
CONSIDERA<;AO SOBRE 0 PENSAMENTO
ESCOLASTICO

a resultados do pensmanto humano em todos os tempos devem ser
avaliados sem preconceitos pelas gerQ(;6essubsequentes. isto tambem
vale com relar;lioa Idade Media. Lamentavelmente para muitos con-
tempordneos a refer~ncia a Idade Media continua suscitando apenas
a vislio de ignordncia, intolerdncia e obscuratismo. 0 Autor mostra
que tais jufzos de valor slio injustos e sem fundamento hist6rico, pois
a Idade Media nlio foi uma noite escura, mas um ceu revestido de
muitas estrelas. Sem a Idade Media nlio serlamos a civilizar;lio que
somos, e a hist6ria do pensamento filos6fico revelaria uma lacuna.
Muito do que foi pensado e sistematizado na Idade Media, se fosse
assumido adequadamente, poderia iluminar 0 homem contempord-
neo, e comunicar-nos a paz e aperfeiflio espiritual, da qual tanto ca-
recemos.

o que nos leva a tratar da filosofia escolastica foi a sua im-
portancia dentre as correntes de pensamento que circulavam na
epoca medieval, merecendo, por isso, mais a nossa atem;ao. Pois
nao se pode duvidar que entre as varias maneiras de filosofar que
vigoraram na Idade Media, ocupe 0 primeiro lugar 0 pensamento
escolastico, nao s6 pela multidao e talento dos fil6sofos, mas
tambem pela profundidade, perfei~ao e autoridade de sua doutrina
e pelas celebres escolas fundadas nas diversas partes da Europa.

A nossa inten~ao aqui nao e esgotar 0 assunto, longe de n6s
tal pretensao, nem prestar servi~os a especialistas familiarizados
com os grandes repert6rios bibliograficos a este respeito, mas levar
ao conhecimento do leitor apenas aquilo que numa exposi~ao su-
cinta nos foi permitido abordar resumidamente.
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tema e, antes de tudo, 0 seu conteudo doutrinal e por isso, s6 po-
demos definir a filosofia escolastica pelo seu conteudo doutrinal.
13 claro que a filosofia escolastica era ensinada nas escolas cristas
medievais, e 0 conteudo doutrinal ensinado nessas escolas se dife-
renciava do que era ensinado nas escolas nao cristas medievais.
Portanto, s6 podemos distinguir, na Idade Media, 0 pensamento
escolastico do nao escolastico ou anti-escolastico pelo seu conteu-
do doutrinal, 0 que e 16gico,pois nao podemos conceber uma defi-
ni~ao sem a sua diferen~a especffica.

A queda do Imperio romano e as invasoes dos barbaros de-
ram ensejo a uma profunda decadencia nos estudos. Mas com 0
termino dessas invasoes e com 0 restabelecimento da ordem e da
paz, esta coisa muda de figura, pois reinicia-se 0 cultivo e 0 desen-
volvimento das ciencias e das letras, nao s6 entre os povos cristaos
onde cresceu cada dia mais durante 0 periodo medieval a autorida-
de e a benefica infuencia da Igreja Crista nas coisas religiosas, so-
ciais e politicas, e nas ciencias, mas tambem entre os arabes e ju-
deus.

Os arabes, principalmente durante 0 govemo dos Abassidas
no Oriente e dos Califas de COrdova na &panha, que se dedicavam
com toda persistencia ao estudo das ciencias e das artes, produzi-
ram uma cultura pr6pria. Por causa da influencia do amor que se
tinha pelas letras, tambem surgiram entre os judeus varoes ililstres
que se entregaram ao estudo da Filosofia e da Teologia. E assim
podemos afirmar com seguran~a que a Filosofia Medieval foi culti-
vada nao s6 pelos povos cristaos, mas tambem pelos orientais' nao
cristaos e, por conseguinte, ela nao foi inteiramente crista. Daf
conclufmos que nao podemos confundir a Filosofia Medieval com a
filosofia escolastica, conforme se entensde esta em nossos dias.
Com efeito, se entende por filosofia escolastica a especula~ao fi-
los6fico-teol6gica formada e desenvolvida nas escolas cristas me-
dievais desde 0 seculo XI ate 0 seculo XIV por varoes ilustres, co-
mo, Santo Anselmo, Alexandre de Hales, Santo Alberto Magno,
Sao Boaventura, Santo Tomas de Aquino, Henrique de Gante,
Duns &coto, Guilherme de Ockham e muitos outros. &ta filoso-
fia, nao obstante as diferen~as que se encontram nuns e noutros
autores, apresenta um sistema organico e perfeito, dotado, de uma
maneira estavel, de um conjunto determinado de doutrinas e de um
carater e metodo pr6prio, que se ensinava nas escolas mais ilustres
do ocidente cristao. Por isso, nao podemos dermir a filosofia es-
colastica como a que se ensinava nas escolas medievais, porque os
arabes e os hebreus tambem tinham as suas escoIas; nem podemos
defini-Ia pelo tempo em que principalmente ela floresceu, pois 0
mesmo podemos afirmar tanto da filosofia arabe como da hebreia;
tambem nao podemos defini-la pelo metoda dedutivo e pela sua re-
lac;ao com a fe, porque 0 mesmo metoda e a mesma relac;ao se en-
contram na filosofia arabe e na judaica. Ora, 0 que define urn sis-

Se quisermos investigar epermenorizar as caracterfsticas da
filosofia escolastica, temos que notar que foi com mais empenho do
que a filosofia arabe e judaica que a filosofia escolastica procurou
colocar a especula~ao filos6fica de acordo com a fe, e mostrou que
nada em filosofia que seja contra algum dogma reveIado seja ensi-
nado como certo, e deste modo se entendem as rela¢es da razao
humana com respeito a reveIa~ao, as quais ja tinham sido conheci-
das pela filosofia patrfstica e se determinaram mais com as investi-
ga¢es sistematicas. Por isso, a Teologia e a norma negativa da fi-
losofia, 0 que tambem ocorreu na filosofia patrfstica, e neste senti-
do a Filosofia e a ancila da Teologia. Como conseqiiencia desta es-
treita uniao entre a Filosofia e a Teologia e de que todos os fil6so-
fos escolasticos fossem ao mesmo tempo te6Iogos, foram tratadas,
prioritariamente, pelo menos no com~, as questoes que tinham a
sua origem na Teologia ou que estavam intimamente relacionadas
com ela. A partir deste ponto de vista, a filosofia escolastica seguiu
e aperfei~u 0 pensamento patrfstico. 0 resultado disto foi que a
filosofia escolastica nas principais quest6es, pelo menos naquelas
que estao intimamente ligadas as doutrinas de fe, desenvolveu uma
doutrina coJicorde e uniforme. Sob este aspecto os fil6sofos es-
col~ticos se diferenciaram muito dos fil6sofos antigos e modemos.
Tambem notamos que as ambigiiidades, as duvidas e os erros que,
nao obstante, se observaram na filosofia patriatica, foram deSapa-
recendo cada vez mais a medida que se progredia na investiga~ao,
pois as principais doutrinas foram expostas com maior claridade e
profundidade, com maior abundancia de argumentos, com maior
ordem e com um metoda mais sistematico, sobressaindo, a este
respeito, Santo Tomas de Aquino entre os demais fil6sofos escolas-



ticos, cuja maneira de repensar 0 aristotelismo foi uma maneira fi-
los6fica de repensar. Nao obstante esta uniformidade doutrinaria
nos pontos intimamente ligados com a fe nao impediu que houves-
se grande divergencia de opinioes em outras questoes alheias ao
dogma e que dizem respeito, de preferencia, ao desenvolvimento e
a sintese filos6fica. Tambem desta uniao da Filosofia com a Reve-
la~ao e a Igreja Crista se originou 0 continuo e uniforme progresso
das doutrinas e 0 apre~ pela verdade objetiva, que a inteligencia
humana deve investigar e conhecer, renunciando, modestamerite,
as tendencias individuais e a va presun~ao de originalidade. Por ai
tambem observamos a maravilhosa objetividade da filosfia escolas-
tica pela qual cada um dos fil6sofos em particular, como indivi'duo
humano, nao teve nenhuma preeminencia. Sob este aspecto a filo-
sofia escolastica se diferencia profundamente da filosofia grega,
sobretudo da modema, pois 0 que observamos na filosofia modema
e que 0 modo de filosofar esta muito mais intimamente ligado ao
caniter, a evolu~ao e a educa~ao e a indole individual de cada fil6-
sofo, dai a subjetividade como sua caracteri'stica fundamental, ..a
qual se desdobra em psicol6gica com Descartes, transcendental
com Kant e absoluta com Hegel. 0 admiravel e profunda apr~
pela verdade objetiva trouxe consigo certo carater conservador,
certo respeito, muitas vezes, excessivo, pelas doutrinas tradicio~ais,
sobretudo pelas de Arist6teles. Mas este respeito raramente che-
gou a tal ponto que se substitulsse 0 peso dos argumentos pela au-
toridade de algum fil6sofo anterior.

Tudo 0 que mostramos, como a uniformidade, a estabilida-
de, a dependencia da revela~ao e da fe, a intima uniao com a Igreja,
o profunda apr~ pelo valor objetivo da verdade e a abordagem
da filosofia quase exclusivamente nas escolas, foram as causas do
seu desenvolvimento muito lento, mas ao mesmo tempo tao s6lido
e profundo que, em lugar de se efetuar alguma mudan~a notavel,
verificou-se uma evolu~ao organica.

Pelo exposto fica tambem evidente que, pelo menos, quando
a filosofia escolastica atingiu 0 seu perfeito desenvolvimento e fo-
ram estabelecidos os sistemas principais, as opinioes divergentes s6
puderam aparecer em questoes de menor importancia. Aproxima-
damente, no fim deste peri'odo, cada escola seguia 0 seu mestre e
ocupavam, freqiientemente, 0 primeiro lugar as questoes de some-
nos importancia, afastando-se os filosofos das principais questoes
em detrimento da propria filosofia.

Por ultimo, podemos dizer que a essencia da filosofia es-
colastica era constitui'da, ge~almente, das doutrinas em que concor-
davam os fil6~ofos escolastIcos, 0 que, agora, passamos a mencio-
nar. Com e~elto, a filosofia escolastica rejeitou 0 monismo e ensi-
nou 0 dualismo, como, por exemplo, 0 existente entre Deus e 0
~undo, entre ~ materia e 0 espi'rito; ela rejeitou 0 simples ser rela-
tlVOe a atualidade sem sujeito e admitiu 0 ser absoluto e as
substancias; ela rejeitou 0 mecanicismo e ensinou 0 dinamismo
como, por exe~plo, a.doutrina do ato e da potencia, a da materia ~
da fo~a, ou seJa~? hIlemorflSmo; ela ensinou a doutrina teleol6gi-
ca, pOlSela admItlU a finahdade nao s6 nos seres racionais mas
ta~bem no reino a~al e vegetal ~ no mundo inorganico; e~ teo-
10gIanatural ela reJeltou 0 emanaclOnismo e ensinou 0 criacionis-
mo; na teoria do conhecimento, ela propugnou urn realismo mode-
rado; em oposi~ao ao apriorismo e ao inatismo, ela ensinou a ne-
cessida~e do conhe~imento. sensit!v~ e empi'rico; em oposi~ao ao
sensuallSmo, ela ensmou a Imatenahdade do conhecimento racio-
nal; em oposi~ao ao subjetivismo, ela ensinou a possibilidade de
conhecer a .v~~dadeobjetiva; ~~ oposi~ao ao positivismo, ela ~nsi-
nou a posslbilidade da metaffslca; em psicologia ela combateu 0
materialismo e rejeitou 0 dualismo extremo no h~mem bem como

• A • '~ pree~tencia e a transmigra~ao das almas. E para terminar, a sua
etlc~ nao e de natureza puramente descritiva, mas normativa, nao e
autonoma, mas dep~ndente da religiao crista e do Supremo Legis-
lador e une harmomcamente a obriga~ao com a felicidade 0 ultimo
fim.•su?jetivo com 0 objetiyo: Pelo exposto podemos conciuir que a
essenc~a da filosofi~ ~colastlca consiste, e~ geral, na concordancia
dos filosofos esCOlastiCOSa respeito das doutrinas acima referidas
visto que um sistema se define pelo seu conteudo doutrinal. '

4. Evolu!;8o do Pensamento Escolastico

A pa:tir dos ~an~es Padres do periodo patristico, como, por
e~emplo, Sao BasilIO,Sao Greg6rio Nazianzeno, Sao Greg6rio de
NlSsa e Santo Agostinho, 0 maior de todos os pensadores da filoso-
fi~ patri'stica, ate a escolastica propriamente dita, decorreram varios
seculos.

Antes de tudo, foi necessario redescobrir de certo modo os
tesour?s da antigiiid?de grega e crista, e com ~s dispersas pectras
das mmas, reconstrUlr com grande trabalho 0 ediffcio da Filosofia.



Nao podemos falar de filosofia propriamente dita ate Anselmo de
Cantuaria e, por conseguinte, ate 0 seculo Xl. Os poucos autores
conhecidos foram muito bem aceitos, mas se restringiram apenas a
escrever antologias, glosas, resumos e a publicar e pot em ordem as
materias contidas nas obras dos Padres, em suma, os eruditos desta
epoca se esfor~aram mais em aprender do que em ensinar, mais em
coligir as doutrinas dispersas do que em remontar as coisas mais al-
tas mediante a pr6pria especula~ao. &ta filosofia, tal como se tra-
tava nas escolas, nao era mais do que uma dialetica pobre e defei-
tuosa. 0 unico fil6sofo de envergadura nesta epoca, isto e, no secu-
10 IX, foi Joao &coto Erigena. &te com ,os seus comentarios as
obras teol6gicas de Boecio, contribuiu, de alguma maneira, para
preparar 0 metoda escolastico. Mas, por uma parte, a sua cultura
intelectual era geralmente muito deficiente, e por outra, 0 seu sis-
tema filos6fico-teol6gico se afastava muito das orienta¢es ordina-
rias das escolas para poder exercer grande influencia e formar esco-
la, e que e provavel ter conseguido.

Se n6s reconhecemos que Joao &coto Erigena foi um
crisHio sincero, que tentou conciliar 0 ensino cristao com uma filo-
sofia predominantemente neoplatonica, entao podemos reconhe-
cer tambem que nao obstante a tensao inevitavel e a tendencia a
racionalizar 0 dogma cristao, ele conseguiu realizar uma conci-
lia~ao satisfat6ria no que diz rspeito ao ponto de vista subjetivo do
fil6sofo. Mas isto nao alterou 0 fato de que muitos enunciados,
quando tornados isoladamente, afirmavam um pantefsmo, tampou-
co alterou 0 fato de que outros enunciados nao podiam ser reco-
nhecidos com 0 ensinamento teol6gico ortodoxo em questoes tais
como 0 castigo eterno, e foi em virtude de tais enunciados que a
sua obra "De divisione naturae" foi condenada pela autoridade
eclesiastica. Mas, seja ortodoxa ou nao, a sua obra testemunha uma
mente aguda e poderosa, a mente de urn fil6sofo especulativo que
sobressai, extraordinariamente, entre todos os pens adores da sua
epoca.

Nos seculos X e Xl se intensificou 0 estudo da Filosofia, se
bem que neste tempo s6 se tratasse de temas entre si descenexos e
se estudassem as questoes filos6ficas apenas em vista das disputas
teol6gicas. Porfirio e Boecio foram os pensadores que deram ense-
jo a que se tratasse do problema dos universais, 0 qual a princfpio
nao foi discutido de urn modo exclusivamente filos6fico, mas de-
pendentemente das questoes teol6gicas, principalmente da Santfs-

sima Trindade e da transmissao da culpa original. 0 conhecimento
muito imperfeito sobre 0 processo intelectual para alcan~ar a ver-
dade e sobre as condi¢es para isso requeridas levaram ao semi-ra-
cionalismo, demasiado propenso a admitir a identidade do conceito
com 0 ser. Por isso, os dialeticos, muitas vezes, ultrapassaram os
justos limites, como Anselmo de Besato, 0 "Peripatetico", e Be-
rengario Turonense, pois eles percorriam 0 mundo com os seus si-
logismos e resolviam questoes, por grandes e profundas que fos-
sem, sem as considerar e s6 com as palavras, de modo mecanico,
submetendo tudo a filosofia. Ora, como rea~ao aos dialeticos, sur-
giram muitos te610gos, entre eles Pedro Damiao, que, como era na-
tural, safram no extremo oposto, rejeitando radicalmente a Dialeti-
ca e a Filosofia e submetendo tudo a Teologia. E, assim, por algum
tempo, os dialeticos e antidialeticos se defrontaram numa luta im-
proficua, ate que Santo Anselmo conseguisse obter uma sfntese
mais ou menos satisfat6ria, pois diante dos antecessores imediatos,
Santo Anselmo representa a sfntese classica da teologia e da diale-
tica e e considerado com razao 0 pai da escolastica, pois a sua pes-
soa aceitou incondicionalmente a verdade revelada e se empenhou
veementemente em penetra-la com a luz da inteligencia e em fun-
damenta-Ia com raz6es indiscutiveis. 0 seu esfor~ de penetrar ve-
ementemente nas verdades de fe conseguiu dar a impressao de que
ele desejou fundamentar racionalmente certos misterios propria-
mente ditos, como 0 da Santfssima Trindade. Mas se deve ter sem-
pre em vista que estas especula¢es se realizaram sempre a luz da
fe. Trata-se, pois, de racionalismo sadie em sua forma moderada,
que se tornou um bem comum da filosofia escolastica. A importan-
cia do pensamento anselmiano consiste em que ele reconquistou
para a razao 0 domfnio das verdades reveladas, 0 que ja the tinha
side obtido pela patrfstica. E daqui por diante a filosofia voltou a
entrar em contato fntimo com a ciencia da fe, dando origem a urn
intercambio frutuoso entre ela e a Teologia. Santo Anselmo ins-
creveu 0 seu nome no rol dos grandes representantes da hist6ria do
pensamento pelo ardor religioso do seu escrito e pela profundeza e
penetra~ao de suas especula¢es.

No seculo xn ja come~u a aparecer urn progresso bastante
notavel nao s6 na Teologia, mas tambem nas ciencias e na Filoso-
fia. A cultura da Idade Media ja se encontrava quase desenvolvida.
Floresceram os estudos cientfficos em notaveis escolas, pois a teo-
logia especulativa e mfstica adquiriu 0 seu caniter especffioo; 0 00-



nhecimento da chamada 16gica nova levou a metodos mais exatos;
os tennos filos6ficos foram mais exatamente definidos; as doutrinas
fundamentais se desenvolveram mais completamente; e com isso ja
ficou preparado rudo para que os fil6sofos e os te610gos pudessem
realizar um trabalho de sintese. Na famosa questao dos universais
se precisou cada vez mais a verdadeira doutrina, a qual contribuiu
muito para estabelecer acertadamente a natureza do conhecimento
e a essencia da metafisica. 0 metoda escolastico pre~formado .por
Santo Anselmo de Cantuaria se desenvolveu plenamente no deeur-
so de um seculo, com Pedro Abelardo, Joao de Salisbury, Alano de
Lila, Hugo e Ricardo de Sao Vitor atingiu 0 seu apogeu, pois e fato
que depois deles ela diminuiu consideravelmente de importancia.
Embora ambos gozassem de grande prestigio, nao se pode negar
que 0 alemao Hugo de Sao VItor sobrepujou 0 seu sucessor es-
cores Ricardo de Sao Vitor, que seguiu, em substancia, as pisadas
do mestre, pois como Hugo, ele insistiu na necessidade de utilizar a
razao na busca da verdade.

Mas nem todos no seculo XII chegaram a entender re41-
mente a natureza e 0 carater da Filosofia e a sua importancia para
a Teologia. Dai aquela contenda entre os te610gos dialeticos e os
conservadores, e tambem os exageros de um lade e as deficiencias
do outro. Apesar disso, estas·lutas serviram para esclareeer melhor
o carater e 0 metoda da Filosofia e da Teologia e para dermir mais
nitidamente os direitos e os limites de cada uma. Floresceram neste
seculo muitas escolas, que contribuiram para aperfeigoar a filosofia

. escolastica. Umas, como a de Guilherme de Champeaux que pro-
fessou 0 realismo exagerado, cultivaram a teologia positiva; outras,
como a de Pedro Abelardo que combateu 0 realismo exagerado,
cultivaram, alem da Teologia, a Dialetica e 0 metoda filos6fico; ou-
tras, como a de Alano de Lila, chegaram a urn tal ponto no metodo
dialetico que tentaram construir quase geometricamente todo 0 sis-
tema da ciencia filos6fica e teo16gica. A escola de Chartres adotou
uma posigao intermedhlria, cultivando, alem da Filosofia e Teolo-
gia, as belas-artes e as ciencias naturais. A escola de Sao Bernardo
se dedicou a mistica, com certo desprezo da Filosofia. A escola de
Sao Vitor tambem se dedicou a mfstica, mas em uniao fntima com a
Filosofia. Portanto, foi deste modo que 0 estfmulo mutuo e a
freqiiente luta das mais diversas tendencias contribufram para 0
progresso. Ainda neste seculo se conheceu totalmente Arist6teles,
primeiramente mutilado, mas depois 0 genuino Arist6teles. Tam-

bem foram conhecidas as ricas hteraturas filos6ficas dos arabes e
judeus.

Foi nestas condig6es que nasceu a forma perfeita e desen-
volvida da filosofia escolastica. A influencia poderosa de Santo
Agostinho e do neoplatonismo fez que prevalecesse a filosofia
agostiniana, que teve como principais representantes Alexandre de
Hales, Roberto Grosseteste e Sao Boaventura. Mas, alem deste
agostinismo, se cultivou outra filosofia mais independente da Teo-
logia, a qual se dedicou, com preferencia, ao estudo da L6gica, das
Ciencias Naturais, da Medicina, e reuniu os ensinamentos de
Arist6teles que ja estavam de togo conhecidos. A ela pertencem
Domingos Gundissalvo, Alfredo Anglico e 0 averrofsmo latino na
Faculdade de Artes de Paris.

Santo Alberto Magno, que conheceu, completamente,
Arist6teles e que viu claramente a grande utilidade do seu estudo
para 0 desenvolvimento da Filosofia, se esforgou, com 0 seu traba-
lho ingente, em fazer conhecer a cultura eurocrista toda a filosona
conhecida em seu tempo. Ele reuniu, colocou em ordem, adaptou
todo 0 material especulativo e empfrico de tal maneira que com ele
ja se p~de fazer uma sfntese sistematica, verdadeiramente universal
e filos6fica. Mas quem 0 realizou de um modo singular e eminente
foi 0 seu discipulo Santo Tomas de Aquino. Todos os materiais dis-
persos que Santo Alberto Magno reuniu foram tomados e coloca-
dos em ordem por Santo Tomas de Aquino para a construgao de
urn esplendido ediffcio. 0 que aquele preparou foi terminado por
este. E foi assim que Santo Alberto Magno e Tomas de Aquino
compilaram toda a filosofia escolastica, dando-lhe unidade, leva-
ram-na a perfeigao, de modo que quase nao se pode pensar num
sem ter presente 0 outro, pois Alberto Magno forneceu 0 alimento
e Tomas de Aquino, a maneira de urn principio vital, vivificou-o
num organismo adulto. Mas para que a unidade sistematica fosse
perfeita, ele teve que rejeitar varias doutrinas ate entao aceitas e
acrescentar outras para substitui-las. Por isso, surgiram aquelas dis-
cuss6es veementes entre 0 aristotelismo tomfstico e 0 agostinismo
tradicional, 0 que 0 fez realizar profundas e sutilfssimas investi-
gag6es com as quais conseguiu realizar a sua grande sfntese que,
pouco a pouco, pelo menos quanta ao essencial, saiu vencedora,
serviu de norma e, de certo modo, de caminho a toda a investiga'$ao
filos6fica posterior. Tambem depois de Santo Tomas de Aquino es-
tiveram em vigor as maneiras antigas de filosofar, sobretudo 0 me-



todo agostiniano e neoplatonico. Mas estes ainda tiveram que se
referir ao sistema e a todo 0 modo de proceder de Santo Tomas de
Aquino, 0 que observamos especialmente quando consideramos a
relagao entre a filosfia critica de Joao Duns Escoto e a escola fran-
ciscana mais antiga. Embora Duns Escoto seguisse a tradigao de
sua ordem, esteve constantemente sob a influencia da filosofia to-
mista, quer qundo se afastou de algumas doutrinas da escola fran-
ciscana mais antiga, quer quando investigou 0 tomismo critican-
do-o inexoravelmente. '

Duns Escoto apareceu em primeira posigao quando se tra-
tou de entender bem todo 0 ediffcio da filosofia escolastica, pois
enquanto Santo Alberto Magno reuniu os materiais e santo Tomas
de Aquino construiu com eles 0 edificio da Filosofia, Duns Escoto
examinou se aquele ediffcio era forte e s6lido. 0 metoda critico
iniciado por Duns Escoto foi seguido por outros fil6sofos posterio-
sos, entre eles Durand de Saint-Pourgain, que recebeu 0 titulo ho-
norifico de "Doctor modernus" e mais tarde, de "Doctor resolutis-
simus"; Pedro Aurelio, intitulado honorificamente de "Doctor fe-
cundus"; e em particular, Guilherme de Ockham, querecebeu 0 ti-
tulo honorifico de "Venerabilis inceptor", mas passando da teoria
realista de conhecimento para a nominalista. 0 aparecimento deste
nominalismo fez com que 0 criticismo de Duns Escoto tomasse ou-
t~o rumo pior e m~is perigoso, pois os fundamentos da ordem obje-
t1:vae da OntologIa foram cada vez mais enfraquecidos; 0 objeti-
VlSmoescolastico propendeu para 0 subjetivismo, e 0 intelectualis-
mo se inclinou para ut:Dcerto voluntarismo. Foi deste modo que se
preparou, sobretudo na escola terministica, a dissolugao e a de-
cadencia da filosofia escolastica. Com 0 subjetivismo desta escola
se. preparou 0 caminho para 0 individualismo e autonomismo, que
fOlcrescendo cada vez mais tanto no campo politico-social como no
filos6fico e teol6gico. As suas conseqiiencias SaD0 protestantismo
no campo religioso e 0 autonomismo, 0 subjetivismo e 0 individua-
lismo no campo da Filosofia e da vida publica.

. Apesar disso, nao se perderam as dificeis aquisigaes da filo-
sofia escolastica, pois ela prosperou novamente na Espanha duran-
te 0 seculo XVI e no comego do seculo XVII. A partir dos meados
do seculo XVII ate a segunda metade do seculoXIX ela se enfra-
queceu, mas conservou os tesouros da tradi~ao que a partir desta
epoca come~aram a viver plenamente e a desenvolver-se, 0 que ob-

servamos quando 0 Sumo Pontffice Leao XIII, em sua Enciclica
"Aeterni Patris" de 4 de agosto de 1879, com todo 0 peso de sua
autoridade de chefe supremo da Igreja Crista, exortou a todos os
fil6sofos que seguem 0 cristianismo a se voltarem sinceramente pa-
ra 0 estudo dos grandes mestres da filosofia escolastica e, em parti-
cular, para 0 do principe deles, Santo Tomas de Aquino, intitulado
honorificamente de "Doctor Angelicus" e "Doctor Communis",
mostrando ao mesmo tempo as funestas conseqiiencias da moderna
anarquia intelectual e estabelecendo, com admiravel sabedoria, as
regras que deviam servir de norma ao delicado trabalho da repristi-
nagao das ideias medievais. E acrescentou ainda 0 Sumo Pontffice
que tudo 0 que os fil6sofos e pensadores modernos, embora per-
tencentes a escolas adversarias, disseram com acerto ou ensinaram
com sabedoria, fosse com reconhecimento acolhido. E assim se po-
deria completar e aperfeigoar 0 antigo com 0 novo, realizando 0
verdadeiro ideal do progresso filos6fico: "Vetera novis augere et
perficere".

A filosofia escolastica teve progresso e fruto, 0 que perce-
bemos sobretudo quando a comparamos com a filosofia grega e a
patristica, pois a filosofia escolastica e 0 desenvolvimento organico
de ambas, porque no que diz respeito ao pensamento grego, ela re-
colheu 0 que ha de verdade nas doutrinas dos gregos, isto e, nas
doutrinas platonicas, aristotelicas, est6icas e neoplatonicas e ex-
purgou-o de erros e da duvida, assegurando-o, deste modo, com 0
conhecimento claro e reflexivo, e no que diz respeito ao pensamen-
to patristico, ao prosseguir no mesmo caminho, ela fixou os limites
entre a ciencia e a fe, entre a Filosofia e a Teologia.

Atraves desta evolugao podemos observar, em primeiro lu-
gar, que se esclareceu e elaborou em todo sentido 0 metodo filos6-
fico e, principalmente, a Metafisica; em segundo lugar, se desen-
volveram plenamente todas e cada uma das partes da Metafisica,
mesmo as que nao dizem respeito a Teologia, e em terceiro lugar,
se chegou, pouco a pouco, a uma perfeita sintese universal e sis-
tematica da Filosofia no que diz respeito ao metoda e a doutrina.

. 0 que aconteceu com a filosofia grega no tempo de Platao e
Arist6teles, tambem ocorreu com a filosofia escolastica nos seculos
XII e XIII, pois ela foi nestes seculos por antonomasia 0 periodo fi-



los6fico e sistematico. Nunca como no seculo XIII se realizou uma
sfntese filos6fica tao perfeita e universal em todo campo do huma-
no e divino, da teoria e da pratica, da vida publica e privada. Nunca
como no seculo XIII se efetuou conexao tao estreita e organica,
harmonia tao perfeita entre a vida religiosa e 0 trabalho cientffico,
entre a Polftica e a Filosofia, entre a especula~ao e as artes. Os se-
culos posteriores ate nossos dias certamente dilucidatam, de uma
maneira mais plena, muitos pontos, descobriram novos campos pa-
ra a ciencia e novos metodos de estudo e de investiga~ao, e eVita-
ram erros. Por isso, ja nao podemos, atualmente, apegar-nos ao sis-
tema escolastico da Idade Media se 0 considerarmos em sua totali-
dade, com todos e cada um dos seus elementos.

Nao obstante, pelo rigor de sua 16gica,pela profundidade de
sua metaffsica com a aplica~ao mui adequada a filosofia da nature-
za e a filosofia moral, por seu metoda que, de uma maneira equili-
brada, se ar>6iatanto na experiencia como na especula~ao, e enfim,
pel a concatena~ao or.ganica com a tradi~ao criticamente depurada,
a filosofia escolastica sera sempre para n6s um modele acabado de
trabalho pr6prio, um guia certo e um Mestre erudito e seguro.

6. ConclusAo

cultura universal para 0 tipo nacional, pois 0 tipo de cultura univer-
sal imposto pelos romanos ja tinha esgotado todas as suas possibili-
dades de desenvolvimento e, assim, 0 progresso s6 poderia ser atin-
gido com 0 novo tipo de cultura surgido na Idade Media.

A Idade Media contribuiu muito para 0 desenvolvimento
dos varios setores da sociedade hurilana e representou bem 0 seu
papel de contribuir para 0 progresso, 0 que e, em ultima analise, 0
verdadeiro objetivo e 0 fim total da vida terrana. Ora, a maior parte
desta contribui~ao foi devida a Filosofia, sobretudo a &colastica,
que atingiu 0 seu apogeu no seculo XIII, que foi, inquestionavel-
mente, um dos perfodos mais brilhantes do pensamento humano.
Todas as partes da Filosofia se desenvolveram de uma maneira
harmoniosa, e os grandes problemas que sempre atormentaram a
inteligencia humana receberam uma solu~ao elara, profunda e coe-
rente. Concordando num nueleo comum de verdades fundamen-
tais, as grandes individualidades deste seculo nao deixaram de im-
primir 0 cunho original da pr6pria personalidade, pois Santo
Tomas de Aquino era eminentemente racional; Sao Boaventura,
afetivo e mfstico; Santo Alberto Magno dedicava-se, de preferen-
cia, ao estudo e a observa~ao da natureza, e Duns Escoto se aplica-
va, preferentemente, a crftica.

Enfim, e nas grandes constru~oes do seculo XIII e, sobretu-
do na sfntese tomista, a mais profunda encamagao do genio es-
colastico, que se devem procurar os elementos de uma crftica im-
parcial e justa. Nao foi sem razao que no fim do seculo XIX, 0 papa
Leao XIII exortou os bispos da Igreja Crista a que restaurassem a
aurea sabedoria de Santo Tomas de Aquino e a difundissem aos
quatro cantos da terra em defesa da fe para 0 bem da sociedade e
proveito de todas as ciencias, e recomendou 0 Doutor Angelico
como mestre e guia de todos aqueles que se dedicam a estudos su-
periores.

Depois das serias e profundas investiga¢es hist6ricas sobre
o pensamento medieval, iniciadas no princfpio do seculo XIX, che-
gou-se a conelusao de que a Idade Media nao foi absolutamente
urn perfodo de obscurantismo e de ignorancia, a noite de mil anos
do espfrito humano, como tanto tempo se afirmou, mas uma' das
epocas de vida intelectual mais intensa na hist6ria. Nenhum histo-
riador consciencioso ousaria hoje passar em silencio este perfodo,
em que com tanta profundidade e sutileza se agitaram e resolveram
os mais arduos problemas que a ignorancia e a ma fe tem a ousadia
de afirmar pomposamente que um longo eclipse da filosofia dilatou
as suas trevas entre os ultimos crepusculos da sabedoria antiga e os
primeiros alvores de pensamento modemo.

Nos tempos medievais processou-se importante estagio da
evolugao cultural e filos6fica da humanidade, em que povos cheios
de tradigoes se meselaram com povos primitivos para dar infcio a
uma evolugao comum, cujas conseqiiencias conseguiram compen-
sar amplamente as profundas diferengas existentes entre osparcei-
ras de miscigena~ao, pois representaram a modifica~ao do tipo de
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