ao infin ito nos causas eficientes equi- 
vale a eliminar a pr~meira causa eficiente; e as- 
sim ndo teriamos nem o efeito ultimo, nern as 
causas intermedidr~as: o que evidentemente & 
falso. Portanto, 6 preciso admitir uma primeira 
causa eficiente, que todos chamam Deus. 

c. A terceira via, ou via da contingQncia 

R terceira via & tomada do possivel [ou 
contingentel e do necessdrio, s & a segumte. 
Entre as coisas encontramos as que podem existir 
e ndo existir; com efeito, algumas coisas nas- 
cem e terminam, o que quer dizer que podem 
ex~stir e n60 existir. Ora, & ~mpossivel que todas 
as coisas de tal natureza tenham sempre existi- 
do, porque aquilo que pode ndo existlr, um tem- 
po ndo existia. Portanto, se todas as coisas [exis- 
tentes em natureza sdo tais que] podem n6o 
existir, em dado momento nada exlstiu na reali- 
dade. Mas, se lsto & verdadeiro, tamb6m agora 
ndo existiria nada, porque aquilo que ndo exis- 
ts, ndo comqa a existir a nd0 ser por alguma 
coisa que existe. Portanto, se ndo existia nenhum 
ente, & impossivel que alguma coisa comepsse 
a existir, e assim tamb&m agora ndo existiria 
nada, o que evidentemente & falso. Portanto, 
nem todos os seres 860 contingentes, mas & 
necessdr~o que no realidode exista alguma coi- 
so de necessdrio. Ora, tudo aquilo qua & neces- 
sdrio, ou tern a causa de sua necessldads em 
outro ser ou ndo. Por outro lado, nos entes ne- 
cess6rios que t&m em outro lugar a causa de 
sua necessidade, ndo se pode proceder ao infl- 
nito, como tambhm nos causas eficientes, con- 
forme demonstramos. Portanto, & preciso con- 
cluir pela exist&ncia de um ser que seja por s~ 
necessdrio, e ndo extraia de outros a propria 
necessidade, mas seja causa de necessidade 
para outros. E este todos dizem Deus. 

d. A quarta via, 
ou via dos graus de perhis60 

R quarta via 8% toma dos graus que se en- 
contram nas coisos. E fato que nos coisas se en- 
contra o bem, o verdadeiro, o nobre e outras 
perfei<des semelhantes em grau maior ou manor. 
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Mas o grau maior ou menor se atribuem 6s diver- 
SQS coisas conforme se aproximam mais ou me- 
nos de algo sumo e absolute; assim, mais quente 
& aquilo que mais se aproxima do sumamente 
quente. H6, portanto, a190 que & verdadeiro ao 
sumo, otimo e nobilissimo, e, por consquinte, a190 
que & o supremo ente; p is ,  como diz Rristoteles, 
aquilo que & m6ximo enquanto verdadeiro, & tal 
tamb6m enquanto ente. Ora, aquilo qua & m6xi- 
mo em dado gBna-o, 6 causo de todos os que p- 
tsncem bquele g&nero, como o fogo, quente ao 
m6ximo. & causa de todo color, como diz Rris- 
toteles. Portanto, h6 0190 que p r o  todos os en- 
tes & causa do ser, da bndade e ds qualquer 
perfei@o. E ests chamamos Deus. 

e. A quinta via, ou via do finalismo 

A quinta via se depreende do govern0 das 
coisas. Vemos que algumas coisas, que sdo 
privadas de conhscimento, isto 6,  os corpos fi- 
sicos, operam para um fim, como se manifests 
pelo fato de que elas operam sempre ou qua- 
se sempre do mesmo modo para atingir a per- 
fei~do: dai se manrfesta que ndo por acaso, 
mas por uma predisposigio, alcanpm seu hm. 
Ora, aquilo que 6 privado de intelig&ncia ndo 
tsnde ao firn a ndo ser porque est6 dirigido por 
um ser cognoscitivo e inteligente, como a flecha 
lanpda pelo arqueiro. Portanto, existe alqum 
ser inteligente, a partir do qua1 todas as cokm 
naturais sdo ordenadas para um fim: e a este 
ser chamamos Deus. 

Tombs, 
R s u m  teolog~ca, vol. I. 

Lei eterna, 
I d  natural, 
lei humana, 
B lei divina 

Depois de ter exammodo o ess&ncio do 
lei considerodo ern si rnesrna, Torn& posso o 
onolisor os tpos de lei qua existern. 560 sais 
os quesitos que enhento a aos quois respnde: 

1 .  se exist@ urno lei eterno; 
2. se existe urna lei noturol; 
3. ss existe urno lei hurnono; 
4. se ex~ste urno lei divino; 
5. se o lei d~vino B openos urno; 
6. se existe urno lei do pecado. 
Desto quest60 (do quo1 ctornos os pri- 

rneiros quotro ortigos) emerge qus poro To- 
__+ 

- 
rn6s ha quotro tipos de Ieis: eterna, natural, 
humana e divina. R lei sterna Q oplano racio- 
no1 ds Dsus, Q o ordern do universo inteiro 
por rnaio do quo1 o sobedorio divino dirige 
todos as coisos o seu Firn. Ern resurno, Q o 
plono providsnciol que Q conhecido openos 
de Deus e do qua1 o hornern 0 participant@ so 
de urno parts. 0s  hornens, corn efeito, snquon- 
to seres racionais, conhscern o lei natural . Es- 
treitarnente ligodo 2, lei noturol estd o lei hu- 
mana, isto Q, o direito positivo. Ern outros 
polovras, para Tornds, o lei hurnona Q rnorol- 
rnsnte vdlido apenos se deriva do Isi notural. 

Rcirno do lei noturol e dos Ieis positi- 
vas nosso Filosofo pds o lei divina, ou sejo, 
o lei revslado por Deus qua sncontrarnos no 
Evongelho e qus Q guio poro olconpr o barn- 
oventuronp. Esta 0 o lle qua permite oo ho- 
rnern alconpr seu firn ~lltirno, o sobrenoturol. 
€ esto o /GI que preencha os locunos e os 
irnpsrfei~3es dos Ieis hurnonos qus thrn corno 
Firn openos o bsrn comurn. 

1. Se h6 uma lei etsrna 

PARECE que ndo h6 uma lei eterna.' Com 
eferto: 

1 . Qualquer lei & imposta por algubm. Mas 
ndo exists a partir da eternidade um sujeito ao 
qua1 impor uma lei, pois a partir do eternidade 
existe apenas Deus. Portanto, nenhuma ler pode 
ser sterna. 

2. R promulga<do & essential b lei. Mas a 
promulga@o ndo podia existir desde a eternida- 
de, pois ndo existia ninguhm par0 o qua1 promul- 
(36-10. Portanto, nenhuma lei pode ser eterna." 

3. R Isi implica uma ordem para o fim. Ora. 
nada daquilo que & eterno C ordenado ao fim, 
pois apenas o firn ljltrmo & eterno. Por isso ne- 
nhuma lei 6 eterna. 

EM CONTR~RIO: Escreve santo Rgo~tinho:~ "R 
lei, que se denomina razdo suprema, para quem 
compreenda ndo pode ndo aparecer imut6vel 
e eterna". 

'Entra os que nagam o axist&nc~o da umo la1 aterna 
ha, por axamplo, os moteriol~stos (qua nagom a ax~st&ncio 
de Daus) a os deistas (qua nagnm sua provid&ncio) 

% asto n d~ficuldode pr~ncipol Iavontodo por todos os 
qua sustantom que n6o ex~ste umo lai atarna Como podio 
to1 lei, orgumantom, sar promulgodo dasda a atarn~doda 
sa saus sljd~tos aindo n6o axistiom? 

3A exist&ncia da lei etarna foi of~rmodo no ontiguldode 
por Cicaro. "do quo1 hour~u sonto Rgost~nho, qua sobre o 
quastdo Q a fonta principal da sclnto Tomos 
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RESPONDO: Conforme j6 vimos, a lei ndo & 
mais que o ditame do razdo pr6tica exlstente 
no principe que governa uma sociedade, ou 
comunidade perfeita. Ora, uma vez demons- 
trado, como fizemos na PrImairo  port^, que o 
mundo 6 dirigido pela divina provid&ncia, & claro 
que toda a comunidade do universo & gover- 
nada pela razdo divina. Por isso o proprio pla- 
no com o qua1 Deus, como principe do univer- 
so, governa as colsas tern natureza de lei. E 
uma vez que a mente divina ndo concebe na- 
da no tempo, sendo o seu pensamento eter- 
no, como ensina a Escritura, esta lei deve ser 
eterna. 

So~u~ao DAS DIFICULDRDES: 1 . AS CO~SOS que 
ndo existem em si mesmas existem junto de 
Deus, porque prC-conhecidas e prC-ordenadas 
por ele, conforms a expressdo do Rpostolo: 
"Chama as coisas que ndo existem corno se 
existissem". Por isso a concepgdo sterna da lei 
divina se apresenta como lei eterna, enquanto 
& ordenada por Deus para o govern0 das coi- 
sas que ele j6 conhece. 

2. A promulgagdo acontece com palavras 
e por escrito; e em ambos os modos a lei eter- 
no tern sua promulga$do por parts de Deus que 
a promulga. Com efeito, a Palavra (oVerbo) de 
Deus Q eterna, como tambbm 6 eterna a escri- 
tura do livro do vida. Ao inv&s, a promulgagdo 
ndo pode ser eterna por parte da criatura que 
deve 16-10 ou e~cutci-la.~ 

3. R lei implica um ordenamento a0 flm de 
modo ativo, isto 6, enquanto ela serve para 
ordenar alguma coisa para seu flm; ndo tanto 
de modo passivo, isto 6, no sentido de que ela 
propria seja ordenada para um Fim. lsso ocorre 
apenas psroccidsns naqueles legisladores que 
tam sau fim fora de si mesmos, ao qua1 devem 
ordenar suas proprias leis. 0 proprio Deus, ao 
invhs, & o fim do seu governor, e sua lei ndo 6 
mais que ele proprio. Por isso a lei eterna ndo 
6 ordenado a outro fim. 

2. Se h6 em nos uma lei natural 

PFIRECE que ndo h6 em nos uma lei natu- 
r ~ 1 . ~  Com efeito: 

1 . 0 homem C governado pela lei eterna, 
pois, corno ensina santo Rgostinho, "6 a lei eter- 
na que estabelece com justi~a que todas as 
coisas existam na m6xima ordem". Ora, a natu- 
reza, como ndo carece do necess6ri0, tambbm 
ndo excede no sup6rfluo. Por isso ndo existe 
no homem urna lei natural. 

2. R lei ordena os atos humanos para 
seu fim, conforme dissemos. Ora, a ordem dos 
atos humanos para o fim ndo deriva do na- 

tureza, como ocorre nas criaturas privadas de 
razdo, as quais agem para o fim guiadas ape- 
nas palo apetite natural; o homem, ao contr6- 
rio, age para um fim mediante a razdo e a von- 
tade. Portanto, no homem nbo existe uma lei 
natural. 

3. Quanto mais alguhm & livre, menos est6 
submetido b lei. Ora, o homem & mais livre do 
que todos os animais, por causa do livre-arbi- 
trio, que os animais nbo possuem. Por isso, uma 
vez que os outros animais n6o estdo submeti- 
dos a urna lei natural, tambCm o homem ndo 
deve a ela estar submetido. 

EM CONTRARIO: R proposito daquele texto 
paulino, "quando os gentios que ndo t&m lei 
fazem por natureza as coisas do lei", a Glossa 
explica: "Embora ndo tenham a lei escrita, t&m 
porbm a lei natural, mediante a qua1 cada 
um antende e sabe qua1 & o bem e qua1 & o 
mal". 

RESPONDO: Conforms dissemos, sendo a lei 
uma regra ou medida, em um sujeito ela pode 
se encontrar de dois modos: primeiro, corno 
em um principio regulador e medidor; segun- 
do, como em umo coisa regulada e medida, 
pois esta ultimo & regulada e medida enquan- 
to participa da regra ou medida. Ora, uma vez 
que todas as coisas submetidas 6 divina pro- 
vid&ncia sdo reguladas e medidas, como vi- 
mos, pela lei sterna, C claro que todas elas 
participam mais ou menos da lei eterna, por- 
que de seu influx0 recebem uma ~nclina@o aos 
proprios atos e aos proprios fins. Pois bem, 
entre todos os outros seres a crlatura racional 
est6 submetida de modo mais excelente 6 pro- 
vid&ncia divina, porque dela participa com o 
prover a si mesma e a outros. Por isso nela se 
tem uma participa@o da razdo eterna, do qua1 
deriva uma incl~na@o natural para o ato e o 
fim devido. E esta participa$do da lei eterna 

4Temos nesta passogem a resposta o obje(60 prlncl- 
pol lavantoda pelos que negam a axist&nclo de umo la1 
eterna: cf. noto n. 2. A resposta de Tombs Q clorissimo: a 
lei eterna 6 promulqada desde a etern~dade "em Deus. 
como Q existenta em Deus, pols nale preex~stlom desde 
sampre todas as co~sas. Toda colsa que ex~ste no tempo 
existe desde a etarn~dode presenta a Daus, por ele prQ- 
conhec~do e prQ-ordenado, pols ale Q rmutavel. eterno, 
~nf~n~to" .  

5A exist&nc~a de uma lei fundado sobre a naturezo, 
isto Q, de um d~reito natural, foi admit~do na antigu~dada 
por multos filosofos (Socrotes. Platdo. Rr~stoteles. Cicero) 
Na Renoscen~a sera defendIda palos jur~natural~stas. Com 
a express60 "1e1 do naturezo" ou "d~ra~to natural" entende- 
se o conjunto de normas ndo postos pelo legislador, mos 
proprias do natureza humono 
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na criatura racional se denomina lei natural. 
Eis por que o Salmista, depois de ter dito: 
"Sacrificai sacriffcios de justip", como que para 
responder ao quesito de quem procura as 
obras do justi~a, "muitos dizem: quem me far6 
ver o bem?", assim responds: "Como selo est6 
impressa sobre nos a luz de tua face, o Se- 
n h ~ r " ; ~  como para dizer que a luz do razdo na- 
tural, qua nos permlte discernir o ma1 e o bem, 
outra coisa ndo 8 em nos que uma marca da luz 
divina. Por isso & evidente que a lei natural 
nada mais & que a participa<do da lei eterna 
no criatura racional. 

SOLU@O DAS DIFICULDAMS: 1 . 0 OrgUmGntO Se- 
ria justo se a lei natural fosse 0190 de diverso 
do lei eterna. € 1 0 ,  ao invhs, conforme vimos, 
ndo & mais que uma participacdo dela. 

2. Todos os atos da razdo e da vontade 
derivam em nos, conforme dissemos, segundo 
a natureza; com efeito, todo raciocinio deriva 
dos primeiros principios conhecidos por natu- 
reza, e todo apetite relacionado com os meios 
deriva do apetite natural do ultimo fim. Cis 
por que tamb&m a primeira orienta$do de 
nossos atos para o fim se d6 mediante a lei 
natural. 

3. Tambhm os animais privados de razdo 
participam a seu modo da lei eterna, como 0s 
criaturas racionais. Todavia, como as criaturas 
racionais dela participam mediante o intelecto 
e a razbo, esta participa~do se chama l e ~  em 
sentldo proprio. Com efeito, a lei, como d~sse- 
mos acima, pertence 6 razdo. Rs criaturas ir- 
racionais, ao invhs, ndo participam dela me- 
diante a razdo: por isso no caso delas ndo se 
pode falar de lei, a ndo ser em sentido me- 
taforico. 

3. Ss exists urna lei humana 

PARECE que ndo existe uma lei humana. Com 
efeito: 

1 .  R lei natural, conforme vimos, & uma 
participa@o do lei eterna. Mas, conforme diz 
santo Rgostinho, por forp da lei eterna "todas 
as coisas sdo maximamente ordenadas". Por- 
tanto, basta a l e ~  natural para p6r ordem em 
todas as coisas humanas. Portanto, ndo & ne- 
cess6rio que exista uma lei humana. 

2. Dissemos que a lei tem fun@o de me- 
dido. Mas a razdo humana ndo & medida das 
coisas, pois & mas verdadeiro o contrdr~o, como 
nota Rristoteles. Por isso da razdo humana ndo 
pode derivar nenhuma lei. 

3. R medida deve ser certissima, confor- 
me Rristoteles. Ora, as sugestdes do razdo 
humana sobre as apes a real~zar sdo ~ncertas, 
como nota a Escritura: "Timidos sdo os rac~oci- 

nlos dos mortais e lncertos os nossos projetos". 
Portanto, da razdo humana ndo pode derivar 
nenhuma lei. 

EM CONTRRRIO: Santo Rgostinho distingue 
duas leis, uma eterna e a outra temporal, que 
ele faz coincidir com a humana. 

RESPONDO: Conforme j6 explicamos, a lei & 
um ditame da razdo pr6t1ca. Ora, na razdo pr6- 
tica e na especulat~va se encontram procedi- 
mentos an6logos: com efeito, uma e outra, con- 
forme vimos, partindo de alguns principios 
chegam a conclus6es. Por ISSO, segundo esta 
analogia, como no campo especulativo dos prl- 
meiros principios indemonstrdveis, naturalmen- 
te conhecidos, se produzem em nos as conclu- 
sdes das diversas ci&ncias, das quais ndo temos 
um conhecimento Inato, assim & necess6rio que 
a razdo humana, dos preceitos do lei natural, 
como de principios universais e indemonstr6veis, 
cheque a dispor das coisas de modo mais par- 
ticularizado. 

E estas disposi<des particulares, elabo- 
radas pela razdo humana, se chamam leis hu- 
manas, case se encontrem as outras condi@es 
requeridas pela nogdo de la, segundo as ex- 
plicaq3es dadas no questdo precedente. Ci- 
c ~ r o , ~  com efeito, escreveu que "a primeira 
origem do direito & obra da natureza; por- 
tanto, certas disposi<6es, por meio do jul- 
gamento favordvel da razdo, passam para o 
costume; s finalmente estas colsas, que a na- 
tureza promovera e o costume confirmara. fo- 
ram sancionadas pelo temor e pela santidade 
das leis". 

So~utFio Dns DIFICULDRDES: 1 . R razdo huma- 
na ndo estd em grau de partlclpar plenamente 
do ditame da mente div~na, mas apenas a seu 
modo e ~mperfe~tamente. Por isso, como sm 
campo especulativo existe em nos um conhe- 
cimento de certos prlncipos universals, median- 
te urna participa~do natural da sabedoria divi- 
no, mas ndo a cihcia peculiar de qualquer 
verdads, como se encontra no sabedoria de 
Deus, asslm tamb&m em campo prdtico o ho- 
mem & naturalments participante da l e ~  eterna 
segundo certos pr~ncipios universais, mas ndo 
segundo as dirstivas part~culares dos atos sin- 

bNa realidode, esto nterpreto@o do solmo Q errodo, 
enquonto dos textos originos se tam o seguinte trodu- 
$60: "lmoloi vitimos de justip e confioi em JovQ! lavanto 
sobre nos o luz de tuo foce, JovQl Puseste olegrin em meu 
coroq3o". 

'Morco Tulio Cicero (1  06-43 o C.). Sonto Tom& o c~to 
frequentemente e "quase sempre com honro, o examplo 
de Rgostinho, do quo1 frequentemante extra as cito@es". 
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gulares, qua todavia estdo contidos na lei eter- 
no. Por isso & necess6rio que a lei humana 
passe a estabelecer particulares decretos 
de lei. 

2. R razdo humana por si ndo 6 regra 
ou medida das coisas; por&m nela est6o ina- 
tos certos principios qua sdo regras, ou medi- 
das gerais das a@es que o homem deve rea- 
lizar, e das quais a raz6o natural & regra e 
medida, embora n6o o seja das coisas na- 
turais. 

3. R razdo pr6tica tem por objeto ape- 
nas as a@es a serem realizadas, que s6o sin- 
gulares e contingentes: ndo tanto as coisas 
necess6rias, objeto do razdo especulativa. Por 
isso as leis humanas n6o podem ter a infalibi- 
lidade que t&m as conclus6es das ci&ncias 
especulativas. E nem & necess6r1o que toda 
medida seja completamente infalivel e certa, 
mas basta que o seja conforme seu g&nero 
 comport^.^ 

4. Se era necessaria a existencia 
de uma lei divina positiva 

PARECE que ndo seria necess6ria a exis- 
t&ncia de uma lei divina [positiva]. Com efeito: 

1 . R lei natural, conforme dissemos, 6 uma 
participacdo humana da lei eterna. Mas a lei 
sterna, conforme vimos, 6 lei divina. Portanto, 
ndo 8 necess6rio que, alQm do Iai natural a das 
leis humanas que deb der~vam, tambhm ex~sta 
outra l e ~  divina. 

2. €st6 escrito que "Deus deixou o homem 
na mdo de seu conselho". Ora, vimos aclma que 
o conselho i: um ato da razdo. Portanto, o ho- 
mem Foi entregua ao govarno da propria ra- 
260. Mas o dtame do razdo humana forma, 
como dissemos, a lei humana. Portanto, ndo & 
precis0 que o homem seja governado por uma 
lei divina. 

3. R natureza humana & provida melhor 
do qua as criaturos privadas de raz6o. Ora. 
estas criaturas ndo t&m uma lei divina, d~stlnta 
de sua inclina<do natural inata. Muito menos, 
portanto, dever6 ter uma lei divina a criatura 
racional . 

EM CONTR~~RIO: Davi pede a Deus expressa- 
mente a imposi<do de uma lei: "Senhor, impde- 
me uma lei no caminho de teus estatutos". 

RESPONDO: Para a orienta@o de nossa vida 
era necess6ri0, al&m do lei natural a da huma- 
na, uma lei divina [positiva]. E isso por quatro 
motivos. Primeiro, porque o homem, mediante 
a lei, & guiado em seus atos em direedo no fim 

6ltimo. Se ele, com efeito, fosse ordenado ape- 
nas a um fim que ndo supera a capacidade das 
faculdades humanas, ndo seria necess6rio qua 
tivesse uma orientacbo de ordem racional su- 
psrior 6 lei natural e 6 lei humana positiva que 
dela resulta. Mas, sendo o homem ordsnado 
ao fim do bem-aventuranca eterna, a qua1 ul- 
trapassa, conforme vimos acima, as capacida- 
des naturais do homem, era necass6rio que ele 
fosse dirigido a seu fim, acima da lei natural e 
humana, por uma lei dado expressamente por 
Deus. 

Segundo, porque a proposito dos atos 
humanos h6 muitas diferen<as de valora$io, 
dado a incerteza do julgamento humano, es- 
pecialmente em relag60 aos fatos contingen- 
tes e particulares. Por isso, para que o ho- 
mem pudesse saber sem nenhuma dljvida 
aqu~lo que deve fazer ou evitar, era necess6- 
rio que em seus atos fosse guiado por uma 
l e ~  revelada por Deus, na qua1 ndo pode ha- 
ver erro. 

Terceiro, porque o homem se limita a le- 
gislar sobre aquilo que pode julgar. Ora, o ho- 
mem ndo pode julgar os atos internos, que 
estBo ascondidos, mas apsnas os externos e 
v~siveis. Todavia, a perfe~<do da virtude requer 
que o homem seja reto em uns e nos outros. 
Portanto, a lei humana ndo podia reprimir, ou 
comandar eficazmente, os atos interiores; pa- 
ra isso era necess6ria a intsrven<bo da lei di- 
vina. 

Quarto, como nota santo Rgostinho, a lei 
humana ndo & capaz de punir e de proib~r to- 
das as a@es mbs, pols, se qu~sesse eliminar 
todas elas, muitos bens seriam eliminados e 
ficaria compromstido o bem comum, necess6rio 
para o relactonamanto humano. Por isso, para 
que nenhuma culpa permanecesse impune, era 
necessdria a interven@o da lei divina, que proi- 
be todos os pecados. 

Esses quatro motlvos sdo acenados em 
uma frase dos Salmos: "R lei do Senhor & sem 
mancha", ou seja, ndo admite nenhuma feal- 
dade de pecado; "refaz as almas", pois re- 
gula ndo so os atos externos, mas tambbm 

"rota-sa de "umo importnnte observo@o do ponto de 
v~sta metodologico. Sonto Tomas, ramstendo-se a Rris- 
toteles (&o o Nic6moco. I, I ) ,  ofirma que ndo se pode 
pretender a mesmo ~nfolib~lidode e certeza em todo ci&n- 
cio: mas em cada uma, nos I~mites que comporto o motQr~o 
ou o 0bjeto proprio. Rss~m no m o d ,  por exempio, cu~o 
objeto & porticulor e contlngente (os ocdes humanos), ndo 
se pode ter a mesmo certezo qua no metofisico, cujo obje- 
to Q universal a necessor~o (o ser dos coisos) Uma regro 
prbtico, romo & o lei, ndo pode ser considerado como se 
fosse um princip~o teorico". 
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os internos; "o testemunho do Senhor 6 se- 
guro", por causa da certeza da verdade e da 
retiddo; "d6 a sabedoria aos pequeninos", en- 
quanto ordena o homem ao fim sobrenatural 
s divino. 

SOLUCRO DAS DIFICULDADES: 1 . R lei eterna & 
participada pela Is1 natural conforme a capa- 
cidade da natureza humana. Mas o homem 
tam necessidade de ser guiado de modo mais 
alto ao Fim irltimo sobrenatural. €is por que se 
tem uma lei divina positiva, mediante a qua1 
a lei sterna 6 participada em um grau mais 
alto. 

2. 0 conselho Q uma busca: e, de foto. 
deve mover a partir de alguns principios. Mas, 
pelas razdes aduzidas, nbo basta basear-se 
sobre principios postos em nos pela natureza. 
que sbo os precel tos do lei natural; & necess6- 
rio, ao ~nv&s, recorrer a outros principios, isto 6 ,  
aos preceitos da lei divina. 

3. Rs criaturas irracionais nbo sbo orde- 
nadas a um fim superior bs suas capacidades 
naturois. Por isso o compara@o nbo se sus- 
tenta. 

Tomas, 
Fl sumo t~ologica, vol. XI1 



Capit~lo dkcimo quarto 

0 movimento franciscano nao teve apenas intentos mis- mo,imento 
sionarios e caritativos, mas exprimiu tambem uma atividade franciscano 
cultural dirigida a defender a doutrina crista das forqas que a ,g 1 
contrastavam, e que se identificavam principalmente com o 
aristotelismo de Averrois. 

Precursor deste endereqamento foi Alexandre de Hales, 
que orientou o eixo da sua filosofia em sentido platbnico- de Hales 
agostiniano, colocando as premissas para a filosofia de G o  , 
Boaventura, seu discipulo. 

ILi SGO Francisco 

e o francisca~ismo 

0 despertar politico, econ6mico e cul- 
tural dos skculos XI e XI1 acompanha-se por 
certo torpor econ6mico e por marcada de- 
cadencia de costumes. Para amplos segmen- 
tos de pessoas, a fk religiosa C mais um fato 
ernocional do que razao profunda de vida. 
A estrutura hierarquica da Igreja - ordo 
rectorum seu praedicatorum, a qual perten- 
cia o clero, ordo continentium, a qual perten- 
ciam os monges, e ordo coniugatorum, a que 
pertenciam 0s leigos - niio permitia auten- 
tica comunhiio de ideais religiosos, alias, tor- 
nava extremamente dificil forte retomada 
espiritual. 0 clero, ao qual cabia a missiio da 
pregaqiio, era mais ligado a autoridade im- 
perial e a seus problemas do que ao papa e 
suas diretrizes, amava mais os privilkgios da 
religiiio do que os mandamentos do Evange- 
lho. 0 s  monges, alias, isolados da vida social, 
dispunham de imensas riquezas, cujo uso 
freqiientemente raiava os limites do abuso. 

Nesse quadro e como reaqiio a essa si- 
tuaqiio, nasceram no skculo XI11 muitos mo- 
vimentos populares que propugnavam o 

ideal evangClico da pobreza, praticavam a 
humildade, rejeitavam o fausto do clero e 
da hierarquia e a riqueza dos monges e, por 
isso. defendiam a necessidade de sustentar- 
se com o ~ r o ~ r i o  trabalho. Mas. alCm de se 

L 1 

inspirar no Evangelho, essa pobreza tambkm 
era motivada por mentalidade maniqueista; 
a referencia a Igreja primitiva comportava 
tambem a rejeiqiio da estrutura hierarqui- 
ca; alkm de imita@o de Cristo, a penitencia 
era tambCm desprezo do corpo e do mun- 
do. 0 apego do clero a seus privilkgios e o 
temor de com~artilhar com os leigos a fa- - 
culdade de pregar contribuiram para que 
esses movimentos populares (flagelantes, hu- 
milhados etc.) fossem tidos como herkticos. 

Dessa realidade Francisco de Assis 
(1 182-1226) fez-se intkrprete, acolhendo as 
instincias mais validas dos movimentos 
populares (viver segundo o Evangelho, re- 
jeitar o fausto, sustentar-se com o proprio 
trabalho e pregar) e superando os elemen- 
tos negativos (a insubordinaqiio i Igreja hie- 
rarquica, a tristeza e o pessimismo) com a 
submissiio 21 Igreja e uma concepqiio alegre 
da vida. Seus seguidores niio buscavam os 
desertos. e sim as cidades. onde se desen- 
volvia a vida real, com toda a gama de pro- 
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blemas. Enquanto os beneditinos provinham 
em geral das classes superiores, os francisca- 
nos eram predominantemente de origem 
burguesa (mercadores, profissionais etc.). A 
burguesia ainda niio se transformara em uma 
classe distinta, mas, em sua escalada rum0 
ao poder econbmico, ainda se considerava 
"POVO", contra a nobreza de origem feudal. 
E, da burguesia, os franciscanos manifesta- 
vam o espirito de iniciativa e empreendimen- 
to. Basta pensar nas inumeras atividades 
sociais que desenvolviam e nas viagens que 
empreendiam, porque niio eram estaveis mas 
vagantes, as miss6es no Oriente Medio. Em 
suma, o movimento fransciscano pretendia 
ser a tradugiio das instiincias religiosas po- 
pulares mais difundidas e profundas, a luz 
de um cristianismo vivido ativamente. 

AlCm das virias formas de atividade em 
favor dos deserdados, logo se pensou tam- 
bim em um tip0 de atividade de carater pro- 
priamente cultural para responder as instiin- 
cias provenientes dos novos conhecimentos 
filosoficos, que pareciam em contraste com 
o espirito crist5o. AlCm do exemplo, niio se- 
ria o caso de recorrer tambim a doutrina 
para conter o pessimismo dos movimentos 
heriticos e o ascetismo cataro que implica- 
va a rejeigiio da natureza e do corpo? Niio 
seria o caso de teorizar a elevagiio a Deus 
como recuperagiio da beleza da natureza e 
da grandeza do homem, que, ao renunciar, 
niio despreza, mas se eleva e se torna mais 
verdadeiro? Niio seria o caso de refutar a 
tese da unidade do intelecto, que reduzia a 
responsabilidade individual, bem como as 
teses do fatalism0 e do dualism0 grego e 
maniqueista, que comprometiam a unidade 
e a positividade da natureza, que h i  tempos 
se haviam infiltrado no mundo cultural da 
Cpoca, com a descoberta dos escritos aristo- 
tilicos? 

A atividade puramente pastoral, sem 
uma cultura adequada aos novos tempos, niio 
era suficiente. Como fundamento, fazia-se 
necessaria precisamente uma intensa reto- 
mada da vida cultural. E o intirprete e or- 
ganizador desse projeto foi Boaventura de 
Bagnoregio, a ponto de ter merecido o titulo 
de "segundo fundador da ordem francis- 
cana". 

Assim como Alberto Magno foi mes- 
tre de Tomis de Aquino, Alexandre de Hales 
(1185/1186-1245) o foi de Boaventura. Tor- 
nando-se franciscano quando ja era mestre- 
regente da catedra de teologia em Paris, Ale- 
xandre de Hales foi o iniciador da escola 
franciscana. Embora incom~leta. a Summa 

L ,  

universae theologiae i a sua obra mais fa- . .  . 
mosa e orrgrnal. 

Entre as teses que Boaventura retoma- 
ria e aprofundaria de seu mestre, pode-se 
recordar a insustentabilidade da eternidade 
do mundo. o exem~larismo e a teoria das 
rationes seminales. a inde~endhc ia  relati- 
va da alma em relagiio ao corpo e sua com- 
posigiio de matiria e forma e, portanto, a 
pluralidade das formas no individuo. Para 
Alexandre, a anima so C tabula rasa em re- 
lag50 as coisas inferiores, que se reconhe- 
cem por meio da razzo. Para poder conhe- 
cer as coisas interiores e suberiores. o 
intelecto necessita da iluminaqiio divina. 
Ademais, ele aceita o argument0 ontologico 
de santo Anselmo e exalta o elemento 
afetivo-volitivo em correspondhcia com a 
concepqao de Deus como bem supremo. 

0 s  autores aos auais ele se refere ex- 
plicitamente s5o: Agostinho, siio Bernardo, 
Hugo e Ricardo de Siio Vitor. Seu progra- 
ma se inspira na frase de Gualtier de Bruges: 
Plus credendum est Augustino quam philo- 
sopho (isto e, Aristoteles). 

No  quadro dessa escolha de autores, 
que i a opqiio por uma precisa orientaqiio 
cultural. e a luz das teses mais aualificadas 
de ~lexandre .  aue a escola fraiciscana as- 

, I  

sumiria como caracteristica de sua orienta- 
$20 doutrinaria e espiritual, pode-se com- 
preender por que Boaventura fala dele com 
veneraqiio, chamando-o pater et magister 
noster. Com efeito, ele aprofundaria os 
ensinamentos do seu mestre e. baseando-se 
na mesma tradiciio doutrinaria. reafirmaria 
com maior vigor e rigor premissas e conclu- 
Ges, apresentando uma visa0 de Deus, do 
homem e do mundo mais harmbnica e, ao 
mesmo tempo, mais articulada. 
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S%o Boaventura (121 7/18-1274) inspira-se na tradiqao plat6nico-agostiniana, 
da qua1 retoma sobretudo a teoria das ldeias e o conceito geral de dependencia 
do mundo em rela@o a Deus. Ele funde estes temas em um 
pensamento orientado em sentido mistico, no qua1 a fe tem Critica 
proeminencia e a raz%o e instrumento da fe. ao aristotelismo 

0 objetivo polemico de Boaventura e o aristotelismo em -+ 9 2 
geral, enquanto filosofia da autonomia do mundo, e o averrois- 
mo em particular, por causa de algumas teses que claramente contradiziam os 
dogmas cristaos (unidade do intelecto passivo, eternidade do mundo etc.). 

0 paradigma que Boaventura propde e o de um mundo que seja signum Dei 
e de uma filosofia que alimente o sentido religioso: t a l  Ihe parecia ser o pensa- 
mento agostiniano e plat6nico. 

0 aristotelismo se afasta da verdade no momento em que nega a doutrina 
das Ideias (corno pensamentos de Deus), porque negar as Ideias significa reduzir 
Deus a causa final do mundo e, portanto, afundar o mundo 
em uma especie de fatalism0 no qua1 n%o ha lugar para a liber- Centra/idade 
dade e para a responsabilidade humana. da doutrina 

Tambem a unidade do intelecto potencial e conseqiiencia das /d6ias 
da negaqao das ldeias e isto torna impossivel o juizo individual + g 3 
depois da morte. 

Deus e semelhante a um artista que cria aquilo que pensou e participa ao 
criado parte de si: o mundo, por sua vez, reflete a Trindade que o criou em propor- 
qdes diversas, ou como vestigio (o mundo externo), ou como 
imagem (as realidades espirituais), ou como semelhansa (as 0 mundo 
realidades transcendentes e deiformes). como sinal de Deus 

Ester sinais analogicos de Deus espalhados no mundo po- ~ ~ ~ ~ ~ r i O  
dem ser seguidos pelo homem como um itinerario da mente para Deur 
para Deus; todavia, a condiqiio para que isso aconteqa e a de , 
n%o perder o sentido da sacralidade do mundo. 

Com efeito, mesmo a parte material do mundo n%o e 
As razBes totalmente informe, porque Deus ja a equipou, no momento 

da criaq%o, das razdes seminais que correspondem a um inicio , 
de forma (ratio seminalis), que dirige a asso das causas naturais. 

A natureza sacral do mundo faz com que a intuiqiio dos objetos (exemplados) 
leve a "co-intuiq%oW dos modelos divinos (exemplares). Apenas nesta direqao, ou 
seja, graqas a luz divina, pode-se captar os universais (por exemplo, a ideia de per- 
feito, necessario etc.), que n%o se encontram na natureza e que 
tambem s%o necessarios ao conhecimento. 0 conhecirnento 

Como fundamento do conhecimento intelectivo esta o como co-intuicao 
conceito de ser, e a irradiaqao do ser absoluto em que est%o 4 § 6 
todas as Ideias, mas das quais n%o conseguimos ter um conhe- 
cimento adequado. 

Uma vez que tudo fala de Deus, o filosofo n%o tem 
Tudo necessidade de provar sua existencia, e sim sua presensa no de Deus mundo, e sobretudo em nossa alma (o homem e imagem de , 

Deus). Por meio deste contato particular com o divino, a alma 
goza de certa autonomia em relaqao ao corpo e existe por si. Por conseguinte, 
tanto a alma como o corpo s%o compostos de materia e forma. 



g, S&O Boaventura: 

a vida e as obvas 

Nascido em Civita, hoje distrito de Bag- 
noregio, por volta de 1217-121 8, Boaven- 
tura (nome civil, Giovanni Fidanza) estudou 
filosofia na Universidade de Paris (1236-123 8), 
laureando-se em artes em 1242-1243. Ingres- 
sando aos vinte e cinco anos na ordem fran- 
ciscana, estudou teologia com Alexandre de 
Hales, conseguindo em 1253 a licenciatura 
e o magistirio (titulo que so Ihe seria reco- 
nhecido em 1257, devido A oposiqiio dos 
mestres parisienses contra os mendicantes). 
Ensinou no Estudio parisiense na qualidade 
de bacharel biblico e sentenciario (1248-1252) 
e, depois, de mestre-regente (1253-1257), su- 
cedendo ao coirmiio Guilherme MelitZo. 
Eleito ministro-geral da ordem franciscana 

Sir0 Roavcntura 
( a q u ~ t n  umil prnturu do Reato Angel i~o,  
conseruada na capcla dc N~coluu V no Vutrcano) 
for o expoente rnaxrrno 
cia Escola filostifica franc~scurzu medieval. 

em 2 de fevereiro de 1257, viajou muito por 
necessidade dos frades e por encargos ponti- 
ficios, visitando a Italia, a Inglaterra, Flan- 
dres, a Alemanha e a Espanha. Por ocasiio 
das quaresmas de 1267 e 1268, retomando 
o contato com sua escola, participou em Paris 
da conhecida disputa contra os aristotili- 
cos averroistas, sobre a qua1 temos um ensaio 
nas Collationes sobre o Decalogo e sobre os 
Dons do Espirito Santo, alim das Collatio- 
nes in Hexaemeron, que ficaram incomple- 
tas. As trcs skies de Collationes constituem 
a mais alta express50 do pensamento medie- 
val. Feito cardeal e bispo de Albano em maio 
de 1273 por Gregorio X, foi escolhido depois 
para presidir os trabalhos preparatbrios do 
Concilio Ecumhico de Ligo ( 7  de maio a 19 
de julho de 1274), esforqando-se pela uniiio 
dos gregos com a Igreja romana, que foi efe- 
tivamente alcanqada. Extenuado por tanto 
esforqo, adoeceu gravemente e, em 15  de 
julho de 1274, morreu em Li50, na Franqa. 

Boaventura foi um dos autores mais 
fecundos da Idade MCdia. Escreveu sessen- 
ta e cinco obras, das quais quarenta e cinco 
foram editadas, de natureza filosofico-teo- 
Iogica, exegktica, ascktica e oratoria, que, 
na ediqiio critica dos Padres de Quaracchi, 
de Florenqa (1 882-1 9O2), encontram-se di- 
vididas em cinco grupos e dez tomos. 

AlCm das obras citadas, devemos re- 
cordar o Itinerarium mentis in Deum, o De 
reductione artium ad theologiam e Christus 
unus omnium magister, nas quais se encon- 
tra compendiado todo o seu pensamento, 
com clareza e rigor. 

f\ posic&o d e  Boaventura 

contra o aristotelismo 

averroista 

"Ainda que o homem tenha o conheci- 
mento da natureza e da metafisica, que se 
eleve at6 as substincias mais altas, e admi- 
tamos que, ai chegando, o homem se dete- 
nha: C impossivel ele niio cair em err0 se niio 
for ajudado pela luz da fe e n i o  crer que 
Deus C uno e trino, poderosissimo e otimo 
ao extremo na bondade (...). Foi por isso 
que essa cicncia precipitou e obscureceu os 
filosofos (pagiios), ja que eles nZo possuiam 
a luz da f i  (...). A ciencia filosofica C cami- 
nho para outras cicncias, mas quem quer se 
deter nela cai nas trevas". 
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Esse trecho - que pode ser lido nas 
Collationes de donis Spiritus Sancti - ex- 
pressa admiravelmente a fung5o do saber 
filosofico. Por mais elevado e sublime que 
seja, o saber filosofico C fonte de erros se 
detCm o olhar em si mesmo e niio o dirige 
para saber mais alto, teologico e mistico. 
Boaventura, portanto, niio C contra a filo- 
sofia em geral, mas sim contra aquela filo- 
sofia que C incapaz de captar a tens50 entre 
o finito e o infinito, entre o homem e Deus, 
na concretude do nosso ser, tendencialmente 
orientado para a salvagiio, mas continua- 
mente exposto ao mal. 

0 problema de Boaventura, portanto, 
niio t o de rejeitar o uso da raziio e toda 
filosofia, mas sim o de distinguir uma filo- 
sofia cristii de uma filosofia niio cristii. Ele 
e' contra uma filosofia niio cristii, contra uma 
raz2o auto-suficiente, incapaz de captar no 
mundo o signum, as pegadas de Deus. E 
contrhrio a uma raziio que considera o mun- 
do como realidade totalmente profana e com 
leis au thomas  e auto-suficientes. Em suma, 
Boaventura realiza escolha consciente da- 
quela tradigiio de pensamento que, a partir 
de Platiio, atravCs de Agostinho e Anselmo, 
havia sustentado a reflex50 cristii na consi- 
deragiio do mundo como sistema de corres- 
pondincias ordenadas, como tecido de sig- 
nificados e relag6es alusivos a Deus uno e 
trino, e o homem como inquieto peregrino 
do Absoluto tripessoal. 

Para que serve uma filosofia que n2o 
torne mais evidente a presenga de Deus no 
mundo e n5o leve a cab0 a aspiragiio do 
homem ao conhecimento e i posse de Deus? 
0 exercicio da raziio i salutar quando nos 
permite descobrir, no mundo e em nos mes- 
mos, aqueles germes divinos que, depois, a 
teologia e a mistica levam a sua completa 
maturagiio. 0 programa de Boaventura, que 
fundamenta as suas escolhas filosoficas, C 
constituido pel0 quaerere Deum que relucet 
e latet nas coisas, que se manifesta e se ocul- 
ta, em torno do qual deve se realizar o es- 
forgo da meditatio, segundo a tradiggo mo- 
nastica, como prologo a consummatio, que 
e constituida pela visiio beatifica. A ciincia 
filosofica que Boaventura busca e, a seu mo- 
do, elabora i, portanto, "caminho para ou- 
tras ciincias", constituidas pela teologia e 
pela mistica, da qual a filosofia, precisamen- 
te, C prologo e instrumento. 

De qua1 filosofia s5o Boaventura des- 
confia? Da filosofia aristotilica, que, na 
versa0 averroista, mostrara toda a sua for- 

ga corrosiva em relag20 ao pensamento 
cristiio. 

Boaventura estudara Aristoteles na 
faculdade das artes, na qual ingressara em 
1235, quando a adogiio das obras do Esta- 
girita ja se podia considerar completa e, 
portanto, o conhecia sobretudo em sua ver- 
s5o averroista. 

Portanto, embora apreciando suas inu- 
meras contribuigoes para o estudo da natu- 
reza, ele rejeitava seu espirito e suas orien- 
t a ~ o e s  gerais, porque estranhos i historia e 
ao destino do crist5o. Aristoteles C uma au- 
toridade no campo da fisica, mas n5o no 
campo do saber filosofico, onde a autorida- 
de cabe a Plat50 e, superior a ambos, a Agos- 
tinho. 

Boaventura, pois, opta pela tradigiio 
plat6nica agostiniana contra a tradig2o aris- 
totklica, porque para a primeira a filosofia 
e a teorizagiio do anseio das coisas e do ho- 
mem por Deus e, no repensamento agosti- 
niano, C esclarecimento das implicag6es exis- 
tenciais da fC, ao passo que, para a segunda, 
a filosofia i reflex20 aut6noma e, em mui- 
tos aspectos, fechada em si mesma e, por- 
tanto, desnorteante. A filosofia de inspira- 
giio aristotelica n5o era capaz de sustentar 
o esforgo de Boaventura para ligar estreita- 
mente os componentes filosoficos com os 
teologicos, o elemento revelado com o ratio- 
nal. Ele buscava uma filosofia que alimen- 
tasse a sua religiosidade, o seu abrago cons- 
tante com a teologia, seu misticismo, aquele 
calor afetivo para o qua1 cada passo 6, ao 
mesmo tempo, ato de inteligencia e ato de 
amor. 

No quadro da tradigiio monastica e do 
espirito religioso difundido por Francisco de 
Assis, Boaventura, diante das tradig6es fi- 
losoficas mais abalizadas, optou pela tradi- 
giio plat6nica e, portanto, rejeitou a tradi- 
giio aristottlica. 

3 Na origem dos erros 

do aristoteIismo 

Em trecho famoso das Collationes in 
Hexaemeron, Boaventura afirma que a re- 
jeigiio da teoria plathica das IdCias est4 na 
origem dos erros de Aristoteles e seus segui- 
dores Lrabes, Avicena e Averrois. 

Em que sentido e por que a negagio 
das IdCias platbnicas, reinterpretadas como 
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as IdCias por meio das quais Deus criou o 
mundo, constitui a fonte dos erros aristoti- 
licos? Negar as IdCias quer dizer que Deus C 
somente causa final das coisas, que atrai 
para si sem conhecer. 

Consequentemente, Deus niio C criador 
do mundo, niio 6 providente, mas estranho 
ao evento cosmico, soberbamente fechado 
em si mesmo. E continua Boaventura: "Dai 
deriva que tudo o que ocorre 6 casual ou 
fatalmente necessario. E como C impossivel 
que tudo seja casual, os arabes introduzem 
no mundo uma necessidade fatal, conside- 
rando que as substiincias que movem os cCus 
sejam causas necessarias de todos os acon- 
tecimentos" . 

Todavia, onde niio h5 liberdade niio ha 
responsabilidade e, portanto, nem penas ou 
prtmios alCm desta vida. Assim, se tudo proce- 
de necessariamente de Deus, o mundo C eter- 
no, ja que o que existe necessariamente niio 
pode niio ser, niio pode ter principio e fim. 

Dai outro erro: a unicidade do intelec- 
to. Se o mundo C eterno, C preciso admitir 
que existiram infinitos homens e, portanto, 
infinitas almas; e se estas siio incorruptiveis 
(imortais), entiio ha atualmente infinitos ho- 
mens, o que, para Aristoteles, C inadmissi- 
vel. Para superar tal aporia, Averrois afir- 
ma que ha um so intelecto espiritual ou 
imortal para todos os homens, com a con- 
sequente negaqiio de que haja uma felicida- 
de ou uma pena individual ap6s a morte. 

Estas siio algumas consequi?ncias, em 
claro contraste com a doutrina cristii, da re- 
jeiqiio aristotklica da doutrina das IdCias. Dai 
a importiincia da teoria plat6nica das Ideias, 
que Boaventura, seguindo as pegadas de san- 
to Agostinho, repensa e repropbe na forma 
da doutrina do exemplarismo. 

0 s  germes negativos da filosofia aristo- 
tklica podem ser resumidos na possibilida- 
de de conceber o mundo sem Deus, 0.u en- 
tiio com um Deus que seja motor imovel, 
impessoal, sem amor, nem criador nem pro- 
vidente. Para extirpar essa visiio, Boaventura 
elabora a doutrina do exemplarismo, segun- 
do a qua1 em Deus encontram-se as IdCias, 
ou seja, os modelos, as similitudes das coi- 
sas, das mais humildes as mais elevadas. E a 
raziio desse repensamento da doutrina pla- 

t6nica C que as coisas niio procedem de Deus 
por meio de emana~iio inconsciente e ne- 
cessiria, mas siio livremente criadas por ele, 
ou seja, desejadas. E quem quer sabe o que 
quer. Deus e artista que cria aquilo que 
concebeu. 

Com base nessa leitura, o mundo em 
seu conjunto C um livro, no qual reluz a Trin- 
dade que o criou segundo triplo grau de 
express50, isto e, segundo o mod0 do vesti- 
gio, da imagem e da semelhan~a. 0 vestigio 
6 o das criaturas irracionais, a imagem C a 
das criaturas intelectuais e a semelhanqa C a 
das criaturas deiformes. 

Assim, na propria universitas creata ha 
como que uma escada por meio da qual pode- 
se subir at6 Deus: se as coisas siio vestigios al- 
gumas, imagem outras e similitudes de Deus 
outras, C necessario que o homem, para al- 
canqar seu destino, proceda atravCs desses 
graus, partindo do mundo corporeo, que esta 
fora de nos, entrando no espirito, que C ima- 
gem de Deus, e caminhando para a realidade 
eterna, que nos transcende. A especulaqiio tor- 
na-se assim itinerarium mentis in Deum, isto 
C, viagem mistica em direqiio a Deus. 

0 mundo, portanto, esta cheio de si- 
nais analdgicos do divino, que C preciso de- 
cifrar como aliment0 do espirito. Escreve 
Boaventura no ltinerarium: "Quem niio se 
ilumina com o esplendor de coisas tiio gran- 
des como as coisas criadas, C cego; quem 
niio des~er ta  com tantos clamores, C surdo; 
quem, com todas essas coisas, niio se pbe a 
louvar Deus, C mudo; quem, a partir de in- 
dicios tiio evidentes, niio volta a mente para 
o primeiro principio, C tolo". Enquanto os 
antigos divinizavam o mundo e o homem 
modern0 o demitiza, lendo-o com base em 
categorias rigorosamente cientificas, Boa- 
ventura propoe uma interpretaqiio que dis- 
tingue, niio separa, Deus do mundo, para 
que ele niio seja profanado ou desumani- 
zado. 

Ele percebeu o vinculo existente entre 
o carater sacral do  mundo e o caminho 
ascensional do homem, que niio C evasivo, 
mas sim comprometido corn o mundo, ain- 
da que nele niio se dissolva: "Abre os teus 
Ihbios e dedica o teu coraqiio a exaltar e 
honrar Deus em todas as criaturas, para niio 
ocorrer que o mundo todo se insurja contra 
ti. Com efeito, precisamente por isso o mun- 
do lutara contra os insensatos (pugnabit 
orbis terrarum contra insensatos) " . Se o ho- 
mem niio respeita o mundo, entiio o mundo 
se revoltara contra ele. 



0 ateismo nao C apenas um fato inti- 
mo ou da consciincia. Ao considerar o mun- 
do como realidade profana, o homem n i o  
o respeita, mas o explora, rompendo seu 
equilibrio e violando suas leis. Entao, a na- 
tureza se revolta. Basta essa observaqio sobre 
a natureza para libertar a filosofia de Boa- 
ventura do clima de filosofia edificante em 
que frequentemente foi confinada. PI 

Com a tese das rationes seminales, Boa- 
ventura quer dizer que Deus ja emitiu na 
matiria os germes do que surgira na natu- 
reza, e que a aqiio das causas segundas limi- 
ta-se a desenvolver o que Deus semeou. A 
matkria nunca existiu totalmente informe, 
mas tambCm nao foi criada com todas as 
formas atualmente existentes. Ela evoluiu a 
partir do estado de caos original, atraves de 
diferenciaq6es graduais. 

Com a tese de que a matCria tem em si 
as rationes seminales de todas as formas que 
emergirao, Boaventura pretendia, por um 
lado, combater a tese aristotklica segundo a 
qua1 a matCria C puramente potencial e, por 
outro lado, combater a tese dos que priva- 
vam os agentes naturais de qualquer ativi- 
dade, atribuindo tudo a Deus. E por isso 
que ele precisa seu sentido e seu alcance. 
Assim como h i  em Deus uma norma que 
dirige o devir da natureza, isto C, a causa 
exemplar, que pode ser chamada ratio cau- 
salis do efeito, da mesma forma ha na ma- 
tiria algo que dirige a aqio das causas natu- 
rais: trata-se da ratio seminalis, que k como 
que um inicio (incohatio) de forma, uma 
forqa intrinseca posta na matkria desde a 
criaqao. E obvio que, afirmando que Deus 
p6s na matiria os germes de seu desenvolvi- 
mento futuro, Boaventura quer acentuar a 
aqao divina e diminuir, sem suprimir, a a lso  
natural. 

Para todo medieval, o cosmo C total- 
mente dependente de Deus. No entanto, se, 
para Tomis de Aquino, ele tem em si mes- 
mo as razdes de suas atividades, carecendo 
apenas do concurso geral graqas ao qua1 
persiste no ser, ja para Boaventura ele care- 
ce de tal autonomia, necessitando de con- 
curso particular para explicar sua ativida- 
de. 0 Deus do Aquinense "move" a natureza 
enquanto natureza, ao passo que o de Boa- 
ventura a "completa" enquanto natureza. 
Mais do que exaltar sua autonomia, como 
faz Tomas, em consonincia corn sua inspi- 
raqao aristotilica, Boaventura quer revelar 
sua inconsistincia, em consonincia com a 
uanitas uanitatum do Eclesiastes. Tambim 
a partir dessa perspectiva C facil compreen- 
der que a orientaqao de Boaventura C dife- 
rente da de Tomas. 

Assim, graqas ao exemplarismo e as 
rationes seminales, o mundo apresenta-se 
como um palco de sinais - pegada, ves- 
tigio, imagem e semelhanqa de Deus -, 
alias, um templo sagrado, no qua1 se anun- 
cia o mistirio de Deus. Ora, nesse quadro 
exemplarista, como C possivel conhecer as 
coisas sem ascender simultaneamente ao 
exemplar divino? A tese boaventuriana da 
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co-intui~iio pretende precisamente destacar 
que o contato com o objeto implica simul- 
taneamente a percepqio confusa do mode- 
lo divino. Com efeito, a co-intuiqio implica 
o contato direto com o objeto e reflex0 com 
o exemplar. A percepqio do exemplar n i o  C 
direta, mas tambCm n i o  pode ser chamada 
indireta, no sentido mediato e escalonado 
do raciocinio silogistico. A simultaneidade 
da co-intuigiio 6 muito mais consecutiva, no 
sentido de que o intelecto, percebido o exem- 
plificado, o refere imediatamente ao exem- 
plar, que, no entanto, n i o  conhece em sua 
configuraqio divina definitiva. 

Para maior esclarecimento desse nucleo 
doutrinario C oportuno acenarmos para a 
teoria da ilumina@o, que Boaventura pro- 
poe para explicar nosso conhecimento inte- 
lectual. 0 conhecimento sensivel se refere 
aos objetos materiais e se realiza atravCs dos 
sentidos, enquanto o conhecimento intelec- 
tual transcende os sentidos e atinge o uni- 
versal. Todavia, em que se funda tal uni- 
versalidade? E de onde os conhecimentos 
necessarios, como o dos principios primei- 
ros e das verdades matematicas, extraem tal 
necessidade? Um aristotklico teria respon- 
dido que o fundamento da universalidade e 
da necessidade das idiias deve-se a aqiio de 
abstraqio, que liberta das coisas singulares 
e contingentes o que nelas existe de univer- 
sal e necessario. 

Boaventura, porim, mostra-se insatis- 
feito com tal resposta, porque descobre nela 
um residuo de necessidade e auto-suficih- 
cia pagi. Como o homem, as coisas s i o  sin- 
gulares e contingentes e, por si mesmas, n i o  
podem funcionar como fundamento dessa 
necessidade e universalidade. 0 fundamen- 
to, portanto, so pode ser uma luz divina, 
que permite a vinculaqio do finito com os 
exemplares divinos. Com efeito, como C pos- 
sivel conhecer as coisas imperfeitas e con- 
tingentes sem termos a idCia do perfeito e 
necessario? Sem a idCia do infinito, niio C 
possivel conhecer o finito como finito. Em 
relaqiio a qu; o consideramos finito? Devi- 
do a nossa continghcia, Boaventura estava 
convict0 de que as coisas podem gerar co- 
nhecimento imutavel, mas somente quando 
relacionadas com os exemplares divinos. Por 
isso, o conhecimento implica a co-presenqa 
em nos de Deus e das coisas. 

Dai o primado, em nosso espirito, da- 
quele ser purissimo e atualissimo in quo sunt 
rationes omnium in sua puritate. Assim, o 
fundamento de todo o nosso conhecimento 

intelectivo esta no conceit0 de ser que, para 
o nosso espirito, 6 a irradiaqio do ser abso- 
luto, no qual estio as IdCias eternas de to- 
dos os entes. Todavia, o homem n i o  tem 
idCia clara dessa realidade inteligivel, mas 
apenas uma idCia confusa, porque C uma 
irradiagio de Deus ou ainda o sinal de sua 
presenga em nos. 

D~Ms, o howem 
e a pl~validade das fovmas 

Se Deus C o ser ao qual remetemos to- 
das as coisas, C estranha a cegueira do inte- 
lecto, que n i o  sente necessidade dele, sem o 
qual nada pode ver ou conhecer. Pois bem, 
precisamente por estar convencido de que 
tudo fala de Deus, que esta presente em nos 
mais do  que nos em nos mesmos, Boa- 
ventura, mais do que demonstrar sua exis- 
tencia, preocupa-se em refinar ou purificar 
o olhar interior, para que, nele, o homem 
encontre a marca de Deus impressa em sua 
mente e se disponha a aceitar "essa verdade 
que toda criatura proclama". Suas proposi- 
goes podem ser vistas tambCm conio provas, 
porCm, mais do que provas, s i o  exercita- 
tiones ou treinamentos para que o espirito 
saiba captar a presenqa de Deus fora de si, 
dentro de si e acima de si, em aproximaqio 
ascendente que se conclui com a visiio bea- 
tifica. 

Deus esta praesentissimus ipsae ani- 
mae. E at6 o argumento do Proslogion de 
Anselmo, mais do que especifica demons- 
traqiio da existhcia de Deus, C argumento 
que prova a imediata presenqa de Deus em 
nos. Como se pode propor a discuss50 a luz 
graqas a qual nos vemos? Se a noqio de Deus 
como ser absoluto esta na base de todo o 
nosso conhecimento, niio ha necessidade de 
demonstrar sua existikia, mas somente de 
esclarecer sua presenCa, para que nosso lou- 
vor seja consciente. Escreve Boaventura no 
Comentario as Senten~as: "Niio ha louvor 
perfeito se n i o  ha quem aprove, nem ha 
perfeita manifestaqiio se n i o  ha quem en- 
tenda, nem transmissiio perfeita de bens se 
niio h i  quem desfrute. E, como so a criatu- 
ra racional pode aprovar, conhecer a verda- 
de e desfrutar dos dons, as outras criaturas, 
as irracionais, niio se reportam imediata- 
mente a Deus, mas somente atravCs da cria- 
tura racional. Esta, por seu turno, que C ca- 
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paz de louvar, conhecer e assumir outras 
coisas para delas desfrutar, 6 feita para se 
reportar imediatamente a Deus". E, por essa 
relaqio imediata com Deus, o homem C ima- 
gem de Deus. E C imagem graqas i s  suas fa- 
culdades espirituais, como a membria, a in- 
teligcncia e a vontade. 

Por essa riqueza, a alma goza de certa 
independincia do corpo, uma particular ne- 
cessidade de existir por si mesma, a necessi- 
dade de ser substiincia e, portanto, composta 
de matkria e forma. A alma niio C pura for- 
ma, privada de matbia. Sendo capaz de exis- 
tir por si mesma, de agir e de sofrer, a alma, 
como todas as substincias criadas, C com- 
posta de matiria e forma. 0 que n i o  a impe- 
de de unir-se como forma, ou seja, como per- 
feiqio, ao corpo, que por seu turno tambCm 
C constituido de materia e forma. Agosti- 
nianamente, alma e corpo siio duas substiin- 
cias, embora complementares, isto 6, feitas 
uma para a outra. 

Boaven tuva  e T o m ~ s :  

"uma" f& e "duas" filosofias 

E a partir de Cristo que Boaventura 
olha e 16 a hist6ria do homem e do universo 
inteiro. 

A filosofia de Boaventura, portanto, C fi- 
losofia cristii. Boaventura C um cristiio-que-fi- 
losofa e niio um filosofo-que-dtambh-cristso. 

Ele 6 um mistico. Olha o mundo com 
os olhos da fC. A raziio C instrumentum fidei: 
a raziio I& aquilo que a fC ilumina, C grama- 
tica escrita com o alfabeto da fC. 

Por isso, pode-se compreender perfei- 
tamente por que as filosofias de siio Boa- 
ventura e de santo Tomas, de certa forma, 
s i o  incomensuraveis, para usar uma expres- 
s i o  da epistemologia contemporinea. 

Naturalmente, ha pontos em comum, 
pois trata-se de dois fil6sofos cristiios. E toda 
ameaqa contra a f C  os encontra unidos. 

Mas essa concordiincia se d i  a prop6- 
sito das linhas. n i o  da forma. 0 s  dados s i o  
os mesmos, mas vistos sob luz diferente. 

Em 1879, Leio XI11 falou de Tomas e 
Boaventura como de duae olivae et duo 
candelabra in domo Dei lucentia. Mas o que 
se deve destacar logo C que os dois candela- 
bros iluminam as coisas de mod0 diferente. 
Na realidade, a concordiincia n i o  C identi- 
dade. Esta claro que as duas doutrinas fo- 
ram elaboradas com base em duas preocu- 
paq6es diferentes, nunca vendo os mesmos 
problemas sob o mesmo aspecto. Trata-se 
de duas filosofias complementares: a fe em 
Deus C unica. mas as tentativas humanas de 
nos situar na e pela ft s i o  multiplas. 

Em suma, podemos dizer que a fe e' 
libertadora, permitindo-nos e impondo-nos 
que sejamos despreconceituosos, ao passo 
que todas as tentativas humanas sso relati- 
vas (ao tempo, ao espaqo, i cultura da Cpo- 
ca, aos instrumentos disponiveis e assim por 
diante). 
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- esta presente e operante em todo ato cognoscitivo nosso e, por- 
tanto, n lo  h6 necessidade de demonstrar sua existhcia, mas 
basta mostrar sua presenqa em nossa interioridade 

- t como um artista que cria, e, portanto, tem um projeto racional 
que se exprime nas idtias 

- a criagiio se realiza de duas formas: 

- - - -  - 

-, h , 
, ' \ , "raz6es seminais " \,, 

a criasiio parte de um estado de caos, 
por meio de diferenciasdes graduais. 

Mas isso implica que na mattria 
exista uma forma intrinseca, 

ai colocada por Deus 
desde o inicio e que esta, 

como uma semente, 
, se desenvolve no tempo , 

, 

\ \ 
1 

- - 

\ 
. . , 

\ ' exemplarismo , - \ ' i Deus se serve das Idtias \ 
/ de sua mente \ 

/ \ como projeto exemplar ,,) 
/ , do mundo que cria ,/ 

\ 

o criado t sinal de Deus em varios niveis: 
como vestigio (para os entes sensiveis), 

como imagem (para o homem), 
como semelhan~a (para as realidades deiformes). 

0 mundo 6, portanto, 
uma escada que permite ao homem ascender at6 Deus. 

Tudo fala de Deus. 

homem 
Deus esti presente no homem. 
0 homem t imagem de Deus 

pelas suas faculdades espirituais 
da membria, do intelecto, da vontade e do conhecimento 

conhecimento e co-intui~iio 
o conhecimento, mesmo o sensivel, 

implica o universal e o conceit0 de perfei~lo. 
Isso se explica com o fato de que o homem, 

no momento em que colhe "o exemplificado", 
ou seia, a coisa criada sobre a base do exemplar ideal, , . 

co-intui tambem o exemplar (= Idtia na mente de Deus). 
Mas esta co-intui@o pode ocorrer apenas por iniciativa de Deus (= ilumina@o) 
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H AS seis etapas 
para chegar a Dew 

No Itinerdrio do alma a Deus, Booven- 
turo individuo os etopos qua d precis0 psr- 
corrsr poro chegor o Dsus: o hornern sobrs o 
tsrro d viajor a dsve otrovessor o desert0 
dests rnundo antes de chegor o Deus. 8s 
principois stopos sbo os ssguint~s: 

I) o considerag60 cloquilo que esM foro 
de nos, no rnundo Fisico; 

2) o considsrogbo doquilo que sstd 
dentro ds nos, em nosso olrno; 

3) o considsrogdo doqu~lo qus sstd oci- 
mo de nos, por maio de Jesus Cristo. 

1 .  No inicio deste it~nerdrio, invoco o pri- 
meiro Principio, do qual, como "Poi do luz", des- 
cende toda ilumina(60 espir~tual, "toda colsa 
excelente e todo dom perfeito". lnvoco o eter- 
no Pai por meio de seu Filho e nosso Senhor 
Jesus Cristo, para qua, pelo intercessbo da 
santissima V~rgem Maria, mbe do mesmo Deus 
e Senhor nosso Jesus Cr~sto, e do beato Fran- 
c~sco, nosso gula e nosso pai, "queira iluminar 
os olhos" de nossa mente, "para guiar nossos 
passos sobre o cammho daquela paz" "qua su- 
para toda compreens60". Paz que o Senhor nos- 
so Jesus Cristo anunciou e deu ao mundo e que 
foi pregada por nosso pal Francisco, o qua1 anun- 
clava a paz no inicio e no fim de toda sua pre- 
ga(60, auguravo a paz toda vez que d~rigia a 
saudaq50, anelava a paz do &xtase toda vez 
que se abandonava b contempla(60, como ver- 
dade~ro c1dad6o daquela Jerusalbm celeste, a 
proposto do qua1 um verdadeiro homem de paz, 
que "se conservava em paz tambbm com aque- 
les que odiavam a paz", d~z: "lnvocai paz para 
Jerusalbm". Ele, com efeito, sabio que o trono 
de SalomBo est6 fundado apenas sobre a paz, 
dado que est6 escrito: "Na paz colocou sua 
sede, e sua morada em Sibo". 

2. Portanto, uma vez que tambbm eu pro- 
curclvcl com espirito ordente esta paz, a exern- 
plo do beatissimo pai Francisco - eu que, pe- 
cador e totalmente indigno, tom0 seu lugar como 

sbtimo sucessor a servigo da Ordem -, suce- 
deu qua, trmta e tr6s anos depois de sua mor- 
te, por inspirqbo divina me ret~rei sobre o monte 
Rlverne, como em um lugar tranqijilo para sa- 
tisfazer meu desejo amoroso de paz interior; e 
naquele Iugar, enquanto meditava sobre alguns 
cam~nhos que permltem b nossa alma ascen- 
der a Deus, apresentou-se a mim entre outras 
considera@es aquele milagre que justamente 
ai aconteceu ao beato Francisco, quando Ihe 
apareceu um serafim alado em forma de crucifi- 
xo. Parando para consideror esta visbo, imed~a- 
tamenta compreendi que ela colocava diante 
dos olhos o &xtase ao qua1 o proprio Francisco 
chegaro no contemplag60, e o caminho que a 
ele conduz. 

3. Com efeito, as seis asas do serafim 
podem signif~car retamente as seis elevagdes 
~luminadoras que, como etapas ou estados 
preparatorios, d~spdem a alma a chegar bqus- 
la paz que ela atinge no rapto extdtlco pro- 
prio da sabedoria crist6. € o ljnico caminho que 
a ela conduz 6 aquele ardentissimo amor pelo 
cruc~fixo que transformou Paulo em Cristo, "de- 
pols de t&-lo raptado ath o tercelro cbu", de 
mod0 a fazlz&-lo exclamar: 'Ystou crucrhcado com 
Cristo; n6o sou mais eu que vivo, mas B Cristo 
que vive em mim". Este amor pelo Cruc~ficado 
compenetrou a tal ponto a olma de Francisco 
que se manifestou em sua carne, quando, por 
dois anos, antes de sua morte, ele carregou 
impressos no proprio corpo os santissimos es- 
tigmas da pa~xdo. Rs sels asas do serafim fa- 
zem compreender, portanto, as seis sucessl- 
vas iluminagdes espiritua~s, que, a partlr das 
criaturas, conduzem at6 Deus, ao qua1 ningubm 
chega pelo reto caminho a n6o ser por meio 
do Crucificado. Com sfelto, "quem nbo entro 
pela porta do redil, mas sobe por alguma ou- 
tra parte, este 6 um ladr6o e um predador". 
Ro contrdrio, "quem entrar por esta porta, en- 
trard e saird e encontrard pastagem". Par isso, 
Jodo af~rma no Rpocal~pse: "Oem-aventurados 
aqueles que lavam suas vestes no sangus do 
Cordeiro, pols assim ter6o poder sobre a dr- 
vore do v~da e entrar6o na cidade pelas por- 
tas", como querendo dizer qua n6o se pode 
entrar, com a contempla@o, na Jerusalbm ce- 
leste, a n6o ser transpondo aquela porta que 
b o sangue do Cordeiro. Nem, com efeito, se 
estd de algum modo preporado para a con- 
templa@o dos realidades divinas, que condu- 
zem a0 arrebatamento extdtico da alma, sendo 
com a condigdo de ser, como Daniel, "homem 
de desejo". Ora, s6o dois os meios que ge- 
ram em nos este desejo: o grito do oro@o que 
prorrompe. fremente, "do gemido do coragdo", 
e o fulgor do reflex60, que faz a alma voltar- 
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se para a luz com o m6ximo imediatismo e in- 
tensidade. 

4. Convido, portanto, o leitor a gemer, pri- 
meiramente, ped~ndo a Cristo cruc~ficado, cujo 
sangue nos purifica das impurezas do vic~o, para 
que n6o creia que Ihe seja suficiente a leitura 
ssm a compungdo, a reflexdo sem a devog60, 
a busca sern o impulso do admiragdo, a pru- 
d&ncia sern a capacidade de abandonar-se b 
alegria, a atividade separada da religiosida- 
de, o saber separado da caridade, a intelig&n- 
cla sern a humildade, o estudo n6o apo~ado 
pela graga divina, o espelho da real~dade sern 
a sabedoria inspirada por Deus. Proponho por 
isso as reflexbes segulntes a todos os que s6o 
mov~dos pela graga de Deus, aos humildes e 
aos piedosos, bqueles que s6o animados pelo 
arrependimento e pela devogao; a todos aque- 
les qua, ungidos corn "o oleo do verdadeira ale- 
gria", amam a sabedoria divina e a buscam com 
ardente desejo; a todos os que pretendem 
dedicar-se inteiramente a louvar a Deus, a ad- 
mirar suas perfeigbes e a degustar sua dogura, 
fazendo por&m notar que pouco ou nada vale 
o espelho constituido pela real~dade externa, 
caso o espelho interior de nossa alma n6o es- 
teja perfeitamente polido e nitido. Por isso. 
homem de Deus, empenha-te, antes de tudo, 
a ouvir a voz da consci&ncia que te chama a0 
arrependimento, e depois eleva os olhos aos 
raios da sabsdoria que se refletem naqueles 
espelhos, de modo que n6o acontega que jus- 
tamente a consideragdo daqueles raios dema- 
siadamente luminosos te lance em uma treva 
mais profunda. 

5. Considerel oportuno subd~vid~r a obra 
em sets capitulos, encimando-os com titulos que 
facilitassem a cornpreens60 do conte6do. Final- 
mente, convido o leitor a Ievar em conta mais a 
1nteng60 do autor do que os resultadas de seu 
trabalho; mais o significado de tudo o que afir- 
ma do que o est~lo sem enfetes; mais a verda- 
de do que uma forma burilada; mais aquilo que 
manthm vivo o afeto do que aquilo que torna 
erudita a intelig&ncia. Para consegulr tal esco- 
po, n6o & precis0 examinor com pressa e negll- 
g&nc~a o desdobramento destas reflexdes, mas 
medit6-las com a m6xima ateng6o. 

2. As etapas da ascens8o a Deus: 
como se conhece Deus especularmente 
por meio de seus vestigios no universo 

1 .  "Feliz o homem cujo apoio est6 em ti! 
No vale de 16grimas, no lugar em que foi colo- 
cado, ele dacidiu ascender a ti". Dado que a 
bem-aventuranga consists apenas na Fruigbo do 
sumo Bem, e o sumo Bem & uma realidade trans- 

cendent~ em relagdo a nos, ninguhm pode che- 
garb bem-aventuranga ss n60 se elevar acima 
de SI mesmo, n6o em sentdo fisico, mas em 
virtude de um impulso do coragbo. Por outro 
lado, n6o podemos nos slevar acima de nos se 
uma forgo superior a nos ndo o permltir. Com 
efeito, por mais que nos disponhamos ~nterior- 
mente a esta ascensdo. de nada serve tudo 
aquilo se o auxilio de Deus n6o nos socorrer. 
Ora, o auxil~o de Deus socorre aqueles que o 
invocam de todo coragao, com humildade e 
devog6o; isto &, aqueles que por ele anelam 
neste vale de 16gr1mas por melo de ardente 
oragdo. fl oragdo, portanto, & a fonte e a ori- 
gem de nossa elevag6o a Deus. Por isso, Dio- 
nisio, em sua obra Da Mptico Thaolog~o, pro- 
pondo-se a nos indicar os meios par6 chegar 
ao rapto da alma, p6e em prlmelro lugar a ora- 
g6o. Oremos, portanto, e d~gamos ao Senhor 
Deus nosso: "Conduze-me, Senhor, em tau ca- 
m~nho e entrarei em tua verdade; alegre-se meu 
coragao, para que tema o teu nome". 

2. Rss~m orando, somos ilum~nados de 
modo a conhecer as etapas da ascensao a 
Deus. Com efeito, para nos homens, em nossa 
atual condig60, toda a realidade constitui uma 
escada para ascender a Deus. Ora, entre as 
coisas, algumas s6ovestigio de Deus, outras sua 
imagem; 6lgumas s6o corporeas, outras espirl- 
tuais; algumas s6o temporais, outras s6o imor- 
tais; e, portanto, algumas est6o fora de nos. 
outras, ao contr6r10, em nos. Por conseguinte, 
para chegar 2.1 considerag60 do primeiro-~rinci- 
pio, que & puro espirito, eterno e transcenden- 
te, & necess6rio que passemos antes pela con- 
sideragdo de seus vestiqios que s6o corporeos, 
temporais e externos anos, e isto, signif~ca ser 
conduzidos no caminho de Deus. E necessdno, 
finalmente, que nos slevemos ao que & eter- 
no, puro espirito e transcendente, f~xando com 
atengdo o olhar sobre o prime~ro Pr~ncipio, e 
lsto significa alegrar-se com o conhecimento de 
Deus e com a adorag60 de sua majestade. 

3. Estas tr&s etapas constituem, portanto. 
a viaqem de tr&s dias na sol1d60, as tr&s luzes 
que "0s ~luminam no decorrer de uma so jorna- 
do, da qua1 a primera & semelhante Bquela do 
crepusculo, a segunda bquela da manha, a ter- 
celra bquela do melo-dia. Elas espelham tam- 
bGm os tr&s modos nos quais as coisas exis- 
tam, isto 6. na rnathr~a, na intelig6ncia criada e 
na arte eterna, e com refer&ncia aos quais fo~ 
d~to: "seja feito", "fez" e "foi feito" e, ainda, 

corporea, esp~r~tual e d~v~na - presentes em 
Cristo, que & a escada para nosso ascens60. 

4. fl estas tr&s etapas progressivas 
correspondem, em nossa alma, tr&s modos di- 
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versos segundo os quais ela considera as COI- 

sas. Com o primeiro se volta para as realida- 
des corporaas, externas a nos, e 6 chamado 
animalidade ou sensibil~dade; com o segundo, 
volta-se para si mesma, sem sair de si, e & cha- 
mado espirito; com o terceiro, que & dito men- 
te, a alma se volta para as real~dades qua a 
transcendem. R partir de todas estas coisas, a 
alma deve se preparar para ascender a Deus, 
para que sle seja amado "corn toda a ments, 
com todo o coragbo, com toda a alma": n~sto 
conslste a perfeita observdncia do Lei e, ao 
mesmo tempo, a sabsdoria cristd. 

5. Mas cada um dos modos acenados se 
desdobra, conforme consideremos Deus como 
"alfa e 6msga", ou entbo enquanto vemos Deus, 
em coda um dos modos acenados, como por 
meio de um espelho ou como dentro de um 
espelho, ou entbo enquanto coda um destes 
modos de consideror Deus & assumido em sua 
pureza s em conexdo com os outros. Segue- 
se, necessariamente, que as tr&s etapas prrnci- 
pais de nossa ascensao se tornam sels, de 
modo qua, assim como Deus em seis d~as criou 
toda a realidade e no sbtimo repousou, tam- 
b&m o microcosmo, isto &, o homem, seja con- 
duz~do, de modo sumamente ordenado, atra- 
v&s de seis ~luminagbes sucsssivas, ao repouso 
da contempla@o. Esta sub~da & simbolizada 
por seis degraus que conduziam ao trono de 
Salombo; tinham seis asas os serafins vistos 
por Isaias; depo~s de seis dias Deus "chamou 
Mois&s do nuvem" e "depois de seis d~as", con- 
forme refere Mateus, Cristo "conduziu os disci- 
pulos sobre um monte e se transfrgurou dionte 
deles". 

6. R essas seis etapas de nossa ascen- 
sbo a Deus correspondem as seis faculdades 
da aha ,  por melo das quais nos elevamos das 
realidades inferiores ds superloras, das exter- 
nos a nos Bs Internas, das realidades tempo- 
rais 6s eternas. Estas faculdades sbo o senti- 
do, a faculdade imaginat~va, a razdo, o ~ntelecto, 
a ~ntelig&ncia e a parte mals elevada do men- 
te, que & chamada tamb&m centelha da sind&- 
rese. Essas faculdades, presentes em nos por 
natureza, foram deformadas pela culpa e res- 
tauradas pela gra<a; ora, & necess6rio purific6- 
las mediante a prdtica da justlp, exerc~tb-las 
por meio do ci&ncia e torn6-las perfeitas em 
v~rtude da sabedoria. 

7. Com efeito, segundo a constitui@o on- 
gin6ria de sua natureza, o homem foi criado 
capaz de chegar ao repouso da contemplagbo, 
e por rsso "Deus o colocou no jordtm das deli- 
cras". Porhm, afastando-se do vardade~ra luz 
para voltar-se ao bem passagelro, ele proprio, 
por causa de sua propria culpa, e toda a sua 

descend&ncia por causa do pecado original, 
foram prostrados por terra. 0 pecado original 
corrompeu de dois modos a natureza humana. 
isto 6, na mente com a 1gnor6ncia e na carne 
corn a concupisc&ncia, de modo que o homem, 
enceguecido e prostrado por terra, jaz nas tre- 
vas e n6o consegue ver a luz do c&u, a menos 
que a grap e a justl~a venham em seu auxilio 
contra a concupisc&ncia, a ci&nc~a e a sabedo- 
ria contra a ignordnc~a. Tudo isso ocorra por msio 
de Jesus Cristo, "qua se tornou por nos sabe- 
doria e justi~a e santifica@o e reden@o". Ele, 
sendo "poder de Deus e sabedoria de Dsus", 
Verbo encarnodo "cheio de grqa e de verda- 
dew, nos deu "a grqa e a verdade", isto &, in- 
fundiu em nos a grqa do caridade que, nas- 
cendo "de um corqbo puro, de uma consci&ncia 
boa e de uma f6 sem fingimento", torna reta 
toda a nossa a h a  em seus tr&s aspectos dos 
quais falamos anter~ormente. Cristo nos ensi- 
nou tamb&m a c~&ncia do verdade conforme as 
tr&s formas da teologia, rsto 6, da teologia sim- 
bolica, do teologia propr~amente dita e da teo- 
logia mistica, a fim de que nos, graqx d teolo- 
gia simbolico, nos slrvamos retamente das 
realidades sensiveis, mediante a teologia pro- 
prlamente dita nos sirvamos retamente das rea- 
lidades inteligivsis, por meio da teolog~a misti- 
ca sejamos raptados no &xtase que excede as 
capacidades de nossa mente. 

8. €, portanto, necess6rio que quem queira 
ascender a Deus, depo~s de ter evitado cair na 
culpa que corrompe nossa natureza, exerclte as 
faculdades naturais das quais antes se falou, 
para obter, med~ante a oragbo, a grata que rea- 
bilita; por meio de reta conduta de vida, a jus- 
tiga que pur~fica; por meio da med~tagio, a ci&n- 
cia que ilumina; e, por meio da contemplagdo, 
a sabedoria que nos torna perfeitos. Portanto, 
como ningubm pode chegar d sabedoria a nbo 
ser por meio da grap, da justi~a s da ci&nc~a, 
da mesma forma nbo se pode chegar d con- 
templagbo a ndo ser pel0 med~tagdo penetran- 
te, pela conduta de vlda santa s oragbo devota. 
Como, portanto, a graga constitu~ o fundamanto 
da retiddo da vontade e da ilumlnagdo de uma 
razbo penetrante, tambhm & nscess6r10, antes 
de tudo, orar, depois viver santamante e, por 
fim, aplicar-se d cons~dera@o da verdade e, 
apl~cando-se a ela, ascender gradativamente 
at& chegar oo monte excelso, "a S~do", onde 
"se contemple o Deus dos deuses". 

9. Portanto, dado que & preclso prlmelro 
subir e depo~s descer a escada de Jaco, colo- 
quemos a primeiro etapa de nossa oscensdo 
emba~xo, cons~derando todo este mundo sen- 
sivel como um espelho, por melo do qua1 pos- 
samos nos elevar a Deus, sumo artifice, de 
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modo a ser os verdadeiros hebreus que pas- 
sam do Egito para a terra prometida a seus pais, 
os verdadeiros cristdos que passam com Cristo 
"deste mundo ao Poi", os verdadeiros amantes 
do sabedoria que nos chama, dizendo: "Vinde a 
mim vos todos que me desejais e sac~ai-vos de 
meus frutos". "Com efeito, do grandeza e da be- 
leza das criaturas pode-se conhecer seu cr~ador". 

10. Ora, a sumo pot&ncia, a sumo sobs- 
doria e a sumo bondade do criador resplan- 
decem nos coisas criadas, nos tr&s modos se- 
gundo os quais os sentidos do corpo tornam 
conhecido este fato ao sentido interno. Com 
efeito, os sentidos do corpo prestam seu servi- 
GO b faculdade intelectiva seja quando lndaga 
mediante a razdo, como quando cr& com uma 
adesdo de fb, corno tambhm quando contem- 
pla intelectivamente. Quando contempla, ela 
considera a exist&ncia atual das colsas; quan- 
do cr6, considera o desenvolvimento que & pro- 
prlo delas; quando se serve da razdo, as consi- 
d e r ~  na forma excelente de sua potencialidode. 

1 1 .  Em primeiro lugar, quando o olhar 
daquele que contempla considera as coisas em 
si mesmas, v& nelas o peso, o numero e a me- 
dda; v6 o peso em rela<do ao lugar para o 
qua1 ele a faz tender, o nirmero por melo do 
qua1 se distinguem uma da outra, a medida 
mediante a qua1 sdo delimitadas reciprocamen- 
te. Em virtude disso, v& nelas a dimensdo, a 
harmonia e a ordem, e tambhm a subst8ncia, a 
capacidade operativa e a atividade. Tudo lsso 
Ihe permite elevar-se das colsas, corno de um 
vestig~o, ao conhecimento da lmensa pothcia, 
sabedoria e bondade de seu criador. 

12. Em seguida, o olhar de quem conside- 
ra este mundo do ponto de vista da ft: dirige a 
propria atengdo b sua origem, ao seu curso e ao 
seu fim. Com efeito, "pela fh" cremos que "o uni- 
verso foi formado pelo Verbo de v~da"; pela f& 
cremos que tr6s leis - isto 6, de natureza, da 
Escritura e de grqa - se sucedem e se sucede- 
ram, e se desenvolveram no tempo com ordem 
regulariss~ma: pela f& cremos qua o mundo terd 
fim com o juizo f~nal. Podemos descort~nar, de 
tal modo, na origem do mundo a pot&ncia do 
sumo Pr~ncip~o, no desenvolvimento do mundo 
sua prov~d&nc~a, e no f~m do mundo sua just~ga. 

13. Por f~m, o olhar de quem lndaga me- 
diante a razdo v& algumas realidades apenas 
exlstlrem; as outras, existlrem e vlverem; outras, 
depois, ex~stirem, vlverem s discern~rem. Rs prl- 
meiras sdo as menos elevadas, as segundas 
ocupam um lugar ~ntermedidrio, as terceiras sdo 
as mais elevadas. V&, igualmente, que algu- 
mas realidades sdo apenas corporeas, outras 
sdo em parte corporeas e em parte espirituais. 
e d~sso percebe que exlstem real~dades pura- 

mente espirituais, melhores e mais elevadas em 
relagdo 6s precedentes. V$, a~nda, que algu- 
mas realidades, como as terrenas, estdo sujei- 
tas b mudan<a e b corrupgdo, e que outras, como 
as celestes, estdo sujeitas b mudanp, mas ndo 
b corrup~do, e disso percebe que ex~stem rea- 
lidades ndo sujeitas nem d mudanca nem b 
corrupgdo, como as divinas. 

Portanto, dessa realidade visivel o inte- 
lecto se eleva d considerag60 do pot&ncia, sa- 
bedoria e bondade de Deus, existente, v iva- 
te, ~nteligente, puramenteespiritual, incorruptivel 
e imut6vel. 

14. Esta considerag60 se amplia, depois, 
conforms as sete caracteristicas das crlaturas 
- que constituem sate testemunhos da pot&n- 
cia, sabedoria e bondade de Deus - isto 6 ,  
caso se detenha para examlnar a origem, a 
grandeza, a mult~plicidade, a beleza, a plenitu- 
de, o atividade e a ordem de todas as coisas. 
Com efeito, a ongem das colsas, na obra dos 
seis dias, quanto b sua cria@o, b sua reciproca 
distincdo e b sua beleza, proclama a pot&ncia 
de Deus que criou do nada todas as colsas, a 
sua sabedoria que l~mp~damente as d~stingu~u 
uma da outra, a sua bondade que generosa- 
mente dotou a todas de beleza. R grandeza 
das colsas, portanto, tanto quanto ao seu com- 
primento, largura e profund~dade, corno quan- 
to 2.1 excel6ncia de seu poder, que se expande 
em comprlmento, largura e profund~dade, segun- 
do se man~festa no ~ I ~ U S ~ O  da luz, seja quanto 
b efic6cia com a qua1 elas operam de modo 
penetrante, continuo e extenso, como aparece 
na operagdo do fogo, manifests com clareza a 
imensa pot&ncia, sabedoria e bondade do Deus 
tr~no, o qua1 permanece em todas as colsas com 
sua pothncia, presenca e ess&ncia, embora ndo 
c~rcunscrlto por nenhuma delos R mult~plicidade, 
pols, das coisas, cons~derada em relacdo b sua 
d~vers~ficagdo conforme o g&nero, o esp&c~e e 
as caracterist~cas ind~viduais, na subst6ncia, na 
forma ou figura, na capacidads operatlva, albm 
de toda aval~agdo humana, faz compreender e 
man~festa abertamente a ~ncomensurabil~dade, 
em Deus, dos tr&s atr~butos menc~onados. Por 
sua vez, a beleza das colsas, considerada em 
rela<do 2.1 variedode de luzes, f~guras e cores 
presentes tanto nos corpos simples como nos 
compostos, como tambbm nos orghicos, nos 
corpos celestes asslm como nos minerals, nos 
pedras como nos metals, nos plantas como nos 
an~mais, proclama com toda evid&ncia os tr&s 
atributos menc~onados. Rnalogamente, estes 
860 manifestados pela plen~tude das coisas, 
razdo pela qua1 a mathr~a t: plena de formas, 
presentes nela corno raz6es sem~nais; a forma 
& plena de for~a operativa, conforme sua po- 
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t&ncia de agir, e a pot&ncia operativa & plena 
de efe~tos, em conforrnidade com sua capaci- 
dads de atu6-10s. R operaq30, pois, & multi- 
pla, enquanto & operagdo da natureza, enquan- 
to & operagdo do artifice, enquanto & operas60 
moral: ela, com sua multipla variedads, rnostra 
a imenslddo daquela pot&ncia, sabedoria 
ordenadora e bondade que & "causa do exist~r, 
critbrio do entender e ordenasdo do viver" de 
todas as colsas. Albm disso, a ordern das coi- 
sas, como aparece pelo livro da criagdo, em re- 
lasdo ao critbrio de sua dura@o, de sua coloca- 
<do e de seu influxo, isto 6, em relagdo a se 
estar dlspostas conforms um antes e um depois, 
em uma posigdo mais ou rnenos elevada e con- 
forms rnaior ou menor dignidade, faz compreen- 
der corn clareza a proemin&ncia, a sublimidade 
e a dignidade do primeiro Principio quanto 2.1 sua 
infinita pot&ncia. Ro invhs, a ordem encontr6vel 
nos leis, nos preceitos a nos julgamentos con- 
tidos no livro da Escritura faz cornpreender a 
imensiddo de sua sabedoria. Por firn, a ordern 
dos sacramentos divinos, dos benefic~os e das 
recompensas no corpo da Igreja manifesto sua 
lmensa bondade, de rnodo que por esta mes- 
ma ordem sornos conduz~dos pela mdo, e corn 
plena evid&ncia, ao Principio primeiro e sumo, 
qua & potentisslmo, sapientissirno e otimo. 

15. Cego 6 ,  portanto, quern ndo & ilurni- 
nado pelos 1numer6veis esplendores das reali- 
dadas criadas; surdo, quem ndo & despertado 
pelas vozes tdo nurnerosas; rnudo, quern n60 B 
impelido a louvar a Deus pela consideragdo de 
todos estes seus efeitos; idiota quern, a partlr 
de tantos sinais, ndo reconhece o pr~meiro Prln- 
cipio. Rbre, portanto, teus olhos; tende as ore- 
lhas de teu espirito; abre teus l6bios e disp6e 
teu cora<do de rnodo a poder ver, ouvir, louvar, 
arnar e adorar, c$orificar e honrar teu Deus em 
todas as criaturos, a firn de que o unlverso in- 
teiro ndo se lnsurja contra ti. Por este motlvo, 
corn efeito, "o universo se lan<ar6 contra os idlo- 
tas" e, ao contrdr~o, ser6 rnotivo de gloria para 
aqueles s6b1os que podern af~rrnar, conforrne a 
palavra do profeta: "Tu me alegraste, Senhor. 
corn tuas obras, e eu exultarei corn a obra de 
tuas mdos". "Qudo adrnirdve~s sdo tuas obras, 
Senhor! Tudo flzeste corn sabedoria e a terra 
est6 chela de tuas riquezas". [ . . . I  

3. 0 arrebatamento mistico da alma, 
no qua1 concede-se o repouso ao intelecto, 
enquonto o afeto se derrama 
totalmentr em b u s  

1 .  Rs seis considera@es percorridas sdo 
corno os seis degraus do trono do verdadeiro 
Salorndo, por rneio dos quais se chega 6 paz, 

onde aquele que & verdadeiramente pacifico 
repousa na alma cheia de paz, como em uma 
Jarusalbm interlor. Elas sdo tambCm como as 
seis asas do querubirn, ern virtude das quais a 
alma do verdadeiro conternplativo, plena da ilu- 
minagdo da sabedoria celeste, est6 ern grau 
de elevar-se para o alto. Elas 560, igualmente, 
como os primeiros seis dias, durants os quais a 
alrna deve exercitar-se para chegar finalmente 
ao repouso do s6bado. Nossa alma teve a in- 
tuisdo de Deus fora de s ~ ,  atravCs de seus ves- 
tigios e em seus vestigios; em si, mediante sua 
imagem e em sua irnagsrn; acirna de si, pela 
semelhanp do luz divina, que resplandece aci- 
ma de nos, e na mesrna luz, o quanto & possi- 
vel em nossa condisdo de peregrinos e b rnedi- 
da qua ela se exercita na contempla<do. 
Quando nossa a h a  chegou enfirn, na sexta 
etapa, a conhecer especularmente, no Principio 
primeiro, sumo e "mediador entre Deus e os 
hornens", Jesus Cristo, realidades que de ne- 
nhurn modo podem ser encontradas nos criatu- 
ras e que excedem toda capacidade indaga- 
dora do intelecto hurnano, resta-lhe transcender 
e ultrapassar - mediante o conhecimento es- 
pecular dessas realidades - ndo apenas este 
mundo sensivel, mas tambhrn a si rnesrna. Nes- 
to passagern, Cristo 6 "carninho e porta", Cristo 
& escada e veiculo, corno "o propic~atorio colo- 
cado sobre a arca de Deus" e "o rnlstbrio es- 
condido nos s&culos". 

2. Rquele que olha este "prop~ciatorio", 
dirigindo o olhar ~nteiramente para ale, e corn 
f&, esperanga, caridade, devoq50, admirqdo, 
exulta$io, estirna, louvor e jljbilo o olha nova- 
mente fixado na cruz, faz corn ele a p6scoa, 
isto 6 ,  "o trdns~to", para atravessar o mar Ver- 
rnelho por rneio do trave da cruz e, saindo do 
Egito, entrar no deserto. R i  degusta o man6 
escondldo e repousa corn Cristo no sepulcro, 
corno se estlvesse exteriorrnente morto, e to- 
davia ouvindo, o quanto & possivel nesta con- 
d1gdo de peregrinos, aquilo que foi dito ao la- 
drdo un~do a Cristo: "Hoje estards cornigo no 
paraiso". 

3. Esta passagern foi rnostrada tornbhrn 
ao beato Franc~sco, quando, no arrebatamento 
ext6t1co da conternpla<do sobre o 6pice do 
monte - onde desenvolvi ern rneu dnimo es- 
tas considera@es que forarn escritas - Ihe apa- 
receu o serafirn com seis asas, pregado no cruz, 
corno eu e rnuitos outros ouvlmos de urn corn- 
panhe~ro seu, que com ele estava naquela cir- 
cunstdncia. Rqui ele realizou a passagern para 
Deus, por rneio do rapto extdtico da contem- 
plagdo, e foi posto como rnodelo de perfeita 
conternpla<do, como antes fora rnodelo de 
asdo, como novo "Jaco e Israel", para que por 
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rnelo dele, mas corn o exemplo do que com a 
palavra, Deus conv~dasse todos os hornens ver- 
dadeirarnente espiritua~s a esta passagem e a 
este arrebatarnento ext6t1co do alma. 

4. Nesta passagern, porhm, para que ela 
seja perfeita, Q necess6rio que todas as ativi- 
dades intelectuais sejam deixadas de lado e 
que o Clpice do afeto se fundaments e se trans- 
forrne inteirarnente em Deus. Este estado 8 rnis- 
tic0 s sscretissimo, e "ninguCm o conhece a nbo 
ser quern o recebe", nern o recebe sen60 quem 
o deseja, nern o deseja sen60 quern est6 ~nfla- 
mado at8 o intimo pelo fogo do Espirito Santo, 
que Cristo rnandou sobre a terra. E justarnente 
por isso o Rpostolo afirma que esta sabedorla 
rnistica f o~  revelada por obra do Espirito Santo. 

5. Para chegar a este estado, a natureza 
nada pode s pouco se pode fazer; & preciso, 
portanto, conceder pouco b busca e muitissimo 
b cornpun@o; pouco b lingagern exterior e rnui- 
tiss~mo b alegria interior; pouco 6 palavra e ao 
escrito s tudo ao dorn de Deus, isto 8, ao Espi- 
rito Santo; pouco ou nada ds criaturas e tudo d 
Ess&nc~a criadora, ao Pal, ao Filho e ao Espirito 
Santo, dizendo corn Dionisio ao Deus-Tr~ndade: 
"6 Tr~ndade, que transcendes toda ess&ncia; o 
Deus, que transcendes a divindade, 6 supremo 
rnestre da teologia cristb, guia-nos at& o vhrti- 
ce de todo coloquio rnistico, qua supera todo 
conhecirnento, toda luz, toda altura; onde os 
extrernos, absolutes e 1mut6ve1s mist8rios da 
teologia se ocultarn nas trevas, para al8m de 
toda luz, de urn sil&nc~o que ensma escondi- 
damente, em urna escurid60 profundiss~ma, que 
transcende toda clareza e toda luz, na quo1 toda 
real~dade resplandece, e que preenche al8m 
de toda rned~da o lntelecto corn o esplendor de 
inirnagin6veis bens invisiveis". lsto se deve dl- 
zer a Deus. Ro arnlgo, pelo contrbrio, para o 
qua1 sbo escritas estas pdginas, diga-se corn o 
proprio Dionisio: "Tu podes, arnigo, depois de 
urn caminho tornado seguro, em rela@o 6s con- 

templa<des rnisticas, cornportar-te deste rnodo: 
deixa de lado a ativ~dade dos sentidos e do 
~ntelecto, as reolidades sensivsis e as invisi- 
veis, tudo aquilo que Q e tudo aquilo que nbo 
C, a, ignorando tudo, volta-te, o quanto te for 
possivel, b un~dade daquele qus transcende 
toda ess&nc~a e todo saber. Rbandonando tudo 
e llvre doravante de todo vinculo, enquanto 
transcendes a t~ rnesmo e todas as colsas ern 
urn ~rnpulso incomensur6vel e perfeito de tua 
alma tornado pura, ascender& ao raio do treva 
divina, qua supsra toda ess&ncia". 

6. Se, enfirn, te perguntas corno isso acon- 
tece, interroga a grata, nbo a doutrina; o de- 
sejo, n6o a intelig&ncia; o gernido da orqbo, 
nbo o estudo e a leitura; o esposo, nbo o rnes- 
tre; Deus, nbo o hornern; a treva, nbo a lm- 
nosidade; nbo a luz, mas o fog0 que tudo ~nfla- 
ma e qua transports para Deus corn o ~mpulso 
da cornpun<bo e o afeto mais ardente. Deus 8 
este fog0 e seu "lor est6 ern Jerusal6rn", Cristo 
acende este fogo no irnpeto arnoroso de sua 
ardentissirna paix60, e o prova verdadeirarnen- 
te apenas aqusle que d~z: "Minha alma dese- 
jou o estrangularnsnto e meus ossos a rnorte". 
Quern ama esta rnorte pode ver Deus, pois & 
indubitavelmente verdadeira esta aflrmaq30: 
"Nenhurn hornern pode ver-me e perrnanecer 
vlvo". Morrarnos, portanto, e entremos na treva; 
~rnponharnos sil&ncio bs preocupa<des, aos 
desejos. bs irnagens sensivsis; passernos corn 
Cristo crucificado "deste mundo para o Poi", a 
fim de qua, quando nos houver mostrado o Pai, 
digarnos corn Filipe: "Basta-nos"; ouqxnos com 
Paulo: "Basta-te mmha grap"; exultsrnos corn 
Davi, dizendo: "Desfalecern minha corns e rneu 
corcqbo, Deus de rneu coraq50, e rninha porcbo 
8 Deus eternamente". "Seja bandito o Senhor 
eternarnente e todo o povo diga: Rssirn seja, 
assirn seja". Rrn&rn. 

Boaventura, 
Itinsr6no da almo o Dsus. 



CapitMlo dkcilno quint0 

Se para Averrois a filosofia gozava de substancial autonomia em rela@o a 
fe e nSo tinha necessidade de alguma integraqao, para Siger de Brabante (por 
1240-1 284), grande representante do averroismo latino, tam- 
bem a fe tern seu valor proprio. 

Disso deriva a doutrina da dupla verdade, para a qual, ~ ~ ~ i s m o  
mesmo se as proposiqbes de razao estao em contraste com as a doutrina 
da fe, estas s%o igualmente aceitaveis como fe. da dupla verdade 

Portanto, nao se procura mais a harmonia entre fe e ra- ,g 1-2 
z%o, dado que elas se movem agora sobre pianos diferentes, 
por exemplo: 

- a filosofia proclama a eternidade do mundo, enquanto a fe proclama sua 
cria@o; 

-a fe fala de alma individual, enquanto para o filosofo o intelecto e uno para 
todos os homens. 

Nestes casos de contraste o crist%o deve escolher a fe, mas tratar-se-ia em 
todo caso de uma opq80 pessoal e desmotivada, que em teoria poderia sera todo 
momento rebatida. 

Em 1270 Est@vao Tempier, arcebispo de Paris, condenou A divisao 
o averroismo e algumas teses tomistas. 0 mundo cristao se di- ,ntre 
vidiu entre os franciscanos, que retomavam a linha plat6nico- fnncjscanos 
agostiniana (por exemplo, com Mateus de Acquasparta), e 0 s  e dominicanos 
dominicanos (por exemplo, com Egidio Romano), que defen- + 4 3 
diam o tomismo. 

A intenqiio de fundo de Tomas foi a de 
delimitar a autonomia da razao e, desse mo- 
do, tambPm da filosofia. Simultaneamente, 
foi tambkm a de conciliar a raziio com a f i ,  
por um lado, mostrando que as verdades da 
raziio niio contradizem, mas suportam as 
verdades da fP e, por outro lado, mostran- 
do que as verdades da raziio levam a resul- 
tados que precisam ser integrados as verda- 

des da fe se quisermos que os problemas 
mais urgentes e profundos do homem te- 
nham soluqiio satisfatoria. 

Esse grandioso projeto filosofico, que 
tinha futuro de g a n d e  destaque em seu des- 
tino, ngo teve porem vida ficil. Com efeito, 
os primeiros grandes obstaculos lhe foram 
antepostos por aquele movimento filosofi- 
co que, desde os tempos de Renan, foi cha- 
mado de averroismo latino e que encontrou 
em Siger de Brabante (aproximadamente 
1240-1284) seu mais destacado expoente. 
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S i g e v  de Bvabante 
e a doutvina 
da dupla vevdade 

Para Averrois, o aristotelismo - ou 
seja, a filosofia - nio  tinha nenhuma ne- 
cessidade de integraqdes provenientes da fC. 
A filosofia 6 saber demonstrativo. A verda- 
de - no fundo - i unicamente a verdade 
filosofica. 

Pois bem, entre 1260 a 1265 difundiu- 
se, em Paris, um aristotelismo que niio esta- 
va em absoluto preocupado com a concilia- 
qio entre razio e fC: trata-se precisamente 
do averroismo latino. 

Nessa ipoca, Siger de Brabante era 
mestre na faculdade de arte da Universida- 
de de Paris. Defensor da interpretaqio que 
Averrois dera de Aristoteles, ele professava 
doutrinas como a da eternidade do mundo 
e da unidade do intelecto possivel e, deixan- 
do de atentar Dara os contrastes entre os 
resultados da lilosofia e os artigos de fC, 
professava a doutrina da "dupla verdade", 
segundo a qual, mesmo que em contraste 
com as proposiqbes da f i ,  as proposiqdes da 
razio s io  igualmente aceitaveis por fC. 

Siger de Brabante se apresenta como 
um expositor das "opinides do filosofo", 
ainda que as opinides de Aristoteles fossem 
"contrarias a verdade". Por outro lado, 
"ninguCm deve tentar submeter a investiga- 
$50 racional aquilo que supera a razio, as- 
sim como ninguim deve negar a verdade 
catolica com base em razdes filosoficas". 

Se Tomas Drocurava conciliar f C  e ra- 
zio, Siger, ao contrario, separa os dois cam- 
pos, niio considerando como vitais as con- 
tradiq6es entre eles. 

Para a fC,  por exemplo, o mundo, cria- 
do por Deus, n io  C eterno, mas, para o filo- 
sofo Siger, a materia C eterna. 

Deus C o primeiro motor sempre em 
ato, de mod0 que a criafio C uma necessi- 
dade que brota daquilo que Deus 6, e n io  
fruto de sua livre iniciativa. 

A f C  nos fala de uma alma individual, 
mas, para o filosofo Siger, o intelecto C uno 
e idhtico para todos os homens. 

Siger n io  se alarmava com tais contras- 
tes flagrantes, j i  que, segundo suas declara- 
qdes, como ja acenamos, ele expunha as 
opinides de Aristoteles sem presumir que elas 
fossem verdadeiras, acrescentando que em- 
bora "a santa M catolica" se mostrasse con- 

traria as opinides dos filosofos, "C ela que 
nos queremos preferir, agora e sempre". 

TambCm Dodemos encontrar ideias 
analogas as de Siger em seu discipulo Boicio 
de Dacia (autor de Comentarios a Aristoteles 
e de um De mundi aeternitate), para quem, 
como "a filosofia niio se baseia em revela- 
qdes e milagres", "C tolo pedir demonstra- 
qdes sobre coisas que, em si mesmas, nPo 
admitem uma raziio". 

Pelo que foi dito, pode parecer que, no 
fim das contas, se pudesse caminhar tran- 
qiiilamente na trilha da "dupla verdade" 
trilhada por Siger, pel0 fato de que, de todo 
modo, a supremacia da f C  parece assegura- 
da e aue o exercicio da razio consiste em 
operaqdes que, em ultima analise e de qual- 
quer forma, siio irrelevantes para as verda- 
des de f C  que s io  o porro unum necessarium 
para o homem. Entretanto, a situaq5o era 
facilmente revertida em prejuizo da fC, ja que 
a filosofia de Aristoteles era a verdade hu- 
manamente alcanfavel em condiqbes de der- 
rubar as verdades de ft que se mostrassem 
em contraste com ela. 

Em suma, a doutrina da dupla verda- 
de constituia um mecanismo de proteqiio do 
racionalismo mais radical e agressivo. 

Nesse meio tempo, em 1270, Egidio de 
Lassines enviava a Alberto Magno uma car- 
ta, expondo quinze teses sustentadas pelos 
mestres de Paris. Dessas teses, a primeira 
dizia respeito A unidade do intelecto e a quin- 
ta a eternidade do mundo. Alberto refutou 
essas teses no seu De quindecim problema- 
tibus. 

Ainda em 1270, EstCvio Tempier, ar- 
cebispo de Paris, condenou o averroismo. 
Siger e BoCcio de Dacia niio se considera- 
ram derrotados, prosseguindo seu trabalho 
e seus ensinamentos, at6 que, em 1277, o 
mesmo EstCvio Tempier condenava duzen- 
tas e dezenove proposiqbes e, com elas, o 
averroismo e o aristotelismo. Intimado pel0 
tribunal da Inquisifio como acusado de 
heresia, Siger apelou para o papa. Obriga- 
do a permanecer junto B corte papal, Siger 
acabou assassinado por um clirigo enlou- 
quecido que estava a seu serviqo. Isso ocor- 
reu entre 1281 e 1284 em Orvieto, num 
period0 em que a corte papal encontrava-se 
naauela cidade. 

Dentre os numerosos escritos de Siger, 
devemos recordar Quaestiones in librum 
tertium De anima (em torno de 1268), De 
aeternitate mundi (em torno de 1271) e o 
Tractatus de anima intellectiva (1272-1 273). 
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Boaventura criticou duramente os "er- 
ros" de Siger e de todo o aristotelismo. To- 
mas, por seu turno, escreveu em 1270 o De 
unitate intellectus contra auerroistas pari- 
sienses, afirmando que Averrois foi mais "cor- 
ruptor" do que "comentador" de Aristoteles. 

8 s  fva~ciscanos 

em poli2mica 

contra o aristotelismo 

e o relcrnCamento 

do  agostinismo 

Entre as duzentas e dezenove teses con- 
denadas pelo arcebispo Tempier havia tam- 
bCm teses tomistas. E por detras dessa con- 
denaqgo encontrava-se a nunca adormecida 
tradiqzo agostiniana, que tambim inspirou 
a condenaq5o que, no mesmo ano de 1277, 
o arcebispo de Canterbury, o dominicano 
Roberto Kilwardby (mestre de teologia em 
Oxford e mais tarde cardeal), emitiu contra 
a teoria tomista da unidade da forma subs- 
tancial do homem, e em defesa da tese se- 
gundo a qual a alma humana i composta e 
n5o simples, no sentido de que, nela, seriam 
distintas a parte vegetativa, a sensitiva e a 
intelectiva. 

0 sucessor de Kilwardby na sede ar- 
quiepiscopal de Canterbury, John Peckham, 
tambim se ergueu em defesa da tradiqiio fi- 
losofica de Agostinho contra o tomismo, re- 
afirmando a condenaq50 do tomismo em 
1284 e em 1286. Ex-discipulo de Boaventura 
em Paris e ele proprio franciscano, Peckham 
quis reafirmar os nucleos doutrinarios da 
tradiqiio agostiniana. 

Outro defensor do neo-agostinismo da 
Escola franciscana foi Guilherme de la Mare, 
mestre em Oxford. Guilherme i autor do 
influente escrito Correctorium fratis Tho- 
mae, que critica cento e dezessete teses cons- 
tantes dos escritos de Tomas. Esse Correcto- 
rium tornou-se influente pel0 fato de que, 
em 1282, o geral da ordem franciscana or- 
denou a todos os frades que n50 dessem a 
conhecer as teorias tomistas sem os comen- 
tarios de Guilherme. 

Enquanto os dominicanos reagiam com 
varios Correctoria do Correctorium (ou, 
como tambim se dizia, do Corruptorium) 
de Guilherme. o franciscano Mateus de Ac- 
quasparta, tambim aluno de Boaventura em 
Paris e posteriormente geral da ordem, car- 
deal e amigo de Bonifacio VIII, retomava 
plenamente a doutrina agostiniana da ilu- 
minaq5o. 

Mateus sustentava que existem verda- 
des, que G o  principios da logica ou afir- 
maq6es como por exemplo "o homem C ani- 
mal racional". e aue s5o verdades eternas. , . 
Essas verdades, portanto, niio podem se ba- 
sear em objetos contingentes, mas encontram 
seu fundamento na iluminaq50 por parte 
de Deus, no qual se encontram os exem- 
plares eternos. E, ainda contra Tomis, Ma- 
teus reafirma o argument0 ontologico de 
Anselmo. 

Outros franciscanos, alunos de Boaven- 
tura, foram Roger de Marston, Ricardo de 
Middletown e Pedro de Jo5o Olivi, chefe dos 
espirituais e defensor do retorno dos frades 
franciscanos a ~ o b r e z a  absoluta. 

PolEmico em relac50 ao tomismo e fa- 
vorivel ao agostinismo, Henrique de Gand 
tornou-se mestre de teologia em Paris pre- 
cisamente em 1277, tendo participado da 
reuniiio de mestres convocada por EstEv50 , 

Tempier, na qual emergiu a condena~iio das 
teses averroistas e tomistas. 

Contra o intelectualismo tomista. Hen- 
rique defendeu o voluntarismo, sustentan- 
do que o amor i superior a sabedoria, que a 
vontade tem por objeto o bem supremo e 
que o fim ultimo i superior ao intelecto, que 
tem por objeto a verdade, que i apenas um 
dos bens. 

A defesa do agostinismo contra o aris- 
totelismo tomista. defesa elaborada e difun- 
dida sobretudo pelos discipulos de Boaven- 
tura, se contrap6s a defesa da doutrina 
tomista pelos dominicanos, entre os quais 
pode-se mencionar Herve NCdilec, lider da 
escola tomista parisiense, Joiio de Regina (ou 
de Napoles), que ensinou primeiro em Paris 
e depois em Napoles, tendo difundido o 
tomismo na Italia no periodo de 1300 a 
1335, defendendo-o at6 mesmo contra as 
idiias de Escoto; e Egidio Romano (aproxi- 
madamente 1247-13 16). 
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II. A filosofia e~perimental 

e as primeiras pesq~isas cientificas 

na era da &col&stica 

* Enquanto em Paris havia um particular desenvolvimento da pesquisa teolo- 
gica e filosofica, em Oxford se formava uma filosofia empirica da natureza, atenta 
aos fen6menos naturais e a experimentaqao. 

Fundador desta filosofia foi Roberto Grosseteste, que for- 
Roberto mulou uma cosmologia da luz, segundo a qua1 as nove esferas 
Grosseteste celestes e as quatro esferas terrestres (do fogo, do ar, da terra e 
+ § I  da agua) nascem de uma agregaqao e desagregag%o da luz. 

Roger Bacon - o representante maximo da escola naturalista de Oxford -, 
explicitando as causas da ignoriincia (o autoritarismo, a presungao de saber, o 

habito, a insipiencia), antecipou a que sera a teoria dos idola 
Roger Bacon de Francis Bacon. Alem disso, identificou na experiencia inter- 
4 3 2  na (em pratica correspond6ncia com a iluminaq80 agostiniana) 

e na experiencia externa o criterio de verdade: por meio da 
primeira chegamos as verdades sobrenaturais e mediante a segunda as verdades 
naturais. 

Bacon ocupou-se tambem com fisica e otica, e teve surpreendentes intuigaes 
sobre as futuras conquistas da tecnica (por exemplo, o v60 e a propulsZio meciinica). 

A sin tese 
Com os filosofos da escola de Oxford e tambem com 

en tre Alberto Magno criou-se um filao naturalista e experimentalista 
prdtica teorja dentro da filosofia escolastica que, de um lado, absorveu no 
+ § 3  iimbito do saber alguns conhecimentos tecnico-praticos, e do 

outro, lentamente facilitou a formagio de uma sintese entre 
pratica e teoria, que estara na base da cigncia moderna. 

1 Roberto Grosseteste 

Enquanto, em Paris, as artes do  trivio 
(isto 6, a gramAtica, a retorica e a dialktica) 
granjeavam a maior estima; em Oxford os 
interesses de muitos professores voltavam- 
se sobretudo para as artes do  quadrivio 
(aritmitica, geometria, musica e astrono- 
mia). E precisamente em Oxford temos as 
primeiras manifestaqoes mais significati- 
vas do  que se pode considerar como uma 
filosofia empirica da natureza, ligada a for- 
mas incipientes de investigaqoes experi- 
mentais. 
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Naturalmente, quando falamos de cien- 
cia experimental na Idade Media, n5o deve- 
mos pen&-la com as caracteristicas de auto- 
nomia metodologica e especializag50 que ela 
adquiriria mais tarde. Trata-se de concep~io  
da natureza e de poucas pesquisas experi- 
mentais, enquadradas e estreitamente ligadas 
dentro da vis5o de mundo que os medievais 
receberam da antiguidade por meio da me- 
diaq5o dos arabes. 

Entretanto, o que importa destacar C 
que, embora mescladas a elementos teol6- 
gicos, misticos e metafisicos, as novas pes- 
quisas delineiam o desenvolvimento de po- 
tencialidades do pensamento grego, que a 
vigilante preocupaqio teologica fizera com 
que ficassem de lado. 

Alberto Magno ja dedicara atens50 
aos minerais e aos seres vivos. Em sua 
obra Sobre os vegetais afirmara que "so- 
mente a experihcia pode dar a certeza nes- 
ses assuntos, porque o silogismo n5o tem 
valor a respeito de fen6menos t i o  particu- 
lares". 

Entretanto, foi o dominicano Roberto 
Grosseteste que determinou o rum0 funda- 
mental assumido pelos estudos fisicos nos 
s~culos  XI11 e XIV. 

Nascido em 11 75 perto de Stradbrok, no 
condado de Suffolk, na Inglaterra, Roberto 
Grosseteste estudou em Oxford e Paris. Foi 
mestre-regente e chanceler da Universidade 
de Oxford. Foi ordenado bispo de Lincoln 
em 1235, e morreu excomungado pel0 papa 
InocCncio IV, que havia criticado e atacado 
em suas pregag8es. Tradutor da Etica de 
Aristoteles, Grosseteste escreveu Commen- 
tarii aos Analiticos posteriores, aos Elencos 
sofisticos e Fisica de Aristoteles, sendo ain- 
da autor de escritos filosoficos como De unica 
forma omnium, De potentia et actu, De 
veritate propositionis, De scientia Dei e De 
libero arbitrio. 

AlCm de Aristoteles, tambCm Agosti- 
nho esta presente em seu sistema filosofico, 
e de mod0 maci~o.  Sua cosmologia C uma 
filosofia da luz. Na opiniio de Grosseteste, 
C mediante processos de difusio, agregaq50 
e desagregaq50 da luz que se formam as nove 
esferas celestes e as quatro esferas terrestres 
(do fogo, do ar, da agua e da terra). Todos 
os fen8menos da natureza s i o  expliciveis 
por obra da luz. 

E dentro dessa metafisica da luz que 
encontramos encastelados e sistematizados 
alguns conhecimentos de natureza cientifi- 
ca e empirica, como os conhecimentos so- 

bre as propriedades dos espelhos e sobre a 
natureza das lentes. 

Todavia, independentemente disso, C 
notavel o fato de que Grosseteste tenha ex- 
pressado com grande lucidez um principio 
que, mais tarde, estaria na base do pensa- 
mento de Galileu e da fisica moderna: "E 
imensa a utilidade do estudo das linhas, dos 
iingulos e das figuras, ja que, sem ele, nada 
se pode conhecer da filosofia natural. Esses 
elementos valem de mod0 absoluto para 
todo o universo e para as partes dele". 

Roger. Bacon 

A vida e as  obvas 

Se Roberto Grosseteste pode ser con- 
siderado como o iniciador do naturalism0 
de Oxford, seu representante principal foi 
sem duvida Roger Bacon. 

Bacon foi aluno de Grosseteste, que 
tambem aponta entre seus predecessores e 
mestres Pedro Peregrino, que em Lucera, na 
Pulia, em 1269, publicava a sua Epistula de 
magnete (a qua1 se referiria, em 1600, o es- 
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tudioso do magnetism0 Gilbert). Bacon, por- 
tanto, nasceu aproximadamente em 1214, 
estudou em Oxford sob a orientag50 de Gros- 
seteste e depois em Paris, onde se tornou 
mestre de teologia. Por volta de 1252 voltou 
para Oxford. Protegido do papa Clemente 
IV (esse papa era Guy de Foulques, velho 
amigo de Bacon; no ano seguinte i sua elei- 
$50 como papa, isto 6, em 1266, ele escreveu 
a Bacon uma carta para que lhe enviasse o 
seu Opus maius). Depois da morte do papa, 
que ocorreu em 1278, ogeral da ordem fran- 
ciscana, JerBnimo de Ascoli, condenou as 
teorias de Bacon, impondo-lhe a clausura 
severa, isto 6, o carcere. Parece que Bacon 
morreu em 1292, ano ao qual remonta a 
elaboragiio do seu CompBndio dos estudos 
teologicos. A obra principal de Bacon C o 
Opus maius, ao qual deveriam se seguir (mas 
permaneceram em forma de esboqo) o Opus 
minus e o Opus tertium. Essas tris obras 
deveriam constituir uma verdadeira enciclo- 
pCdia do saber. 

Assim como para Averrois, tambim 
para Bacon Aristoteles C "a perfeiq5o ulti- 
ma do homem". Entretanto, isso n5o signi- 
fica que a busca da verdade termina com 
Aristoteles, pois, na opini5o de Bacon, a 
verdade C filha do tempo. 

S\ntrcipaG6es 

por parte de Roger Bacoo 

de idkias que Francis Bacon 

tornarh farnosas no skc. XVI 

Justamente na primeira parte do Opus 
maius encontra-se uma analise interessante 
dos obstaculos que se antep6em ao alcance 
da verdade. Essa analise antecipa e lembra 
a que mais tarde outro Bacon, isto C, Francis 
Bacon, realizaria em torno dos idola. 

Pois bem, para Roger Bacon s5o qua- 
tro as causas da ignorincia: 

a )  o exemplo da autoridade frigil e in- 
ginua; 

b) o habit0 continuo; - 
C) as idCias tolas do leigo; 
d )  o ocultamento da ignorincia por 

meio da ostentagiio de uma aparente sabe- 
doria. 

Para Bacon, a verdade C filha do tem- 
po, e a ciincia i obra da humanidade, n50 
do individuo. E, com o passar do tempo, 
os homens que vCm depois eliminam os 
erros dos que os precederam. E assim se pro- 
gride. 

S\ experi&cia 

coma base de todo conhecimento 

Diz Bacon que dois s5o os modos pe- 
10s quais chegamos ao conhecimento: "por 
argumentagso e por experimentagiio". A ar- 
gumentag50 conclui, mas n i o  nos torna se- 
guros, uma vez que n5o afasta a duvida. 

Por isso, a verdade deve ser encontra- 
da pel0 caminho da experitncia, que pode 
ser externa e interna: a externa 6 a expericn- 
cia que realizamos por meio dos sentidos; 
a interna n5o se identifica com a autocons- 
ciincia, mas com a experiincia da ilumi- 
nag50 divina de Agostinho. AtravCs da ex- 
periincia externa, chegamos as verdades 
naturais, ao passo que, por meio da ilumi- 
nag50 divina, alcangamos as verdades so- 
brenaturais. 

Problewas fisicos e tkcnicos 

em Bacon 

No que se refere mais especificamente 
ao conhecimento da natureza, a exemplo de 
seu mestre Roberto Grosseteste, Bacon sus- 

(1 wzongc Roger Raron cin snd ( c h  enquanto estuda 
(de u ~ n  ctjdce (id Hlbl~otecL~ R o ( f I c i ~ n ~  
de ChfOrd). 
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tenta a importiincia fundamental da mate- 
mitica. 

Estudioso da fisica e particularmente 
da otica, Bacon compreendeu as leis da re- 
flexiio e da refraqiio da luz. Estudando as 
lentes, explicou como elas poderiam ser dis- 
postas para a confecqiio de 6culos (e a in- 
venq5o dos oculos C precisamente atribuida 
a Bacon) e de telescopios. 

Intuiu coisas como o v60, o emprego 
de explosivos, a circunavegaqiio do globo, 
a propulsiio meciinica e outras idCias. 

Eis as coisas que, ao parecer de Bacon, 
podem ser realizadas "com os recursos e 
percepqdes do engenho humano": "Pode-se 
construir meios para navegar sem remado- 
res, de mod0 que naves imensas (...), com 
um so timoneiro, andem em velocidade 
maior do que se fossem movidas por uma 
multidiio de remadores. Pode-se construir 
carros que andem sem cavalos ( . . .). E C pos- 
sivel tambCm construir maquinas para 
voar; (. . .e) um instrumento de pequenas di- 
mensdes, mas em condiq6es de erguer e 
abaixar pesos de grandeza quase infinita. 

E h  pcticioni ref ndco Ni Ii* F :  a narura pocas r & rmnbh,  
ramcnarsvrcncaanrnpmihc 
mcntop""tm dl virmtc NN= 
rrli,ficur vidanw in multisC&~c 
quid autem dt pma opcrrrione' 

nrntrz vcl artis, aur non dt humanurn, aut eR fir 

Ctum,& h u d ~ b u s  occupannn . Nam Cunt qw mo* 
N vcIoci,manbrorii apparcnria+ur vocum diucd 
arc, aut hbnncntorum Cubtil~tarc, aur tcnebns, 
aut coa&fu,muln mortalbur proponunt mitans 
da,qur non habcnt uiRavitvrrimran:hs miidus 

v ~ s  humana cR,b;: non Cpirirus,qur ma 8"" """"' mcnLLuo.Cwn vcro m tcncbr~s c r ~ u  cull vcl nos 
k.1. 

(...) Tambem niio seria dificil construir um 
instrumento pelo qual um so homem po- 
deria puxar violentamente para si mil ho- 
mens (...). Da mesma forma, C possivel 
construir instrumentos para caminhar nos 
rios e no mar at6 tocar no seu fundo, sem 
acarretar perigos para o corpo. Alexandre 
Magno deve ter usado instrumentos desse 
tip0 para explorar o fundo marinho, como 
foi relatado pel0 astr6nomo Etico". Bacon 
afirma que instrumentos do ginero "foram 
construidos na antiguidade e s5o feitos ain- 
da hoje, exceto a miquina para voar, que 
nem eu nem outros por mim conhecidos ja- 
mais viram". Entretanto, Bacon diz conhe- 
cer um homem sibio que "procurou cons- 
truir tambCm esse instrumento". 0 s  objetos 
que podem ser construidos siio "uma infi- 
nidade", dentre os quais Bacon cita tam- 
bCm "as pontes lanqadas para o outro lado 
do rio sem pilastras". 

as idkias d r  Bacon 

sobre a s  traducoes 

Por fim, siio muito interessantes as ob- 
servaqdes de Bacon sobre a traduqiio. De- 
pois de notar as dificuldades objetivas (co- 
mo a falta de termos latinos para expressar 
os conceitos cientificos) e o grande nume- 
ro de erros cometidos nas traduqdes de 
Aristoteles, Bacon diz que "6 impossivel que 
os modos de dizer proprios de uma lingua 
sejam encontrados em outra"; acrescenta 
que "niio C possivel traduzir para outra lin- 
gua, com todas as nuanqas tipicas da lin- 
gua original, aquilo que est i  bem express0 
em alguma lingua" e, sobretudo, ressalta 
que "6 necessirio que o tradutor conheqa 
muito bem a ciincia que quer traduzir e as 
duas linguas, a lingua da qual traduz e a 
lingua para a qua1 traduz. Somente BoC- 
cio, o primeiro tradutor, teve perfeito co- 
nhecimento e dominio das linguas. E uni- 
camente Roberto Grosseteste conhece as 
ciincias". 

Na opiniiio de Bacon, os outros traduto- 
res eram uns inginuos, que conheciam pou- 
co tanto das ciincias como das linguas, "co- 
mo o demonstram suas traduq6esm. 

A conseqiiincia de tudo isso era que 
"ningutm pode compreender as obras de 
Aristoteles pelas traduq6es7', pois nelas ha- 
veria "muitas deformaqdes de significado" 
e "muita falsidade". 
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Com Alberto Magno, Roberto Gros- 
seteste, Roger Bacon - e tambim com 
Witelo, que viveu em torno de 1270 e foi o 
autor da Perspectiva, e com Teodorico de 
Friburgo (por volta de 1250-1310) -, as- 
sistimos, portanto, ao nascimento e lento de- 
senvolvimento de uma vertente matemitica 
e experimentalista n o  interior da filosofia 
escolastica. 

Todavia, o fato de que a pesquisa, por 
assim dizer, cientifico-tecnologica tenha per- 
manecido at6 entiio substancialmente fora 
do reino da filosofia n5o significa, absolu- 
tamente, que a vida pratica n50 houvesse 
apresentado ocasioes e problemas em torno 

dos quais homens engenhosos pudessem ter- 
se exercitado. 

E, na realidade, assim 6: basta pensar 
nos varios tipos de arreamento; no lagar 
movido a forqa hidraulica; no malho a agua; 
no relogio meciinico; na fiaq5o da seda com 
correame articulado; no moinho de vento; 
na fabricaq5o de lentes e de papel; na extra- 
150 de substiincias como metais, alcaloides, 
sabiio, acidos, alcoois e polvora de disparo; 
e muitas outras soluqoes ticnicas engenho- 
sas para problemas nem sempre simples. 

Pois bem, todo esse mundo tecnologico 
estava fora do "saber", isto i ,  fora da filo- 
Sofia. E Grosseteste e Roger Bacon est5o si- 
tuados precisamente no inicio daquele mo- 
vimento de pensamento que, reunindo teoria 
e pratica, conduziria B cihcia moderna e, 
ao mesmo tempo, a dissoluq50 da concep- 
q5o tradicional do mundo. 



I. vida e a obva 

A grande parte dos asperos debates entre aristotClico-tomistas e platcinico- 
agostinianos depende, no parecer de JoEio Duns Escoto (1266-1308), da delimita- 
@o nZio rigorosa dos dmbitos de pesquisa da filosofia e da 
teologia: uma trata do ente enquanto ente com procedimen- Duns Escoto:  
to demonstrativo, e a outra trata dos objetos de fe com proce- filOsOfia 

dimento persuasivo; um aplica a Iogica do natural, a outra a 5ty;5gia 
do sobrenatural. 

Chamado por seus contemporBneos de 
Doctor Subtilis pela fineza e profundidade de 
sua doutrina, Jo5o Escoto nasceu no povoa- 
do de Duns, na Escocia, em 1266, quando 
Tomas de Aquino e Boaventura de Bagno- 
regio encontravam-se no auge de sua produ- 
qiio cientifica. Ele se formou e trabalhou nos 
dois maiores centros de estudo da Cpoca: 
Oxford e Paris. Na Universidade de Oxford, 
caracterizada pela tradiqao "cientifica" de 
Grosseteste, Roger Bacon e Peckham, ele 
aprendeu uma concepqgo extremamente ri- 
gorosa de "procedimento demonstrativo". 
Em Paris, centro de polemicas entre tomis- 
tas, averroistas e agostinianos, ele amadure- 
ceu a necessidade de ir alim daqueles contras- 
tes, baseando-se, por um lado, na autonomia 
e nos lirnites da filosofia e, por outro, no Bmbito 
especifico e na riqueza dos problemas da teo- 
logia. 

Aluno do convent0 franciscano de Had- 
dington, Escoto vestiu o habito de s5o Fran- 
cisco em 1278, incentivado por um tio, Elias. 
Estudou teologia em Northhampton, na In- 
glaterra, onde foi ordenado sacerdote em 
1291. Enviado a Paris nos anos 1291-1296 
para aprofundar seus estudos filosoficos e 

teologicos, voltou depois para a Inglaterra, 
indo trabalhar no estudio dos Frades me- 
nores, anexo a Universidade de Cambridge, 
onde comeqou a cornentar as Senten~as de 
Pedro Lombardo. De Cambridge, foi para 
Oxford (1300-1302) e dai para Paris (1302- 
1303). Tendo rejeitado, juntamente com 
outros professores da Universidade, o ape- 
lo de Filipe, o Belo, ao concilio contra o papa 
Bonifacio VIII, foi obrigado a deixar Paris e 
retornar a Oxford. Em 1304, o ministro- 
geral da ordem franciscana, Gonsalvo His- 
pano, que fora seu professor, apresentou-o 
2 Universidade de Paris para a obtenqao da 
licenciatura em sagrada teologia, que Ihe foi 
conferida em 1305, recebendo logo depois 
a regencia do estudio dos frades menores. 
Mas, devido as crescentes tensdes entre o 
imperador e o papa, Escoto foi chamado pa- 
ra o estudio de Colt~nia, onde, depois de um 
ano de ensino, morreu em 1308, sendo se- 
pultado na Igreja de siio Francisco, naque- 
la cidade. 0 distico que esta esculpido em 
seu tumulo resume muito bem o que foi sua 
vida atormentada: "Scotia me gemi t , /  
Anglia me suscepit, Gallia m e  docuit,/ 
Colonia me tenet". 

Para entender o diverso sentido teori- 
co de seus escritos, C precis0 distinguir ne- 
les urn primeiro grupo, sobretudo de obras 
da juventude, constituido pelos Comenta- 
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rios a obras de filosofos antigos, particular- 
mente de Aristoteles e Porfirio, e um segun- 
do grupo, pertencente ao period0 da matu- 
ridade, representado pelos Comentarios as 
Senten~as de Pedro Lombardo. A parte a 
semelhanqa do gEnero literirio - trata-se, 
na maior parte, de comentarios -, e nota- 
vel a diferenqa de conteudo e de valor dos 
dois grupos, como sugerem os proprios ti- 
tulos com os quais tais obras foram desig- 
nadas: Reportata parisiensa, Lecturae can- 
tabrigenses, Ordinatio. 

A Reportatio indica um escrito redigi- 
do com a aprovaqao do mestre, neste caso 
de Escoto, por discipulos, que assim repor- 
tavam o que o mestre ensinava. 

A Ordinatio, antes conhecida como 
Opus Oxoniense, foi assim intitulada pelos 
editores da comissao romana formada para 
a sua publicaqao critica, porque "orde- 
nada" ou ditada pessoalmente por Esco- 
to. Essa, obviamente, C a obra maior de 
Escoto, embora ele 60 tenha conseguido 
conclui-la. 

A Lectura, por fim, representa as ano- 
taq6es do mestre, feitas para auxilii-lo no 
ensino diario. AlCm desses escritos, C bom 
recordar um opusculo denso e conciso, o De 
primo principio, definido com raziio como 
a maior das obras breves de Duns Escoto. 

filosofia segue o procedimento demonstra- 
tivo, a teologia o procedimento persuasi- 
vo. A filosofia se detim na "lbgica do na- 
tural", a teologia move-se na "lbgica do 
sobrenatural". A filosofia se ocupa do ge- 
ral ou universal, porque i obrigada a se- 
guir pro statu isto o itinerario cognoscitivo 
da abstraqao, enquanto a teologia apro- 
funda e sistematiza tudo o que Deus se dig- 
nou nos revelar sobre sua natureza pessoal 
e nosso destino. A filosofia i essencialmente 
especulativa, porque visa a conhecer por 
conhecer, ao passo que a teologia C tenden- 
cialmente pratica, porque nos pde a par de 
certas verdades para nos induzir a agir mais 
corretamente. 

A filosofia niio melhora se posta sob 
a tutela da teologia, nem esta se torna 
mais rigorosa e persuasiva se utilizar os ins- 
trumentos e tender aos mesmos fins que a 
filosofia. A pretensao dos aristotilicos 
avicenistas e averroistas de sufocar a teolo- 
gia com a filosofia, a tentativa dos agosti- 
nianos de sufocar a filosofia com a teolo- 
gia e a orientaqao dos tomistas de buscar 
a qualquer custo a concordincia entre ra- 
zao e f i ,  entre filosofia e teologia, se expli- 
cam, segundo Escoto, pelo rigor insuficien- 
te com que essas teses e perspectivas siio 
propostas. 

Contra a absorqiio agostiniana da fi- 
losofia pela teologia e contra o concordis- 
mo tomista entre filosofia e teologia, Escoto 
propde a clara distinqiio entre os dois cam- 
pos. A filosofia tem uma metodologia e um 
objeto n5o assimiliiveis a metodologia e ao 
objeto da teologia. As disputas que se mul- 
tiplicavam e as condenaqoes que freqiien- 
temente se seguiam a elas, na opiniao de 
Escoto, tinham origem comum: a n2o de- 
l i m i t ~ @ ~  rigorosa dos 2mbitos de pes- 
quisa. Dai, para Escoto, a importincia de 
precisar as respectivas esferas de aqao e as 
orientaqoes especificas da filosofia e da teo- 
logia. 

A filosofia ocupa-se do ente enquan- 
to tal e de tudo o que a ele C redutivel ou 
dele dedutivel. Ja a teologia, ao  contrario, 
trata dos articula fidei ou objetos de f i .  A 
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Para evitar equivocos Escoto propde submeter a analise 
todos os conceitos complexes para reduzi-10s a conceitos sim- A doutrina 
ples, e para isso elabora a doutrina da distinqao. da distingao 

Ha tr@s tipos de distinqao: a real (por exemplo: Socrates + §  

e diferente de Platiio); a formal (por exemplo: entre inte- 
ligencia e vontade); a modal (conforme graus de intensidade). A estas se acres- 
cente a distinqiio de raza"o (Iogica), que se refere ao Smbito mental e niio ao 
rea I. 

A doutrina da distinq20, em seu complexo, leva ao conceito de univocidade 
como simplicidade elementar: o conceito mais simples (univoco) e o ente enquan- 
to pode ser predicavel de tudo. 

A no@o de ente univoco e alcanqada por meio da distinq20 modal: o ente 
univoco e o ser que se obtem prescindindo de todos os modos especificos em que 
e concretizado. 

Desse modo, pode-se atribuir o ente univoco tanto a Deus conceito como ao homem, mas apenas porque de tal mod0 se prescinde de univocidade 
do mod0 em que as duas realidades existem: uma, segundo o , , 
mod0 infinito; a outra, segundo o mod0 finito. Compreende- 
mos, portanto, que se o ente univoco tem a maxima universa- 
lidade, ele tambem possui a minima especificidade el por conseguinte, quase nada 
diz sobre o objeto do qua1 se predica. 

0 objeto tipico do intelecto e o ente univoco e, portan- 
to, tudo entra no Smbito do conhecimento intelectual-filoso- o ente univoco 
fico; contudo, dada a minima capacidade conotativa do ente objeto 
univoco, a riqueza e a variedade da realidade concreta e hu- do intelecto 
mana destinam-se a escapar da filosofia: eis por que a filosofia + 3 2 
sao necessarias como complemento as ciencias singulares e so- 
bretudo a teologia. Com efeito, muitas verdades, como a origem do mundo e a 
imortalidade da alma, escapam a razao e sao objeto da teologia: em tal caso, 
porem, s2o persuasiones e nao demonstrationes. 

0 s  modos essenciais do ente univoco sao os do finito e do infinito. Todavia, 
enquanto o ente finito e imediatamente evidente, para a existencia do ser infini- 
to e precis0 uma demonstraqao convincente. 

Escoto rejeita as demonstraqdes que partem da experien- 
Do enre posrivel cia, porque a experibcia n2o e necessaria e, portanto, tam- ente necessdrio 

bem a demonstraqiio que dela deriva niio o seria. Portanto, em , 3-4 
vez de partir da existencia factual das coisas, ele parte da pos- 
sibilidade das coisas: oral enquanto a existencia das coisas e 
contingente, a possibilidade das coisas e necessaria (as coisas enquanto existem 
ou existiram s2o necessariamente possiveis). 

Fica entao demonstrado que a raz2o de tal possibilidade esta em um ente 
nao produzido, mas em grau de produzir (= Deus), o qua1 existe em ato, porque 
se assim n2o fosse tambem niio seria possivel, dado que nenhum outro estaria 
em grau de produzi-lo. Este ente, cuja conotaqao e a infinitude, e o objeto pro- 
prio da filosofia que, ocupando-se do ente, deve ocupar-se tambem e sobretu- 
do de Deus. A filosofia alcanqa dessa forma o vertice da realidade, mas de mod0 
um tanto generic0 e formal, porque a essencia do ente divino escapa da com- 
preens20 humana. Dessa forma se manifesta a exiggncia do aprofundamento 
teologico. 
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Original e tambem a teoria da individuac;%o, que inverte o esquema ideal 
da antiguidade (no qua1 o universal era superior ao individual), considerando a 

individualidade (que Escoto chama de haecceitas, de haec est, 

A haecceitas 
o ser este e n%o outro) como uma perfeiqao do ente. 

e o conceito Tal doutrina e funcional para uma poderosa revalorizag%o 
de pessoa do conceit0 de pessoa, a qua1 n%o pode ser subordinada ao 
4 § 5 universal da especie, porque sua unicidade n%o e parte de um 

todo, mas um todo no tudo. 

A modalidade da possibilidade, se vale para o mundo, vale tambem para a 
moral, motivo pelo qual, coerentemente, Escoto declara a contingencia da moral 
enquanto tal. 0 bem nao pode ser deduzido do ser, mas apenas do Deus infinito: 

por esta razao Bem e aquilo que Deus quer e imp6e. lsso n%o 
0 bem significa que a etica humana careca de racionalidade; significa, 
na"o depende ao contrario, que carece de obrigatoriedade, pois esta depen- 
do ser, de da vontade legiferante de Deus. Deus, em suma, teria podi- 
mas apenas do formular outras leis e estas teriam tido em todo caso cara- 
de Deus ter vinculante. 
-+ § 5 Tal argumentaqao leva a clara distin@o entre intelecto e 

vontade, a qua1 se reflete tambem na natureza humana: a li- 
berdade humana - que para Escoto constitui a perfei@o do homem - nao de- 
pende do inteledo, mas da vontade. 

, I ,  A univocidade do ente 

Com a intengiio de evitar equivocos e 
deleterias misturas entre elementos filosofi- 
cos e elementos teologicos, Escoto propoe 
submeter a analise critica todos os concei- 
tos complexos, a fim de obter conceitos sim- 
ples, com os quais se deve entiio proceder a 
construqiio de um discurso filos6fico funda- 
mentado. Se niio alcangarmos essa simplici- 
dade, as combinaqoes de conceitos conteriio 
ambigiiidades ou passagens injustificadas. 

Aquilo que existe e sobre o que medita- 
mos C complexo. A funqiio do filosofo C con- 
tribuir para dissipar tal complexidade, an- 
tes de mais nada ajudando a pBr ordem e 
ver claro na selva de nossos conceitos. 

Em tal context0 e com essa fungiio, 
Escoto elabora a doutrina da distingao (dis- 
tinqiio real, formal e modal). Esse C o cami- 
nho que leva do complexo ao simples, que 
supera as incompreensoes e vence as falsas 
pretensoes. Entre %crates e Platiio ha uma 
distingzo real; entre a inteligincia e a von- 
tade, a distingiio C apenas formal, entre a 
luminosidade e o seu grau de intensidade, a 
distinqiio C modal. Se isso e verdade, entiio 
pode-se conceber um conceito sem o outro, 
sendo deletCrio considerar os conceitos jun- 
tos, como se constituissem uma so noqiio. 

AlCm dessas distinqijes, que tim seu funda- 
mento na realidade, ha tambCm a distinqiio 
da raziio, que se da quando decompomos 
ulteriormente um conceito para compreen- 
der mais claramente seu conteudo, sem que 
isso tenha correspondincia na realidade. 
Trata-se mais de necessidade l6gica do que 
ontologica. 

Pois bem, quando se fala de univoci- 
dade a proposito da filosofia escotista, o que 
se pretende C falar da simplicidade irredu- 
tivel a qual todos os conceitos complexos 
devem ser reconduzidos. Ou seja, trata-se 
dos conceitos que Escoto chama de concei- 
tos simpliciter simplices, no sentido de que 
cada um deles niio 6 identificavel com ne- 
nhum outro. S5o conceitos que so 6 possi- 
vel negar ou afirmar de um sujeito, mas n5o 
ambas as coisas juntas, como, por exemplo, 
pode acontecer a proposito dos conceitos 
analogicos, que, dada a sua complexidade, 
podem ser afirmados e negados ao mesmo 
tempo, em relaqiio ao mesmo sujeito, a par- 
tir de iingulos diferentes. 

Pois bem, entre todos os conceitos uni- 
vocos, o conceito primeiro e mais simples 
C o conceito de ente, porque predicavel de 
tudo o que de algum mod0 existe. Mas o 
que C o ente univoco, fundamento da meta- 
fisica de Escoto? Ao falarmos da distingiio 
modal, dissemos que 6 possivel conceber 
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uma perfeiq2o -a racionalidade, a lumino- 
sidade etc. - sem o seu grau especifico de 
intensidade: a racionalidade de Deus n2o C 
a mesma do homem; a luminosidade do sol 
C diferente da do lampi2o. Ampliando essa 
distinqao modal a todos os entes, pode-se 
fixar o conceito de ente prescindindo dos 
modos especificos em que eles efetivamen- 
te se concretizam. Nesse caso, tem-se ent2o 
o conceito simples e, portanto, univoco de 
ente, que C universal porque C aplicavel a 
tudo o que existe de maneira univoca. Com 
efeito, ele se aplica tanto a Deus como ao 
homem porque ambos existem. A diferen- 
qa entre Deus e o homem n2o esta no fato 
de que o primeiro exista e o segundo nao, 
mas sim no fato de que o primeiro existe 
de modo infinito e o segundo de modo fi- 
nito. Ora, deixando-se de lado os modos de 
ser, o conceito de ente se aplica a ambos da 
mesma forma. Mas, precisamente pelo fato 
de prescindir dos modos de ser, o conheci- 
mento de tal conceito n20 permite identifi- 
car os traqos especificos dos seres aos quais 
se aplica. 

Com isso, podemos compreender qua0 
deformada foi a acusaq20 de panteismo fei- 
ta a Escoto por causa da univocidade. A no- 
$20 univoca de ente C de indole metafisica, 
no sentido de que expressa a propria essEn- 
cia do ser ou o ser enquanto ser, e n2o a to- 
talidade dos seres ou sua soma. Exatamente 
por prescindir dos modos de ser C que Es- 
cot0 chama tal n0<50 de deminuta ou im- 
perfeita. 

2 0 e n t e  MM~VOCO, 

objeto primeiro do intelecto 

Convencido de que um dos traqos es- 
pecificos do homem C o fato de ser inteli- 
gente - inteligincia que C express20 primei- 
ra da transcendencia do homem em relag20 
a todos os outros seres vivos -, Escoto se 
apressa a precisar o iimbito cognoscitivo do 
homem, preocupado em n5o lhe atribuir po- 
deres ilusorios nem priva-lo de suas poten- 
cialidades e prerrogativas. Por isso, diante 
da quest20 do objeto primeiro do intelecto, 
ele responde antes de mais nada que n2o 
pretende tratar do objeto que o homem co- 
nhece primeiro na ordem do tempo nem do 
objeto mais perfeito que o homem esteja em 
condiqdes de alcanqar. 0 que ele quer preci- 

Univocidade. Para o Tomismo o con- 
ceito de ser e analogico, enquanto 
para Duns Escoto e univoco: isto sig- 
nifica que ele e predicavel da mesma 
forma de tudo aquilo que existe. 

sar s5o os contornos do objeto que esteja 
em condiqdes de expressar, e ao mesmo tem- 
po circunscrever o horizonte cognoscitivo 
do nosso intelecto. 0 olho C feito para a cor 
e o ouvido para o som. E o intelecto, foi fei- 
to para que? Qua1 C o objeto que expressa o 
imbito efetivo no qua1 o intelecto pode se 
mover? 

A resposta de Escoto para essa inter- 
rogaqiio e que esse objeto, na situag2o atual 
do homem, C precisamente o ente univoco 
ou o ente enquanto ente. Como, sendo uni- 
voco, o ente C aplicavel a tudo o que existe, 
da mesma forma o intelecto C feito para co- 
nhecer tudo o que existe, material e espiri- 
tual, particular e universal: n2o ha nada que 
lhe seja interdito. Corn seu pensamento, o 
homem pode abarcar o universo. Por sua 
universalidade, o conceito de ente enquan- 
to ente indica a extens50 ilimitada do nosso 
intelecto. 

Todavia, se, por sua universalidade, 
esse conceito permite entrever a extens20 de 
nosso poder cognoscitivo, no entanto, por 
sua extrema pobreza e sua generalizaq20 
maxima, ele tambCm nos faz entrever a po- 
breza do intelecto e, por reflexo, a absurda 
pretensao de certos metafisicos de respon- 
derem i complexidade do real. Pro statu 
isto, ou seja, na condiqiio hurnana atual, o 
intelecto humano C obrigado a seguir o pro- 
cesso de abstraqso e, portanto, a alcanqar o 
inteligivel, prescindindo - pela abstraqao 
- da riqueza efetiva da realidade concreta. 
0 conhecimento filosofico se detim nas 
fronteiras do universal e a metafisica, ocu- 
pando-se do ser comum, prescinde da rique- 
za estrutural das coisas. 

Assim, C necess5rio per ao lado da fi- 
losofia, em posiqio subalterna e aut8no- 
ma, as ciincias em particular e, para os 
aspectos de salvaqao da nossa existencia, a 
teologia. 
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Sendo privada dos modos concretos de 
ser, a noq5o univoca de ente C definida como 
deminuta ou imperfeita. Mas, exatamente 
por ser imperfeita, tal noqio n5o apenas n5o 
se choca com os modos de ser, mas tambCm 
tende a eles como a suas configuraqoes efeti- 
vas. Ora, os modos supremos de ser siio a 
finitude e a infinitude, que representam o 
ente em sua perfeiqgo efetiva. Tais modos 
determinam a noqiio univoca de ente, da 
mesma forma como a intensidade expressa 
a luminosidade da luz ou um grau particu- 
lar de cor concretiza a brancura. Em suma, 
trata-se da passagem do abstrato para o con- 
creto, do universal para o particular. 

Ora, esta claro que n5o ha necessidade 
de nenhuma prova da existencia do ente fi- 
nito, porque ele C objeto da experihcia ime- 
diata e cotidiana. No  entanto, urge uma 
demonstraqio precisa da existencia do ente 
infinito, porque ele niio constitui um dado 
de evidhcia imediata. Se o conceito de "ente 
infinito" n5o C contraditorio em si mesmo 
- ao contrario, parece que a noqiio univoca 
de ente encontra na infinitude sua realiza- 
$50 mais completa -, tal conceito repre- 
senta efetivamente alguma coisa? Em outras 
palavras: entre os entes existentes h i  algum 
do qual se possa dizer que e verdadeiramente 
infinito? Siio esses os termos em que Duns 
Escoto propoe a questiio. 

E, tratando-se de quest50 importan- 
tissima, ele se propoe produzir uma de- 
monstra@o da existEncia do  ente infinito 
que seja a mais irrepreensivel possivel. 0 
que significa que a argumentaqiio dever-se- 
ia fundar em premissas certas e, ao mesmo 
tempo, necessarias. Com tal objetivo, ele 
considera insuficientes as provas baseadas 
em dados empiricqs, porque S ~ O  certas, mas 
n5o necessarias. E essa a raz5o pela qual 
Escoto n50 parte da existBncia efetiva e con- 
tingente das coisas, mas sim de sua possi- 
bilidade. Ou seja: o fato de que as coisas 
existem C dado certo, mas n5o necessario, 
porque tambCm poderiam n5o existir; mas 
que as coisas podem existir a partir do  fa- 
to de existirem, C necessirio. Em outras pa- 
lavras, se o mundo existe, 6 absolutamen- 
te certo e necessario que ele pode existir: 
a6 esse ad posse valet illatio. Ainda que 
desaparecesse, continuaria sendo verdadei- 
ro que o mundo pode existir, visto que ja 
existiu. 

Pois bem, estabelecida a necessidade da 
possibilidade, Escoto pergunta-se qual 6 seu 
fundamento ou causa. Nessa questiio, seu 
procedimento C o tradicional. 0 fundamen- 
to de tal possibilidade n2o 6 o nada, porque 
o nada n5o C fundamento ou causa. Tam- 
bCm n5o C constituido pelas proprias coisas, 
porque n5o C possivel que as coisas possam 
se dar a si mesmas a existCncia que ainda 
n i o  d m .  Entiio, C necessario p6r a raz5o de 
tal possibilidade em um ser diferente do ser 
produtivel. Ora, esse ser que transcende a 
esfera do produtivel ou das coisas possiveis 
existe e atua por si mesmo ou existe e atua 
em virtude de outro ser. No  segundo caso, 
prop6e-se a mesma pergunta, porque ele 
dependeria de outro, sendo por seu turno 
produtivel. No  primeiro caso, temos um ente 
em condiqoes de produzir, mas que niio 6 de 
mod0 algum produtivel. Assim, chegamos 
ao ente que se busca, porque explica a pos- 
sibilidade ou produtividade do mundo sem 
que sua existencia, por seu turno, exija ul- 
terior explicaqio. 

Desse modo, se as coisas siio possiveis, 
tambem C possivel um ente primeiro. Mas 
tal ente e apenas possivel ou existe de fato? 
A resposta C que tal ente existe em ato, por- 
que, se n5o existisse, tambem n5o seria pos- 
sivel, considerando que nenhum outro esta- 
ria em condiqoes de produzi-lo. Assim, se C 
possivel, o ente primeiro 6 real. Mas qual C 
sua conotaq50 especifica? A infinitude, por- 
que C supremo e ilimitado. E assim, tendo 
identificado o ente enquanto ente como ob- 
jet0 primeiro do intelecto, Escoto descobre 
que so o ser infinito 6 o Ser no sentido pleno 
da palavra, porque C fundamento de todos 
os entes e, antes ainda, de sua possibilidade. 

A insufici&cia 

do conceito de ente infinito 

0 conceito de "ente infinito" e o mais sim- 
ples e mais abrangente a que podemos chegar. 

Mas esse elevadissimo conceito, ao qual 
o nosso intelecto pode chegar, expressa ver- 
dadeiramente a riqueza pessoal de Deus, a 
ponto de satisfazer as nossas exigcncias exis- 
tenciais e mostrar a inutilidade da teologia e, 
antes dela, da Revelaqiio? 

Escoto responde com extrema clareza a 
essa interrogaqao crucial, afirmando que o 
conceito de ente infinito, ao qual pode se ele- 
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var o intelecto humano, i em si mesn~o pobre 
e insuficiente, porque nio  consegue nos intro- 
duzir na riqueza misteriosa de Deus, como po- 
demos ler na Ordinatio: "Deus n io  i conhe- 
cido naturalmente pelo homem peregrino de 
forma propria e particular, isto k, segundo a 
razio de tal essincia (divina), enquanto esta 
k em si[ ...In. E isso pelo fato de que a essincia 
divina n i o  i uma realidade que possa ser corn- 
preendida naturalmente pelo homem. 

Escoto proclama a possibilidade e os 
limites da filosofia. E afirma o espaso e a 
necessidade da teologia. Qualquer contro- 
vkrsia entre filosofos e teologos so pode bro- 
tar da falta de consciincia desses limites e 

do seu imbito de cornpetincia. Rigorizar o 
discurso filosofico e captar seu carater ge- 
ral e abstrato significa per fim as suas pre- 
tensdes de exaurir o campo do ser, conside- 
rando-se oniabrangente e incompativel com 
uma forma superior de saber. 

Escoto reafirma o primado do indivi- 
dual, negando existir, em si ou em Deus, a 
natureza ou a essincia da qua1 os individuos 
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participariam. Interpretar o singular como 
participagiio no universal seria conceder de- 
mais a concepgiio pagii, que desdenha um e 
exalta o outro, e niio leva em consideraqiio 
o ato criador de Deus e sua providincia. 
Escoto destaca que Deus niio nos prop& um 
esquema ideal ao qual devamos nos referir 
na vida cotidiana, mas sim Cristo, a cuja ima- 
gem nos criou e para cuja perfeiqiio nos im- 
pele. Deus conhece a todos singularmente, 
confiando a cada qual um lugar preciso na 
economia geral da salvaqiio pessoal. 

A teoria do principio da individuagiio 
oculta em si claro residuo de platonismo, 
revelando-se pseudoproblema. Mais: falso 
problema, que tambCm esti presente em Aris- 
toteles, assim como em Avicena e Averrois, 
fortemente influenciados pelo platonismo, 
ja que pressuptie que a verdade mais pro- 
funda seja a do universal, e que funqiio es- 
pecifica do filosofo seja a de explicar como 
o universal se torna particular. 

Se o problema C falso, com maior raziio 
ainda S ~ O  falsas as respostas. Com efeito, 
para Escoto, nem a matiria, essencialmente 
indeterminada, nem a forma, indiferente a 

Haecceitas. Com este termo Duns 
Escoto indica o principio de indivi- 
duaqiio, que para a Escolastica era, 
ao inves, a materia quantitate sig- 
nata. 

individualidade e a universalidade (sendo. 
por natureza, comum a todos os entes d i  
mesma espCcie) e, conseqiientemente, sequer 
o composto podem ser causa das caracte- 
risticas e das diferengas individuais: "Essa 
entidade (a individualidade) niio C nem ma- 
tCria, neA forma, nem compsto ,  no senti- 
do que cada um deles C natureza, mas C a 
realidade ultima do ente que 6 matCria, que 
t forma, que t composto". Escoto sustenta 
entiio que C a realidade dt ima que explica a 
individualidade, isto 6, a sua perfeiqiio, gra- 
gas a qual uma realidade haec est, 6 esta e 
niio outra. Dai o termo haecceitas. aue indi- 

, A  

ca a formalidade ou perfeiq5o pela qual cada 
ente C o que C e se distingue de todo outro 
ente. 

Nesse contexto, e compreensivel a 
exaltaqiio da pessoa humana. Com efeito, 
aqui, a individualidade, definida como re- 
pugndncia a diviszo, C personificada ou 
subjetivada, em polimica com o averroismo, 
que, com a teoria do intelecto unico, nega- 
va-lhe seu trago mais proprio. Sugestivamen- 
te descrita como ultima solitudo, a pessoa 6 
a b  alio, pode ser cum alio, mas non in alio. 
Pode comunicar. condicionar e ser condi- 
cionada. mas niio ~ e r d e r  a sua identidade. 
0 ente pessoal C um universal concreto, por- 
que, em sua unicidade, niio C parte de um 
todo, mas sim um todo no todo, imperium 
in imperio. No conceito bem determinado 
de "pessoa" o particular e o universal coin- 
cidem. 0 homem - cada homem - niio 6 
determinaqiio do universal. Enquanto reali- 
dade singular no tempo e irrepetivel na his- 
toria, ele, na realidade, C supremo e origi- 
nal, porque, graqas a mediagiio de Cristo, 
destina-se ao diilogo com o Deus uno e trino 
da Escritura. 121 
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111. S\ concep~60 do direito 

Escoto, para salvaguardar a transcendhcia e a centralidade de Deus, 
reconduz a Ele e nZio ao ser a no@o de bem, definindo-a como aquilo que Deus 
quer e imp&. 0 que vale para Deus vale, nas devidas propor$des, tambem para o 
homem, razao pela qua1 o ma1 4 derivado da vontade do homem e distinto do 
intelecto. Uma coisa - diz Escoto - e o pecado, outra e o 
erro; e com isso supera claramente as posiqbes intelectualistas 0 direit0 
dos gregos. + §  1 

!;lit 0 voIuntarismo 
i N i i  A 

e o direito na tura l  

Escoto tematiza o problema da ordem 
e da liberdade com a intenqio de combater, 
a partir de outras perspectivas, o necessita- 
rismo naturalista dos filosofos greco-arabes. 
Se Deus C livre e, ao criar, quis os entes sin- 
gulares em sua individualidade, e n io  suas 
naturezas ou esshcias, entio a contingcncia 
n io  diz respeito apenas i origem do mun- 
do, mas tambCm ao proprio mundo e a tudo 
o que esta nele, n io  excluindo sequer as leis 
morais. 

No plano moral, a idCia de bem como 
guia operativo n io  C dedutivel da idCia do 
ser (ens et bonum non convertuntur), mas 
somente do Deus infinito. 0 bem e' o que Deus 
quer e impde. A unica lei qua1 Deus esta 
vinculado 6 representada pel0 principio da 
nio-contradiqio. Escoto se preocupa em sal- 
vaguardar at6 as extremas conseqiitncias a 
transcendhcia de Deus infinito, sem falsos 
compromissos. 

0 "direito natural" reflete instincias 
mais pagis do que propriamente cristis. 
Como C possivel chamar em causa a nature- 
za humana para dar corpo ao direito natu- 
ral quando, 2 luz de uma perspectiva histo- 
rica, C precis0 distinguir um status naturae 
institutae, um status naturae lapsae e urn 
status naturae restitutae? Ou n io  C verdade 
que Deus suspendeu leis que as transforma- 
das forqas naturais, enfraquecidas pela cul- 
pa, niio estavam em condiq6es de respeitar? 

Escreve Escoto na Ordinatio: "Muitas 
coisas que S ~ O  proibidas como ilicitas po- 
deriam se tornar licitas se o legislador as 
ordenasse ou, pel0 menos, as permitisse, co- 
mo, por exemplo, o furto, o homicidio, o 
adultkrio e outras coisas do g&nero, que niio 

implicam maldade inconciliavel com o fim 
ultimo, do mesmo mod0 que seus opostos 
n io  incluem uma bondade que necessaria- 
mente conduza ao fim ultimo". 

Quais sio os preceitos necessarios? Sio 
os contidos na primeira tabua rnosaica, isto 
C, a unicidade de Deus e a obrigaqiio de so a 
ele adorar. Todos os outros n io  s io  absolu- 
tos, ainda que em consonincia com nossa 
natureza. 0 intelecto percebe a veracidade 
dos preceitos da segunda tabua. Mas sua 
obrigatoriedade deriva apenas da vontade 
legisladora de Deus, em cuja aushcia ter- 
se-ia uma Ctica racional, cuja transgress50 
seria irracional, mas nio pecaminosa. 0 ma1 
C pecado, n io  erro, como consideravam So- 
crates e, em geral, os filosofos gregos. 

0 necessitarismo pagio C superado em 
suas premissas mais remotas: "Como Deus 
podia agir diversamente, ele poderia ter esta- 
belecido outras leis, que, se houvessem sido 
promulgadas, seriam retas, porque nenhu- 
ma lei C tal senio quando estabelecida pela 
vontade aceitante de Deus". 

0 que se disse sobre a vontade de Deus 
pode tambim, guardadas as devidas propor- 
qoes, ser dito sobre a vontade do homem. 
Duns Escoto destaca varias vezes o papel- 
guia da vontade, que atua sobre o intelecto, 
orientando-o para certa direqio e afastan- 
do-o de outra. Se o intelecto opera sempre 
com toda a sua energia e, portanto, com ne- 
cessidade natural, postulada pela natureza 
do objeto, a vontade C a unica express5 o ver- 
dadeira da transcendhcia do homem sobre 
o mundo das coisas. 

Destacando a forqa-guia da vontade e 
a sua autodeterminaqio, Escoto nio cai no 
arbitrarismo. Como pode a vontade amar o 
que ignora? A luz do intelecto e necessaria, 
mas niio determinante. Se para curar-me de 
mal-estar C necessario que eu conheqa os re- 
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mCdios adequados, o ato de toma-10s niio C 
necessario, mas livre, porque posso preferir 
a morte ii vida. Se os tomo, o ato livre sera 
tambCm racional, no sentido de que alcanqo 
a meta com os meios que a ciencia p6e a mi- 
nha disposiqiio. Trata-se assim de conver- 
g&ncia de duas atividades diferentes - in- 
telectiva e volitiva - na direqio de objetivo 
unico. 

Tal converghcia n i o  deforma a inte- 
lectualidade do ato intelectivo nem a li- 
berdade do ato volitivo. Embora profunda, 
a interferhcia nunca chega a identidade. 
0 ato da vontade, que em si C perfeito, ain- 
da que iluminado pel0 intelecto, procede 
sempre essencialmente da vontade, como 
causa principal, assim como o ato do inte- 
lecto, ainda que guiado pela vontade, pro- 
cede sempre e intrinsecamente do inte- 
lecto. 

Apesar dessa autonomia nos respecti- 
vos campos, a liberdade da vontade conti- 
nua sendo a perfeiqio suprema do homem, 
corn a qua1 subsiste ou decai a sua humani- 
dade. Conhecer para amar e m  liberdade - 
essa C a mensagem de Escoto. 

Essa orientaqio substancialmente teo- 
16gica deixa entrever uma espCcie de duali- 
dade entre filosofia, insuficiente e abstrata, e 
teologia. 0 Deus dos filosofos niio C o mes- 
mo Deus dos teologos, criador e salvador. 
Muitas verdades GO subtraidas ao dominio 
da raziio, como a origem temporal do mun- 
do e a imortalidade da alma, a proposito das 
quais so se podem apresentar persuasiones, 
mas nio autCnticas demonstrationes. 

0 equilibrio entre raziio e f i  rompe-se 
em favor da segunda, mas no quadro de uma 
tensio que ainda i a de Tomis e de Boa- 
ventura. 

ll'l 

I l l ( .  
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A univocidada do enb  

R tsss do univocidads prstsnds coptar 
oquilo qus uns os criaturas sntrs si s com 
Dsus, ssm portm nsgar suas distingdss. R 
dlfsrengo sntrs nos s Deus ndo sstd no foto 
ds qus sls B e nos ndo somos. Dsus Q e nos 
somos. Sob ssts perfil ndo hd difsrsngo algu- 
mo sntrs nos e Dsus. 0 snts Q univoco, por- 
qua exprima tudo oquilo que sstd fora do 
no&. R no@o ds snts Q um dodo positivo 
slsmentar, porqus rsprsssnto aqusls minimo 
pslo qua1 todos as coisas - finito e infinito, 
substdncio e ocidsnts, otual e possivsl - sdo, 
objstlvoments 0190 a ss opdem oo noda. E 
um concsito simplss. Mos n8o Q o unlco. 0 
mtslscto pods, atravbs ds urno opsrogdo ono- 
litico, obstroir "dssts ssr" ou Yoqusls bam" 
ou "doquels vsrdodsiro': isto a oquilo, s terd 
o snts, o bsm, o vsrdodsiro, privados dos 
modos concrstos em qus 580 rsalizados. 

Sdo concsitos slsmentorss ou primd- 
rios, ndo comutdvsis sntrs si, s sxprimsm a 
drsa do univocidods. 

Rpanos o ants, porQm, 6 um concsito 
univsrsolmsnts univoco, porque sstd em to- 
dos 0s outros no@&, urno vsz qus tsm um 
contsudo minlmo, corrsspondsnts 2, rsolida- 
ds do ssr algo. A univocidods do snte, por- 
tonto, oluds dquilo qua torna comum, e ndo 
dquilo qus divide. Exists uma natura antis, com 
um contscjdo dsfinido, gragos ao quo1 Q pos- 
sivsl rociocinar sobre todo ssr, atuol ou pos- 
sivsl. Ssm duvido, foro do opsrogdo onolitico 
do intslscto ndo sa vsrifico a ndo ser o oposi- 
gdo dclquilo qus d oo nodo, sobrs qus to1 
opsrogdo sncontra sau hndomanto, ndo po- 
rBm o 'Bnts univoco". 

No reolidads ss dd ou o finito ou o in- 
finito, qus sdo os dois "modos" nos quais to1 
concsito sa sncontro rsolizodo. 0 mod0 do 
Finituds odmlts urno multiplicidods d~ grous; 
o modo do infiniclads, oo contrdrio, ndo ad- 
mits nenhum dslss. Rs crioturos sdo muitas, 
opsnos Dsus Q uno. 

Deus & aareendido n6o ammas am um 
conceito an6lojo a0 conceit0 d& criatura, isto 
6, um conceito inteiramente diverso daquele que 

n6s formamos do criatura, mas em um conceito 
univoco a ele e 6 criatura. E para que n6o haja 
quest60 sobre o nome de univocidade, eu cha- 
mo conceito univoco aquele que em tal medida 
& uno que sua unidade basta para a contradi- 
$10, quando ele seja afirmado e negado a res- 
peito do mesma coisa. E provo de tr&s modos a 
univocidacle asslm entendida. Em primeiro lu- 
gar assim: todo intelecto que est6 certo cle um 
conceito e duvidoso de diversos outros tem um 
conceito daquilo de que est6 certo, diverso dos 
conceitos daquilo de que est6 duvidoso; mas o 
sujelto inclui o predicado, s o intelecto do ho- 
mem viotor pode estar certo a respeito de que 
Deus seja ente, duvidando apenas se & ente 
finito ou infinito, criado ou incriado; portanto, o 
conceito de ente a respeito de Deus & diverso 
deste ou daquele conceito, e assim o conceito 
de ante n6o & por si nem este nem aquele, 
mas est6 ~ncluido em ambos e, portanto, & 
univoco. [. . . ]  

Em ssgundo lugor assim: nenhum concsito 
real 6 causado naturalmente no intelecto do 
homem viator a n6o ser a respeito daquelas 
coisas que podem naturalmente mover nosso 
intelecto: mas tais coisas sBo o fantasma. ou 
seja, o objeto que resplandece no fantasma, 
e o ~ntelecto agents; portanto, no estado pre- 
sente nenhum conceito simples exist~ natural- 
mente em nosso intelecto a n60 ser aauele 
que pode ser causado por For~a desses. bra, 
um concsito que n6o fosse univoco a um obje- 
to que resplandece no fantosma, mas inteira- 
mente diverso e antecedente, com o qua1 este 
possuisse analogia, n6o poderia causar-se por 
for50 do intelecto agents e do fantasma. [...I 
Portanto, jamais se poder6 ter naturalmente 
no intelecto do homem viotoraauele conceito 
diverso, dito an61og0, e assim f160 se poder6 
ter naturalmente um conceito de Deus, o que 
& falso. [...I 

Em terceiro Iugar assim: toda busca 
metafisica a rsspeito-de Deus procede deste 
modo, isto 6, considerando a razdo formal de 
alguma coisa, e tirando daquela rozdo formal a 
imperfei~ao que comporta nos criaturas, e con- 
servando aquela raz6o formal e dando-lhe ab- 
soluta psrfeisdo, e atribuindo-a assim a Deus. 
Exemplo a partir da razao formal da sabedorla 
ou do intelecto, ou do vontade: a razao Formal 
prlmeiramente se considera em si e por SI, e 
uma vez que a raz6o destes n6o inclui formal- 
mente uma imperfei~60 ou limita@o, dela ss re- 
movem as imperfeiq3es que a acompanham nas 
criaturas, e, conservando a mesma razao do sa- 
bedoria e da vontade, estas depois s6o atri- 
buidas a Deus de modo perfeitissimo. Portanto, 
toda busca de Deus pressupde que o lntelecto 
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tenha um memo conceito univoco, qua de- 
preende das criaturas. [.  . .] 

[Mas pode-se perguntar] qua1 G a 
univocidade do ente, e a quem ela se re- 
fere? [. . .] 

D~go que o ente, quanto 2.1 quididade, n6o 
6 univoco a tudo aquilo que & ~nteligivel por 
si, porque desta forma ndo & univoco nem 6s 
ultimas d~ferenps nem 6s paixaes propr~as 
do ente.' 

[Por&m] as coisas a respe~to das quais o 
ente n6o & univoco no quididade estdo inclui- 
das naquelas em que o ente & univoco em tal 
modo, [e estas sdo] todos [.  . .] os g&neros e as 
esphcles e os individuos, e todas as partes 
essenciais dos g&neros, e o ente ~ncriado, [as 
quais] incluem o ente quiditativamente. [ . . . I  
Rcontece, com efeito, que o intelecto esteja cer- 
to de que cada um [destes] conceitos quidi- 
tativos seja ente, duv~dando apenas das dife- 
rencas que restringem o ente a tal conceito, se 
B ou n6o tal ente, e asslm o conceito de ente 
enquanto convhm dquele conceito & diverso 
daqueles conceitos inferiores a respeito dos 
quais o intelecto est6 duvidoso e%incluido em 
ambos os conceitos inferiores, pois as d~feren- 

<as que restringem pressupaem o mesmo con- 
ceito de ente comum, que restr~ngem.~ [...] 

Conforms foi demonstrado que Deus ndo 
& naturalmente cognoscivel por nos se o ente 
n6o for univoco a0 criado e a0 ~ncriado, tambhm 
se pode demonstrar da substhcia e do aciden- 
te. Com efeito, uma vaz que a subst6ncia ndo 
produz imediatamente em nosso intelecto o co- 

'As d~ferenps 13Itimos sdo os modos intrinsacos do enta, 
como o mod0 hn~to a o modo ~nhnlto, am qua concratomente 
se encontra reairado. Estes se d~st~nguem formolmente do 
enta, no sent~do da qua suo cons~st&ncio Iog~co Q d~ferenta 
em relog50 b cons~st&ncio 1091co de ente. Posso conhecar o 
enta sam os modos, e os modos sem o ente. Rs poix6es do 
ante, ou propr~edadas tronscendento~s, 860 o un~doda. a 
verdode, o bondode, e estas ndo ~ncluam, em sun ess&nc~o, 
o no{6o de ente, a vlca-verso, motlvo pelo qua1 umo ndo 
pode dizer-sa Formolmante do outro: o ante no m6x1mo obs- 
tm@o ndo est6 cont~do no verdoda, concebido por suo vaz 
no m6ximo ~ndatermino<do. Umo nBo 6 o outro. 
9 unvoc~doda foge o todo ncusn<do de ponteismo: o 

ente ndo 6 conceb~do t\ moneiro dos 9&neros no  NOW de 
forfirlo, ~sto 6,  do quo1 se posso darivor n ess&ncio cr~odo 
e a ess&ncio ~ncr~odo, como detarm~nqbes aspecif~cas ul- 
terlores. 0 enta pee-sa como to1 em todo reol~dode e em 
todo momento do ranlidode 0 ente finto e o ente inhnito 
ndo sdo espacif~co@es, mos modos mtrinsecos do ente. 
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nhecimento de si, mas apenas o acidente sensi- 
vel, segue-se que ndo poderemos ter nenhum 
conceito quiditativo dela se ndo houver um con- 
ceito quiditativo que possa ser abstraido do con- 
ceito de acidente; mas nenhum conceito quidi- 
tativo pode ser abstraido do conceito de acidente 
a ndo ser o conceito de ente; portanto e t ~ . ~  [ . , . I  

Em sumo: o ente & univoco a todos, mas 
aos conceitos ndo slmplesmente simples 6 
univoco quanto 2.1 quididade, enquanto aos con- 
ceitos simplesmente simples & univoco enquanto 
determin6vel ou denominClvel, e ndo enquanto 
& predicado debs qij~ditativamente, porque isso 
inclui contradi~do. 

Jodo Duns Escoto, Ordinatio, I, 
sob a diregdo ds C. Bal~c. 

sm Grand@ Rntolog~a Filosofica, Marzoroti. 

Em noma do que os saras sa dstinguam 
antra si? Poro qua o 'noturazo humona", qua 
nos torno comuns, ss torns ssta homam, 
JoBo, Tiogo etc., do qua tem nacessidode? € 
o problamo qus os Escoldst~cos chomom 
'princl;oio da individuogBo". 

Duns Escoto afirmo qua poro resolver o 
problamo Q praciso recorrer o um porticulor 
modo da sar, o um incremanto da sar qua 
invasta todos os componantes, controindo- 
os a subtroindo-os 6, indatsrmina$io; ou tam- 
bQm o urno aspQcia ds intans1ficag80 do sar, 
grops 2r quol urno raolidode B asto s n80 
oqualo (haec-haecceitas) . Poro que n8o mo- 
difique os elamantos constitutivos - nBo Q 
um alamsnto sssanciol - o 'hoecceitos" Q 
olgo ds obsolutomanta originol, grogas 6, 
quol o indivicluo sa reconhaca intr~nsecomante 
singulor a obsolutomanta irrapati'vel. 

(om to/ tess Escoto pretendeu demons- 
tror que o individuo Q mois perfaito do qua o 
sspQcie 6, quol psrtence a, porque tern um 
moior grou de ssr, n8o Q funcionol6, asp6 
cia. como poro o mundo pogdo, rnos unico 
tarmo do oto volitivo. 

3D~go-sa do conhec~manto do substBnc~o o qua se d~ssa 
do conhecimento da Daus Sa antra os acidantas a o subs- 
tBnclo nBo houvassa nodo am comum. do conhac~manto dos 
oc~dentas nunco podarinmos chegor oo conhac~manto do 
substBncio lsso & Folso, porque conhacamos as substBnc~ns 
f~nltns partlndo da saus ac~dentes Portonto, antre astes e 
aqualo dava axlstlr umo ponta, a astn a o ente oquivoco 

1 .  R substdncia material por sua natureza 
ndo & por si esta, porque entdo [...I o intelecto 
ndo podern compreend6-la em seu oposto, 
caso ndo compreendesse seu objeto segundo 
uma razdo de entendimento, repugnante b ra- 
zdo de tal objeto [ . . . I .  Na coisa h6 uma unidade 
real sem qualquer opera<do do intelecto, me- 
nor que a unidade numeral, ou seja, do que a 
unidade, propria do singular, cuja unidade & 
unidade de natureza por si, e segundo esta 
unidade propria da natureza enquanto & natu- 
reza, a natureza & indiferente 2.1 unidade do sin- 
gularidade. Portanto, ndo & por si una de tal 
modo por aquela unidade, isto 6,  pela unida- 
de da singularidade. [ . . . I  E ndo apenas a pro- 
pria natureza & por si indiferente a estar no in- 
telecto e a estar em particular, e por lsso a ser 
universal e singular, mas mesmo tendo ela o 
ser no intelecto, ndo tem por si primigeniamente 
a universalidade. Com efeito, embora possa 
compreender-se na universalidade, como modo 
de entend&-la, todavia a universalidade ndo 6 
parte de seu conceito primeiro, porqua ndo & 
conceito do metafisico, mas do Iogico. [ . . . I  E 
como segundo aquele ser, a natureza ndo & 
universal por si, mas a universalidade quase 
sobrev&m bquela natureza segundo sua primei- 
ra razdo, segundo a qua1 se torna objeto, as- 
sim tambBm na coisa extramental, onde a na- 
tureza & conjunta com a singularidade, aquela 
natureza ndo tem por si como termo a singulari- 
dade, mas 6 antecedente naturalmente bquela 
razdo que a restringe bquela singularidade; e 
enquanto & antecedente naturalmente dquilo 
que a restringe, ndo Ihe repugna ser sem isso. 
E como o objeto no intelecto segundo a sua 
entidade e universalidade tem verdadeiramen- 
te um ser inteligivel, tamb&m na natureza das 
coisas segundo aquela entidade tem um ver- 
dadeiro ser real, fora da alma. E segundo tal 
entidade tem uma un~dade proporcion6vel a si, 
que C indiferente b s~ngularidade, de modo que 
ndo repugna por si bquela unidade ser afirma- 
da com qualquer unidade de smgularidade [ . . . I .  

2. Uma vez que nos entes h6 0190 de indi- 
visivel em partes subjetivas, ~sto 6 ,  algo a0 qua1 
repugna formalmente ser div~dido em mais coi- 
sas singulares em qua cada uma seja ele mes- 
mo, pergunta-se, ndo por que formalmente isso 
Ihe repugna - uma vez que assim a repugndn- 
cia repugno formalmente a si - mas por que 
como fundamento intrinseco esta repugndnc~a 
nela se encontra. Portanto, o sentido da ques- 
tdo nesta mat&ria 6:  o que h6 na pedra pelo 
que, corno por um fundamento proximo, Ihe re- 
pugne simplesmente dividir-se em mas co~sas 
s~ngulares em que cada uma seja ela mesma; 
tal divisdo em partes subjetivas 6 propria a todo 
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o universal. Entendida a questdo desse modo, 
provo que um lndividuo formalmente n60 exis- 
te por urna negagdo ou privagdo [...I, porqus 
nada repugna a algum ente simplesmente pela 
privagdo nele apenas, mas por olgo de post-  
vo nele. [...]  Portanto, & necess6rio que por al- 
guma coisa de positivo lntrinseco a esta pedra, 
como por uma razdo propria, repugne ser dividi- 
da em partes subjetivas, e aquele posit~vo ser6 
aqu~lo que se d~z ssr por si causa de indivi- 
duagdo, e por individuqdo entendo esta indivi- 
sibilidade ou repugnbncia b divis~bilidade [...I. 

3. R substbncia material [ndo &I ~ndividuo 
ou razdo de individua@o de alguma outra coi- 
sa pela exist&ncia atual [.. .] ,  uma vez que o que 
ndo 6 por si distinto ou determinado ndo pode 
ser o prlmelro que distinga ou determine o ou- 
tro; ora, o ser de exist&ncio, 2.1 medida que se 
distingue do ser da ess&ncia, ndo 6 por si dis- 
tinto ou determinado. Com efeito, o ser de exls- 
t&ncia ndo tem as proprias diferengas, dlversas 
das diferengas do ser da ess&ncia, porque en- 
tao seria necess6rio admitir urna propria coorde- 
nagdo de exist&ncias, d~versa da coordena@o 
das ess&nclas, mas & determinado precisamen- 
te a parttr do determinagdo do outro; portanto, 
ale ndo determino alguma outra colsa. Sobre 
isso se pods arqumsntar de outra forma: aqul- 
lo que pressupde a determ~nagdo e a distin~do 
de outro n60 & a razdo de determinagdo ou de 
distingdo do mesmo; mas a exist&nc~a enquan- 
to determinada s d~stinta pressupde urna or- 
dem e uma dist~n<do de ess6ncias; portanto etc. 
[.. .] Como no g&nero se d6 o supremo conside- 
rando-o precisamenta sob o aspect0 da ess&n- 
cla, asstm se ddo g&neros intermedidrios e es- 
phcies e diferen~as, e sa d6 tomb&m o infimo, 
isto 6, o singular sem alguma exist&ncla atual, 
aquilo qua aparece evidentemente, pols "este 
homem" ndo inclui formalmente mas a exist&n- 
cia dual do que "o homem". 

4. Exponho aquilo que entendo por 1nd1- 
viduagdo ou unidade numeral, ou seja, singular: 
ndo entendo certamente a unidade ~ndeter- 
minada, segundo a qua1 toda coisa em urna 
espbcie & dita una de nhero,  mas a unidada 
determinada como esta, de modo que, asslm 
corno j6 dissemos que 6 impossivel que o i d -  
viduo se d~v~da em partes quant~tativas, e se 
busca a razdo desta impossibilidade, tambCm 
dig0 que & lmpossivel que o ind~viduo ndo seja 
determinodo corn esta singular~dade, e se bus- 
ca a causa ndo das singularidades em geral 
mas desta singularidade determ~nada em par- 
t~cular, isto &, determinada enquanto & determi- 
nadamente esta. Entendendo de tal modo a 
singularidade [demonstro que a substbncia 
material ndo B individua ou s~ngular pela quan- 

tidade]: a subsMncia existente em ato, ndo 
mudada por uma transformagdo substancial, ndo 
pode mudar-se desta em ndo-esta, pois tal sln- 
gularidade - conforme se disse - ndo pode 
se tornar outra e outra no mama subst6ncia 
permanecendo ela a mesma, ndo mudada subs- 
tancialmente; mas a substbncia existente em 
ato, nd0 intervindo nela alguma rnuta(6o subs- 
tancial ou ndo tendo mudado, pode sem con- 
tradiq30 existir sob outra e outra quanticlade e 
qualquer acidants absolute; portanto, por ne- 
nhuma maneira similar & formalmente tal subs- 
tbncia determinada por esta singular~dade [...]. 

5. [A subst6ncia material ndo & esta e 
individua pela mat&ria:] a matbria pertence b 
ess&ncia da subst6ncio composts, por exem- 
plo, do homem, e tal composto ndo & precisa- 
mente a ess&nc~a da forma. Portanto, como 
oquele composto ndo pode por si ser este [. . .] 
assim tambGm nem a mot&ria - que B parte 
daquele - pode ser por si esta, uma vez que 
o composto ndo pode ser comum e do mesma 
razdo em coisas diversas, sem que tudo aquilo 
que pertence b sua ess&ncia possa ser da m a -  
ma razdo com aquelas coisas. RI&m disso [. . .] a 
matbrio & a mesma no gerado e no corrompi- 
do, portanto tem as mesmas singularidades no 
gerado e no corrupto. 

6. [(Sue a substbncia material seja] in- 
dividua por uma entidade positiva por si, que 
determina a natureza b singularidade [...I, pro- 
va-se assim: como a unidade em comum suce- 
de por SI b entidade em comum, tambBm qual- 
quer unidade por si sucede a certa entidade; 
portanto, o un~dade enquanto simples, como a 
unidade da indivisdo ([...I, isto 6, b qua1 repug- 
na urna divisdo em mais partes subjet~vas, e b 
qual repugna ndo ser esta coisa determinada. 
se est6 nos entes, como de rest0 isso supde 
coda uma das diversas opiniaes), sucede por 
si a certa entidads. Mas ndo sucede por si b 
entidade de natureza, pols dessa h6 uma uni- 
dade propria e real por 81 [...I; portanto, suce- 
de o outra entidade, esta sim, determinante, e 
esta entidade formard o uno por si com a enti- 
dade de natureza, pois o todo ao qua1 perten- 
ce esta unidade & perfeito em 51. RI&m disso, 
toda diferenga das coisos que diferem se reduz 
a algumas colsas inicialmente d~versas, pois de 
outra forma ndo haveria um termo fixo nas COI- 

sas que diferem; mas os ind~viduos diferem pro- 
priamente, pois, embora havendo a190 de id&n- 
tico, s6o entes dwersos; portanto, sua diferenga 
se reduz a algumas colsas que sdo ~nicialmen- 
te d~versas. Estas coisas inicialmente diversas 
ndo sdo a natureza nesta coisa s a natureza 
naquela coisa, porque ndo & a mesma coiscl 
aquela pela qua1 algumas coisas conv&m for- 
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rnalmente entre si e aquela pela qua1 d~ferern 
realrnente, ernbora urna rnesrna coisa possa ser 
realrnente distinta e tamb&rn realrnente conve- 
nient~. Corn efeito, pouco irnporta ser dist~nto 
e ser aquilo pelo qua1 algurna coisa prirne~ra- 
rnsnte & distinta. Portanto, assim acontecar6 
corn a unidade. Por ISSO, al&rn da natureza 
neste e naquele, h6 algurnas coisas inicialmen- 
te diversas pelas quais este e aquele primei- 
rarnente diferern, e precisarnente urna coisa 
nesta coisa e outra naquela; e aquilo pel0 qua1 
as coisas diferem ndo podern ser nega@ss 
[ . . . I ,  nern acidentes [...I: portanto, serdo algu- 
mas entidades positivas por si, que determi- 
narn a natureza [...I. 

7. E se perguntas qua1 & a entidade indi- 
vidual da qua1 se depreende a diferen~a indivi- 
dual - 6 talvez a rnatbria, ou a forrna, ou o 
composto? - respondo: toda ent~dade 
qu~ditativa, tanto parcial corno total, de qual- 
quer g&nero, & por si indiferente, enquanto en- 
tidads quiditativa, a esta s bquela entidade, 
de modo qua, enquanto entidade quiditativa, 
Q naturalrnente antecedente bquela entidade 
enquanto & esta; e enquanto & antecedente 
naturalrnente, corno 1-160 Ihe convhrn ser esta, 
tarnbhrn ndo Ihe repugna segundo sua razdo o 

seu oposto. E corno o composto enquanto na- 
tureza ndo inclui sua entidade pela qua1 6 for- 
rnalmente isto, assirn tarnbhrn nern a mathria 
enquanto natureza inclu~ sua ent~dada pela qua1 
& esta rnat&ria, nern a forrna enquanto nature- 
za inclui sua sntidade. Portanto, ssta entidade 
ndo & a rnat&r~a ou a forrna ou o cornposto en- 
quanto coda urn destes & natureza, mas & a 
Cltirna realidade do entidade que & rnat&ria ou 
que & forrna ou que & cornposto, de rnodo que 
toda sntdade cornurn e todavia deterrn1n6vel 
pode ainda ser dist~nta, pelo fato de ser urna 
coisa so, em rnais realidades forrnalrnente dis- 
tintas, das quais esta ndo & forrnalmente aque- 
la: e esta & forrnalmente ent~dade singular, e 
aquela & forrnalrnente ent~dade de natureza; 
nern podern sstas duos realidades ser colsa e 
coisa, corno o podern ser a realidade da qua1 
se extrai o g&nero e a realidade da qua1 se 
extrai a diferenGa (das quais deriva a realida- 
de especifica), mas sernpre em uma rnesrna 
entidade, tanto parcial corno total, 5.60 realida- 
des da rnesrna colsa, forrnalrnente distintas. 

JoGo Duns Escoto, 
Ordinatio, sob a dire@o de C. Bol~c, 

em Grand@ Rntologia Filosofica, 
Marzorati. 



DECIMO QUARTO 

A ruptura do equilibria entre raziio e fe 

"Deus esta em todas as criaturas enquanto tgm 
uma essgncia e, ao mesmo tempo, esta acima 
delas. E ele que esta em todas as criaturas e o 
mesmo que esta acima delas, uma vez que aquilo 
que e um em muitas coisas, deve necessariamen- 
te estar acima das coisas." 

"Com isto niio tirei de Deus o ser, mas o enobreci. " 

Mestre Eckhart 
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Capitulo dCcimo oitavo 

~ l t imas  figuras e fim do pensamento medieval 



C a p i t ~ l o  dkcimo sktimo 

G~ilherme de Ockham, 
os Ockhamistas 

e a crise da CscoI6stica 

As verdades de fe n8o d o  evidentes por si mesmas, nem 
s8o demonstraveis e nem aparecem como provdveis: i S S 0  signi- Autonomia de f6 
fica que o dmbito das verdades reveladas e estranho ao reino e razz0 
dos conhecimentos racionais. Em lugar dos vinculos impostos + 3 3 
pela metafisica, Ockham (1280-1349) p6e o principio da supre- 
ma onipotiincia de Deus. Conseqiientemente, a ligaq8o entre os entes individuais 
singulares - aos quais de fato se reduz o mundo - brota de um puro ato de 
vontade divina, sem que nenhuma forqa metafisica seja necessaria. 

A ciCncia se ocupa apenas dos entes individuais e n80 
dos universais; o primado do individuo implica o primado da 
experiCncia. 

0 conhecimento se distingue em complexo (relativo a pro- 
posiq6es compostas de termos) e do-complexo (relativo aos ter- 
mos singulares); este por sua vez pode ser abstrativo e intuitivo; 
o intuitivo, enquanto capta a existhcia ou n8o existencia dos 
objetos, pode ser tanto sensivel quanto intelectual. 0 abstrativo, 
de~ois, baseia-se sobre o intuitivo e   ode sianificar conhecimento 

0 conhecimento 
e do individual 
+ § 4  

Subdivisdes 
do conhecimento 
+ § 5  

daquilo que 4 abstrato ou conheiimento que abstrai (que prescinde) de certas 
caracteristicas. 

A realidade inteira e individual, raz8o pela qua1 o uni- 
oS Universais versa1 nao e real: ele e um termo de alcance apenas 16gico. Se nzo s;So mais 

toda realidade e singular, segue-se que os conhecimentos s8o gue sinais 
singulares e os universais n8o s8o mais que sinais abreviativos abreviatjvos 
para indicar a repetiqao de multiplos conhecimentos semelhan- , g 6 
tes, produzidos por objetos semelhantes. Esta e uma forma par- 
ticular de nominalismo. 

0 rigor que caracteriza nosso filosofo no dmbito da criti- A #Jnava/ha 
ca a0 conhecimento passou para a historia como "navalha de de oc-ham" 
Ockham": os entes n8o se devem multiplicar se n30 for neces- + tj 7 
shrio. Sob a ldmina dessa navalha caem inumeraveis principios 
da metafisica classica e escolastica: o de substancia, de causa eficiente, de intelec- 
to possivel. 

A prevalCncia dada ao individuo, tanto em Iogica como 
em metafisica, e tambem as teses nominalistas, permitem a 
Ockham separar a Iogica da realidade e elaborar nova Iogica, logica 
fundada sobre uma sintaxe mais rigorosa e sobre uma clareza 
maior na definiqao dos termos, em relaq%o a realidade designada. 
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A prova 
No que se refere ao conhecimento de Deus, Ockham nega 

da existbcia que se possa conhecer Deus intuitivamente e afirma que ne- 
de Deus baseada nhuma das provas a posteriori precedentemente elaboradas 
sobre causas seja convincente: neste caso, mais que falar de causas eficien- 
conservantes tes (que fazem as coisas ser ou nso ser), deveriamos falar de cau- 
+ § 9  sas conservantes (que conservam ou nao conservam), graqas as 

quais e facil inferir, da existiincia em ato do mundo, a existh- 
cia de Deus. 

0 conhecimento que a razZio pode obter de Deus e de fato escasso, enquanto 
de outro porte e o que a fe consegue obter por meio da revelaqao. Desse modo, por 
causa da manifesta incapacidade do pensamento de afirmar algo de significativo so- 

bre Deus, n%o ha mais razao de continuar na busca de uma cola- 
"Credo boraqao entre fe e raz%o; o equilibrio entre fe e razao fora um dos 
et intelligo" principais problemas de todo o pensamento medieval. A sintese 
4 3 9  do pensamento de Ockham n%o sera, portanto, nem intelligo ut 

credam, nem credo ut intelligam, mas credo et intelligo. 

A convicqiio da superioridade do individuo sobre o universal levou Ockham a 
redimensionar em dmbito politico o poder temporal do Pontifice e a demitizar o 

carater sagrado do Imperio. Mas tambem o poder espiritual do 
Alguns temas Pontifice deveria ser delimitado, porque a verdade n%o e sancio- 
inspiradores nada nem pelo Papa, nem pelo Concilio, mas pela lgreja como 
da Reforma comunidade livre dos fieis, no decorrer de sua tradiqao historica; 
+§ 10 esta doutrina antecipa os temas inspiradores da Reforma. 

A s i t ua~&o  hist6rico-social 
do SAC, XTV 

0 Trezentos C o ultimo siculo da Idade 
MCdia. 0 sCc. XI1 se conclui com a figura de 
Gregorio VII, cujo Dictatus pupae C sem du- 
vida a magna carta do catolicismo romano 
e, ao mesmo tempo, do papado politico e da 
concepqio teocratica. 0 skulo XI11 abre-se 
com a triunfante teocracia de Inoc&ncio 111. 
aue leva a cab0 o ideal do "dominio cristiio 
do mundo". Com ele, a Igreja romana alcan- 
Ga poder e prestigio, atravCs da soluqiio auto- 
rizada dos conflitos politicos, da criaqiio de 
tribunais supremos e da exclusividade de seu 
magistCrio. 0 sCculo XIV, por seu turno, abre- 
se com afirmaq8es teocraticas e gestos deci- 
didos e de repercussio por parte de Bonificio 
VIII, mas em context0 social e cultural ja 
pouco disposto a compartilhar tal politica. 

0 perdio jubilar de 1300 - o primei- 
ro jubileu da historia - foi o grande gesto 
de Bonifacio VIII, que quis assim celebrar a 
funqiio carismatica da Igreja e tentar des- 
pertar e, ao mesmo tempo, potencializar o 
anseio de salvaqiio coletiva, que alimentara 
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toda a expectativa escatologica do sic. XIII, 
agrupando em torno das instituiqoes eclesias- 
ticas, alim da alma popular, tambCm o po- 
der temporal dos Estados. Na realidade, es- 
ses objetivos so foram alcanqados de mod0 
provisorio, pela mudanqa das exighcias 
sociais, religiosas e culturais. Com efeito, o 
dissidio e a tensiio religiosa do Duzentos, que 
se expressaram nas muitas formas de vida re- 
ligiosa, algumas perseguidas como heriticas, 
outras acolhidas e favorecidas, estavam se 
reduzindo, resolvendo-se em parte por uma 
espCcie de afastamento dos ideais religiosos, 
que se revestiam agora de formas exaspera- 
das de ascetismo, da parte dos ideais de vida 
leiga. Estes ultimos, embora conservando 
intima religiosidade propria, foram se con- 
figurando na forma das novas exighcias da 
vida social, tanto econ6mica como politica. 

Alim disso, comeqava a se afirmar uma 
ruptura radical entre a Igreja e os nascentes 
Estados nacionais, com tentativas de desfor- 
ra e predominiincia de uma e de outra par- 
te. Nesse sentido, i significativo o conflito 
entre Bonificio VIII e Filipe, o Belo. PorCm, 
mais significativo ainda nesse sentido i o ca- 
tiveiro de Avignon, como tambCm, mais tar- 
de, a faqanha de Ludovico, o Bavaro, que, 
em 1326, recebeu a coroa imperial no Capi- 
tolio, niio mais na igreja e niio mais do papa. 
Como o papa Joio XXII nio quis reconhecer 
Ludovico como imperador, a dieta de Frank- 
furt, em 1338, proclamou a aprovaqio pon- 
tificia como supirflua, assim como faria 
mais tarde Carlos IV, em 1356. A Alema- 
nha comeqava a realizar no campo politico 
aquele afastamento da Igreja catolica que 
depois Lutero reforqaria e justificaria no cam- 
po doutrinario. 

Esses conflitos constituiam os sinais do 
iminente crepusculo de uma politica e de 
uma concepqiio de poder. 0 s  ideais e o po- 
der que se encarnavam nas duas figuras 
teocraticas, do pontifice romano e do impe- 
rador germiinico, entraram em decadhcia 
na consci&ncia dos mais atentos aos novos 
fenhmenos sociais. Em conseqiihcia do de- 
senvolvimento econ6mico e, portanto, da 
ascensio da burguesia, os grandes Estados 
nacionais independentes, que consolidavam 
suas estruturas financeiras e seus instrumen- 
tos militares, tornavam-se os verdadeiros pro- 
tagonistas da historia europiia. Apesar das 
disputas e lutas, Petrarca com toda razio 
define o ImpCrio como "vio nome sem su- 
jeito" e a Igreja, no "cativeiro de Avignon", 
como um c6modo instrumento de poder nas 

mios dos monarcas franceses. A i ~ o c a  da 
teocracia secular e es~iritual estava em via 
de extinqiio. 

Em context0 mais geral, com implica- 
q6es de carater socioecon6mico, mas com 
conotaqoes de evidente anticlericalismo, de- 
vemos recordar trCs revoltas populares: a 
Jacquerie, na Franqa, a revolta dos peque- 
nos artesios de Ciompi, na Toscana, e a re- 
volta dos Lollards, na Inglaterra. 0 objetivo 
leigo em relaqio a Igreja era o de subtrair- 
lhe todo poder temporal e submet;-la au- 
toridade do Estado no que se refere as ques- 
toes mundanas. A salvaqio C fato interior e 
es~iritual. n io  tendo necessidade de estru- 
tura de bens e poder, o que, ao contrario, 
constitui forte impedimento, posicionando-se 
em contraste com as orientaqoes do Evan- 
gelho. Significativa dessa espiritualidade con- 
testataria popular foi a longa controvirsia que, 
nos siculos XI11 e XIV. dividiu a ordem 
franciscana em relaqiio a quest50 da pobre- 
za. Para alguns, os chamados "espirituais", 
a fidelidade a essa virtude devia ser rigoro- 
sa, enquanto, para outros, podia ser flexivel, 
porque se trataria de simples instrumento, 
sendo portanto adaptavel as circunstiincias 
historicas da evangelizaqio. Essa pokmica, 
porim, niio se circunscrevia so a ordem 
franciscana, atingindo tambim a Igreja, con- 
vidada a livrar-se das vestes do poder e da 
riqueza. 

Do ponto de vista mais propriamente 
cultural. o Trezentos vive a sombra das vi- 
rias condenaqoes de que foi objeto, a partir 
de fins do Duzentos, o aristotelismo aver- 
roista e tomista, tanto em Paris corno, sobre- 
tudo, em Oxford. As condenaqoes do bispo 
EstCviio Ternpier, de 1277, que n io  tinham 
efeito fora da universidade e da diocese de 
Paris, seguiram-se no mesmo ano, em Ox- 
ford, por parte de Roberto Kilwardby, as 
proibiqoes das teorias tomistas da geraqiio, 
da passividade da matiria, da introduq5o de 
novas formas no corpo humano ap6s a mor- 
te e da unidade da forma. Essas proibiqoes 
foram reafirmadas e ampliadas em Oxford 
pelo franciscano John Peckham, em dezem- 
bro de 1284 e, depois, em abril de 1286. 

Se. alim dessas condenacoes. recordar- , , 

mos as polCmicas entre os seguidores de 
Boaventura e Tomas e, depois, entre os par- 
tidarios de Escoto e Tomas, n io  sera dificil 
perceber a queda da tensio criadora que 
caracterizara o Duzentos e a crise em que se 
debatiam a raziio e a filosofia, antes consi- 
deradas subsidios necessaries a fe e agora 
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frequentemente transformadas em inuteis 
instrumentos de vis disputas. Alihs, a duali- 
dade entre filosofia e teologia, acentuada por 
Escoto em total beneficio da segunda, no 
Trezentos se amplia ainda mais, em conso- 
nBncia com o clima de crescente dissoluqiio 
da concepqfo unitaria da sociedade huma- 
na, que se dividia sempre mais em temporal 
e espiritual - e, no que se refere ao espiri- 
tual, evidenciando queda do seu carater po- 
pular e coletivo, porque sempre mais inte- 
rior e individual. 

G~ilherme de Ockham: 

a figMra e as obras 

A figura que mais do que qualquer ou- 
tra representa as multiplas instfncias com 
que se encerra a Idade Midia e se abre o 
siculo XIV i o franciscano Guilherme de 
Ockham. Conhecido como "o principe dos 
nominalistas", no passado ele era lembra- 
do o mais das vezes como teorico de vis su- 
tilezas, privadas de qualquer contato com a 
realidade. Logo, porCm, sua originalidade 
emergiu novamente nas vhrias vertentes do 
saber 16gic0, cientifico, filosofico e teol6gi- 
co. Alim de suas contribuiq6es 16gicas, tam- 
bCm se destacam suas teorias fisicas e, so- 
bretudo, a concepqiio do conhecimento 
fisico de natureza especificamente empirica, 
bem como a separaqfo entre a filosofia e a 
teologia; no campo politico-religioso, a au- 
tonomia do aspect0 temporal em relaqfo ao 
espiritual, com suas consequi?mcias politicas 
e institucionais. 0 espirito "laico", mas nfo 
"laicista", se inicia com ele, porque, com 
sua doutrina e sua vida, ele encarna a inci- 
piente afirmaqiio dos ideais de dignidade de 
cada homem, do poder criador do indivi- 
duo e da cultura em expansiio, livre de cen- 
suras, idiias que a nova ipoca do Renasci- 
mento desenvolverh. 

Nascido no condado de Surrey, na al- 
deia de Ockham, a vinte milhas de Londres, 
pel0 ano de 1280, Guilherme ingressou na 
ordem franciscana com pouco mais de vin- 
te anos de idade. Realizou seus estudos uni- 
versit6rios em Oxford, onde comentou as 
Senten~as  de Pedro Lombardo, conseguin- 
do o titulo de Baccalaureus sententiarum em 
13 1 8. Entre 13 17 e 1324, escreveu a Lectura 
libri sententiarum, a Expositio aurea e a Ex- 
positio super physicam, como tambCm a Or- 

dinatio e os Quodlibetales. Em 1324, Ockham 
transferiu-se para o convent0 franciscano de 
Avignon, onde o papa Joio XXII o convo- 
cou para responder a acusaqio de heresia. 
Com efeito, o ex-chanceler da Universidade 
de Oxford redigira longa lista de pontos 
extraidos dos escritos de Ockham, conside- 
rados suspeitos de heresia. Depois de tr6s 
anos de estudo, a comissio nomeada pel0 pa- 
pa para examinar os escritos condenou sete 
pontos como heriticos, trinta e sete como 
falsos e quatro como temerhrios. Nesse pe- 
riodo Ockham concluiu suas obras maio- 
res, a Summa logicae e o Tractatus de sa- 
cramentis. 

Nesse meio tempo, sua posiq5o se agra- 
vara ainda mais, porque na polGmica surgida 
no interior da ordem franciscana, sobre o 
problema da pobreza, Guilherme se alinha- 
ra com a ala intransigente, que rejeitava as- 
peramente a orientaqfo moderada do papa. 
Assim, prevendo severas sanq6es, em maio 
de 1328, Guilherme foge de Avignon e se 
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abriga junto a Ludovico, o Bivaro, em Pisa, 
ao qual parece ter dito: Tu defendes m e  gla- 
dio, ego defendam te calamo. Seguindo o 
imperador, estabeleceu-se depois em Muni- 
que da Baviera, onde morreria em 1349, 
vitima de epidemia de c6lera. 

Durante esse periodo, no qual niio es- 
creveu mais sobre filosofia, produziu muitas 
obras polcmicas de tema politico-religioso. 
Recordemos o Opus nonaginta dierum e o Com- 
pendium errorum papae Johannis X X I I ,  
onde defende um conceit0 rigoroso de po- 
breza contra a postura conciliatoria do Pon- 
tifice; o Breviloquium de potestate papae e 
o Dialogus (originalmente em trCs partes, 
mas que chegou at i  nos incompleto), onde 
fala da possibilidade de depor o Papa no ca- 
so de ele tornar-se heritico e das relaq6es en- 
tre o Papa, o Concilio e o Imperador. Alim 
disso, tambim o Tractatus de jurisdictione 
in causis matrimonialibus e o De imperato- 
rum et pontificum potestate. 

Mais do que ninguim, Ockham tinha 
conscihcia da fragilidade teorica da harmo- 
nia entre raziio e f i ,  bem como do cariter 
subsidiirio da filosofia em relaqiio P teolo- 
gia. As tentativas de Tomas, Boaventura e 
Escoto no sentido de mediar a relaciio entre 
raziio e f i  com elementos aristotilicos ou 
agostinianos, atravis da elaboraqiio de com- 
plexas construq6es metafisicas e gnosiol6- 
gicas, pareciam-lhe inuteis e danosas. 0 pla- 
no do saber racional, baseado na clareza e 
evidincia logics, e o plano da doutrina teo- 
logica, orientado pela moral e baseado na lu- 
minosa certeza da fC, sao planos assime'tri- 
cos. Niio se trata apenas de distinqiio, mas 
de separaqso. Escreve Ockham na Lectura 
sententiarum: "0s  artigos de fC niio siio prin- 
cipios de demonstraqiio nem conclus6es, e 
nem mesmo proviveis, ja que parecem fal- 
sos para todos, ou para a maioria ou para 
os sibios, entendendo por sibios os que se 
entregam P raziio natural, ja que so de tal 
mod0 se entende o sabio na cihcia e na fi- 
losofia". 

As verdades de f i  niio siio evidentes por 
si mesmas, como os principios da demons- 
traqf o; niio siio demonstriveis, como as con- 
clus6es da propria demonstraqiio; niio siio 

proviveis, porque parecem falsas para os 
que se servem da raziio natural. 0 Limbito 
das verdades reveladas e' radicalmente sub- 
traido ao reino do  conhecimento racional. 
A filosofia niio i serva da teologia, que nHo 
6 mais considerada ciincia, mas sim um 
complexo de proposiq6es mantidas em vin- 
culaqiio niio pela coerincia racional, e sim pe- 
la forqa de coesiio da fC. 

Nesse context0 e em tal direqiio, Ockham 
transformou outra verdade cristii, a supre- 
ma onipotincia de Deus, em instrumento de 
dissoluqiio das metafisicas do cosmo que se 
haviam cristalizado nas filosofias ocidentais 
de inspiraqiio aristotilica e neoplatonizante. 
Se a onipothcia de Deus C ilimitada e o 
mundo C obra contingente de sua liberdade 
criadora, entiio, diz Ockham, niio ha nenhu- 
ma vinculaqiio entre Deus onipotente e a 
multiplicidade dos individuos finitos, singu- 
larmente, alim do laqo que brota de puro 
ato de vontade criadora da parte de Deus e, 
portanto, nPo tematizavel por nos, mas co- 
nhecido apenas por sua sabedoria infinita. 

Entiio, o que siio os sistemas de exem- 
plares ideais, de formas plathicas ou de 
esstncias universais, propostos por Agosti- 
nho, Boaventura e Escoto como intermedii- 
rios entre o Logos divino e a grande multi- 
plicidade das criaturas, seniio residuos de 
raziio soberba e pagii? 

0 mesmo se diga das doutrinas da ana- 
logia, das causas e, antes, da metafisica do 
ser de Tomis de Aquino, que instituem re- 
laqoes reais ou de alguma continuidade en- 
tre a onipothcia de Deus e a contingtncia 
das criaturas. Essas metafisicas pertencem 
a um reino que esta a meio caminho entre a 
f i  e a raziio, incapaz de alimentar uma e 
sustentar a outra. 

0 empirismo 
e o primado do individuo 

A clara distinqiio entre Deus onipoten- 
te e a multiplicidade dos individuos, sem 
nenhum laqo alCm do que pode ser identi- 
ficado com o puro ato da vontade divina 
criadora, racionalmente indecifrivel, C tiio 
clara a ponto de induzir Ockham a conce- 
ber o mundo como conjunto de elementos 
individuais, sem nenhum laqo verdadeiro 
entre si e niio ordenheis em termos de na- 
tureza ou de essincia. A exaltaqiio do indi- 
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viduo C tal que Ockham nega at6 mesmo a 
distingiio interna entre matCria e forma no 
individuo, distingiio que, se fosse real, com- 
prometeria a unidade e a existencia do indi- 
viduo. 

Eis, entiio, as duas conseqiitincias fun- 
damentais do primado absoluto do indivi- 
duo. Antes de mais nada, em contraste com 
as concepg6es aristotClicas e tomistas, segun- 
do as quais o verdadeiro saber tern como 
objeto o universal, Ockham considera que 
o objeto proprio da cicncia C constituido 
pel0 objeto individual. A segunda C que todo 
o sistema de causas necessarias e ordena- 
das, que constituiam a estrutura do cosmo 
plat6nico e aristotklico, cede seu lugar a um 
universo fragmentado em inumeros indivi- 
duos isolados, absolutamente contingentes 
porque dependentes da livre escolha divina. 
Nesse contexto, pode-se compreender a 
irrelevincia dos conceitos de ato e poten- 
cia, bem como de materia e forma, nos quais 
baseava-se h i  mais de um sCculo a proble- 
m6tica metafisica e gnosiol6gica ocidental. 

Conheciwento int~it ivo 

e conhecimento abs t ra to  

0 primado do individuo leva ao prima- 
do da experizncia, na qual se baseia o conhe- 
cimento. A esse respeito, C necessario distin- 
guir entre conhecimento niio-complexo, 
relativo aos termos singulares e aos objetos 
que eles designam, e conhecimento comple- 
xo, relativo as proposig6es resultantes, com- 
postas de termos. A evidtincia de urna pro- 
posigiio deriva da evidtincia dos termos que 
a comp6em. Niio havendo esta, niio pode ha- 
ver aquela. 

Dai a importiincia do conhecimento 
niio-complexo, que pode ser intuitivo e 
abstrativo. 

0 conhecimento intuitivo se refere a exis- 
tencia de urn ser concreto e por isso move-se na 
esfera da contingencia, porque atesta a exis- 
tencia ou niio de urna realidade. A importiin- 
cia do conhecimento intuitivo consiste antes 
de mais nada no fato de que C o conhecimen- 
to fundamental, sem o qual os outros tipos 
de conhecimento niio seriam possiveis. Com 
o conhecimento intuitivo chegamos a saber se 
urna coisa existe ou niio existe, e assim o inte- 
lecto julga de mod0 imediato sobre a reali- 
dade ou irrealidade de qualquer coisa. 

0 conhecimento intuitivo perfeito se 
tem quando o objeto, por exemplo, da arte 
ou da ciEncia, C urna realidade presente; ele 
6, ao contrario, imperfeito, quando se refe- 
re a qualquer realidade do passado. 

0 conhecimento intuitivo pode ser tan- 
to sensivel (conhecer esta mesa) como intelec- 
tual, enquanto o intelecto conhece tambim 
seus proprios atos e os movimentos da alma, 
como o amor, a dor ou o prazer. Portanto, o 
empirismo de Ockham C sem diivida radi- 
cal, mas absolutamente niio sensistico. 

0 conhecimento abstrativo deriva do 
conhecimento intuitivo e pode ser entendi- 
do de dois modos: de um lado, quando se 
refere a algo abstraido de muitos singula- 
res; por outro lado, enquanto faz abstragiio 
da existencia e niio-existtincia das coisas con- 
tingentes. 

Conseqiientemente, o objeto de ambos 
os conhecimentos C identico, mas captado sob 
aspectos diversos: o intuitivo capta a exis- 
tencia ou a inexisttincia de urna realidade, 
ao passo que o abstrativo prescinde desses 
dados. 0 s  dois conhecimentos siio intrinse- 
camente distintos porque cada qual tem o 
seu proprio ser: o primeiro diz respeito a 
juizos de existhcia, o segundo nio; o pri- 
meiro estP ligado i existtincia ou niio de urna 
coisa (por exemplo, este livro sobre a mesa), 
o segundo prescinde disso; o primeiro C cau- 
sado pelo objeto presente, o segundo o pres- 
sup6e e C posterior sua apreensiio; o pri- 
meiro trata de verdades contingentes, o 
segundo de verdades necessarias e univer- 
sais. Mas em que sentido o conhecimento 
abstrato persegue verdades necessarias e uni- 
versais? 

Em muitas oportunidades e sem vaci- 
lag6es, Ockham afirmou que o universal niio 
C real. A realidade do universal, portanto, C 
contraditbria, devendo ser total e radicalmen- 
te excluida. A realidade C essencialmente in- 
dividual. 0 s  universais s2o nomes, n20 uma 
realidade, nem algo com fundamento nu rea- 
lidade. A realidade, portanto, 6 essencialmen- 
te individual. 

Dessa forma cai por terra o problema 
do principio de individuagiio, que tanto preo- 
cupara a mente dos classicos, porque se con- 
sidera infundada a passagem da natureza es- 
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pecifica ou esstncia universal ao individuo sin- 
gular. Mas, juntamente com esse problema, 
cai por terra tambim o problema da abstraqio 
como tematizaqiio da esshcia especifica. 

Como ficam ent5o o conhecimento abs- 
trativo e o carater universal de suas proposi- 
qoes? Se ele n i o  e real nem tem fundamento 
na realidade, i licito falar ainda de univer- 
sal? 0 s  universais n5o s5o res existentes fora 
da alma, nas coisas ou entes das coisas. Eles 
s5o simplesmente formas verbais por meio das 
quais a mente humana estabelece urna serie 
de relagoes de exclusiva dimens50 logic?. 0 
que i entio o conhecimento abstrativo? E si- 
n8nimo do conhecimento extraido de mui- 
tos objetos individuais (Cognitio abstractiua 
non est aliud quam cognitio alicuius uniuer- 
salis abstrabibilis a multis). Se cada realida- 
de singular provoca um conhecimento tam- 
bim singular, a repetiqio de muitos atos de 
conhecimento relativos a coisas semelhan- 
tes entre si gera no intelecto conceitos que 
n5o significam urna coisa singular, mas urna 
multiplicidade de coisas semelhantes entre 
si. Como sinais abreviatorios de coisas se- 
melhantes, tais conceitos s5o chamados uni- 
versais, n5o representando, portanto, nada 
mais que a reaqiio do intelecto a presenqa 
de realidades semelhantes. Assim, se o nome 
"Socrates" se refere a determinada pessoa, 
o nome "homem" i mais genirico e abstra- 
to, porque se refere a todos os individuos 
que podem ser indicados pela forma geral e 
abreviatoria tipica daquele conceito, que por 
isso i chamado de universal. 

Mas, se n5o existe urna natureza co- 
mum nem se pode considerar real o univer- 
sal, como fica entiio a citncia que, segundo 
os aristotilicos e os agostinianos, n5o tem 
por objeto o singular, mas sim o universal? 
Naturalmente, as premissas de Ockham ex- 
cluem um sistema de leis universais e, mais 
ainda, urna estrutura hierarquica e sistema- 
tica do universo. Mas sera que a queda des- 
sa construq50 metafisica prejudica todo sa- 
ber? Segundo o principe dos nominalistas, 
tal tip0 de saber metafisico cristaliza dano- 
samente o saber. Para ele, i suficiente um 
tip0 de conhecimento provavel, que, basean- 
do-se em repetidas experitncias, permite 
prever que o que aconteceu no passado tem 
alto grau de possibilidade de acontecer tam- 
bim no futuro. Abandonando, portanto, a 
confianqa aristotilica e tomista nas de- 
monstraqoes metafisico-fisicas, ele teoriza 
certo grau de probabilidade derivada da 
pesquisa e, ao mesmo tempo, a estimula em 

urn universo de coisas individuais e multi- 
plas, niio correlatas por nexos imutaveis e 
necessarios. ili 

1 f\ "navalha de Ockhamff 
e a d isso l~~60 
da metafisica tradicional 

Nesse context0 de extrema fidelidade 
ao individual n5o e dificil captar as impli- 
caqoes do preceito metodologico, simples na 
enunciaq50, mas fecund0 em conseqiitncias, 
assim formulado: "N5o se deve multiplicar 
os entes se n5o for necessario" (Entia non sunt 
multiplicands praeter necessitatem). Conhe- 
cido como a "navalha de Ockham", esse c i -  
non tornou-se arma critica contra o plato- 
nismo das esshcias e contra os aspectos do 
aristotelismo em que se percebe mais a pre- 
senqa de elementos plat8nicos. Em rapida 
seqiicncia, vejamos como, na filosofia de 
Ockham, caem por terra os pilares da meta- 
fisica e da gnosiologia tradicional. 

Antes de mais nada, i fundamental a 
rejeiqao da metafisica do ser analogico de 
Tomas e do ser univoco de Escoto, em nome 
do unico laqo entre finito e infinito, consti- 
tuido pelo puro ato da vontade criadora de 
Deus, ato que n5o i passive1 de nenhuma 
tematizaq50 rational. 

Juntamente com o conceito metafisico 
de ser analogico, cai tambim o conceito de 
subst2ncia. Nos so conhecemos das coisas as 
qualidades ou os acidentes que a experih- 
cia revela. 0 conceito de substincia repre- 
senta apenas urna realidade desconhecida, 
arbitrariamente enunciada como conhecida. 
Nenhum motivo milita em favor de tal enti- 
dade, cuja admiss50 viola o principio da 
economia da razio. 

0 mesmo se diga da noq5o metafisica 
de causa eficiente. Aquilo que i cognoscivel 
empiricamente i a diversidade entre causa e 
efeito, ainda gue no constante suceder-se 
deste aquela. E possivel enunciar as leis que 
regulam o decurso dos fenGmenos, mas n5o 
um pretenso vinculo metafisico e, portanto, 
necessario entre causa e efeito. E o que se 
diz da causa eficiente vale tambim para a 
causa final. Quem afirma que ela atua en- 
quanto querida e desejada fala metaforica- 
mente, porque o desejo e o amor niio impli- 
cam aq5o efetiva. Ademais, n5o i possivel 
demonstrar que um evento qualquer tenha 
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causa final. Niio tem sentido dizer que o fogo 
queima em funqiio de um fim, uma vez que 
niio C necessario postular um fim para que 
se tenha tal efeito. 

No  que se refere a gnosiologia, com 
suas implicaq8es metafisicas, o discurso C 
mais simples. Diante do tema de se C ou niio 
necesskio distinguir o intelecto agente do 
intelecto possivel, tiio debatido entre aristo- 
tklicos e averroistas e aristotClicos-tomistas, 
Ockham afirma que essa C uma quest20 ocio- 
sa. Ele niio apenas nega essa distinqiio como 
superflua, mas afirma com decisiio a unida- 
de do ato cognoscitivo e a individualidade 
do intelecto que o realiza. A suposta neces- 
sidade de categorias e de principios univer- 
sais, que levara a distinqiio entre intelecto 
agente e intelecto possivel, C considerada ar- 
tificiosa e completamente inutil para a con- 
cretizaqiio efetiva do conhecimento. Se o 
conjunto das operaqijes cognoscitivas C uni- 
co, tambCm zinico deve ser o intelecto que o 
realiza. Se nem a memoria nem o conheci- 
mento conceitual devem nos afastar do con- 
tat0 imediato com o mundo empirico, entiio 
todo recurso a entidades mais complicadas 
e mediadoras deve ser rejeitado como su- 
pCrfluo. 

0 mesmo se pode dizer das species 
como imagens intermediarias entre nos e os 
objetos. Elas siio inuteis para explicar a per- 
cepqio dos objetos. Com efeito, o valor cog- 
noscitivo da espCcie C nulo, porque, se o 
objeto niio fosse captado imediatamente, a 
espicie niio poderia torna-lo conhecido e, 
se o objeto esta presente, entiio ela se torna 
supkrflua. 

Tal seqiiincia de criticas a construqiio 
metafisica e gnosiologica com a qual Ock- 
ham se defronta nos sugere duas observaq6es. 
Antes de mais nada, a "navalha de Ockham" 
abre caminho para um tip0 de considera- 
qiio "econ6mica" da raziio, que tende a ex- 

Navalha de Ockham. Com esta me- 
tafora Ockham quer exprimir um 
principio antiplat8nic0, segundo o 
qua1 n%o e necessario multiplicar os 
entes e construir um mundo ideal de 
esssncias: de fato, n3o e precis0 ir 
alem dos individuos. 

cluir do mundo e da ciincia os entes e con- 
ceitos supCrfluos, a comeqar pelos entes e 
conceitos metafisicos, que imobilizam a rea- 
lidade e a ciincia, configurando-se como 
norma metodologica que mais tarde seria 
definida como rejeiqiio das "hipoteses ad 
hoc". Por outro lado, tal critica parte do pres- 
suposto de que n i o  C necessario admitir 
nada fora dos individuos, bem corno, por 
fim, de que o conhecimento fundamental i 
o conhecimento empirico. 

Nesse quadro de uma linha essencial- 
mente critica a construqiio metafisica tra- 
dicional, como se configura a logics, cujas 
regras devem ser respeitadas por qualquer 
discurso cientifico? 0 objetivo que o francis- 
can0 inglEs se prop8e C o de libertar nosso 
pensamento da ficil confusiio entre entida- 
des lingiiisticas e entidades reais, entre os 
elementos do discurso e os elementos da rea- 
lidade. 

Substancialmente, o que Ockham 
defende C que niio devemos atribuir aos si- 
nais, necessaries para descrever e comuni- 
car, nenhuma outra funqiio sen50 a de repre- 
sentaqiio ou simbolo, cujo significado esta 
em assinalar ou indicar realidades diversas 
deles. 

E, portanto, evidente a intenqiio de 
Ockham de dar 5 logica estatuto aut6nomo 
e mais rigoroso que o dado por seus ante- 
cessores. 0 importante a destacar C a cons- 
tante negaqio de qualquer objetividade aos 
termos, no sentido de que sua funqiio C sem- 
pre a de indicar algo diverso de si mesmos. 
Trata-se de separaqiio radical entre logica e 
realidade, entre termos e res, entre plano con- 
ceitual e plano real. 

E qual seria a fecundidade dessa dis- 
tinqiio? 

Em primeiro lugar, a separaqiio clara 
entre 16gica e realidade permite a Ockham 
tratar os termos como se fossem puros sim- 
bolos e relaciona-10s entre si sem se ocupar 
da realidade designada. Desse modo, ele se 
posiciona em condiq8es de oferecer uma 
impecavel teoria da demonstraqiio logica, 
evidente e rigorosa em si mesma, porque 
constituida por puros simbolos. A luz dos 
resultados a que chegou a moderna 16gica 
simbolica, sobretudo com a distinqiio entre 



Capitulo de'cimo se'timo - Guilherme de Ockham, os Okhamistas ... 303 

"sintatica" e "semiintica", i facil perceber 
a genialidade dessa intuiqiio. 

Depois, o convite a precisarmos de que 
mod0 nos servimos de certos termos e, por- 
tanto, das proposiqdes, niio consideradas em 
si mesmas, mas sim em relaqiio com a reali- 
dade que designam, nos mostra que Ockham 
da forte impulso a tradiqiio experimental 
como meio para controlar a nossa referen- 
cia a realidade. 

0 conjunto revela tanto o rigor da lin- 
guagem como o rigor do discurso cientifi- 
co. Com efeito, a validade de uma ou mais 
proposi~des baseia-se no pressuposto de 
que sujeito e predicado niio significam coi- 
sas diferentes entre si em um contexto equi- 
voco, mas sim indicam claramente a reali- 
dade designada. A fidelidade a suposiqiio 
logica, em suas virias formas, induz a des- 
cartar expressdes aproximativas e indicar 
com precisgo aquilo de que se esti falan- 
do, evitando assim danosas obstruqdes lin- 
giiisticas. Em suma, trata-se de construqiio 
logica que p6e ordem no pensamento, traz 
clareza a linguagem e exige realism0 no 
saber. 

Q 0 pvoblema 
d a  existgncia de Deus 

No contexto das exigencias logicas, 
bem como da teoria do conhecimento, deve- 
se dizer que Ockham exclui toda intuiqiio 
de Deus e, no que se refere ao conhecimen- 
to abstrativo (que parte dos entes do mun- 
do), ele destaca toda a incerteza deste. Fa- 
lando da possibilidade de conhecimento 
intuitivo de Deus, ainda na Lectura senten- 
tiarum, afirma com muita decisiio que niio 
i possivel ao homem conhecer Deus intuiti- 
vamente por via puramente natural. Quan- 
to ao  conhecimento a posteriori, ele critica 
as provas de Tomas e de Escoto, persuadi- 
do de que nenhuma delas i de fato satisfa- 
toria. 

Fazendo cair a metafisica do ser, ele 
considera que, mais do que em causas "efi- 
cientes", i preciso se basear nas causas "con- 
servantes", ou seja, sobre as causas que man- 
t im as coisas em seu ser, as quais levam a 
Deus justamente como primeira e suprema 
causa conservante. 

A raziio pela qua1 Ockham prefere es- 
se tip0 de argumentaqiio parece ser a se- 

guinte: a realidade da causa conservante C 
tal no ato em que expressa a potincia que 
faz ser e .nio ser, que conserva e niio con- 
serva; por isso, a certeza de sua existencia 
esti ligada a existencia em ato do mundo, 
que necessita a cada instante ser mantido 
no ser. 

Se o iimbito da raziio humana i t5o res- 
trito no que se refere a Deus, pode-se entiio 
compreender que o imbito da f i  torna-se 
mais amplo, ja que esse i o iimbito das ver- 
dades conhecidas por meio da Revelaqiio, a 
partir do Deus superiormente bom ao Deus 
uno e trino, simples e absolutamente per- 
feito. Pois bem, tambim a proposito dessas 
verdades teol6gicas a raziio humana deve 
abandonar a mania de argumentar, de de- 
monstrar ou de explicitar. A raziio nao tem 
nenhuma funqiio de relevo nesse iimbito, 
mas niio porque as verdades teologicas se- 
jam todas e somente de indole pratica e niio 
cognoscitiva. Com efeito, ha afirmaqdes de 
carater especulativo, como "Deus criou o 
mundo", "Deus i uno e trino" etc. Entre- 
tanto, o lado especulativo dessas verdades i 
tal pela natureza especifica de suas afirma- 
qdes, que niio t im atinincia com a praxis, 
sendo, portanto, chamadas especulativas, e 
niio porque o seu conteudo constitua uma 
forma de saber certo e demonstrado pela 
raziio. No  que se refere a Deus, a raziio tem 
papel irrelevante, superada pela intensa lu- 
minosidade da f i .  

Juntamente com a construqiio metafi- 
sica da escolastica, Ockham obviamente 
derruba tambim toda uma sirie de pre- 
tensdes da raziio. Para ele, a verdadeira 
funqiio do tedogo niio C a de demonstrar 
pela raziio as verdades aceitas por f i ,  mas 
sim, da altura daquelas verdades, demons- 
trar a insuficiencia da raziio. Desse modo. 
Ockham Densa instituir um conceito de ra- 
Z ~ O  mais rigoroso, reduzindo-a aos seus 
legitimos limites, a o  mesmo tempo em 
que salvaguarda a especificidade e a alteri- 
dade (em relaqiio a razgo) das verdades 
de fe. 

0 s  ditames da f C  estiio Dresentes como 
puros "dados" da ~evelaqalo na sua beleza 
original, sem os ouropiis da raziio. Sua acei- 
taqiio deve-se exclusivamente ao  dom da 
f i .  A f i  i o fundamento da vida religiosa, 
assim como o e da verdade cristii. Enquan- 
to o esforqo da escolastica moveu-se na di- 
reqiio da conciliaqiio entre f i  e raziio, com 
mediaqdes e construqdes de diversas dimen- 
sdes, o esforqo de Ockham se orienta no 
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sentido de derrubar tais mediaqijes, apre- 
sentando como separados, mas com todo 
o seu peso, o universo da natureza e o uni- 
verso da fC. Niio mais intelligo ut credam, 
nem mais credo ut intelligam, e sim credo 
et intelligo. 

Contva a teocracia, 

a favov do p l u r a l i ~ ~ ~  

Ockham foi um dos mais inteligentes 
intirpretes da decadcncia, na consciikcia co- 
letiva, dos ideais e dos poderes universais 
encarnados pelas duas figuras teocraticas: 
o imperador e o pontifice romano. A defesa 
intransigente do "individuo" como unica 
realidade concreta, a tendhcia de basear 
o valor do conhecimento na experihcia di- 
reta e imediata, bem como a separaqiio 
programatica entre a experihcia religiosa 
e o saber racional e, portanto, entre f k  e 
raziio, niio podiam deixar de conduzi-lo a 
defesa da autonomia do poder civil em re- 
lag50 ao poder espiritual e, portanto, a exi- 
gcncia de profunda transformaqiio da es- 
trutura e do espirito da Igreja. Trata-se de 
projeto que, pelo que se pode ver a partir 
destes ultimos elementos, atinge todos os 
fundamentos da cultura medieval, lanqan- 
do os pressupostos da cultura humanista- 
renascentista. 

Envolvido no conflito entre o papado e 
o impCrio, Ockham pretende redimensionar 
o poder do pontifice e demitizar o carater 
sagrado do impkrio, interessado mais no 
primeiro do que no segundo. 

Se o papa tivesse recebido de Cristo tal 
plenitude de poderes e se comportasse em 
conseqiihcia, submeteria a si todos os cris- 
tiios. Teriamos entiio uma escravidiio pior do 
que a antiga, porque diria respeito a todos 
os homens. Trata-se entiio de uma tese niio 
apenas contraria ao Evangelho, mas tam- 
bkm Bs exighcias fundamentais da convi- 
vCncia humana. 

Na realidade, seu poder C limitado. 0 
papa C ministrator, niio dominator; deve ser- 
vir, niio sujeitar. Seu poder foi instituido em 
beneficio dos suditos e niio para que lhes 
fosse retirada aquela liberdade que esta na 
base do ensinamento de Cristo. E tal poder 
niio cabe ao papa, nem ao Concilio, porque 
ambos siio faliveis. Niio C o papa, nem o 
Concilio, e sim a Igreja, como comunidade 

livre de fie'is, que, no curso de sua tradiqiio 
historica, sanciona as verdades que consti- 
tuem sua vida e seu fundamento. A que se- 
ria reduzida a presenqa do Espirito Santo 
na comunidade dos fiCis se a funqiio de san- 
cionar leis ou impor verdades coubesse ao 
papa e ao Concilio? A teocracia e,a aristo- 
cracia niio tCm lugar na Igreja. E preciso 
abrir espaqo para os fieis, para todos os fikis, 
membros efetivos da Igreja, cuja comuni- 
dade C a unica B qua1 compete a infalibili- 
dade. 

Podemos perceber ai a aspiraqiio re- 
forma, que se acentuaria ainda mais no sk- 
culo seguinte, atk desembocar na distante 
Reforma protestante. 0 s  germes foram lan- 
qados, mas seu florescimento niio 6 prel~dio 
ao retorno a unidade medieval, e sim a afir- 
maqiio daquele pluralismo que, primeiro 
com Wyclif e depois com Lutero, tornar-se- 
ia divisiio e dispersiio. 

A epoca da unidade e da harmonia en- 
trou em ocaso. A acentuaqiio do individuo 
- no interior da Igreja, na ordem fran- 
ciscana e tambCm na sociedade civil -leva 
ao nascimento do direito subjetivo e, por- 
tanto, a noqiio moderna de liberdade indi- 
vidual e de sua autonomia, tendo por resul- 
tad0 o nascimento da ci2ncia do direito civil, 
como tambkm do direito eclesiistico. 

Tais siio as conseqiihcias ultimas da 
tese fundamental da separaqiio entre raziio 
e fC, entre a ordem espiritual e a ordem mun- 
dana, resultando sobretudo no primado do 
individuo sobre qualquer universal. 

Com Ockham, a escolastica chega ao 
fim. No Trezentos, depois dele, niio surgem 
mais grandes personalidades nem grandes 
sistemas. Nascem as escolas, o Tomismo, 
o Escotismo e o Ockhamismo que lutam en- 
tre si, repensando e freqiientemente pole- 
mizando sobre as afirmaq6es de seus res- 
pectivos mestres. Diante do Tomismo e do 
Escotismo, que representavam a via antiqua, 
o Ockhamismo se imp6e como a via moder- 
nu, enquanto C programaticamente critico 
em relaqiio a tradiqiio escolastica. Apesar 
das proibiq6es e condena@es, tal orienta- 
$20 vai corroendo lentamente os antigos 
sistemas e fazendo emergir instincias e prin- 
cipios que lentamente se reuniriam em nova 
visiio de mundo. Em 25 de setembro de 1339, 
a leitura de Ockham k proibida em Paris, 
proibiqiio reafirmada em 29 de dezembro 
de 1340 no que se refere i s  suas teses prin- 
cipais. Apesar disso o Ockhamismo con- 
quista terreno nas maiores universidades, 



com homens dedicados a mostrar a incon- roso, como Nicolau de Autrecourt (1350) 
sisthcia da cosmologia aristotklica, como e o proprio Jo5o Buridan e, por fim, a de- 
Jo5o Buridan (1290-1358) e Nicolau de fender a necessidade de reforma radical da 
Oresme (falecido em 1382), a mostrar a Igreja, como o inglis Jo5o Wyclif (em tor- 
inconciliabilidade da fi com a raz2o em no de 1328-1384) e o bosmio Jo5o Huss 
nome de urn conceit0 de cihcia mais rigo- (1369-1415). 
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e a cisncia dos Ockhawistas 

Ockham e seus discipulos, alem das teses de carater filosofico, elaboraram 
tambem novo mod0 de pesquisa cientifica, baseado sobre o conhecimento expe- 
rimental. lsso deslocou a atenq%o do problema metafisico so- 
bre o que s%o os fen6menos, para o problema fisico de como Caracteristicas 
eles se verificam, e levou a libertar a fisica de todo pressuposto da ciencia 
metaf isico. ockhamista 

Mas tambem da teoria da continghcia do mundo e da + §  

sua redu~%o a um complexo de individuos brota urna metodo- 
logia de pesquisa original: a da multipiicidade das hipoteses explicativas. Com 
efeito, se o mundo n%o e necessariamente uno e nem aquilo que 4, e possivel 
tomar em exame outras hipoteses alem das que a evidhcia solicits. 

justamente a admissao de pluralidade de hipoteses que permitiu refutar 
por parte dos ockhamistas a necessidade da n8o-exist@ncia do vazio, ou os princi- 
pios da fisica aristotelica ligados teoria dos projeteis (ou seja, corpos atirados no 
espaso), ou fez formular hipoteses sobre a rota@o da terra, por obra de Jo%o 
Buridan e Nicolau de Oresme. 

3 0 novo m&todo 
!A,, 

da pesquisa cientifica 

pvoposto pov Ockham 

0 s  cinones da pesquisa cientifica, enu- 
cleaveis a partir das muitas obras dedicadas 
ao estudo da natureza (Expositio super Physi- 
cam, Quaestiones in libros Physicorum e Phi- 
losophia naturalis), estiio intimamente ligados 
2 nova logica e ii critica da cosmologia tradi- 
cional. Se, como se disse, o mundo e essen- 
cialmente contingente, criado pela absoluta 
liberdade de Deus onipotente, niio C licito 
partir do pressuposto de que o mundo esteja 
estruturado segundo relaqoes necessarias co- 
nhecidas por meio de um processo metafisico. 
Alem da multiplicidade dos individuos niio C 
precis0 admitir outra coisa. Se isso C verdade, 
o fundamento do conhecimento cientifico so 
pode ser o conhecimento experimental. 

Dai, portanto, o primeiro cinone: pode- 
mos conhecer cientificamente apenas aqui- 
lo que C controlavel por meio da experi2n- 
cia empirica. 

E a fidelidade ao mundo real impele 
tambCm a logica, instrumento lingiiistico 

de analise e de critica. Obrigando a preci- 
sar em lugar de qua1 realidade os termos 
entram em urna ou mais proposiqoes, a 16- 
gica nos convida a relacionar o conteudo 
das afirmagoes a efetiva realidade dos in- 
dividuos. 

Pois bem, esta fidelidade ao concreto 
leva Ockham ii rejeiqiio de qualquer hipos- 
tatizaqiio de tip0 metafisico de entidades 
como o movimento, o espaqo, o tempo, o 
lugar natural etc. Dessa forma, por exem- 
plo, ele niio considera o movimento urna 
entidade distinta das coisas reais que estiio 
em movimento. AlCm dos corpos mdveis 
niio ha nada. Com os instrumentos da lo- 
gica devemos nos perguntar o que se enten- 
de com o termo "movimento". E a resposta 
6 que tal termo esta em funqao ou esta no 
lugar de individuos singulares e conota a mo- 
dalidade de mudanqa de suas posiq6es re- 
ciprocas. 0 s  processos reais se resolvem, 
portanto, em urna sCrie de estados, distin- 
tos por sua quantidade, no sentido da mu- 
danqa de posiqiio de algo em relaqiio a ou- 
tro algo. A estrutura temporal dos eventos 
fisicos se reduz a urna sCrie de stationes, 
cada urna das quais substitui a precedente. 
A perspectiva qualitativa, tipica da mechi-  
ca aristotilica, C substituida pela quantita- 
tiva. 



EQ & preriso buscar n6o a ess&nria 

mas a funG& dos fen~menos 

Estas reflexoes nos levam ao segundo 
cinone fundamental do mitodo de Ockham: 
mais do que se preocupar com que coisa s i o  
os fen8menos, C melhor preocupar-se com 
o como se verificam, niio a natureza, por- 
tanto, mas a funpio. 

Da metafisica se passa, deste modo, 
para a fisica, fisica como disciplina mo- 
derna, cujas implicaqoes encontrariio de- 
pois grande desenvolvimento nos stculos se- 
guintes. 

Estas idiias, com efeito, levar2o ii ma- 
tematizag20 da citncia e, portanto, apli- 
caqio dos mitodos do cilculo matemhtico 
para a inteligtncia das diversas fases dos fe- 
n8menos. 

O caminho da fisica moderna comeqa 
a substituir o caminho da indagagio aristo- 
ttlica, que C fisico-metafisica. Com efeito, a 
visio hierarquica do universo C superada 
pela visio dele como um conjunto de indi- 
viduos, nenhum dos quais constitui o centro 
ou polo dos outros. 

A este res~ei to  i bom acrescentar um 
relevo ulterior, indicativo da nova diregso 
da fisica. Persuadido de que o mundo C um 
complexo de individuos e que ele 6, no seu 
conjunto, essencialmente contingente, isto 
6, privado de uma legalidade metafisica uni- 
versal dada como pressuposta, Ockham n2o 
considera possivel promover a pesquisa cien- 
tifica com principios definidos ou com es- 
truturas necessarias. 

Enquanto se permanece no campo da 
fisica aristotilica, segundo a qual tudo se 
desenvolve segundo leis imutaveis, uma vez 
aue este mundo i fruto de necessidade e 
n2o de liberdade. isso se iustifica e se com- 
~reende .  Todavia. no contexto do mundo 
;riado pela absolka liberdade de Deus, C 
possivel, ate legitimo, tomar em exame to- 
das as hipoteses explicativas, porCm per- 
manecendo firme a obrigaqao de controlar 
tais hi~oteses com os dados ex~erimentais 
oferecjdos pelo conhecimento irkuitivo sen- 
sivel. 

Entrevemos aqui um mktodo, indubita- 
velmente apenas embrional, fundado sobre 
urn procedimento per imaginationem, des- 
tinado a ter desenvolvimentos fecundos. 

P a r a  uma roncep+o 

do  universo coma homog&neo 

Finalmente, pela extrema fidelidade ao 
dado e em razio de sua "navalha", Ockham 
nega que entre o sistema celeste e a esfera 
sublunar exista a diversidade substancial de- 
fendida por Aristoteles: um incorruptivel, a 
outra corruptivel. N2o C licito adrnitir tal diver- 
sidade radical entre partes do mesmo universo. 

Dessa forma, a superagio da divisio 
entre a ordem das coisas corruptiveis e os 
cCus imutiveis abre o caminho para a idiia 
de um universo homogineo em seus elemen- 
tos estruturais. 

Daqui se seguirso a rejeigio da "ani- 
maqio" dos cius, e tambCm da indivisibi- 
lidade das substiincias celestes, e a redug20 
integral das esferas celestes ii natureza mate- 
rial da esfera terrestre. 

Destes acenos ao mCtodo e a algumas 
teses ockhamistas parece que estamos no fim 
da "ciihcia" medieval e no preludio de uma 
nova fisica. A queda do sistema de causas ne- 
cessarias e ordenadas que constituiam a es- 
trutura do universo aristotelico, e tambCm 
a superagiio da hipostatizaqio de entidades 
como tempo, espaqo, movimento, lugar natu- 
ral etc., sobre a qual se fundava grande parte 
da reflex20 medieval, confirmam que com 
Ockham se fecha um periodo e se abre outro. 

B B  P a r a  urn novo paradigma 

cientifiro yue ultrarassa o aristotelismo 

Como conseqiiincia da profunda trans- 
formagiio operada por Ockham na filosofia 
e nas ciincias, durante as primeiras dicadas 
do seculo XIV tem inicio nova concepqio 
do saber cientifico, que dominaria incon- 
trastavelmente a cultura europeia ao longo 
de cerca de dois siculos, acabando por in- 
fluir positivamente sobre a revolugiio cien- 
tifica de Galileu. Inicialmente em Oxford, 
mas depois tambCm em Paris e no resto da 
Europa, as concepg6es cientificas de Arist6- 
teles foram submetidas a severa critica, de 
varios pontos de vista. 

No que se refere ao mitodo, os segui- 
dores de Ockham opoem a concepgiio aris- 
totilica do conhecimento cientifico, carac- 
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terizada pela universalidade e pela necessi- 
dade (com o termo episteme, precisamente, 
Aristoteles entendia um tip0 de saber uni- 
versal e necessario), o conhecimento cien- 
tifico do particular e o probabilismo. Mas, 
na realidade, todo o sistema cientifico do 
grande filosofo grego ja parecia vacilar dois 
siculos antes de Galileu, golpeado por 
impiedosa critica nos seus pr6prios prin- 
cipios. 

As criticas dos mestres medievais tern 
por base um principio de origem neopla- 
t h i c a  e uma convicqiio religiosa clara, se- 
gundo a qual tudo o que i verdadeiramente 
possivel pode ser realizado no futuro ou em 
algum outro mundo imaginirio que Deus, 
em sua onipottncia, poderia criar. 

Diante das argutas imaginationes dos 
medievais, o universo aristotilico, finito, 
fechado e com todos os seus aspectos ja 
determinados, mostra-se terrivelmente es- 
treito. Para Aristoteles, por exemplo, niio 
pode existir vicuo na natureza, porque 6 
contrario as suas leis fisicas, mas os fisicos 
medievais tratam longamente tambim do 
vicuo, embora nCo estejam em condiqoes 
de fornecer nenhuma experitncia direta 
dele, ja que, dizem eles, poderia ser pro- 
duzido pela absoluta potincia divina. Para 
Aristoteles, o universo i finico, niio po- 
dendo haver outros mundos, mas isso esta 
claramente em contraste com a concepqiio 
dos cristiios, que n i o  fixa limites a onipo- 
tencia do Criador. E eis assim legitimadas 
e encorajadas todas as consideraqoes rela- 
tivas a uma concepqiio infinita do universo 
e a existincia de outros mundos alim do 
nosso. 

Trilhando esse caminho, tambim sem 
rejeitar completamente as doutrinas aristote- 
licas, os mestres medievais acabam por pro- 
por um paradigma cientifico novo, que pre- 
tende explicar todas as situaqoes possiveis, 
tanto reais como puramente hipotiticas. Ha 
conscihcia clara de que os fenemenos po- 
dem ser salvos, embora com explicaqijes di- 
ferentes das apresentadas por Aristoteles. 
Esse mod0 de proceder puramente conjec- 
tural e hipotitico, proprio dos homens de 
ciincia ligados 2s doutrinas de Ockham, niio 
deixaria, portm, de dar importantes resul- 
tados, tanto no que se refere as concepqiies 
cosmologicas (infinitude do mundo, rotaq5o 
da terra etc.) como no que diz respeito a 
algumas leis fisicas especificas. 

0 primeiro e mais importante ponto 
sobre o qual as criticas dos fisicos medie- 

vais chegam a resultados francamente ori- 
ginais envolve um principio basilar da teo- 
ria fisica de Aristoteles, que preve a aqiio di- 
reta e continua de um motor para explicar 
qualquer tip0 de movimento local, incluin- 
do o dos objetos arremessados com forqa. 
Ora, no lanqamento dos "projiteis" i ne- 
cessirio admitir a presenqa de um motor 
diverso daquele que produziu inicialmente 
o movimento (por exemplo, a m i o  que se 
separa da pedra depois de ti-la arremessa- 
do). Para contornar essa dificuldade, Aris- 
toteles viu-se obrigado a introduzir em sua 
teoria uma explicaqiio acessoria, que, no 
entanto, chocava-se claramente com o que 
pode ser experimentado, isto 6, ele consi- 
derava que a pedra arremessada com forqa 
pela miio continuava a se mover porque o 
ar, criando vortices em torno da pedra, a 
mantinha em movimento. 

Criticas de  Bur iddo 
a S\rist&eles corn o mktodo 
d a  falsificaC&o empirica 

Jo5o Buridan, fisico parisiense de mea- 
dos do siculo XIV, contesta essas explica- 
qoes de Aristoteles, utilizando o metodo da 
falsificaqzo empirica, do seguinte modo: se 
6 por meio dos vortices de ar que um corpo 
i mantido em movimento depois do impul- 
so inicial, entiio um corpo cuja extremida- 
de posterior fosse plana deveria permane- 
cer mais longamente em movimento do que 
um corpo com ambas as extremidades em 
ponta, porque os vortices de ar tern menos 
efeito sobre estas; no entanto, isso niio acon- 
tece; logo, a explicaq50 de Aristoteles esta 
errada. 

Esse raciocinio sobre possiveis expe- 
riincias (com efeito, nCo nos consta que 
Buridan tenha efetivamente realizado tal ex- 
periment~) C suficiente para o fisico pari- 
siense rejeitar a explicaqiio de Aristoteles ( o  
ar niio ajuda de mod0 algum o movimento, 
ao contririo, o impede, por meio do atrito) 
e afirmar que os "projiteis" niio sCo manti- 
dos em movimento pel0 ar, mas sim pelo 
impetus ou forqa que se imprimiu ao corpo 
no momento do arremesso. Essa forqa im- 
pressa 6 proporcional 2 quantitas materiae 
do corpo (0s corpos mais pesados, com vo- 
lume igual, S ~ O  lanqados mais longe), sendo 
uma qualidade que perdura no corpo at6 
que a resistencia do ar e a gravidade da ter- 
ra n5o anulem o movimento. 



Assim concebido, o impetus e utilizado 
por Buridan e por seus discipulos para ex- 
plicar grande numero de fenhmenos, que viio 
do movimento do malho do ferreiro ao dos 
corpos que oscilam, de uma bola ricoche- 
teando ao movimento dos corpos celestes, 
estendendo, portanto, um unico tip0 de ex- 
plicaqiio do mundo terrestre ao mundo ce- 
leste. 

Outras importantes contribuiqoes cien- 
tificas dos fisicos medievais siio o teorema 
de Tomas Bradwardine, que corrige as cor- 
respondentes leis aristotilicas sobre as re- 
laq6es entre forqa e resistencia, e a lei de 
Merton (do famoso College universitario de 
Oxford), que fornece critirio rigoroso para 
medir o movimento uniformemente acele- 
rado. 

As especulaqoes dos medievais, que so 
raramente se baseiam em dados empiricos, 
consideram por vias puramente hipotiticas 
at6 a possibilidade de rotaqiio da terra. 

A investigaqao relativa a essa questso, 
tal como e conduzida por Joiio Buridan e 
por seu discipulo Nicolau de Oresme (ja 
mencionado), orienta-se no sentido de de- 
monstrar que a rotaqao da terra niio produ- 
ziria nenhum inconveniente para os conhe- 
cimentos astron6micos e astrologicos entao 
aceitos e que, por isso, todos os fen6menos 
celestes estariam igualmente salvos se essa 
nova hipotese fosse introduzida no lugar da 
rotaqiio dos cius. 

Uma vez estabelecida a equivalencia, 
do ponto de vista das explicaqoes empi- 
ricas, das duas teorias (a teoria aristotelico- 
ptolemaica, que mantim a terra firme e faz 
o c iu  se mover, e a teoria tardio-medieval, 
que faz a terra se mover mantendo o ciu 
fixo), os dois fisicos medievais introduzem 
o famoso principio de economia ou navalha 
de Ockham, segundo o qual, entre duas teo- 
rias rivais, i sempre preferivel aquela que 
consegue explicar os fen6menos do mod0 
mais simples. Ora, embora Buridan e Ores- 
me tivessem claro que a rotaqiio da terra 
era uma operaqiio muito mais simples do 
que a rotaqiio de toda a volta celeste, eles, 
por excessivo respeito para com a concep- 
$20 aristotilica, niio expressam abertamen- 
te sua preferencia pela nova teoria, limi- 
tando-se a prop6-la ao lado da antiga teoria 
e deixando livre a escolha da melhor das 
duas. 

Niio esti claro o auanto essas doutri- 
nas podem ter influido sobre o pensamento 
posterior, mais precisamente sobre a revo- 
lug50 copernicana. Elas parecem ter exerci- 
do maior influencia sobre Galileu Galilei, 
particularmente sobre a mudanqa de pers- 
pectiva que Ihe permitiu formular novas leis, 
a comeqar pela famosa lei de queda dos gra- 
ves. A proposito dessas leis, podemos dizer 
com Thomas Kuhn, epistemologo e histo- 
riador contemporineo da ciencia, "que a 
genialidade de Galileu consiste na utiliza- 
$20 que ele fez das possibilidades perceptivas 
tornadas disponiveis por mudanqa de para- 
diema ocorrida na Idade Midia". " 

A titulo de exemplificaqso, vejamos es- 
quematicamente a mudanqa que tornou pos- 
sivel a formulaqiio exata da lei de queda dos 
graves. Na concepqiio aristotilica, um cor- 
po que cai i corpo que se dirige para o seu 
"lugar natural" (para os corpos pesados, 6 
o centro da terra) com velocidade diretamen- 
te proporcional ao seu pr6prio peso e inver- 
samente proporcional B resistencia do meio 
que deve atravessar. Tal velocidade perma- 
nece constante durante o period0 da queda, 
a menos que intervenha uma forqa ou uma 
resistencia agregada para muda-la. Ja para 
os medievais, um corpo que cai i inicialmen- 
te impelido unicamente pela forqa da gravi- 
dade, mas logo depois imprime-se no corpo 
uma forqa ou impetus, devida precisamente 
a velocidade inicialmente adquirida, que 
acelera o seu movimento. Tal aceleraqiio, por 
seu turno, da origem a novo impulso que, 
acrescentado ao anterior, aumenta ainda 
mais a velocidade do corpo que cai e assim 
por diante. Ou seja, com a teoria do impe- 
tus, os fisicos medievais podem olhar cor- 
retamente para os corpos que caem como 
corpos que aumentam de velocidade de 
mod0 constante em momentos sucessivos de 
tempo. 

Tal mod0 de ver os corpos que caem 
guiaria tambem as investigaqoes de Galileu 
sobre a queda dos graves. Com efeito, pre- 
cisamente graqas as inovaq6es feitas pelos 
fisicos medievais, Galileu, em 1604, estaria 
em condiqties de formular exatamente a fa- 
mosa lei sobre a queda dos graves, calcu- 
lando a velocidade em relaqiio ao quadrado 
dos temDos. embora tal formula de~endes- 

t 3 

se de idiia equivocada, isto i, de que a velo- 
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cidade i proporcional ao espago percorrido 
e nao ao tempo empregado pel0 corpo para 
tocar na terra. 

Nessa mesma tpoca, o paradigma me- 
dieval tambim guiava os c4lculos de RenC 
Descartes na formulag20 de uma lei quase 
idintica a de Galileu, incluindo o erro. En- 
tretanto, apenas Galileu, mais tarde, em 
1639, corrigiria a formulag20 anterior e, ao 
dar conhecimento oficial de suas pesquisas, 
chegaria a declarar que havia sido muito 

"afortunado" por conseguir alcanqar uma 
lei exata a partir de principio equivocado. 
Mas isso que Galileu chamava "fortuna" 
nada mais era do que o paradigma cientifi- 
co do impetus (a aceleragao da velocidade 
depende dos impulsos que se sucedem em 
instantes distintos do tempo e 60 em rela- 
gao ao espaqo percorrido), que o havia guia- 
do, sem que ele tivesse inteira consciincia 
disso, nas observaq6es que realizou sobre 
os corpos em queda. 
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A 16gico dos terrnos 

Ockhorn porte do comentdrio clos obros 
cldssicos de logico, Organon, de Rristoteles, 
e lsagoge, de Porfirio, mtroduzindo nurnsro- 
sos nowdodas, qua dizam raspaito d proprio 
disposi@o do logico trodlcionol. 

1. Universal e singular 

R partir do momento que uma descr~gdo 
tdo geral dos termos ndo 6 suficiente para o 
logico, mas & necess6r10 estudar os termos de 
modo mas especifico, justamente por esta ra- 
zdo, depois de ter tratado das divisdes gerals 
entre os termos, & preciso continuar examinan- 
do aquilo que est6 cont~do sob algumas des- 
tas subdivisdes. 

Em primeiro lugar devemos tratar dos ter- 
mos de segunda intengdo, em segundo lugar 
dos termos de primeira intengdo. Foi dito que 
os termos "universal". "g&nsro". "esp&cieU etc., 
sdo de segunda intengdo, e portanto & preclso 
falar dos que sdo cons~derados como os cinco 
universais. Todavia, primeiro se deve falar do 
termo comum "universal" que se pred~ca de todo 
universal, e do termo comum "singular" a ele 
oposto. 

Primeiramente & preciso saber que "sin- 
gular" pode ser entendido de do~s  modos. Em 
um sent~do o nome "singular" slgn~f~ca tudo aqul- 
lo que & uno e nbo mais. E neste sentido aque- 
les que sustentam que o universal6 urna quali- 
dade da mente predic6vel de mais coisas, ndo, 
porbm, por SI, mas por aquela plural~dade de 
coisas em lugar das quais est6, devem d~zer 
que qualquer universal Cverdadeira e realmente 
singular: porque como qualquer palavra, em- 
bora comum por instituigdo. &verdode~ra e real- 
mente s~ngular e una de nljmero, uma vez que 
6 uma so e ndo mais, tambkm a 1nteng6o da 
alma, que s~gnif~ca mais real~dades extramen- 
tais, 6 verdadeira e realmente s~ngular e una 
de numero, porque 6 uma so coisa e nbo mais 
coisas, embora slgnif~que mais entidades. 

Em um segundo sentido o nome "singu- 
lar" entende-se por tudo aquilo que & uno e 
ndo mais, e ndo se destina a ser sinal de mais 
coisas. E entendendo "singular" segundo tal 

acepgdo, nenhum universal 6 singular, a partlr 
do momento que qualquer un~versal destina-se 
a ser sinal de mais coisas e a ser predicado de 
mais coisas. Por conseguinte, chamando univer- 
sal a190 que ndo & uno de numero - acepgdo 
que multos atr~buem ao universal -, eu afirmo 
que nada i: universal, o ndo ser talvez por abu- 
so deste voc6bul0, dizendo que o povo & um 
universal, porque n60 & um so individuo mas 
mais individuos; mas isto seria pueril. 

€ preciso entdo af~rmar que qualquer uni- 
versal & uma coisa singular que, portanto, ndo 
6 universal a ndo ser por significagdo, a partir 
do momento que & sinal de mais coisas. E isto 
B aqui lo que diz Rvicena no livro V da Metof ism 
"Uma forma no intelecto estd relacionada corn 
uma multiplic~dade, e segundo esta relag60 & 
universal, a partir do momento que esta mes- 
ma & uma intengdo do intelecto, cujo relag60 
com este ser ndo varia, seja o que for que seja 
tomado como termo dessa relagdo". E continua: 
"Esta forma, embora seja un~versal pela sua 
relagdo com os individuos, 6, todav~a, individual 
em r e l a ~ d ~  b alma s~ngular na qua1 sst6 im- 
pressa. Corn efeito, ela mesma & urna das for- 
mas que estdo no intelecto". Quer dizer qua o 
universal & uma intengdo singular da propria 
alma, dest~nada a ser predicada de mais coi- 
sas, de modo que pelo fato de que se destlna 
a ser predicada de mais, ndo por SI mas por 
aquela muhplic~dade de coisas em lugar das 
quais est6, ela se diz universal: enquanto pelo 
fato de que & uma forma, existente realmente 
no intelecto, diz-se singular. E assim o termo 
"singular" no prlmelro sent~do exposto pode ser 
predicado do universal, mas ndo no segundo 
sentido; no mesmo modo em que dizemos que 
o sol & causa universal, e todavia & verdadei- 
ramente uma realidade particular e singular, e 
por consegulnte & verdadeiramente uma causa 
singular e particular. 0 sol, com efeito, d~z-se 
causa universal, porque & causa de mais seres. 
isto 6, de todos os seres ger6veis e corrupti- 
vels deste mundo. Diz-se al&m disso causa par- 
t~cular, porque & umo so causa s nbo mais cau- 
sas. Rssim uma 1ntenq5o do alma se diz un~versal 
porque & um sinal predic6vel de mais realldo- 
des; mas se diz tamb&m s~ngular, porque & uma 
so e ndo mais coisas. 

Na verdode, devemos saber que o unlver- 
sal pode ser duplo. Rlgum universal & un~versal 
por natureza, no sentido qus & naturalmente 
um sinal predic6vel de mas colsas, do mesmo 
modo em que, proporcionalmente, a fumaga 
slgnlfica naturalmente o fogo, e o gem~do do 
doente a dor, e o rlso uma alegr~a Interlor. E 
este universal ndo 6 mas que uma ~nten(do da 
alma, de modo que nenhuma subst6ncia extra- 
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mental nem qualquer acidente extramental pode 
ser tal universal. E do universal asslm falarei 
nos par6grafos segulntes. 0 outro & o univer- 
sal por institug60 volunMria. E assim a palavra. 
que & verazmente urna qualidade nurnerica- 
mente una, & universal, pois G um sinal ~nstitui- 
do voluntar~amente para signif~car mais coisas. 
Portanto, como a palavra & dita comum, assrm 
pode ser dita universal; todavia, isso n60 pro- 
v&m da natureza do coisa, mas apenas do von- 
tade de quem a instituiu. 

2. 0 universal nBo 6 algo extramental 

R partir do momento que n6o 6 suflciente 
expor estas corsas, caso ndo sejam provadas 
cam uma argumentagao explicita, aduzirei en- 
t6o algumas argumentaq5es para sustentar col- 
sas ditas anteriormente, e as confirmarei com 
autoridades. 

Com efeito, que nenhum universal seja 
uma substdncia exlstente fora da alma pode 
ser provado de modo evidente. Primeiramente 
algu&m assim argumenta: nenhum slngular C 
substdncia singular e una de numero. Se, com 
efeito, se sustentasse esta posi@o, segulr-se- 
ia que Socrates seria um un~versol, pois n6o h6 
urna razdo pela qua1 um universal seja urna 
subst6ncia singular mais do que outra. Na rea- 
I~dade, nenhumo substdncia s~ngular 6 um unl- 
versal, mas toda subst6nc1a & una de numero e 
singular, porque toda substdnc~a ou & uma so 
coisa e ndo mais colsas, ou & rnais coisas. Se 6 
uma so colsa e ndo mais, & una de numero, 
isso 6 com efato charnado por todos uno de 
numsro. Se oo lnv&s alguma substdncia consis- 
te em mals coisas, ou & mais coisas singulares 
ou mais colsas universais. Se se verifica o prw 
meiro caso, segue-se que uma subst6ncia se- 
rla mais subst6ncias s~ngulares, e por conse- 
guinte, pela mesma raz60, teriamos que uma 
substdncia qualquer serla mais homens: e en- 
t60, ernbora o un~versal seja dist~nto do indivi- 
duo particular, todwia nao se drstinguiria dos 
part~culares. Se, ao invbs, uma subst6ncia con- 
slstlsse de mas colsas unlversais, eu tomo urna 
so destas coisas universals e me pergunto: ou 
6 rnais coisas ou uma so e n6o mais. Se se d6 
o segundo caso, segue-se que & s~ngular; se 
se d6 o primeiro caso, pergunto: ou & mals COI- 

sas singulares ou mas colsas universais. E as- 
slm, ou hover6 um process0 ao infinito ou se 
estabelecer6 que nenhuma substdnc~a que n6o 
seja ao memo tempo s~ngular & un~versal; dis- 
so resulta que nenhuma substdncia 6% un~versal. 

RICm dsso, se um un~versal fosse uma so 
substdncla, existente nas substdnc~as singula- 
res mas dist~nta destas ult~mas, seguir-se-ia que 

poderia existir sem elas, pols em virtude da 
pot&nc~a di\/iina toda coisa que 6 naturalmente 
anterior em relaq3o a urna outra pode exlstir 
sem esta ultimo, mas o que resulta & absurdo. 

Rl&m disso, se esta opinido fosse verda- 
delra, nenhum individuo poderia ser criado se 
outro individuo preexist~sse, porque ndo rece- 
beria todo o seu sera partir do nada, se o unl- 
versa1 que nele existe tivesse existido antes em 
outro individuo. Pela mesma razdo, seguir-se- 
ia tarnbbm que,Deus n60 podaria aniquilar um 
so individuo desta substdncia sem destruir tam- 
b&m todos os outros individuos, porque se des- 
truisse um individuo, destruiria tudo aquilo que 
se refere b ess&ncia deste individuo, a por con- 
segu~nte destru~r~a aquele un~versal que est6 
nele e nos outros, e portanto ndo subs~st~riarn 
os outros, pois ndo poderiam subs~st~r sem este 
universal que 6 posto como uma parte deles. 

RlCm disso, tal universal n60 poderia ser 
posto como a190 de totalmento, extrinseco b 
ess&nc~a do ind~viduo; com efato, pertenceria 
b ess&nc~a do individuo, a por conseguinte o 
individuo seria composto de universais, e as- 
sim o lnd~viduo n6o serlo rnais s~ngular qus uni- 
verso I. 

RICm disso, seguir-se-ia que alga que 
pertence b ess&ncia de Cr~sto serla misero e 
danado, porque tal natureza comurn. existente 
realmente em Cristo e em algum ~ndividuo da- 
nado, seria ela mesrna danada, pols se encon- 
tra em Judas. Isso, em todo caso, & absurdo. 

Poderiam ser acrescentadas mu~tas outras 
argumentagbas, que deixo de lado por brevl- 
dade, e corroboro a mesma conclusdo por nu- 
toridade. 

Em primer0 lugar pode-se confirmar gra- 
gas bqu~lo que Rr~stoteles d ~ z  no livro VII do 
Metofisico, onde, querendo saber se o univer- 
sal 6 uma substdnc~a, demonstra que nenhum 
universal& uma subst6ncia. Ele drz, com efeito: 
"€ lmpossivel que a substdnc~a seja um dos ter- 
mos universals, seja ele qua1 for". 

Rldm disso, no livro X da Metofisico, afir- 
ma: "E assim, se ndo & possivel que um univer- 
sal seja uma substdnc~a, conforme f o ~  d ~ t o  nos 
tratados sabre a substdncia e sobre o ente. 
(quando precisamos que) o proprio ser ndo 
pode ser urna subst6nc1a no sentido que se 
~dentifica com determ~nada unrdade ex~stente 
fora do mult~plo". 

Dessas af~rmagbes emerge que segundo 
a inteng6o de Rristoteles nenhum universal 6 
urna substdncia, embora suponha substdncias. 

RlBm d~sso, o Comentador, no livro VII do 
Metofisico, coment6r10 44, afirma: "No indivi- 
duo nao h6 outra substdncia a n6o sera mat&- 
ria e a forma particular, da qua1 & composto". 
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Alhm dtsso, no mesmo lugar, coment6r10 
45, se I&: "D~zemos entdo que & impossivel que 
alguma das coisas que se dizem universais seja 
a substdnc~a de uma coisa. embora exprlma a 
substdncia das coisas". 

RI&m d~sso, no mesmo texto, coment6rio 
47, sustenta: "€ impossivel que estas sejam 
partes de substdncias existentes por si". 

RI&m disso, no l~vro Vlll da Matofkico, co- 
mentdrio 2,  afirma: "0 universal ndo & nem urna 
subsMncia nem um g&nsron. 

RIbm disso, no livro X da Mstoflsico, co- 
ment6rio 6, d~z:  "Uma vez que universais ndo 
s60 substdncias, & claro que o ser comum ndo 
& urna subst8ncla existante fora da alma". 

Das precedentes autoridades e de mul- 
tas outras podemos concluir que nenhum unl- 
versal & uma substdnc~a, em qualquer modo o 
consideremos. Portanto, a consideragdo do in- 
telecto ndo faz com que 0190 seja ou ndo uma 
substdnc~a, embora o significado do termo faga 
com que delas se predique, sem substitui-lo, o 
nome "substdncia". Rssim, se o termo "cdo" na 
proposi@o 'lo cdo & um animal" estd para o 
cdo que ladra, entdo a proposigdo & verdadel- 
ra; se, ao invbs, sup& para a constelagdo. 
entdo a proposigdo 6 falsa. Todav~a, que uma 
mesma coisa segundo um modo de considerar 
seja uma substdnc~a e segundo outra ndo o 
seja, & impossivel. 

Portanto, & precis0 simplesmente admitir 
que nenhum universal & urna substdncia, seja 
qua1 for o modo como seja considerado. Qual- 
quer un~versal & mais uma ~ntengdo do a h a .  
que segundo uma opinido prov6vel ndo difere 
do ato de entender. Dizem at& que a intelec- 
<do, com a qua1 eu entendo "homem", & um si- 
nal natural que sign~fica homens no modo em 
que o choro & um sinal naturol da doenga, da 
tristeza ou da dor; e este slnal & tal que pode 
estar para os homens em uma proposigdo men- 
tal, como a palavra pode estar no lugar das 
coisas na proposigdo oral. Com efeito, que o 
un~versal seja uma intengdo da alma Rvicena o 
exprlme sufic~entemente no I IV~O V da Matoflsico, 
onde afirma: "Digo, portanto, que o universal se 
d ~ z  de tr&s modos. Dizemos, com efeito, unlver- 
sol aquilo que & pred~cado em ato de mais coi- 
SOS, como "homem", e dizemos un~versal a in- 
tenq3o que & possivel predlcar de mals coisas". 
E continua: "Dizemos tamb&m un~versal a inten- 
gdo que nada proibe de pensar que ndo se 
predique de mas coisas". 

Destas e de muitas outros afirmag6es apa- 
rece claro que o universal & urna lnt~ngd0 da 
alma destinada a ser prdicada de muitas coisas. 

E isso pode ser confirmado tamb&m com 
argumentagdes de rozdo; com e f~ i t o ,  todos ad- 

mltem que todo un~versal & predlc6vel de mas 
colsas, mas apenas uma ~ntengdo da olma ou 
um s~nal ~nstituido convenc~onalm~nte, e ndo 
urna substdnc~a qualquer, dest~na-se a ser pre- 
d~cado, portanto, apenas uma ~ntengdo da a h a  
ou um smal arb~trdr~o & um un~versal Mas ago- 
ra ndo adoto o termo "un~versal" para ~nd~car 
urn s~nal ~nst~tuido convenc~onalmente, mas par? 
~nd~car aqu~lo que & umversal por natureza E 
claro qua uma substdnc~a ndo se dsstlna a ser 
pred~cada pols, se asslm fosse ssgulr-se-la 
que urna propos~gdo serla cornposta de subs- 
tdnc~as part~culares, e por consegulnte o sujel- 
to poder~a estar em Roma e o pred~cado na 
Inglaterra, o que & absurd0 

RlGm d~sso, uma proposlgdo so pode exls- 
tlr ou na mente, ou na Ilnguagem, ou na escrlta, 
portanto, suas partes ndo exlstem a ndo ser no 
mente, ou na Ilnguagem, ou no escrlta, estas, 
no verdade, ndo sdo as caracterist~cas das subs- 
tdnc~as part~culares Consta, portanto, que ne- 
nhuma propos~<do pode ser cornposta por subs- 
tdnc~as Mas uma propos~gdo & cornposta de 
universals, por consegulnte, os unlversas n60 
podem ser de algum modo substdnc~as 

3. Opini6o a respeito do ser do universal: 
de que mod0 exists fora da mente? 
Contra Duns Escoto 

Embora a muitos seja ev~denta que o unl- 
versal ndo & uma substdnc~a extramental, exis- 
tente nos ~ndividuos, realmente dist~nta deles, 
todavia, para alguns parece que o universal 
existe de algum modo fora da mente nos indi- 
viduos, ndo como 0190 de realmente distinto, 
mas apenas formalmente distinto. Estes susten- 
tam, portanto, que em Socrates h6 uma nature- 
za humana, que & unida a Socrates por uma 
d~ferenga ind~vidual, que nSio se d~st~ngue da- 
quela natureza realmente, mas formalmente. Por 
conseguinte, ndo sdo duos coisas, mas formal- 
mente uma ndo & a outra. 

Mas esta opinido parece-me ~nteiramen- 
te 1mprov6vel. Em prime~ro lugar, porque nos 
colsas criadas ndo pode jamals haver urna dis- 
tingdo, seja qua1 for, fora da alma, a ndo ser 
onde as colsas s8o d~st~ntas; se entdo houves- 
se urn0 disting8o qualquer entre esta natureza 
e esta d~ferenga, serla necessdr~o que elas fos- 
sem co~sas realmente d~st~ntas. Provo o assun- 
to com forma silogistica: esta natureza ndo & 
formalmente distinta dela mesma: esta d~ferenga 
individual & formalmente distinta desta nature- 
za; portanto, esta diferenga individual ndo & esta 
natureza. 

RI&m d~sso, uma mesma colsa ndo 6 co- 
mum e propr~a; mas, segundo esses, a diferen- 
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go individual & propr~a, enquanto o universal & 
comum; portanto, nenhum universal C a mesma 
coisa que a diferenga ~ndividual. 

RI&m disso, caracterist~cas opostas ndo 
podem convir 6 mesma realidade; ora, o comum 
e o proprio sdo opostos; portanto, uma mesma 
coisa ndo 6 comum e propr~a. E isso todav~a se 
seguiria, caso diferen~a individual s natureza 
comum fossem a mesma cotsa. 

R~nda, se a natureza comum fosse real- 
mente 1d6ntica i-i diferenga indiv~dual, entdo ha- 
veria tantas naturezas comuns quantas sdo as 
diferengas individuals e, por conseguinte, ne- 
nhuma delas seria comum; mas coda urna seria 
propria do diferenga i-i qua1 & realmente id&- 
tica. 

RI6m disso, cada colsa se distingue da- 
quilo de que se distingue por si mesma ou por 
0190 que Ihe 6 ~ntrinseco; mas a humanidade 
de Socrates & outra em relagdo h de Platdo; 
portanto, elas se d~stinguem por si mesmas e 
ndo pslas diferengas acrescentadas. 

RI&m disso, conforme o pensamento de 
Rr~stoteles, todas as colsas que diferem por 
esphcie, diferem por ncmero; mas a natureza 
do homem e a natureza do asno se distinguem 
sspecificamente; portanto, distinguem-se por 
nljmero; por conseguinte, cada urna delas C por 
si mesma una de numero. 

RlBm disso, aquilo que ndo pode por ns- 
nhuma potgnc~a convir a mais coisas, por nenhu- 
ma pot&ncia & predic6vel de mais colsas; mas 
tal natureza, se fosse realmente id&nt~ca b dl- 
ferenga individual, ndo poder~a por nenhuma 
pot&ncia convlr a mas, porque de nenhum mo- 
do pode convir a outro ~nd~viduo; portanto, ndo 
pode ser pred1c6vel por nenhuma pot&nc~a de 
mas, e, por conseguinte, ndo pode ser unlver- 
sol para nenhuma pot&ncia. 

RIbm disso, entendo aquela dlferenca in- 
dividual e a natureza que restr~nge e pergunto: 
ou entre si h6 uma distinj60 malor que entre 
dois individuos ou entdo diferenga menor. 
Ndo hd uma diferenga maior, porque ndo dl- 
ferem realmente, enquanto os ind~viduos dife- 
rem realmente. Nem urna menor, porque entdo 
seriam da mesma natureza, como dois ~ndivi- 
duos sdo da mesma natureza, e por conseguin- 
te, se um & por SI uno de numero tambCm o 
outro ser6 por si uno de numero. 

RI&m d~sso, pergunto: ou a natureza & 
diferen~a individual ou ndo o &. Se 6, argu- 
mento com um procedlmento silogistico asslm: 
esta d~ferenga individual & propr~a e nd0 co- 
mum; esta drferen~a individual 6 a natureza; 
portanto, a natureza & propr~a e ndo comum. E 
este & o intento que quero demonstrar. De 
modo similar argument0 de modo s~logist~co: 

esta d~ferenja ~nd~v~dua l  n60 C formalmente 
dist~nta da diferenga indiv~dual: esta d~feren- 
go individual 6 a natureza; portanto, a natureza 
n6o & d~stinta formalmente do diferen~a i d -  

v~dual. Se, portanto, se verif~ca que a diferenga 
~ndividual ndo & a natureza, obt&m-se o inten- 
to procurado; com efeito, pode-se ~nfer~r: a 
diferenga ind~vidual realmente ndo 6 a nature- 
za, portanto a diferen5a indwidual ndo & a na- 
tureza, a partir do momento que do oposto do 
consequents segue o oposto do antsceden- 
te, conforme o raciocinio seguinte: a diferenga 
lndiv~dual 6 a natureza; portanto, a diferenga 
ind~vidual& realmente a natureza. Esta conse- 
quhcia rssulta evidente, porque de um termo 
determin6ve1, tomado com uma deterrnina<do 
que ndo o anula nem o restr~nge, pode-se In- 
ferir val~damente outro determindvel tomado 
em absolute. Mas "realmente" ndo & uma de- 
terminagdo que restringe nem qua d~m~nui .  
Portanto, pode-se inferir: a diferenga individual 
& realmente a natureza, e portanto a diferen<a 
ind~vidual & a natureza. 

€ preclso entdo d~zer qua nos COISOS crlc- 
das ndo existe nenhuma dist~ngdo formal des- 
se t~po, mas aqu~lo que & dist~nto no mundo 
das criaturas & realmente distinto, e sdo coisas 
distintas se cada uma & verdadeiramente uma 
colsa. Portanto, como jamais se devem refutar, 
em rela560 ao mundo das cr~aturas, os modos 
de argumentar do tipo "isto & a, lsto & b, por- 
tanto b ndo C o", nem tals "isto ndo & o, isto & 
b, portanto b ndo 6 o", tambbm ndo se deve 
jamais nsgar que coisas criadas sqam distin- 
tas, toda vez que os predicados contrad~torios 
se verif~cam a respeito delas, excetuando no 
caso em que alguma determinagdo ou algum 
sincategorema seja a causa da verificagdo dis- 
so, coisa que n6o se deve p6r no assunto. Por- 
tanto, devemos dizer com os f~losofos que em 
urna substdnc~a particular n6o h6 nada de ver- 
dadeiramente substantial a n60 ser a forma 
particular, a matCria particular ou algo que 6 
composto destes do~s. E, portanto, ndo & preci- 
so imag~nar qua hap em Socrates a humanIda- 
de, ou entdo a natureza humana distinta de al- 
gum modo ds  Socrates, 6 qua1 se acrsscente 
urna diferenga ~nd~v~dual ,  que contrai aquela 
natureza, mas tudo aqu~lo que se pode  magi- 
nor de substanc~al que ex~ste em Socrates & ou 
a mat&ria part~cular ou a forma particular ou algo 
de composto por ambas. E, portanto, toda es- 
sencia e quid~dade e tudo aqu~lo que & da subs- 
tdncia, se est6 realmente fora da alma, & ou 
simplesmente e absolutamente mat&r~a ou for- 
ma ou um composto delas, ou entdo C uma 
substdnc~a  material abstrata, conforme o ensi- 
namento dos Peripatht~cos. 
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4. Solug60 das duvidas 
que podem ser movidas 
contra as coisas ditas anteriormente 

E uma vez que a soluq5o das duvidas & a 
manifestag60 da verdade, ant60 & precis0 le- 
vantar objegdes contra as afirmagdes anterio- 
res, a fim de resolv&-las. Com efeito, a muitos 
homens de n6o pouca autor~dade parece que 
o universal existe de algum modo fora da alma 
e pertenga b ess&ncia das substdncias partlcu- 
lares. Para provar isso estes aduzem algumas 
argumentagdes de raz6o e alguns testemunhos 
de autoridade. 

Dizem que quando coisas conv&m real- 
mente e diferem realmente, elas concordam por 
0190 e por outra coisa diferem. Ora, Socrates e 
Plat60 conv&m realmente e realmente diferem: 
e 6 ,  portanto, por coisas distintas que conv&m 
e diferem; mas concordam no humanidade, e 
tambBm no mat&ria e na forma; por conseguin- 
te, eles incluem al&m destes elementos outras 
coisas, pelas quais eles se distinguem. E & lsso 
que estes chamam de d~ferenps individuais. 

RI&m disso, Socrates e Platdo conv&m mais 
do que concordam Socrates e um asno; portan- 
to. Socrates e Plat60 concordam em a190 em 
que Socrates e um asno n6o conv&m; mas ndo 
conv&m em algo de numericamente uno; ent6o 
aqu~lo em que eles conv&m n6o 6 uno de nu- 
mero; portanto, & 0190 de comum. 

RI&m disso, no livro X da Mstofis~co, af~r- 
ma-se que em todo g&nero hd 0190 de pr~meiro 
que & medlda de todas as outras coiscis que 
est6o naquele g&nero. Mas nenhum smgular 6 
med~da de todos os outros, pols n60 & a  medi- 
do de todos os ~nd~viduos da mesma asp&- 
cle, portanto exists 0190 de dferente alhm do 
individuo. 

RI&m disso, tudo aquilo qus & mais geral 
pertence b ess&ncia daqu~lo que & menos ge- 
ral, portanto o un~versal pertence b ess&ncia 
da substdnc~a: mas a n6o-substdncia n6o per- 
tsnce 2.1 ess&ncia da substdnc~a: portanto, al- 
gum universal & uma substdncia. 

RI&m d~sso, se nenhum universal fosse 
uma substdncia, entdo todos os universais se- 
rlam acidentes, e por consegulnte todas as ca- 
tegorias seriam ac~dentes, e assim a categoria 
da substdncia seria um acidente, e disso se- 
guir-se-la que algum acidente seria por si mais 
geral que a subst6ncia. Portanto, segulr-sex 
que uma mesma coisa ssria mas geral do que 
si mesma, uma vez que se aqueles un~versais 
fossem ac~dentes poderiam encontrar-se ape- 
nas no q&nero da qualidade e, por conseguin- 
te, a predicag80 da qualidads seria comum a 
todos os universals; portanto, seria comum tam- 

b&m a este universal qus & a categoria do qua- 
lidade. 

R favor desta opinido s6o aduzidas tam- 
b&m outras argumenta@es racionais de autori- 
dade, que por brev~dade por ora omito, mas que 
exporei sucessivamente em diversos pon tos. 

Come~o a responder a estas argumenta- 
gdes. h primeira concedo que Socrates s Plat60 
convenham realmente e d~firam realmente, uma 
vez que realmente eles conv&m espec~ficamen- 
te e realmente eles diferem numericamente. E 
conv&m especificamente e diferem numerica- 
mente pela mesma coisa, justamente como os 
outros devem sustentar qua a diferenp ~nd~vi- 
dual pela mesma colsa conv&m realmente com 
a natureza comum e dela d~fere formalmente. 

E caso se objete que a causa da concor- 
ddncia s da diferenga n6o & a mesrna, deve-se 
responder que & vsrdade que a mssma coisa 
n6o & a causa da concorddncia e do diferen~a 
oposta bquela concord6nc10, mas n6o & este o 
argument0 em quest6o; de fato, entre a con- 
cord6ncia especifica e a diferenga num&r~ca n6o 
hd nenhuma oposi@o rad~cal. Deve-se entdo 
adm~tir que Socrates para a mesma coisa con- 
v&m espec~f~camente com Plat60 e d~fere dele 
numericamente. 

Tambhm a segunda objq6o n6o se sus- 
tenta: com efe~to, n6o se pode inferir: "Socrates 
e Plat60 conv&m mais do que concordam 
Socrates e um asno, portanto conv&m mals em 
algo", mas & suf~ciente que convenham por si 
mesmos de forma maior. Portanto, digo que 
Socrates pela sua alma intslectiva conv&m mais 
com Plat60 do que com um asno, e que par 
tudo o que & em si mesmo concorda mas com 
Plat60 do que com um asno. Por causa do sig- 
nificado propr~o e rlgoroso dos termos n6o se 
deve admitir que Socrates e Plat60 convenham 
em 0190 que pertence b sua ess&ncia, mas de- 
vsmos sim conceder que ales conv&m por algo, 
porque concordam por was formas e por SI 

mesmos; mas se por uma h~potese contradi- 
toria exist~sse neles uma so natureza, eles con- 
viriam nela, como se - por hipotese contradl- 
toria - Deus fosse insensate, governaria ma1 
o mundo. 

h outra objes6o 6 preclso responder que. 
embora um so ind~viduo n60 sap a medida de 
todos os ~nd~viduos do mesmo g&nero ou da 
mesma espbcle espec~alissima, todavia, um 
mesmo ~nd~viduo pode sera med~da de indivi- 
duos de outro g&nero ou de muitos individuos 
da mesma espbcie, e lsso & suficiente para es- 
clarecer a intenc60 de Rristoteles. 

h outra objeg6o & preclso dizer que. fa- 
lando a partlr do slgn~f~cado rlgoroso das pala- 
vras e do significado propr~o das frases, deve- 
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se admitir que nenhum universal pertence 6 
ess&ncia de urna substdncia qualquer. Com efel- 
to, todo universal & uma lntenrdo da alma ou 
um sinal instituido voluntariamente, e nada dis- 
so pertence d ess&ncia de uma substdncia, e, 
por conseguinte, nenhum g&nero, nenhuma es- 
p&cie, nenhum universal pertence d ess&ncia de 
urna substdncia qualquer, mas, falando mais 
propriamsnte, devemos de prefer&ncia dizer 
que o universal exprime ou explica a natureza 
da substdncia, isto 6, a natureza que & a subs- 
tdncia. E isto & o que diz o Comsntador no livro 
VII da Metofisico: "< impossivel que uma das 
coisas ditas universais seja a substdncia de 
algo, embora elas manifestem as substdncias 
das co~sas". Portanto, todas as autoridades que 
afirmam que os universais pertencam d ess&n- 
cia das substdncias ou sstdo nas substdncias 
ou sdo partes das substdncias, devem ser en- 
tend~das no sentido de que tais autores que- 
ram unicamente dizer que tais universais decla- 
ram, exprimem, explicam, designam e significam 
as substdncias das coisas. 

E se objetas que os nomes comuns, como 
"homem", "animal", e assim por diante, sign~fi- 
cam colsas substanciais e ndo significam subs- 
tdncias singulares, porque neste ljltimo caso 
"homem" significar~a todos os homens, coisa que 
parece falsa, entdo tais nomes significam subs- 
tdncias diferentes em rela<do bs substdncias 
singulares; devemos responder que tais nomes 
significam apenas coisas singulares. Com efei- 
to, o nome "homem" ndo significa nada mais 
que o homem s~ngular, e, portanto, jamais su- 
pde uma subst6nc10 a nBo ser quando a supde 
para um homem part~cular. Por conseguinte, 6 
precis0 admitir que o nome "homem" significa 
d~retamente e com o memo titulo todos os ho- 
mens particulares, e todavia nem por isso re- 
sulta que o nome "homem" seja urna palavra 
equivoca, a partir do momento que embora sig- 
nifique mais co~sas diretamente e com o mes- 
mo titulo, todav~a as signtfica em virtude de uma 
ljnica disposirdo, e ao significar aquela multi- 
plicidade estd subordinado a um so conceit0 e 
ndo a mats conceitos, e por isso 6 predicado 
dales univocamente. 

h ljltima objerdo, aqueles que sustentam 
que as inten~des da alma sdo qualidades da 
mente devem responder que todos os univer- 
sais sdo acidentes. Todavia, nem todos os uni- 
versals sBo sinais dos acidentes, mas alguns 
sdo sinais apenas das substdnc~as e aqueles 
que sdo sinais apenas das substdncias consti- 
tuem a categoria da substdncia, os outros cons- 
tituem as outras predicaq3es. € preciso entdo 
admitir que a categoria da substdncia & um aci- 
dente, embora ela exprima as substdncias e 

n60 acidentes. E, portanto, devemos conceder 
qus algum acidente, lsto 6, aquele que & sinal 
apenas das substdncias, & por si mais geral do 
que a subsMncia. E isto ndo & mals inconve- 
nient~ do que dizer que uma palavra & o nome 
de muttas substdncias. 

Mas urna colsa pode de fato ser mais geral 
do que si mesma? Podsmos responder ndo, 
porque, a fim de que urna coisa seja mais geral 
do que outra, se requer que uma seja distinta 
da outra. E, portanto, podemos dizer que nem 
todos os universais sdo por si mesmos menos 
gerais do que o termo comum "qualidade", 
embora todos os universais sejam qualidade, 
e todavia ndo & menos geral do que ele mes- 
mo, mas & simplesmente els mesmo. 

E se diss&ssemos: o mesmo termo ndo se 
pode predicar de diversas categorias, entdo a 
qualidade ndo & comum a diversas predica<des; 
& preciso solientar que, seja que o mesmo ter- 
mo se predique, seja que ndo se predique de 
diversas predica@es quando sdo tomadas sig- 
n~ficativamente, todavia, quando aquelas pre- 
dica@es subsistem e supdem de modo ndo sig- 
nificativo ndo & inconveniente que o memo 
termo seja predicado de diversas categorias. 
Portanto, se na proposirdo "a substdncia & urna 
qualidade" o sujeito permanece materialmente 
ou simplesmente pala intenrdo, a proposi$do 
& verdadeira. E do mesmo modo a proposi<do 
"a quantidade & uma qualidade" & verdade~ra 
se o termo "quantidade" ndo conv&m signifi- 
cativamente: e, assim, o mesmo termo & pre- 
dicado de diversas predicag3es. Como as duos 
proposi@es "substdncia & uma palavra" e 
"quantidade 6 uma palavra" sdo verdadelras 
se os sujeitos supdem materialmente e ndo sig- 
nificat~vamente. . E se dizes: a qualidade espritual & mais 
geral do que qualquer outra predicarbo, pelo 
fato de que se predica de todas as outras ca- 
tegorias, e nenhuma categoria se predica de 
todas as categorias. 

€ preciso responder que a qualidade es- 
pirttual n60 se predica de todas as predicardes 
tomadas significativamente, mas apenas toma- 
das como sinas, e por isso ndo resulta que seja 
mais geral do que qualquer outra pred1caq30. 
Com efeito, o ser mais ou menos geral de um 
termo deve-se ao fato de que um termo toma- 
do significativamente pode ser predicado de 
mais coisas em rela<do a outro termo, igual- 
mente tomado significativamente. Esta & a  mes- 
ma dif~culdade que se encontra a proposito do 
nome "palavra": com efeito, este nome & um 
termo que faz park dos nomes; na realidads, 
o nome "palavra" & um nome; e todo nome ndo 
& o nome "palavra". Todavia, o nome "palavra" 
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em algum modo mais geral em relacdo a todos 
os outros nomes, incluido o nome "nome", com 
efeito todo nome & urna palavra, mas nem toda 
palavra 6 um nome. 

Analogamente parece que um mesmo ter- 
mo possa ser mais geral e menos geral em re- 
lasdo a um mesmo termo. E esta dificuldade 
pode ser resolvida, dlzendo que o argument0 
seria C O ~ C ~ U S I V O  se 0s termos supusessem de 
modo uniforme em todas as proposi@es com 
que se prova a conclusdo. Contudo, no caso 
presente 6 di ferente. Se, todovia, se dissesse 
que um termo & menos geral do qus outro, en- 
quanto do termo menos geral, tomado segun- 
do certo modo de supor, e de muitos outros, se 
predica outra coisa, tambbm se esta coisa ndo 
se predicasse unlversalmente do primeiro se ela 
supusesse de modo dlverso: pods-se, entdo, 
conceder que um termo pode ser mais ou me- 
nos geral em rela~do ao mesmo, mas nests caso 
"mais geral" e "menos geral" ndo sdo opostos, 
mas simplesmente diversos. [. . .] 

5. 0 s  cinco universais 
e a sufici6ncia de w u  nQmero 

Tendo expl~cado o que & o un~versal, & 
precis0 ver quantas s60 as esp&cies de univer- 
sal. Prop6em-se clnco universais, cuja sufici&n- 
cia e nlimero podem ser aceltos pelo rac~ocinio 
seguinte. Todo universal & predicClvel de mui- 
tas coisas; portanto, ou 6 predicado in qu~dde 
muitas coisas ou ndo. Se se predica in qu~d, de 
modo que gracas a ele 6 possivel responder 
corretamente b pergunta "o que &?" posta a 
respelto de 0190, isso & possivel de dois mo- 
dos. Uma vez que ou as colsas multiplas das 
quais & predicado sdo todas semelhantes, de 
modo que todas conv&m por sua ess&ncia, 
exceto se uma coisa ndo for composta por mais 
coisas igualmente semelhantes, e tal & a esp&- 
cie especialiss~mo; ou entdo nem todas as coi- 
sas das quais 6 predlcado concordam no modo 
indicado, mas & possivel encontrar duos coisas 
que 860 absolutomente dessemelhantes tanto 
em sua totalidade como em suas partes, se t&m 
partes, como no caso de "animal". Com efeito, 
"animal" se pred~ca do homem e do asno, e a 
semelhan<a substancial 6 malor entre do~s ho- 
mens do que entre um homem e um asno. Da 
mesma Forma, para "cor" em rela<do b brancura 
e ao nagrums; com efeito, nem este negrume 
nern algumas de suas portes concordam com 
esta brancura ou com alguma parte desta bran- 
cum tanto quanto umo broncura convhm com 
outra, e por isso uma ~nten<do predichvel do 
brancura e do negrume ndo & a espbcie es- 
pecialissima, mas o g&nero. Mas a brancura & 

uma espbcie espec~alissima em rela<do bs bran- 
curas, porque embora por vazes uma so bran- 
cura convenha mais com outra brancura do que 
com a terce~ra, como duos brancuras ~gualman- 
te intensas parecem concordar mais do que urna 
brancura de grande intansidads e de uma fra- 
ca intensidode, todavia, uma dessas brancuras 
convhm ssmpre com alguma pate do outra tanto 
quanto coda uma das duos brancuras convhm 
com a outra. E por esta razdo, "brancura", em 
rela@o 6s brancuras, & uma espbcie espe- 
ciolissima e ndo um g&nero. 

Na verdade, todavia, & precis0 notar que 
tanto o g&nero quanto a espbcie podem ser 
entendidos em do~s sentidos, um amplo e um 
estrito. Em sentido estrito se diz g&nero aquilo 
com o qua1 se responde corretamente 2.1 perqun- 
ta "o que &", posta ao sujeito de uma coiscl que 
se indica grqas a um pronome demonstrativo. 
Como, por exemplo, no caso em qua se per- 
guntasse "o que & isto?", indicando Socrates, se 
responderia corretamente, d~zendo que C um 
animal ou um homem, s asslm por diante com os 
outros ghneros. 0 rnesmo vale para a sspBcie. 

Em sentido arnplo, ao ~nvCs, se diz g&ne- 
ro ou esp&cis tudo aqu~lo com que ss respon- 
de corretamente 2.1 pergunta "o que B?" posta 
com um nome conotativo, s ndo apenas abso- 
lute. Por exemplo, se se pergunta "o que & o 
bronco?", se responderia corretamente que & 
alga colorido. E todavia, se quem p6e a per- 
gunta "o que &" usasse um pronome demons- 
trativo, ndo se poderia jamais responder corre- 
tamente atravbs da express60 "colorido". Com 
efe~to, qualquer coisa que fosse indicada com 
o pronome "isto", perguntando "o que C isto?", 
ndo se daria urna resposta correta dizendo que 
6 "algo colorido". Pols colocando a pergunta 
deste modo ou indicas o sujeito do brancura, e 
entdo & claro que ndo respondes corretamen- 
te; ou ind~cas a brancura, e & man~festo que 
ndo respondes corretamente com "colorido", 
porque a brancura ndo 6 colorida; ou mostras 
um agregado, e & manifesto qus ndo respon- 
des de modo correto, porque aquele agrega- 
do ndo 6 color~do, como serh exposto mas 
adlante: ou lnd~cas o termo, e & manifesto que 
aquele termo n60 & color~do. Emerge entdo, que 
b pergunta "o qua & o bronco" se responde 
convenlentemente com "color~do", e que por 
esta expressdo "colorido" pode ser dito g&na- 
ro, entendendo g6nero em sentido amplo. Urna 
vez que, todavia, com "colorido" n6o se respon- 
de convenientemente b pergunta "o que 6" 
posta com um pronome demonstrat~vo, entdo 
ndo & um g&nero, assum~ndo a palavra "g&ne- 
ro" em sentido estrito. E o memo vale, propor- 
cionalmente, para a esp&c~e. 



319 ' t i l  
Capitdo de'cimo se'timo - Guilherme de Ockham, os Okhamistas ... 

Esta distingbo 6 indispens6vel, porque ssm 
ela n6o se podern salvor sern contrad~<do mui- 
tos argumentos autormdos de Rristoteles e de 
outros autores; mas se devem expor atravbs 
de tal distingao, porque rnuitas regras s6o en- 
tendidas a respeito do g&nero e da esp&c~e 
tornados no primeiro sentido, regros que ndo 
sdo entendidas nos outros sentidos, corno re- 
sultar6 claro ern continua<do. 

Se ao invCs se predica tal predlc6vel in 
quid, isso acontece ou porque exprirne apenas 
uma parte do coisa e n6o outra, sem exprlrnlr 
nada de extrinseco, e assim se tem a diferen- 
g a  Como "racional", se C a diferen~a que con- 
vCrn ao homem, exprime urna parte do homem, 
isto 6, a forma s ndo a matCria. Ou ant60 por- 
que exprime, ou rernete a, algo que n6o & par- 
te da coisa, e entdo se predica de rnodo con- 
tlngente ou de modo necess6rio: se se predica 
de modo contingente, ent6o se chama aciden- 
te, se se predica de rnodo necess6ri0, se cha- 
ma proprio. 

Na verdade, todavia. & preciso saber que 
por vezes o extrinseco ao qua1 remete pode 
ssr uma proposigao sern a vsrdade da qua1 n6o 
se pode predicar verdadeiromente a exist&ncia 
de algo, corno, segundo a opiniao de quem 
sustenta que a quantidade ndo & outra coisa 
em relagdo b subsMncia e 6 qualidade, o nome 
"quantidade", quando se pred~ca de algo, indi- 
ca que a proposi~60 "isto tem as partes distan- 
tes urnas das outras" & verdadeira, se for for- 
mulada. 

€ preciso tambbrn saber que, segundo nu- 
merosas opiniass, o rnesrno termo pode ser um 
g&nero, entendido em sentido arnplo, em rela- 
g6o o certas coisas, e urn proprio ou um aciden- 
te em relagdo a outras coisas, corno a quanti- 
dade em relag60 a algurnas 6 urn g&nero, por 
exemplo em relag60 ao corpo, b linha, b super- 
fic~e e assirn por diante, e todavia, segundo 
quem sustsnta que a quantidade n6o 6 outra 
coisa ern rela@o b substdncia e 6 qual~dade. & 
urn acidente ou urn propr~o em ralaq30 b subs- 
tdncia e b qualidade. Mas isto & irnpossivel em 
relag60 ao g&nero, entend~do em sent~do estri- 
to. E & preclso d~zer a mesma coisa a proposito 
do esphcie. 

E se dizes: o ente & um un~versal, e igual- 
rnente o uno (6 urn universal), e todav~a n6o & 
urn g&nero. 

De modo semelhante, o nome cornurn "uni- 
versal" & urn un~versal, e todav~a n6o & nern urn 
g&nero nern uma esp&cie. 

Ro primeiro destes argumentos pode-se 
responder que aquela & uma div~sdo v6l1da para 
os universais que n6o se predicam de todas as 
colsas, enquanto "ente" se predica de todas as 

coisas. R respeito de "uno", ao ~nv&s, o caso & 
d~ferente, porque "uno" pode ser considerado 
um acidente ou um proprio. 

Ro segundo argument0 pode-se respon- 
der que o terrno comurn "universal" & urn g&ne- 
ro, e portanto o g&nero se predica da esp&c~e. 
n60 por aquilo que &, mas por causa do espC- 
cie que significa. 

6. 0 individuo contido sob os univtrsais 

Uma vez estabelacidas estas colsas so- 
bre os universais. & nreciso falar de coda um 
dos cinco universais'de modo especifico. Em 
primeiro lugar, porhm. & preciso falar do indivi- 
duo que est6 cont~do sob qualquer universal. 

R primeira coisa que se deve saber 6 que 
para os Iogicos os nornes "individuo", "singu- 
lar". "suposto" s6o conversiveis, ernbora para 
os teoloqos "individuo" e "suposto" ndo se con- 
vertern, porque para estes apenas a subst6n- 
cia C um suposto, enquanto o acidente & urn 
individuo. Mas neste capitulo & preciso usar 
estes nomes conforrne a acepg6o usada pelos 
Ioaicos. 

2 

Para os 16g1cos "ind~viduo" pode ser en- 
tendido de tr&s rnodos. Com efeito, em um pri- 
meiro sentido se chama individuo tudo aqu~lo 
clue & urna so coisa de nurnero e ndo mois, e 
deste modo se pode adrnitir qus qualquer uni- 
versal & urn individuo. Em outro sent~do se cha- 
ma individuo urna realidode extramental, que & 
urna so e n60 mais, e n6o & o smal de algurna 
coisa; e assirn qualquer subst6ncio & urn indivi- 
duo. Em urn terce~ro sent~do se chama ind~viduo 
o sinal proprio de uma so coisa, que se chama 
termo discreto: e neste sent~do Porfirio diz aue 
o ~nd~viduo & aqu~ lo que se pred~ca de urn0 so 
colsa Esta definiq50 em todo caso n60 pode 
ser entend~da a proposito das colsas exlsten- 
tes for0 da mente, por exernplo de Socrates e 
de Platdo, e asslm por diante, porque tal colsa 
n6o se predica nern de urn so nern de rnais; 
portanto, & necess6rio que se entenda esta 
deflnlg6o corno a de um sinal que & proprio ds 
uma so coisa, que n6o pode ser pred~cado a 
n6o ser de urna so colsa, isto &, n6o sa predica 
de rnodo conversivel de urn termo, que pode 
supor para mais coisas no rnesrna proposigdo. 

Tal modo de ser individuo node ser ex- 
presso em rnodo tripl~ce. Porque ;or vezes urn 
lndlviduo & o norne proprio de algu&rn, corno o 
norne "Socrates" s o nome "PlatBo". Outras ve- 
zes & um nronorne dernonstrativo, corno "isto C 
um homek", indicando Socrates. Outras vezes 
ainda & urn pronorne dernonstrativo tomado com 
um termo cornum, corno "este homern", "este 
animal". "esta pedra", e assirn por diante. 



E como se fazern estas dist~n@es relati- 
vamente ao nome "~ndividuo", assim se podem 
fozer do nome "singular" e do nome "suposto". 
Portanto, tambhrn para os antigos, como aprendi 
em minha infhcia, os supostos de um termo 
comum sdo de dois tipos, isto 6 ,  por SI e por 
acidente. Corno os supostos por si do termo 
"branco" sdo "este branco", "aquele branco", 
tarnbbm os supostos por acidente sd0 Socrates, 
Platdo e este asno. E isso n60 pode ser enten- 
dido a nZlo ser tomando o nome "suposto" para 
os individuos que sdo sinais das colsas; por- 
que falando do suposto que existe na realida- 
de extramental e ndo 6 o sinal de algo, & im- 
possivel que alguns sejam suposto por si de 
um terrno e outros o sejam por acidente. Mas, 
cons~derando o suposto de outro modo, isto &, 
como o terrno propno de uma so coisa, que 6 
charnado suposto porque urn termo cornurn & 
predicado daquele ndo por aquilo que & mas 
pelo seu significado, sdo ditos supostos por si 

de um termo comurn os pronornes dsrnonstrat~- 
vos tornados corn o mssrno terrno cornum; en- 
quanto os nomes propnos e os pronomes de- 
monstrativos sdo ditos supostos por acidente 
do mesrno termo. E h6 urna grande difersn~a 
entre uns e outros destes individuos ou supos- 
tos, porque & impossivel que um dos contr6rios 
seja predicado verdadeiramente do suposto por 
si do outro contr6r10; com efe~to, a proposisdo 
"este branco & negro" & impossivel; ao contr6- 
rio, do suposto por acidente de um contrdrio se 
pode predicar o outro contr6r10, embora n6o 
seja naquele mornento o seu suposto, corno se 
agora Socrates fosse o suposto do branco, en- 
t6o a proposis60 "Socrates & negro" seria irn- 
possivel, e isto porque a rnesma coisa pode 
ser suposto por ac~dente de dois contr6rios su- 
cessivamente, embora ndo o possa ser contem- 
poranearnente. 

Ockham, 
Iog~co dos twnos. 



CapitMlo dkcimo oitavo 

e fiw do pensamento wedieval 

Se Ockham negava ao papa a plenitudo potestatis tanto 
Primado em Lmbito politico quanto espiritual, Egidio Romano era fautor da ,greja 

das teses opostas, isto e, que toda forma de autoridade tem ou do ,mperia? 
origem divina, e portanto deriva do papa. Sobre as posic;Bes de , I 
Ockham, mas com uma orientaqao filo-imperial encontrava-se 
Dante. Sobre esta temMica no conjunto, a posic;ao mais significativa e meditada e 
a de Marsilio de Padua. 

No Defensor pacis Marsilio de Padua (1 27511280-1 34Ul 343) parte do pres- 
suposto que o Estado e uma communitas perfects, isto e, auto-suficiente, e total- 
mente humana. Portanto, no que se refere a vida terrena, a 
soberania cabe ao Estado e nao a Igreja. 0 verdadeiro legisla- o  sta ado 
dor no Estado e a coletividade dos cidadaos ou a parte melhor e urna 
dela, e as leis que emana sao tais porque Mm carater coativo. communitas 
No Estado, portanto, e a soberania popular que decide e san- perfects 
ciona as leis, mas depois d o  as leis, e nao as pessoas, que d o  + § 2  
soberanas: onde as leis nao sao soberanas nao existe Estado. 

Egidio Romano 

e 3060 de Paris: 

tern primado a Jgreja 
OM o Jrnpkrio? 

Na obra politica de Ockham, vimos 
como ele combatia o primado politico do 
papado. Contra o absolutismo do  papa, 
Ockham se remete a lei de Cristo, que C lei 
de liberdade. 0 papa niio pode pretender a 
plenitudo potestatis nem no imbito espiritual 
nem no campo politico. Na realidade, a pre- 
ocupagiio bhsica de Ockham era com os 
direitos da Igreja, que C "a multidiio de to- 
dos os catolicos que viveram desde os tem- 
pos dos profetas e dos ap6stolos at6 hoje". E 
C a tradiqiio historica da Igreja que, no curso 

de sua vida religiosa, reconheqe e fixa as ver- 
dades que estiio em sua base. E a Igreja que C 
infalivel, niio o papa ou o Concilio. E, sendo 
o poder do papa ministrativus e niio domi- 
nativus, tambCm C insustendvel para Ockham 
a pretensiio do papado de Avignon no sentido 
de que o poder do imperador derivaria de 
Deus apenas atravis do papa. Na opiniiio de 
Ockham, Cristo e os ap6stolos nunca pre- 
tenderam estabelecer um reino temporal: sua 
missiio tinha por objetivo a salvagiio espiri- 
tual. 0 impCrio - aquele impkrio que pas- 
sou dos romanos para Carlos Magno e de- 
pois naqiio germinica - ja existia antes de 
Cristo e n io  esperou pel0 papa para desen- 
volver suas fungoes. Em suma, para Ockham, 
substancialmente, vale a teoria proposta pela 
primeira vez pel0 papa Gelasio I (492-496), 
segundo a qua1 o poder do papado e o do 
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impCrio siio independentes. Entretanto, en- 
quanto o papa Gelasio formulava a teoria das 
"duas espadas", porque, na Cpoca, ela estava 
em fungiio da reivindicaqiio de autonomia da 
Igreja em relagio a politica, mais tarde, em 
um context0 historic0 e politico diferente, 
especialmente com Inocincio I11 (1 198-121 6), 
avangou decididamente a teoria do primado 
do poder da Igreja sobre o do impirio. Dai 
todas as polemicas posteriores sobre o pre- 
dominio de um ou de outro poder. 

0 defensor da tese curial foi Egidio Roma- 
no (de Colonna), nascido em Roma em 1247, 
aluno de santo Tomas em Paris, defensor do 
tomismo contra a condenagio de EstEviio 
Tempier e de Roberto Kilwardby, mestre em 
Paris depois da morte de Tempier, sagrado 
arcebispo de Burges por Bonificio VIII e 
morto em Avignon em 13 16. No seu De eccle- 
siastic~ potestate, que C de 1302, Egidio Ro- 
mano alinha-se em favor da tese curial, afir- 
mando que tanto a autoridade politica como 
qualquer poder derivam da Igreja ou atravis 
da Igreja. E a Igreja se identifica com o papa. 

Nessa ipoca, o mais tenaz opositor das 
teses do papista Egidio Romano foi Joiio de 
Paris (1269-1306), que, no De potestate re- 
gia et papali, afirmou o direito dos indivi- 
duos a propriedade, negou que o papa pu- 
desse se arrogar a plenitudo potestatis e Ihe 
atribuiu unicamente a funqiio de adminis- 
trador dos bens da Igreja. 

Dante (1265-1321), no De monarchia, 
tambkm se preocupou em defender o impirio 
em relagiio as pretensdes do papado. Segundo 
ele, as duas instituiq6es visam a objetivos di- 
ferentes: o impCrio trata dos bens que pode- 
mos conseguir nesta terra; a Igreja cuida da 
bem-aventuranqa celeste. Assim, dadas as suas 
diferentes finalidades, as duas instituiqdes siio 
irredutiveis uma outra. Mas, querendo-se 
discutir o primado de uma das duas, entiio, 
considerando que so o imperio pode assegu- 
rar a paz e a justiqa, tal primado cabe ao im- 
perador, ja que, pela perfeigio da convivEncia 
humana, "convCm ser um, como timoneiro, 
que, considerando as diversas condiq6es do 
mundo, entre os diversos e necessarios oficios, 
tenha o bastiio do universal e imbativel oficio 
de comandar [...In. E essa figura C o impera- 
dor: "E ele o mandante de todos os manda- 
mentos e o que ele diz i lei; por todos deve ser 
obedecido e todo outro mandamento 6 do seu 
mandamento que adquire vigor e autoridade". 

Em uma visiio de conjunto, niio i difi- 
cil constatar que, no panorama geral dos 
autores citados e dos outros autores da es- 

colastica, a obra politica de Marsilio de Pa- 
dua destaca-se como um dos pontos mais 
significativos, representando claramente o 
fim do pensamento medieval e o inicio da 
Cpoca moderna. E isso pelo fato de que as 
teorias politicas e juridicas de Marsilio co- 
locam-se fora do Smbito em que se desen- 
volvera a polimica dos medievais: com efei- 
to, Marsilio elabora sua doutrina sem levar 
em conta o direito natural divino que, de 
um ou de outro modo, constituira um dos 
pilares do pensamento medieval. 

Marsilio Maierardini nasceu em Pidua 
entre 1275 e 1280, indo mais tarde para Pa- 
ris, onde ensinou e onde, entre 13 12 e 13 13, 
foi reitor da universidade. Em Paris, ele so- 
freu a influEncia do averroismo latino, que 
separava claramente a raziio da f i  e, com a 
doutrina da dupla verdade, eliminava os 
obstaculos para o caminho do racionalismo 
radical. Tambim averroista era Joio de Jan- 
dun, que se diz ter colaborado com Marsilio 
na elaboragiio de sua obra maior, que i o 
Defensor pacis, concluido em 1324. Mor- 
reu entre 1342 e 1343. , 

Examinernos as teses de fundo do De- 
fensor pacis. Pois bem, para Marsilio, o Es- 
tad0 C uma communitas perfecta, uma co- 
munidade natural auto-suficiente, que se 
ergue com base na raziio e na experihcia 
dos homens, servindo-lhes para "viver - e 
viver bem". 0 Estado de que fala Marsilio 
niio C mais o ImpCrio universal, mas sim o 
Estado nacional, a comuna ou o magistra- 
do, isto C, o Estado de sua epoca. E, para 
ele, esse Estado C construgiio humana, que 
responde a finalidades humanas, niio haven- 
do vinculos de natureza teologica. 

Fi  e raziio s5o distintas, como o s5o a 
Igreja e o Estado. E este niio deve se subme- 
ter aquela. Ao contririo, no que se refere a 
vida terrena, C a Igreja que deve se subme- 
ter ao Estado. 

Naturalmente, ha a lei religiosa, que tem 
por fim a,gldria ou  a pena " in  saeculo 
venturo ". E a lei mosaica, a evangClica, como 
tambim a de MaomC e a dos proprios persas. 
Mas, alCm dessa lei religiosa, h i  tambem a 
lei que constitui o critkrio do justo e do util 
no plano puramente humano e social. E essa 
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lei e tal porque C um mandamento coativo, 
ao qua1 esta ligada "uma puniq5o ou uma 
recompensa a ser atribuida neste mundo". 

Desse modo, para Marsilio, a lei n50 
tem um fundamento divino, nem um supor- 
te Ctico, nem se baseia no direito natural. 
Escreve ele no Defensor pacis: "Nos dize- 
mos que o legislador, isto 6 ,  a causa efetiva 
primeira e propria da lei, C o povo, ou seja, 
a coletividade (universitas) dos cidadgos ou 
a sua parte mais importante (valentior pars), 
que, por sua escolha, ou seja, por vontade 
expressa em palavras na reuni5o geral dos 
cidadzos, ordena, ou melhor, determina fa- 
zer ou omitir uma coisa relativa aos atos ci- 

vis humanos, sob ameaqa de pena ou supli- 
cio terreno" . 

A lei e o Estado, portanto, sZo coisas e 
construq6es humanas, encontrando sua jus- 
tificaqso unicamente no fato de syem esta- 
belecidos pela vontade humana. E a lei que 
C soberana, n5o o individuo ou o governo, 
que o povo trata de controlar precisamente 
por meio da lei, ja que, juntamente com 
Aristbteles, Marsilio esti convencido de que 
"onde as leis n5o s2o soberanas, n5o h i  ver- 
dadeiro Estado". 

Soberania popular e Estado de direito: 
eis, portanto, os dois pilares inovadores da 
original teoria politica de Marsilio de Padua. 
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- - - II. Dois  v e f o v m a d o v e s  p v & - I m t e ~ a n o ~ :  - 

Dois precursores da Reforma foram o ingl6s Joao Wyclif e o bo@mio Joao 
Huss. 

0 primeiro, influenciado pelo determinismo teoEogico de 
JOSO Wyclif: Tomas Bradwardine (Deus e causa determinante dos atos hu- 
o homern e manos voluntarios), se dedicou a eliminar toda mediacao entre 
sudito de Deu5 Deus e os fieis: o homem e sudito de Deus e nao de outros, de 

ndO do papa mod0 que a comunidade dos fieis tem como chefe diretamente 
+§ 1 Cristo e nao o papa. Esta comunidade de fieis tem pouco a ver 

com a lgreja visivel, rica e poderosa, e se identifica, ao contra- 
rio, com a lgreja invisivel dos predestinados a salvaqao, cujo sinal de reconheci- 
mento e a pobreza e a graca. 

~ o d o  ~ u s s :  Sobre posi~bes analogas as de Wyclif encontrava-se tam- 
reforma religiosa bem J O ~ O  Huss, que conjugou os temas de reforma religiosa 
e liberdade com forte componente nacionalista (a liberdade da Bo6mia con- 
nacional tra o lmperio e a Igreja). 

§ 2 

Ockham e Marsilio definiram a dou- 
trina da oposiqHo ao poder monarquico do 
papado e, ao mesmo tempo, delinearam a 
doutrina da supremacia do Concilio. 

Essas idCias logo entraram em simbiose 
com os interesses politicos de muitos sobe- 
ranos europeus, que queriam constituir mul- 
tiplas Igrejas nacionais. 

A aqiio dos reinos e estados autbno- 
mos alcan~ou os efeitos desejados, tambim 
e sobretudo devido ao fato de que o papado 
se encontrava em uma situagso verdadeira- 
mente dramitica. Durante o cativeiro de 
Avignon, fora reduzido a instrumento da 
politica francesa e, sob Joiio XXII, havia 
perdido cada vez mais seu prestigio, trans- 
formando-se em uma miquina financeira 
que se enriquecia i custa e nas costas das 
diversas regi6es europiias. Dai a revolta de 
todos os que, distinguindo o poder civil do 
poder religioso, queriam levar a Igreja de 
volta para o espirito do Evangelho. 

Caminhava-se, na verdade, em dire@ o 
i Reforma. E os dois pensadores mais re- 
presentativos da Europa prC-luterana sHo o 
ingles Joiio Wyclif e o boemio JoHo Huss. 

Joiio Wyclif (1320-13 84) estudou em 
Oxford, onde sofreu influencia das teorias 
de Escoto e de Ockham, mas, sobretudo, das 
concepq6es de Tomis Bradwardine (faleci- 
do em 1349). 

Mais escotista do que ockhamista, 
Bradwardine fora professor em Oxford, ten- 
do escrito muitas obras, como De arithme- 
t i c ~  speculativa, De arithmetica pratica, De 
geometria speculatiua, De velocitate mo- 
tuum e Tabulae astronomicae. Mas a sua obra 
mais conhecida C o tratado De causa Dei 
contra Pelagium et de virtute causarum. 

Partindo do axioma de que Deus C prin- 
cipio absoluto de tudo e suprema causa de 
todo acontecimento, Bradwardine, proce- 
dendo matematicamente, deduz de mod0 
rigoroso que a vontade divina niio apenas C 
causa suficiente, mas tambim C a causa de- 
terminante dos atos humanos voluntirios. 
E isso, na sua opiniiio, significa que Deus 
pode determinar a vontade humana no cum- 
primento de atos livres. Pois bem, seguindo 
as pegadas de Bradwardine, Wyclif profes- 
sou rigido determinismo teologico. Foi du- 
rante muitos anos professor de teologia em 
Oxford, que se tornou centro da difusHo de 
suas concep~6es. 

Com base na idCia central de que a von- 
tade divina realiza e exerce um total domi- 
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nio sobre as aq6es humanas, Wyclif op6s a 
autoridade do papa e do clero a autoridade 
da Biblia; negou a presenqa real de Cristo 
na Eucaristia; negou a eficicia dos sacra- 
mentos; rejeitou os ritos, em favor da 
interioridade do ato de f C  pessoal. 

A partir de tais concepqdes, Wyclif par- 
ticipou na controvCrsia entre o papado e a 
coroa inglesa sobre as candentes questdes 
jurisdicionais e fiscais da Cpoca. E, em luta 
aberta contra a Igreja, assumiu o papel de 
lider de um vasto movimento de rebeliio 
antieclesiistica. 

Wyclif escreveu suas obras de nature- 
za politico-religiosa entre 1374 e 1384. Ela- 
boradas depois de suas obras filos6ficas (De 
ideis e Tractatus de logica), s2o elas: o De 
dominio divino, o De officio regis e o De 
potestate papae. 

As teses principais que ele sustenta em 
tais obras sso as seguintes. 0 homem - 
cada homem - C imediata e diretamente 
sudito de Deus. Niio h6 intermediarios en- 
tre Deus e cada homem. Ademais, a Igreja C 
a comunidade dos predestinados, comuni- 
dade que tem Cristo por chefe e niio o papa. 
A hierarquia e o aparato organizativo ex- 
terno s6 conseguem degradar a vida espiri- 
tual, ja que a verdadeira Igreja C a comuni- 
dade dos justos, que 6 a unica soberana dos 
bens temporais coletivos. A Igreja visivel, 
rica, hierarquizada e dedicada ao culto ex- 
terior e as guerras, Wyclif contrapde a Igre- 
ja invisivel, a Igreja mistica dos escolhidos 
por Deus para a salvaqio. E como, precisa- 
mente, a predestinaqiio C vontade de Deus 
e, portanto, mistCrio, para Wyclif a pobre- 
za C o signum da pertenqa a verdadeira Igreja 
e da graqa, muito embora as obras niio se- 
jam suficientes para a salvaq20, que perma- 
nece como dom gratuito e misterioso da 
vontade divina. 

Com sua pregaq20, Wyclif difundiu 
suas idkias entre o povo, que procurou tam- 
bCm aproximar da leitura direta da Biblia. 
E a tal movimento religioso ligaram-se es- 
treitamente os anseios de reformas sociais 
das camadas populares i s  quais Wyclif se 
dirigia. 0 s  "Lollard" nele se inspiraram. 

As idCias de Wyclif tambCm exerceram 
influincia sobre a concepqio teologico-po- 
litica de Joio Huss (1369-1415), cuja obra, 

Vista de Praga no sic. XVII ,  
em um entalhe da kpoca 
(Riblioteca National, Praga). 

vida e morte se fundiram com as reivindica- 
q6es que a Boimia defendia (e continuou de- 
fendendo) contra o ImpCrio e a Igreja. 

Defensor da Igreja invisivel dos eleitos, 
critic0 feroz do lux0 da Igreja e das injusti- 
qas sociais, fautor das teorias de Wyclif so- 
bre a paridade entre o clero e o laicato e da 
urghcia de pregar na lingua nacional, Joio 
Huss, em uma pregaqio feita diante da uni- 
versidade em 1410, sustentou que a verda- 
deira Igreja santa e cat6lica era o corpo mis- 
tic0 dos crentes unidos a Cristo e n2o aquela 
instituiqiio visivel, hierarquizada e corrup- 
ta, que deveria ser submetida ao continuo 
juizo da lei de Deus. 

Wyclif e Huss delinearam doutrinas 
que a Reforma levarh A express20 mais ma- 
dura e conseqiiente. 

Na imagem 1020 Huss (1  3 69- 14 1 S), 
reformador religioso botmio, 
colocado na fogueiuu. 
No fundo da miniaturn pode-se notar o papa, 
os cardeais e os bispos do concilio de Constan~a. 
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Sobre diretivas analogas a Wyciif e Huss, mas desenvol- 
0 misticismo 
especulativo vidas com contelidos totalmente diversos, coloca-se Mestre 
de Mestre Eckhart Eckhart. Tambem Eckhart se prop& a restabelecer o contato 
-+§ I entre homem e Deus, tornando-o o mais direto possivel, mas 

escolhe para este escopo a via do misticismo sustentado pela 
estrutura doutrinal dos neoplat6nicos (raz%o pela qua1 se fala de misticismo 
especulativo). 

Deus e uno 0 que Mestre Eckhart procura e uma rela@o direta en- 
em todasas coisas tre a criatura e o Criador, e justamente a unifica@o dos dois. 
e acima 0 mundo e o homem sem Deus s%o nada, e a ideia do 
de todas as coisas mundo esta presente ab aeterno em Deus. Deve-se ent%o afir- 
45.2 mar que em Deus coincidem pensamento e ser e que seu ser 

purissimo consiste justamente na capacidade de dar o ser as 
coisas. Deus e tambem uno e principio de unidade e como tal "desce totalmente 
em todas as coisas", determinando a esshcia de cada uma, mas "o que e uno em 
todas as coisas deve estar necessariamente sobre as coisas" (isto e, acima do ser). 

Neste quadro metafisico, o homem, se quer encontrar a 
A "Ita a Deus si mesmo, deve remontar a origem de seu ser - ou seja, ate 
-+ § 3 Deus - pelo desapego das realidades mundanas e pela identi- 

ficaqao com a vontade de Deus. 

0 firn E totalmente evidente que o pensamento de Eckhart, 
do pensamento com sua volta ao neopiatonismo, se firma - embora corn moti- 
escoldstico va~6es filosoficas totalmente diversas - no de Ockham ao de- 
+ § 4  cretar o fim do pensamento escolastico medieval de inspira@o 

aristotelica. 

A crise da teologia racional, com sua 
estrutura racional do sic. XIV, se empare- 
lhou uma reemergencia de insthcias misti- 
cas inspiradas no neoplatonismo. Na reali- 
dade, a presenqa de Plat50 nunca deixou de 
existir durante a Idade MCdia. Mesmo quan- 
do o interesse por Aristoteles tornou-se qua- 
se hegembnico, em principios do siculo XIII, 
o neoplatonismo nunca esteve ausente. E 
isso sobretudo na Alemanha, onde primei- 
ro a presenqa de Alberto Magno e depois 
sua influencia n io  permitiram a instaura- 
qiio de forte tradiq5o tomista nem, da mes- 
ma forma, de forte tradiq5o escotista. E fo- 

ram precisamente os discipulos de Alberto 
Magno que acentuaram os elementos neo- 
plathicos. Assim, por exemplo, Guilherme 
de Moerbecke, que traduziu Aristoteles por 
santo Tomas, em 1268 aprontou a tradu- 
q5o da Elementatio theologica de Proclo. 
AlCm disso, o Pseudo-Dionisio e o Liber de 
causis (que C extrato dos Elementos de teo- 
logia de Proclo) estavam bem presentes na 
escola de Colbnia. E tambCm nio  devemos 
esquecer os Comentarios ao Timeu e ao Par- 
mBnides plat6nicos, tambCm traduzidos por 
Guilherme de Moerbecke. 

Para dizer a verdade, tambCm nos maio- 
res escolasticos n io  falta nunca - de mod0 
mais ou menos forte - certa veia mistica, 
j i  que, por mais longe que a raz5o possa ir, 
aquilo que conta mais do que qualquer ou- 
tra coisa e antes de mais nada para o crente 
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e o retorno a Deus e a uniio com Deus. 
Entretanto, quando a dissoluqio das preten- 
sdes da escolastica (dissoluqio iniciada com 
Duns Escoto e levada a conclusdes mais con- 
sequentes por Ockham) minou a confianqa 
de que a raziio pudesse pelo menos alcan- 
qar os preambula fidei, entio a quest20 da 
fe' emergiu novamente, mais aguda do que 
nunca, e o caminho do misticismo apareceu 
como o unico praticivel para ligar o homem 
com Deus. De fato, o problema parecia mais 
premente do que nunca: se a f C  n2o encon- 
tra nenhum suporte na raziio, n i o  sendo ela 
demonstravel, nem fundamentivel, nem plau- 
sivel por forqa da razio, n i o  sera ela entio 
puro arbitrio, uma loucura a mais? 

Era essa, portanto, a miss20 mais pre- 
mente que, em seu crepusculo, a escolastica 
punha diante dos homens de fC: restabele- 
cer o contato entre o homem e Deus. 

E foi exatamente essa a questio enfren- 
tada pela corrente constituida pelo misticis- 
m o  especulativo alem2o. Misticismo porque 
insiste no fato de que Deus esta ale'm de toda 
a nossa possibilidade conceitual e porque 
sustenta que o homem, afastado de Deus, 
n i o  C nada. Especulativo pel0 fato de que 
esta entremeado de filosofia, alimentando- 
se sobretudo com as doutrinas neoplat6nicas 
de Proclo e do Pseudo-Dionisio e assumin- 
do como base central aquela teologia nega- 
tiva que, por exemplo, em Tomis constituia 
apenas u m  elemento do seu sistema filoso- 
fico-teologico. 

Pois bem, o mestre dominicano Eckhart 
foi o expoente principal desse movimento 
de pensamento mistico-especulativo. E dele 
devemos falar agora. 

2 , ,  M e s t r e  Cckhavt :  
.I/ 

o homem e o mundo  

s ~ o  n a d a  s e w  D e u s  

Mestre Eckhart (Equardus) nasceu em 
Hochheim, proximo a Gota, na Turingia, 
por volta de 1260. Ingressando no conven- 
to dos dominicanos de Erfurt, estudou de- 
pois em Estrasburgo e em Col6nia. Tornou- 
se professor de teologia em 1302; ensinou 
em Paris de 1302 a 1304. Exerceu cargos 
na ordem dominicana. De 131 1 a 13  14, mo- 
rou novamente em Paris. Em 1314, foi para 
Estrasburgo, onde se dedicou a pregaqio. A 
partir de 1320, estabeleceu-se novamente em 

ColGnia, como mestre no Studium geral dos 
dominicanos, tendo entre seus discipulos 
Henrique Suso. Eckhart C autor de um Opus 
tripartitum, de Quaestiones, de Prega@es e 
de Tratados, estes ultimos escritos em ale- 
mio. Morreu pel0 ano 1327. 

A obra de Eckhart pode ser vista como 
busca significativa de justificagio daquela 
f6 que, como apontamos, ficou sem o su- 
porte da razio. Seu pensamento esta centra- 
do na idCia de unidade entre Deus e o ho- 
mem, entre o sobrenatural e o natural. Sem 
Deus, o homem e o mundo natural n i o  te- 
riam nenhum sentido e nada seriam. 

Escreve Eckhart: "0 ser e o conhecer 
coincidem realmente em Deus (...)". Por 
isso, desde sempre esta presente em Deus a 
idtia das criaturas e a vontade de criar. Con- 
sequentemente, as coisas estio ab aeterno 
no intelecto do proprio Deus, "porque Deus 
C intelecto e conhecimento e o seu conhecer 
C o fundamento do proprio ser". A esse res- 
peito, Eckhart referia-se ao Evangelho de 
Joio: "No principio era o Verbo e o Verbo 
estava com Deus e o Verbo era Deus". E 
comenta: "0 evangelista n i o  diz: 'No prin- 
cipio era o ente e Deus era o Ente'. Ora, o 
Verbo refere-se totalmente ao intelecto, exis- 
tindo nele como ato que diz ou como pala- 
vra dita, encerrando em si o ser ou o niio- 
ser. E por isso que o Salvador diz: 'Eu sou a 
Verdade' ". Deus, portanto, n i o  C o ser, pois 
C ele quem cria o ser. 

Todavia, nos tambim podemos dizer 
que Deus C o ser, com a condiqiio de que 
com isso n2o entendamos o ser enquanto 
criatura, mas sim o ser pel0 qua1 todas as 
coisas existem: "Se o ser convim as criatu- 
ras, ele n i o  esta em Deus seniio como na 
causa: por isso, em Deus niio esta o ser, e 
sim a pureza do ser". 

AlCm disso, "Deus e caridade". Ele o 6 
porque o amor unifica e se difunde. Deus 6 
caridade e C uno; com efeito, C "impossivel 
que existam dois infinitos". De fato, "o uno 
desce totalmente a todas as coisas que siio 
exteriores, multiplas e numeradas; ele n i o  
se divide em cada uma das coisas, mas sim, 
permanecendo uno incorrupto, insufla todo 
numero e enforma com sua unidade". 

Deus, portanto, esta em todas as cria- 
turas: sem Deus, elas s2o nada. Mas o Deus 
"que esta em todas as criaturas C o mesmo 
que esta acima delas, pois aquilo que i uno 
em muitas coisas deve estar necessariamen- 
te acima das coisas". As coisas s2o tais por- 
que tcm uma essgncia, a qua1 n i o  existiria 
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se Deus n5o a houvesse pensado, se ela n5o 
estivesse em Deus: "Deus esta em todas as 
criaturas, pois elas t tm uma esstncia, e nem 
por isso deixa de estar acima delas. E ele, 
que est6 em todas as criaturas, C o mesmo 
que est6 acima delas, pois aquilo que 6 uno 
em muitas coisas deve estar necessariamen- 
te acima das coisas". 

Deus-estd-acima-do-ser. 0 ser pode ser 
conhecido, mas Deus C inefivel. 

Concluindo, o grande conceit0 (expres- 
so por Plat50 na Republics e depois difun- 
dido largamente pelos neoplatihicos) do 
Principio supremo acima-do-ser predomina 
em nosso filosofo. E, afirma Eckhart, quan- 
do dig0 que Deus n5o 6 o ser, mas esta aci- 
ma do ser, "com isto n5o lhe tirei o ser; ao  
contr6ri0, eu o enobreci". 

0 reto~no do homem a D e ~ s  

Tudo aquilo que existe, existe por obra 
do Ser divino, que "ama necessariamente". 
Assim, as coisas e o proprio homem, sem 
Deus, s5o nada. Essa e' a raziio pela qua1 o 
homem deve voltar para Deus: somente 
retornando a Deus C que o homem encon- 
trarh a si mesmo. E nos "captamos Deus na 
alma, que possui uma gota da razao, uma 
centelha, um germe". 

Novamente, C a raziio que deve ser cap- 
turada por Deus e se aprofundar nele. Mas, 
para tanto, o homem deve tornar-se um es- 
pirito livre: "Espirito livre C aquele que n5o 
se preocupa com nada e a nada se liga, n5o 
se vincula de mod0 algum ao seu interesse e 
niio pensa em si mesmo nem em nada, ja 
que se aprofunda na amantissima vontade 
de Deus, renunciando a propria vontade". 

Eckhart afirma que aquele que C reto 
tem verdadeiramente Deus em si. E quem 
tem Deus "o tem em todos os lugares, nas 
ruas e entre as pessoas, da mesma forma 
que na Igreja, na solid50 ou na cela. Se ele 
o possui verdadeiramente e o possui sem- 
pre, ninguCm podera perturba-lo" . Como 
nada pode perturbar a Deus, tambem nada 
pode perturbar o homem que "leva Deus 
em todas as suas obras e em todo lugar", 
j6 que "toda obra sua C muito mais obra 
de Deus". 

Assim, C preciso "precaver-se de si 
mesmo" e ser "livre dos desejos". 0 que im- 
porta 6 abandonar-se em Deus, "mesmo que 

ele queira derramar sobre nos vergonhas, 
cansaqos ou dores, (pois a coisa melhor C) 
aceitar tudo isso com prazer e reconhecimen- 
to, deixando-se guiar por Deus ao invts de 
perturbar-se". Naturalmente, o homem "de- 
ve se exercitar nas obras, que s5o o fruto 
das virtudes (...)", e, no entanto, "6 preciso 
aprender a ser livre mesmo em meio as nos- 
sas obras". 

Livres tambCm para a morte: "0 ho- 
mem verdadeiramente perfeito deve habi- 
tuar-se ii morte, sair de si e transformar-se 
de tal mod0 em Deus que a sua unica bem- 
aventuranqa seja n5o saber mais nada de si 
e de qualquer outra coisa, mas apenas de 
Deus, niio conhecendo outro querer sen50 
o querer de Deus e conhecer a Deus como 
Deus o conhece, conforme o que diz s5o 
Paulo" . 

0 retorno do homem a Deus exige a 
alma "livre e despojada de toda coisa cria- 
da". Somente assim C que a alma "capta 
Deus e esta em Deus, una com Deus, vendo 
Deus face a face". E a alma que esta em Deus 
esta "pronta a receber todo ataque, toda 
provaqiio, contrariedade ou dor, suportan- 
do-os de bom grado, com espirito alegre e 
sereno (...), repousando tranqiiilamente na 
riqueza e na comunh5o da inefavel sabedo- 
ria superior". Com efeito, a dor C insupor- 
tavel quando o homem sofre por si mesmo, 
mas, se sofre por Deus, ent5o o sofrimento 
n5o doi, " j i  que Deus suporta o peso": "Se 
me fosse posto um peso de quatro arrobas 
sobre os ombros, mas outro carregasse o 
peso, de bom grado me submeteria a um ou 
a cem quilos, ja que n5o me seria pesado 
nem me faria mal". 

O p o s i c ~ e s  sMscitadas 
por 6ckha1.t 

A condenaq50 de dezessete teses de 
Eckhart como heriticas e de onze como te- 
merarias feita por Joiio XXII i significati- 
va. Suas idCias t tm alcance demolidor de 
alguns dos eixos que sustentavam o pensa- 
mento medieval, e seu neoplatonismo dissol- 
ve os pilares do aristotelismo e sua media- 
ciio sintktica n5o aparece mais possivel como 
fora, ao invCs, em Tomas de Aquino. 

Foram discipulos de Eckhart Jo io  Tau- 
ler (1300-1361) e Henrique Suso (1296-1366). 
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A influcncia de Eckhart se fez sentir sobre o te publicada pela primeira vez por Lutero 
holandis Joiio de Ruysbroeck (1293-1381) entre 1516 e 1518. 
e na obra mistica que se tornou famosa, Ockham e Eckhart, em sentido opos- 
intitulada Teologia alernii, escrita em Frank- to, exprimem do mod0 mais significativo o 
furt por um dominicano an6nimo na segun- fim do pensamento escol6stico e da Idade 
da metade do siculo XIV, e significativamen- Midia. 
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Ver Deus nas criaturos 
e as criaturos em Deus 
i fonte de verdadeira 
consolo~Bo 
Primeiramente 6 preciso saber que o sd- 

bio e a Sabedoria, o homem verdadeiro e a 
Verdade, o justo e a Justi~a, o homem bom e a 
Bondade se referem um 2.1 outra e que tal & sua 
relaq5o reciproca: a Bondade n6o 6 nern cria- 
do, nern feita, nem gerada: ela & antes gera- 
dora e gera o homem bom, o qual, enquanto 
tal, n6o 6 nem produzido, nem criado, mas 6 
gerado, prole e filho da Bondade. R Bondode 
gera a si mesma e tudo aquilo que ela 6, no 
homem bom: ser, conhecer, amar, operar, tudo 
ela efunde no bom, e o bom recebe todo o seu 
ser, o seu conhecimento, o seu amor e a sua 
operaq3o do cora@o e do intimo da Bondade, 
e apenas d e b  0 homem bom e a Bondade 
n8o s60 mais que uma so bondade, com a dis- 
tin@o que existe entre o germ e o ser-gerado: 
e, todav~a, o gerar do Bondade e o ser-gerado 
do homem bom sdo absolutamente um so ser, 
uma so vida. Tudo aquilo que pertence ao bom, 
ele o recebe da Oondade e na Bondade: aqui 
ele existe, vive e habita; aqui ele se conhece, 
e tudo aquilo que conhece e ama, aqui o co- 
nhece, ama e opera com a Rondade, na Bon- 
dade, e a Bondade realiza com ele e nele to- 
das as suas obras, conforme tudo o que est6 
escrito - e 6 o Filho qua o diz: "0 Pai que est6 
em mim e habita em mim realiza as obras". "0 
Poi age at6 agora, e tamb&m eu ajo". "Tudo 
aquilo que pertence ao Poi 6 meu, e tudo aqui- 
lo que pertence a mim & do Poi: o seu dar & o 
meu receber". 

Rl6m disso, & preciso saber que quando 
d~zemos "bom", o nome, a palavra n6o significa e 
n6o implica em SI nada mas, e nem mas nem 
menos, que a s~mples e pura Bondade; assim 
mesmo ela se d6. Quando d~zemos que algu6m 
6 "born", entendemos que sua bondade Ihe 6 
dado, infusa e gerada pela Bondade ingene- 
rada. Por isso o Evangelho diz: "Como o Pai tem a 
vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter tam- 
b6m a vida em si mesmo". Ele diz "em si mesmo" 
e n6o "por si mesmo", pois 6 o Pai que Iha deu. 

lsso qua eu disse at& agora a respeito do 
homem bom e da Bondade vole tambbm para 

o homem verdadeiro e a Verdade, para o justo 
e a Justip, para o s6bio e a Sabedorio, para o 
Filho de Deus e para Deus Pai, para tudo aqui- 
lo que nasceu de Deus e n8o tem poi sobre a 
terra, no qua1 nada se gera que seja criado e 
que n6o seja divino, no qua1 n60 h6 nenhuma 
imagem, mas apenas Deus puro e s~mples. Diz, 
com efeito, s6o Jo60 em seu Evangelho qua "o 
poder de se tornar filho de Deus Foi dado bque- 
les que n8o do sangue, nern da vontade da 
carne, nem da vontade do homem, mas de Deus 
e apenas de Deus nasceram". 

Por "sangue" ele entende tudo aquilo que 
no homem n6o @st6 submetido ao querer do 
homem. Por "vontade da carne" entende tudo 
aquilo que no homem estd submetido b sua 
vontade, mas com repugndncia e rebelido esta 
inclinado aos desejos carnais, que pertence 
tanto 6 alma quanto ao corpo e n6o reside 
apenas no alma: els por que estas fclculdades 
se cansam, adoecem e envelhecem. Por "von- 
tade do homem" s6o Jo6o entende as mais al- 
tas pot&nclas da alma, cuja natureza e cujcl ati- 
vidade n8o se misturam com a carne e 880, no 
pureza da alma, separadas do tempo e do es- 
poco e de tudo aquilo que com o tempo e o 
espqo tem ainda certa relaq3o e certa simpa- 
t o ,  que n6o t&m nada em comum com outro e 
nos quais o homem G: formado 6 imagem de 
Deus, & da r q a  de Deus e da parentela de 
Deus. E todavia, uma vez que elas n6o s6o o 
proprio Deus mas criadas (g~schoffen) na alma 
e com a alma, & necessdrio que sejam despo- 
jadas de si mesmas e transformadas apenas 
em Deus e gerados em Deus e por Deus, a fim 
de que apenas Deus seja o Pai: & assim com 
efeito que elas s60 tambbm nascidas de Deus 
e 860 o Filho unig&nito de Deus. Uma vez que 
sou filho de tudo aquilo qua me forma e me 
gera semelhante a si e em si mesmo. Tal ho- 
mem, filho de Deus, bom porque filho da Bon- 
dade, justo porque filho da Justip, & unicamente 
seu filho, enquanto ela gera sem ser gerada, e 
o filho que ela gera possui o mesmo ser da 
Justip e entra em posse de todas as proprie- 
dades da Justip e da Verdade. 

Em toda esta doutrina, que estd escrita 
no santo Evangelho e & reconhecida com certeza 
na luz natural da alma rational, o homem en- 
contra a verdadeira consola~60 para toda dor. 

Santo Rgostinho d~z: "Em Deus n6o h6 nern 
dist8nc10, nern extensdo (lonc). Se queres que 
nada seja para ti longinquo ou extenso, refu- 
gia-te em Deus, porque nele mil anos s6o como 
o dia de hoje". Por isso eu digo: em Deus ndo 
hd nem tristeza, nern dor, nem afliq5o. Se que- 
res ser livre de toda tribulaG60 e sofrimento, 
dirige-te a Deus e apegc-te a ele somente. 
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lndubitavelmente toda dor provbm do fato de 
que ndo tendes a Deus e apenas a Deus. Se 
fosses formado e gerado unicarnente pela Jus- 
tiga, nada verdadeiramente poderia fazer-te 
sofrer, como a Justiga ndo pode fazer sofrer o 
propno Deus. Salomdo diz: "Nada do que pode 
acontecer pode fazer o justo sofrer". Ele ndo 
diz "o homem justo", ou "o anjo justo", nem isto 
nern aquilo. Ele diz: "o justo". Rqu~lo que per- 
tence a certo individuo justo e faz corn que a 
justip seja sua propriedade e ele seja justo, & 
o fato de que ele & filho e tem um pai sobre a 
terra e 6 criatura fe~ta e criada, pois seu poi 6 
criatura feita e criada. Mas aquele que & abso- 
lutamente justo enquanto ndo tam um poi feito 
e criado, ndo pode ser atingido por sofrimen- 
tos e dores, asslm como Deus ndo pode ser 
atingido por ales, pols Deus e a Justi~a sdo uma 
so colsa e apenas a Justip & o poi deste justo. 
R Justi~a ndo pode faz&-lo sofrer, pois a Justica 
& toda amor, alegr~a e delic~a; e depois, se a 
Justi~a causasse dor ao justo, ela a causaria 
tambbm a si mesma. Nada de dessemelhante 
e de Injusto, nenhuma coisa feita ou criada po- 
deria fazer o justo sofrer, pois toda coisa criada 
est6 longe sob ale, como est6 longe sob Deus, 
ndo exerce nenhuma impress60 nern influ&ncia 
sobre o justo e ndo nasce nele, que tern como 
poi apenas Deus. Por isso, o homem deve fa- 
zer de modo a destacar-se de si mesmo e de 
todas as criaturas e reconhecer apenas Deus 
como Pai. Entao nada pode acarretar-lhe dor e 
afli~60, nern Deus nern a criatura, nern coisa cria- 
do nern incrlada; e todo o seu ser, vida, conhe- 
cimento, saber e amor & de Deus, em Deus e 
Deus. 

H6 ainda outra coisa que devemos saber. 
ou seja, aquilo que consola igualmente o ho- 
mem em todas as suas adversidades. lsto 6 ,  
qua o homem justo e bom goza cartamente de 
modo incompar6vel e tamb&m inexprimivel da 
obra do Justi~a, mais do que ele proprio ou o 
anjo mais elevado possam gozar em sua esshn- 
cia natural e em sua v~da. Cis por que os santos 
deram com alegr~a sua vlda pela Justip. 

Rgora eu d~go: se ao homem bom e justo 
acontecem a partir de fora colsas desagradd- 
veis e ele todavia permanece com o mesmo 

dnimo imperturb6vel no paz de seu cora(do, & 
entdo verdadeiro aquilo que eu d~sse: que nada 
daquilo que Ihe ocorre pode perturbar o justo. 
Mas se, ao invbs, ele & perturbado pelos ma- 
les exteriores, & verdade~rarnente justo s cor- 
reto que Deus tenha permitdo qua a adversi- 
dade aconteGa a este hornern que queria ser 
justo e se ~lud~a de s&-lo, enquanto coisas t6o 
mesquinhas podlam perturb6-lo. Se este B o 
direito de Deus, este homem no verdade ndo 
dew se entristecer mas gozar disso mais que 
do propria vida, da qua1 na realidade coda um 
se alegra e que & para todo homem mais pre- 
ciosa do clue o mundo inteiro: com efeito, de 
que servirib ao homem o mundo inteiro se ele 
n6o existisse mais? 

R terceira palavra que podemos e deve- 
mos saber 6 esta: segundo a verdade natural. 
apenas Deus & a fonte e manancial de todo 
bem, de toda verdade essential e da consola- 
~ 6 0 ,  e tudo aquilo que n6o & Deus tem em si 
natural amargura, desconforto e dor, e n6o 
acrescenta nada b bondads que vem de Deus 
e C Deus; pelo contr6r10, minimiza, cobre e es- 
conde a dogura, o conforto e a suavidade que 
Deus d6. 

Rl&m disso, digo que toda pena deriva 
do amor por aquilo que a adversidade me ti- 
rou. Portanto, se a perda de coisas exterlores 
me provoca sofrimento, isto & sinal certo de que 
amo as CO~SOS exteriores, isto 8, qua amo ver- 
dadeiramente a dor e a afligdo. Que maravi- 
Iha, portanto, se sofro, a partir do momento que 
amo e busco o sofrimento e o desconforto? Meu 
coragdo e meu amor atribuem b criatura a Oon- 
dade que & propriedade de Deus. Eu me dirijo 
para a criatura de onde provbm naturalmente a 
aflig60, e me afasto de Deus do qua1 flui todo 
conforto. Por que ant60 me admiro se me en- 
triste~o e sofro? Na verdade. & impossivel a 
Deus e ao mundo inteiro que o homem encon- 
tre a verdadeira consolaq30 quando a busca 
nos criaturas. Mas quem amasse apenas a Deus 
nas criaturas e as crlaturas apenas em Deus 
encontraria em todo lugar uma consolaq30 ver- 
dadeira, justa e 1mut6vel. 

Msstre Eckhart, 
Trotodos s prbdicos. 





Obras . -- de carater geral 
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S. Vanni Rovighi, La filosofia patristica e medievale, 
em W. AA., Storia della filosofia, sob a direqlo de 
C. Fabro, Coletti Editore, Roma, 1954; A.C. Crom- 
bie, Da S. Agostino a Galileo. Storia della scienza 
dal V a1 XV11 secolo, Feltrinelli, Millo, 1970,19822; 
W. Kneale - M. Kneale, Storia della logica, Einaudi, 
Turim, 1972; E. Gilson, La filosofia del Medioevo. 
Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo, La 
Nuova Italia, Florenqa, 1973; M. Grabmann, Storia 
del Medioevo scolastico, 2 vol., La Nuova Italia, Flo- 
renqa, 1980; J. Quasten, Patrologia, vol. I: I primi 
due secoli (II e 111); vol. 11: I Padri greci (secoli IV e 
V); vol. 111: I Padri latini (secoli IV e V), Marietti, 
Turim, 1980; B. Altaner, Patrologia, Marietti, Turim, 
1981; G. Vasoli, La filosofia medioeuale, Feltrinelli, 
Millo, 19826 (cf. as pp. 501-683, onde se encontra 
uma bibliografia geral ampla e sistematica). 

Primeira parte (cap. 1) 
A revoluqiio espiritual -- da - mensagem - biblica 

Textos 
Para o Antigo e o Novo Testamento: Biblia de Jeru- 
salhn, Paulus, Slo Paulo, 2002. 

Literatura 
C. Moeller, Saggezza greca e paradosso cristiano, 
Morcelliana, Brtscia, 1961; J. Quasten, Patrologia, 
cit., vol. 1-111, passim; B. Altaner, Patrologia, cit., 
passim. 

go em paralelo, sob a direqdo de G. Girgenti, Rus- 
coni, Millo, 1995. 
Atenagoras: La supplica per i Cristiani. Della 
resurrezione dei morti, texto, introduqlo, traduqlo 
e notas sob a direqlo de P. Ubaldi e M. Pellegrino, 
Sei, Turim, 1947. 
Teofilo: S. Teofilo Antioqueno, 1 tre libri ad Auto- 
lico, sob a direqlo de S. Frasca, Turim, 1939. 
Carta a Diogneto: A Diogneto, introduqlo, tradu- 
qlo e notas de S. Zincone, Borla, Roma, 1981. 
Clemente de Alexandria: I1 Protrettico. I1 Pedagogo, 
sob a direqlo de M.G. Bianco, Utet, Turim, 1971. 
Origenes: Commento a1 Vangelo di Giovanni, sob 
a direqlo de E. Corsini, Utet, Turim, 1968; Contro 
Celso, sob a direqlo de A. Colonna, Utet, Turim, 
1971; 1 Principi, sob a direqlo de M. Simonetti, Utet, 
Turim, 1979. 
Gregorio de Nissa: La vita di Mosk., sob a direqlo 
de C. Brigatti, Citth Nuova, Roma, 1966; L'anima 
e la resurrezione, sob a direqlo de S. Lilla, Citth 
Nuova, Roma, 1981; La grande catechesi, sob a 
direqlo de M. Naldini, Citta Nuova, Roma, 1982; 
La uita di Mose, sob a direqlo de M. Simonetti, 
Mondadori, Mildo, 1984. 
Pseudo-Dionisio Areopagita: Tutte le opere, tradu- 
$50 de P. Scazzoso, introduqdo, prefacio, parafrase 
e notas de E. Bellini, Rusconi, Millo, 198 1. 
Maximo o Confessor: H.U. von Balthasar, Liturgia 
cosmica. L'immagine dell'universo in Massimo il 
Confessore, Ave, Roma, 1976; M.L. Gatti, Massimo 
il Confessore, Vita e Pensiero, MilZo, 1987. 

Literatura 
Segunda parte (caps. 2-4) 

J. Quasten, Patrologia, cit., vol. I, pp. 175-194,202- A na - - kea - - de lingua grega 222, 287-368; vol. 11, pp. 257-299; B. Altaner, Pa- 
trologia, cit., pp. 67-80,194-211,313-318,538-561. 

Textos 

Filon de Alexandria: L'Erede delle cose divine, pre- 
facio, traduqlo e notas de R. Radice, introduqlo de 
G. Reale, Rusconi, Millo, 1981 (cf. tambCm a tra- 
duqlo dos 19 tratados do Commentario allegorico, 
sob a direqdo de G. Reale, C. Kraus Reggiani, C. 
Mazzarelli, R. Radice, Rusconi, Millo, 1981-1988). 

Escritos gnosticos: Gli Apocrifi del Nuovo Testa- 
mento, sob a direqgo de M. Erbetta, 3 vols. em 4 
tomos, Marietti, Turim, 1966-1981. 

Justino: Le apologie, introduqlo, traduqlo e notas 
de L. Rebuli, Pidua, 1982; Apologie, con texto gre- 

Terceira parte (caps. 5-6) 
A Patristica na area cultural de lingua latina. 
Santo Agostinho. 
-- - 

Textos 
Minucio Felix: Ottavio, sob a direqlo de E. Paratore, 
Laterza, Bari, 1971. 
Tertuliano: Apologetico, traduqgo de E. Buonaiuti, 
introduqlo, revislo e comentario de E. Paratore, 
Laterza, Bari, 1972. 



Agostinho: na "Nuova Biblioteca Agostiniana" 
(Citti Nuova), a partir de 1965, estlo aparecendo 
as obras de Agostinho em traduqgo italiana com 
texto latino em paralelo, sob a direqPo de A. TrapC. 
Entre estas mencionemos: vol. I: Le Confessioni, sob 
a direqlo de C. Carena, Roma, 1969; vol. 111: 
Dialoghi, sob a direqPo de D. Gentilini, Roma, 1970- 
1976; vol. IV: La Trinita, sob a direqlo de G. 
Beschin, Roma, 1973. Vejam-se tambCm: La citta 
di Dio, sob a direqiio de C. Borgogno, 2 vols., Edi- 
zioni Paoline, Roma, 1947, diversas vezes reeditado; 
Le Confessioni, sob a direqlo de 0. Trescari, Sei, 
Turim, 1956; De Trinitate, instroduqlo de A. Landi, 
traduqlo e notas de C. Borgogno, Edizioni Paoline, 
Roma, 1977; La citta di Dio, introduqlo, tradu- 
qHo e notas de L. Alici, Rusconi, Millo, 1984; 
Amore assoluto e "terza navigazione", com texto 
latino em paralelo, sob a direqao de G. Reale, Rus- 
coni, Millo, 1994; Sulla bugia, com texto latino 
em paralelo, sob a direqlo de M. Bettetini, Rusconi, 
Millo, 1994; La natura del bene, com texto latino 
em paralelo, sob a direqao de G. Reale, Rusconi, 
Millo, 1995. 

Literatura 
J. Quasten, Patrologia, cit., vol. I, pp. 414-421,493- 
574; vol. 111, pp. 325-434; B. Altaner, Patrologia, 
cit., pp. 148-166,429-474. 

Quarta parte (caps. 7-8) 
Gtnese da Escolastica. 
Boicio e Escoto Eriugena 

Textos 
Severino Boecio: Consolazione della filosofia, com 
texto latino em paralelo, sob a direqio de L. Ober- 
tello, Rusconi, Millo, 1996. 

Literatura 
Cf. as obras de cariter geral citadas no inicio; para 
Escoto Eriugena: M. Dal Pra, Scoto Eriugena, 
Bocca, Millo, 1951; P. Mazzarella, I1 pensiero di 
G. Scoto Eriugena, Cedam, Pidua, 1957; T. Gre- 
gory, G. Scoto Eriugena. Tre studi, Le Monnier, Flo- 
renqa, 1963. 

Cap. 9 
Anselmo de Aosta 

Textos 
Anselmo de Aosta: Opere filosofiche, sob a direqgo 
de S. Vanni Rovighi, Laterza, Bari, 1969; Monolo- 
gion, com texto latino em paralelo, sob a direqlo 
de I. Sciuto, Rusconi, MilPo, 1995; Proslogion, com 
texto latino em paralelo, sob a direqlo de I. Sciuto, 
Rusconi, Millo, 1996. 
Literatura 
AlPm das obras de cariter geral, veja-se S. Vanni 
Rovighi, S. Anselmo e la filosofia del secolo XI, 
Bocca, Millo, 1949. 

Cap. 10 
Abelardo e a grande controvkrsia 
sobre os universais 

Textos 

Pedro Abelardo: Scritti di logica, sob a direqlo de M. 
Dal Pra, La Nuova Italia, Florenqa, 1969; Conosci 
te stesso o Etica, sob a direqlo de M. Dal Pra, La 
Nuova Italia, Florenqa, 1976; Storia delle mie dis- 
grazie. Lettere d'amore di Abelardo a Eloisa, sob a 
direqfo de F. Roncoloni, Garzanti, MilPo, 1979; 
Teologia del Sommo Bene, com texto latino em pa- 
ralelo, sob a direqlo de M. Rossini, Rusconi, Mi- 
150, 1996. 

Literatura 

E. Gilson, Abelardo e Eloisa, Einaudi, Turim, 1970; 
M.T. Beonio-Brocchieri Fumagalli, Introduzione a 
Abelardo, Laterza, Roma-Bari, 1974; A. Crocco, 
Abelardo. L'altro versante del Medioevo, Liguori, 
Nipoles, 1979. 

Sexta parte (caps. 12-16) 
A Escolbtica 
no skculo dicimo terceiro. 
T o m b  de Aquino, 
Boaventura de Bagnoregio, 
JoPo Duns Escoto 

Textos 

Tomas de Aquino: La Sommna teologica, com 
texto latino em paralelo, sob a direqlo dos Do- 
minicanos italianos, 34 vols., Salani, Florenqa, 
1949ss; Ente ed essenza, com texto latino em pa- 
ralelo, sob a direqiio de P. Porro, Rusconi, Millo, 
1995. 

Boaventura de Bagnoregio: Itinerario dell'anima a 
Dio, com texto latino em paralelo, sob a direqlo de 
L. Mauro, Rusconi, Millo, 1996. 

Roger Bacon: veja-se E. Bettoni, La scolastica pos- 
tomistica, em Grande Antologia Filosofica, Mar- 
zorati, Milgo, 1954, vol. IV. 

Duns Escoto: veja-se 0. Todisco, La ragione nella 
fede secondo G. Duns Scoto, Centro di Studi Fran- 
cescani, Roma, 1978. 

Literatura 
AlCm das obras de cariter geral citadas no inicio e 
as obras criticas citadas entre os textos, remetemos 
a: E. Gilson, La filosofia di Sun Bonauentura, sob a 
direqlo de C. Marabelli, Jaca Book, MilPo, 1995; 
G. Fasso, Storia della filosofia del diritto, vol. I, I1 
Mulino, Bolonha, 1966; S. Vanni Rovighi, Intro- 
duzione a Tommaso d'Aquino, Laterza, Bari, 1981 
(destas obras foi tirada tambCm a traduqlo de al- 
guns trechos citados no texto). Cf. tambCm: E. 
Bettoni, Duns Scoto filosofo, Vita e Pensiero, Mi- 
120, 1966. 



Cap. 17 
Guilherme de Ockham, 
os Ockhamistas e a crise - da Escolastica 

Textos 
Guilherme de Ockham: Filosofia, teologia, politica, 
sob a diregiio de A. Coccia, Ando, Palermo, 1966. 
Para os Ockhamistas: F. Bottin, La scienza degli 
Occamisti, Maggioli Editore, Rimini, 1982. Veja- 
se tambem Th. S. Kuhn, La struttura delle rivolu- 
zioni scientifiche, Einaudi, Turim, 1969. 

Literatura 

Alem das obras de carater geral citadas no inicio e 
as obras criticas citadas entre os textos, remetemos 
a: G. De Lagarde, Alle origini dello spirito laico, 5 
vols., Morcelliana, BrCscia, 1964-1968 (Ockham 6 
tratado nos vols. IV e V); A. Ghisalberti, Introdu- 
zione a Guglielmo di Ockham, Laterza, Roma-Bari, 
1976. 

Cap. 18 
~ l t imas  figuras 
e fim do pensamento medieval 
- - --- -- - 

Textos 
Marsilio de Padua: Defensor pacis, sob a diregiio 
de C. W. PrevitC-Orton, Cambridge, 1928. 
Mestre Eckhart: Trattati e prediche, sob a diregiio 
de G. Faggin, Rusconi, Miliio, 1982. 
Para os trechos de Dante Alighieri citados remete- 
mos a: Convivio, em Le opere di Dante, "Societh 
Dantesca Italiana", Florenga, 1960'. 

Literatura 
Para Marsilio de Padua: G. De Lagarde, Alle origini 
dello spirito laico, cit., vol. 111. 
Para Mestre Eckhart: G. Faggin, Meister Eckhart e 
la mistica tedesca preprotestante, Bocca, Miliio, 
1946; A. Klein, Meister Eckhart. La dottrina mistica 
della giustificazione, Mursia, Miliio, 1978. 




