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CONTEXTO HISTÓRICO

Após a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa 

se tornou um território marcado pela fragmentação 

política, geográfica, econômica, linguística e cultural.  

Na filosofia, desde Santo Agostinho até os séculos XI e XII, 

não se viu uma produção filosófica que pudesse ocupar lugar 

de importância para a história da filosofia. Santo Agostinho 

foi considerado o último dos pensadores antigos (devido 

ao tempo histórico em que viveu e produziu sua filosofia) 

e o primeiro pensador medieval (devido ao caráter de sua 

produção filosófica, que buscava uma comunicação entre a 

religião cristã com suas verdades e o pensamento antigo, 

principalmente o platônico).

Em virtude da formação dos reinos bárbaros na Europa 

Ocidental, consolidados algum tempo após a queda do 

Império Romano, não houve, pelo menos num primeiro 

momento, qualquer preocupação com a filosofia. Diante 

desse novo cenário mundial, marcado pela queda do poder 

e pela unidade política garantidas pelo Império Romano,  

a Igreja, que ganhava força, prestígio, riqueza e poder 

desde 391, devido à oficialização do cristianismo como 

religião do Império, torna-se a única instituição forte 

e capaz de ocupar um papel de destaque nesse novo 

contexto. Dessa forma, a cultura e a educação tornam-

se praticamente monopólios da religião. As obras e os 

textos da Antiguidade clássica greco-romana foram, 

em sua maioria, de acordo com sua proximidade com 

o  pensamento cristão, mantidos nos mosteiros, que se 

tornaram centros de cultura e de preservação do saber. 

Contribuíram de forma decisiva os monges copistas, 

responsáveis por fazer as cópias manuscritas dessas obras, 

já que a imprensa só seria inventada na primeira metade 

do século XV. Nessa época, os monges atuaram, portanto, 

de forma significativa, ao permitirem que as obras fossem 

preservadas e mesmo difundidas. 

Os monges copistas foram essenciais para a manutenção dos 

livros e dos textos durante a Idade Média.

Ao longo do tempo e de maneira gradativa, o mundo 

europeu começa a se reestruturar. Uma das grandes 

contribuições para a filosofia medieval foi a formação do 

Sacro Império Romano-Germânico, no início do século IX.  

No ano 800, Carlos Magno é sagrado imperador pelas mãos 

do então Papa Leão III. Com o intuito de formar um Estado 

forte e consolidado, Carlos Magno promoveu a Renascença 

Carolíngia, fato que marcou definitivamente a Idade Média e o 

início da Escolástica. Na intenção de formar pessoas capazes 

de exercer cargos públicos em funções administrativas, 

educacionais e culturais em seu Império, Carlos Magno busca, 

na Antiguidade clássica, os conhecimentos necessários que 

permitiriam que seu governo fosse realmente consolidado. 

Nesse momento, ele percebe que é necessário educar 

e formar pessoas intelectualmente preparadas para as 

funções do governo. Funda, então, as chamadas escolas 

Palatinas, nas quais a filosofia terá uma função determinante.  

Além de fundar essas escolas, a Renascença Carolíngia 

foi responsável por organizar o ensino, dividindo-o em 

dois segmentos: o trivium (gramática, retórica e lógica),  

em que os estudos estavam mais voltados para a linguagem; 
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e o quadrivium (música, geometria, aritmética e física), 

em que os estudos estavam mais voltados para as ciências 

matemáticas. Trivium e quadrivium também foram chamados 

de as “três vias” e “as quatro vias”, respectivamente. Uma 

figura de suma importância nessa formação e consolidação 

do ensino foi o monge Alcuíno de York (730 - 804), que em 

781 fora chamado pelo imperador Carlos Magno para dirigir a 

Escola Palatina e transformou-se no organizador dos estudos 

dentro do Império Franco. Foi ele quem ordenou os estudos 

segundo as sete disciplinas ou artes liberais, do trivium e do 

quadrivium, chamando-as de as sete colunas da sabedoria.

Rei Carlos Magno – Albrecht Dürer

Outra figura importante nesse novo cenário de 

transformações políticas, econômicas e, principalmente, 

culturais e educacionais foi o teólogo e filósofo irlandês João 

Escoto Eriúgena (ou Erígena) (810-870). Pode-se dizer que, 

juntamente a Alcuíno, ele foi o grande destaque intelectual 

e contribuiu de forma decisiva para a formação das escolas 

Palatinas em seu tempo, dando seguimento ao trabalho 

iniciado por Alcuíno. João Escoto produziu uma filosofia 

que aproximava fé e razão de forma formidável, sendo 

considerado por alguns estudiosos da história da filosofia 

como o grande expoente desde Santo Agostinho.  João 

Escoto compreende a aproximação e a interdependência 

entre fé e razão da seguinte maneira:

A verdadeira autoridade não se opõe à reta razão, nem esta 

à verdadeira autoridade, porque ambas derivam de única 

fonte, isto é, da sabedoria divina. 

ERIÚGENA, João Escoto. In: REALE, Giovanni. História da 

Filosofia: Patrística e Escolástica. 3. ed.  

São Paulo: Paulus, 2007. p. 138.

Diante de todo o contexto histórico exposto e de suas 

nuances para a filosofia, podemos afirmar que o período 

conhecido como Escolástica, iniciado por volta dos séculos 

XI e XII, refere-se a toda a produção filosófico-teológica 

presente nas escolas e também a todos os homens que 

pertenciam a uma escola específica ou que se identificavam 

com o seu pensamento.  

Desse modo, a palavra “escolástica” se refere à filosofia 

cristã produzida na Idade Média, mais especificamente 

a partir da fundação das escolas nos séculos VIII e IX.  

O termo scholasticus se referia àqueles que ensinavam as 

sete artes liberais do trivium e do quadrivium. Algum tempo 

depois, passou-se a se chamar escolástico o professor ou 

mestre de teologia ou filosofia que se dedicava ao ensino 

nas escolas, os mesmos que mais tarde passaram a ensinar 

também nas universidades. É interessante compreender que, 

nesse período, surge também um novo método de ensino, 

conhecido como método escolástico, baseado nos conceitos 

de Lectio (lição ou comentário sobre um texto) e Disputatio 

(levantamento dos argumentos favoráveis e contrários ao 

problema proposto). Comumente, as lições dadas pelos 

mestres pautavam-se por esse método em que alunos e 

professores se punham a discutir, em forma de disputa, sobre 

os temas tratados, que, em sua maioria, diziam respeito às 

questões religiosas. 

A questão central da Escolástica era a mesma da 
Patrística: compreender racionalmente o que dizia a fé, 
a  revelação. Nesse sentido, era necessário que os novos 
clérigos (aqueles pertencentes ao clero da Igreja) fossem 
devidamente formados e educados com os conhecimentos 
necessários ao exercício de suas funções pastorais ou mesmo 
contemplativas. Essa formação só era possível dentro de 
um escola, de uma instituição que tivesse as prerrogativas 
necessárias para prover tal formação. 

É muito importante esclarecer que a Escolástica não 
tem as mesmas características da filosofia grega, ou seja, 
não busca a investigação filosófica de forma autônoma e 
desvinculada da religião e da fé. Pelo contrário, a tradição 
religiosa é, para a Escolástica, o fundamento e a razão de ser.  
A verdade, revelada por Deus por meio da sua Igreja, da 
tradição e dos Santos e Padres da Igreja, não deve ser 
colocada em xeque. A função do pensamento produzido 
na Escolástica é o de explicar, na medida do possível,  

tal verdade por meio da inteligência humana e da ajuda de Deus.  
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Tudo o que ultrapassar essa intenção deixa de ser verdadeiro, 

e quem julga a verdade é a Igreja, mãe e mestra dos 

homens. É por isso que, constantemente, se recorria à 

autoridade para que a verdade não fosse abandonada, 

entendendo-se por autoridade os Concílios, que emitiam 

decisões inquestionáveis sobre todo e qualquer assunto. 
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Nas escolas medievais, tudo o que era ensinado estava ligado 
à Igreja e aos dogmas cristãos.

Outro aspecto importante da Escolástica é o fato de que 

seus representantes não se dedicavam a criar nada de novo, 

ou seja, não havia, absolutamente, a intenção de obter novas 

verdades, novos conceitos ou novas doutrinas. O principal 

objetivo se restringia a compreender a verdade já existente, 

dada pela revelação. Tal como na Patrística, os intrumentos 

para tal explicação e compreensão são retirados da filosofia 

clássica, principalmente de Platão e Aristóteles. Desse modo, 

a filosofia é somente um caminho, uma trilha que serve à fé,  

daí o porquê de a filosofia ser considerada escrava da fé. 

O pensamento escolástico pode ser dividido em fases 

distintas:

1ª fase: Séculos VIII e IX – Identidade ou harmonia 

perfeita entre razão e fé;

2ª fase: Séculos XI e XII – Antítese ou surgimento das 

grandes diferenças entre razão e fé;

3ª fase: Século XIII – Organização dos grandes sistemas 

filosóficos, entre eles o de Santo Tomás de Aquino, 

que buscavam explicar a fé por meio da razão, 

principalmente aristotélica; 

4ª fase: Século XIV – dissolução da Escolástica, em que 

se deu o aparecimento de grandes questões que 

defendem a insolubilidade entre razão e fé, ou seja, 

que razão e fé não podem estar juntas por tratarem 

de questões diametralmente opostas. 

Santo Anselmo de Cantuária

Santo Anselmo, tido como um dos mais importantes pensadores 
da escolástica.

Santo Anselmo (1033–1109) é considerado um dos 

primeiros pensadores de relevância da Escolástica. Nasceu 

na cidade de Aosta, norte da Itália, e descendia de uma 

família de nobres. Entrou na vida religiosa ao participar da 

Ordem dos Beneditinos no mosteiro de Santa Maria de Bec,  

na Normandia. Viveu os últimos anos de sua vida na cidade 

de Cantuária, também conhecida como Canterbury, na 

Inglaterra, onde ocupou o cargo de arcebispo. Faleceu 

na mesma cidade, onde viveu sérios problemas sobre a 

questão das investiduras eclesiásticas1 com o rei Guilherme 

II, o Ruivo, e seu sucessor, Henrique. Escreveu importantes 

obras teológicas, em cuja maioria buscou a aproximação 

entre fé e razão, entre a revelação e o entendimento 

racional das verdades divinas. Em suas obras, a fé ocupava, 

indiscutivelmente, lugar de superioridade em relação à razão, 

como se percebe na seguinte citação: 

Eu não tento, Senhor, mergulhar em teus mistérios, 

porque minha inteligência não é adequada; desejo, porém, 

entender um pouco da tua verdade, que o meu coração 

já crê e ama. Não procuro compreender-te para crer, mas 

creio para poder te compreender. 

CANTUÁRIA, Anselmo de. In: REALE, Giovanni. História da 

Filosofia: Patrística e Escolástica. 3. ed. São Paulo: Paulus, 

2007. p. 145.

Sem dúvida, o ponto mais importante da filosofia de Santo 

Anselmo é sua tentativa de provar que Deus existe utilizando 

argumentos lógicos e racionais. 

1 Problema que dizia respeito ao ato pelo qual uma autoridade não eclesiástica, como um rei ou imperador, nomeava um leigo a um 
cargo eclesiástico e o empossava no exercício de sua função eclesiástica.

C
re

at
iv

e 
C
o
m

m
o
n
s

 

Pág 03



Em sua obra Monologion, ele formula quatro postulados, 

conhecidos como argumentos ou provas a posteriori, de 

que Deus existe. Para isso, o filósofo parte da natureza 

dos seres e prova que, para eles existirem ou possuírem 

alguma característica ou qualidade, é necessária a existência 

de Deus, ou seja, a partir dos seres do mundo, chega-se, 

portanto, a Deus. Para chegar a essa conclusão, Anselmo 

organiza os argumentos da seguinte maneira:

i) A primeira prova parte da existência das coisas boas. 

Para que algo seja bom, é necessário que tenha 

adquirido tal bondade de um ser que seja a Bondade 

Absoluta, ou seja, Deus.

ii) A segunda prova parte da ideia de grandeza, não 

física e material, mas qualitativa. Para que um ser 

tenha essa grandeza, que é vista nos seres em geral, 

é necessário que exista uma Grandeza Suprema 

e Absoluta, da qual todas as outras grandezas 

participam de forma parcial, isto é, Deus. 

iii) A terceira prova diz respeito à própria existência dos 

seres. Segundo Anselmo, tudo o que existe somente 

existe a partir de alguma coisa, pois nada pode surgir 

do nada. Se não existisse nada, agora nada existiria. 

Dessa forma, as coisas que existem só podem existir 

a partir da existência do Ser Absoluto que existe antes 

de todo ser, ou seja, Deus. 

iv) A quarta prova diz respeito aos graus de perfeição 

dos seres. Estes podem ser classificados como mais 

ou menos perfeitos. Isso induz à ideia de que existe 

um Ser com o máximo de perfeição, Deus. 

No entanto, apesar de suas provas a posteriori, Santo 

Anselmo dedica-se a encontrar uma prova que, de forma 

mais clara e persuasiva, garanta a existência de Deus 

de maneira irrefutável, simples e autossuficiente. Assim, 

ele elabora o chamado “Argumento ontológico”, que,  

ao contrário dos anteriores, é uma prova a priori, ou seja, 

não parte do mundo para tentar provar que Deus existe, 

mas parte da existência de Deus em si como origem de 

todas as coisas. Tal argumento é apresentado em sua obra 

Proslogion e, em resumo, postula o seguinte: 

Se Deus é o ser em relação ao qual nada pode ser maior, 

não é possível considerá-lo como existente apenas no 

pensamento mas também na realidade, porque, nesse caso, 

ele não seria o maior. Dessa forma, a ideia da existência de 

Deus na mente, pressupõe sua existência fora dela, isto é,  

na ideia de Deus, está incluída, necessariamente, sua 

existência. Pensar em Deus já é considerar que ele existe. 

De forma mais simples: não se pode pensar Deus como 

não existente, porque, de outro modo, caso ele não existisse, 

não poderíamos nem ao menos pensá-lo. 

Esse argumento sofreu inúmeros questionamentos, 

inclusive de pensadores cristãos como Santo Tomás de 

Aquino. Sua importância deve-se ao fato de tentar chegar 

à existência de Deus por meio da razão, da lógica. Dentre 

seus críticos e admiradores mais importantes, destacamos 

Duns Escoto (1266-1308), Descartes (1596-1650), Kant  

(1724-1804), Hegel (1770-1831) e Bertrand Russell  

(1872-1970). 

O surgimento das universidades

Selo da Universidade de Bolonha, a mais antiga do mundo, 
fundada em 1088.

A partir dos séculos XI a XIII, as escolas fundadas na 

Renascença Carolíngia começam a se configurar como 

universidades. No início de suas fundações, as universidades 

não eram centros de estudos, mas uma espécie de 

associações corporativas, tal como sindicatos, que se 

preocupavam em defender e garantir os interesses de uma 

classe determinada de pessoas. 

As primeiras universidades foram a de Bolonha (Itália),  

fundada em 1088, e a de Paris (França), fundada por volta 

de 1170. A Universidade de Bolonha foi organizada por 

uma corporação de estudantes já a de Paris foi fundada por 

uma espécie de corporação mista, formada por estudantes 

e mestres. 

As universidades gozavam de certa “liberdade” em 

relação às escolas, uma vez que ganhavam cada vez mais 

notoriedade e se desvinculavam do poder eclesial local.  

No entanto, deve-se esclarecer que toda universidade 

estava sob a influência da Igreja, que determinava suas 

regras, redigindo seus estatutos, limitando tudo o que se 

pensava e produzia em seu interior. Pelo menos assim 

se desejava que fosse, pois posteriormente a produção 

filosófico-teológica das universidades não se conteve e logo 

manifestou seu caráter questionador, incluindo críticas à 

própria Igreja. 
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Dois foram os efeitos da fundação das universidades para 

o cristianismo:

i) O surgimento de um grupo de mestres, que poderiam 

ser sacerdotes ou leigos, aos quais a Igreja confiava 

a tarefa de transmitir a doutrina cristã. Se, até então, 

a tarefa de ensinar estava somente nas mãos da 

hierarquia eclesiástica, agora havia um terceiro poder 

além do eclesiástico e do régio, o dos intelectuais, 

que exerceram papel importante na formação cultural 

da sociedade. 

ii) A abertura das universidades para que estudantes 

e mestres de qualquer classe social pudessem ter 

acesso ao ensino e ao estudo. Apesar de, mais 

tarde, as universidades se tornarem aristocráticas, 

em um primeiro momento, elas eram populares,  

de modo que os filhos de camponeses e de artesãos 

e outros jovens pobres, com o auxilio de benefícios 

incentivadores, como isenção de taxas, bolsas de 

estudo e alojamento gratuito, podiam ingressar 

e terminar seus estudos na instituição. Uma vez 

membro de uma universidade, as diferenças entre 

classes sociais praticamente desapareciam, assim,  

os estudantes eram diferenciados, sobretudo, pela 

cultura adquirida, pelo conhecimento acumulado 

e demonstrado no dia a dia da lectio-disputatio, 

qualitativos dos novos homens, chamados então de 

“nobres”.

Leitura de uma Lição na Universidade de Paris.

Paralelamente às universidades de Bolonha e de Paris, 
outros centros de estudos surgiram em toda a Europa: 
Oxford, na Inglaterra (1167), Pádua, na Itália (1222), 
Nápoles, na Itália (1224), Cambridge, na Inglaterra (1230), 
entre outras. 

Foi dentro desses centros de estudos – primeiramente  

escolas (scholae) e, posteriormente, universidades 

(universitas) – que se construiu todo o corpo doutrinário 

conhecido como Escolástica. Foi pelas mãos desses homens 

intelectuais, com apurado senso crítico e grande capacidade 

lógica, que cresceu a necessidade de compreensão da fé. 

Foi nesse momento que cresceu e amadureceu, mais do que 

na Patrística, a tentativa de aplicação da razão ao campo 

da fé, buscando uma sistematização inteligível daquilo que 

se tinha como crença. 

Contudo, a razão continuava sendo serva da fé, de 

forma que a filosofia servisse à teologia apenas para 

a interpretação da Bíblia Sagrada (exegese) e para a 

sistematização doutrinária (dogmática). Dessa forma, 

a utilização dos clássicos de Platão e de Aristóteles era 

feita de forma sistemática e seletiva (nem tudo servia à 

fé cristã) como base de sustentação dos argumentos de 

defesa e explicação da fé. O objetivo era mostrar que as 

verdades reveladas não eram contrárias à razão, mas que 

tais verdades, pelo contrário, encontravam na racionalidade 

humana sua perfeita realização enquanto mensagem de 

Deus aos homens.

A filosofia árabe e as contribuições 
do Oriente ao Ocidente

Na história da filosofia, é evidente a importância 

da contribuição do Oriente, da filosofia árabe, para o 

pensamento filosófico ocidental, principalmente pela 

reintrodução do pensamento de Aristóteles no mundo 

latino. 

Os orientais tiveram acesso à filosofia clássica e a 

utilizaram consideravelmente, tanto que seus estudos 

foram, a partir dos séculos XI e XII, importantíssimos 

para a formação do pensamento escolástico ocidental. 

Inúmeros fatores históricos e políticos possibilitaram 

o contato entre o Oriente e Ocidente, dentre os quais, 

podemos destacar:

i) A difusão da cultura grega e, consequentemente,  

da filosofia clássica para o mundo oriental pelas 

conquistas de Alexandre, o Grande. Lembre-se de 

que o Império Macedônico se estendeu até a Índia. 

Além desse fato, com a morte de Alexandre, seus 

sucessores fundaram reinos que se tornaram redutos 

da cultura grega no Oriente. 
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ii) A perseguição, no início do cristianismo, a muitos 

cristãos considerados hereges, os quais buscaram 

refúgio no Oriente. Muitos destes eram profundos 

conhecedores da filosofia grega, levando para o 

Oriente seus conhecimentos filosóficos. 

iii) O fechamento, ordenado por Justiniano em 529,  

de todas as escolas pagãs, dentre as mais importantes 

a Academia de Platão, em Atenas. Com essa 

medida, seus seguidores se refugiam no oriente, 

principalmente na Pérsia, onde estabelecem também 

um núcleo de cultura grega.

iv) O surgimento do islamismo com o profeta 

Maomé (570-632), religião que se expande 

vertiginosamente e alcança regiões do Oriente em 

que havia núcleos de cultura grega e cristã. Dessa 

forma ocorre, mais uma vez, o contato dos árabes 

com a filosofia grega.

O encontro de Maomé com Deus. Na figura, o diálogo do profeta 
com o anjo Gabriel.

Percebe-se que, devido aos fatores históricos e culturais 

apontados anteriormente, os árabes tiveram acesso à cultura 

dos gregos, absorvendo-a e desenvolvendo importantes 

contribuições nos campos da ciência e da filosofia. Tanto 

que os orientais se empenharam na tradução das obras de 

Platão e de Aristóteles, produzindo comentários e estudos 

consideráveis sobre a filosofia antiga. 

Quando os árabes, a partir do século VIII, invadem 

vários países e territórios europeus, chegando inclusive 

à Península Ibérica, seus conhecimentos sobre filosofia 

mostraram-se muito superiores aos existentes na Europa 

Ocidental, ainda fragmentada devido às invasões bárbaras 

ocorridas nos séculos anteriores. Se, no Ocidente,  

o conhecimento sobre Platão e Aristóteles ainda se restringia 

a alguns textos e fragmentos desses pensadores, os árabes, 

nesse mesmo tempo, já conheciam e haviam traduzido 

praticamente todas as obras de Aristóteles. 

Dentre as figuras mais importantes desse cenário 

árabe, destacam-se Avicena (980-1037) e Averróis 

(1126-1198). O primeiro comentou as obras de Platão 

e Aristóteles, construindo uma filosofia própria que se 

constituía como uma síntese entre esses dois pensadores. 

Já o segundo, considerado o mais importante pensador 

árabe, foi o principal comentador de Aristóteles no 

Ocidente. Foi graças à sua obra que o mundo ocidental 

teve contato com o pensamento aristotélico de forma 

substancial. 
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No detalhe da pintura, A Escola de Atenas, a figura de Averróis, 

o mais importante filósofo árabe, que contribuiu de forma 

decisiva para a reintrodução do pensamento de Aristóteles 

no Ocidente.

A partir dos séculos XII e XIII, o interesse pelas obras 

de Aristóteles, em toda a sua extensão, o que inclui 

tanto os escritos sobre filosofia quanto os sobre ciência, 

cresce e domina o cenário filosófico da Escolástica. 

Em um primeiro momento, o pensamento aristotélico é, 

de alguma forma, rejeitado pelo cristianismo devido a 

diferenças para com a tradição platônica, já absorvida 

pela teologia cristã desde Santo Agostinho, e ao fato de os 

estudos aristotélicos estarem ligados a obras produzidas 

e traduzidas pelos árabes. Com o tempo, entretanto, 

foi inevitável construir uma nova filosofia cristã que, 

tal como a de Santo Agostinho (que produzira um 

platonismo cristão), fosse uma síntese entre cristianismo 

e aristotelismo, ou seja, um aristotelismo cristão. Esse 

trabalho foi realizado por ninguém menos que Santo 

Tomás de Aquino, considerado não só o maior e mais 

importante filósofo de toda a Idade Média mas também 

um dos maiores de todos os tempos. 
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SANTO TOMÁS DE AQUINO E O 
ARISTOTELISMO CRISTÃO
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Santo Tomás de Aquino, o Doutor Angélico, título recebido como 

Doutor da Igreja. Suas ideias estão entre as mais importantes 

que compõem toda a base doutrinária da Igreja Católica.

Tomás de Aquino (1225–1274) nasceu em Roccasecca, na 
região do Lácio, no sul da Itália. Filho de uma  importante 
família de nobres, o destino de Tomás era tornar ainda mais 
brilhante o sobrenome de sua família. Seu tio era o abade 
do mosteiro beneditino de Montecassino, onde Tomás foi 
educado. Porém, devido a contínuas guerras, esse mosteiro 
foi praticamente abandonado. Assim, Tomás seguiu seus 
estudos na Universidade de Nápoles, onde teve contato com 
os dominicanos, entrando, em seguida, para essa ordem 
religiosa mesmo contra a vontade de sua família. Tornou-se 
discípulo de Alberto Magno, conhecido como o maior filósofo 
e teólogo medieval da Alemanha, e tornou-se o primeiro a 
elaborar uma síntese entre o pensamento aristotélico e o 
cristianismo. Diz a história que, certa vez, Alberto Magno 
convidou Tomás de Aquino para expor suas ideias diante 
de um problema, uma questão (quaestio) que estava em 
debate. Conhecido como o “boi mudo” devido à sua postura 
de recolhimento e silêncio, ele expôs o problema com tanta 
maestria e profundidade que seu mestre exclamou: “Este 
moço, a quem chamamos de ‘boi mudo’, mugirá tão forte 
que se fará ouvir no mundo inteiro!” 

De fato, o pensamento de Tomás de Aquino é reconhecido 
como um dos mais bem elaborados e formidáveis de 
toda a História da Filosofia. Dentre suas inúmeras obras, 
destaca-se a Suma Teológica, em que o pensador  discute 
nada menos do que 512 questões envolvendo problemas 
do mundo natural e do mundo espiritual. Essa obra está 
dividida em 2 669 capítulos, em que contam-se em torno de 
1,5 milhão de palavras (50% mais palavras do que toda a 

obra de Aristóteles e 2 vezes mais palavras que toda a obra 
de Platão). Sua honestidade intelectual é notável: ao expor 
um problema em relação à fé cristã ou a Deus, Tomás de 
Aquino não queria esconder os argumentos contrários em 
relação à questão discutida. Ao contrário, trazia ele mesmo 
todos os pontos, positivos e negativos, prós e contras, para 
a discussão, buscando, pela razão, encontrar a solução para 
questão discutida.  Não tinha medo da verdade, pois sabia 
que, em última instância, a verdade da razão não poderia 
contrariar a verdade da fé. 

Imagem original de parte da Suma Teológica, obra mais 
importante de Santo Tomás de Aquino.

Lecionou em Paris de 1252 a 1259, primeiro como 

professor assistente, depois como mestre. Posteriormente, 

seguiu para a Itália, onde lecionou de 1260 a 1268. Nesse 

período, passou por quase todas as grandes universidades 

europeias. Retornou a Paris, onde foi novamente professor, 

de 1269 a 1272. Faleceu em 7 de março de 1274, quando 

viajava para Lyon por ordem do Papa Gregório X, onde 

participaria do Concílio da Igreja. 

A relação entre fé e razão
Em seu texto “Elogio de Santo Tomás de Aquino”, Umberto 

Eco afirma que Tomás de Aquino “muda tudo para que 
nada mudasse”. Com tal afirmação, o autor visa frisar o 
principal objetivo da filosofia tomista: fazer prevalecer a fé,  
as verdades reveladas, de forma que elas permaneçam  
inabaláveis e inquestionáveis.

Não tenhamos dúvida, o objetivo de toda a sua filosofia 
é Deus. Porém (e aqui está a sua grande novidade), para 
que o homem conheça a Deus e suas verdades, não é 
necessário se afastar da razão. Fé e razão são inseparáveis, 
complementam-se na medida em que a razão leva à 
fé e esta, por sua vez, é racionalmente compreendida.  
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Muitos questionam se na filosofia tomista existe ou não 
uma razão separada e autônoma em relação à fé, se existe 
uma filosofia que se desvincula da teologia. 

Para Tomás de Aquino, o homem é racional e recebeu 
essa capacidade do próprio Criador. Dessa forma, a 
inteligência humana é um dom de Deus e deve ser 
colocada em prática. Diferente de Agostinho, para Tomás 
de Aquino, o homem pode e deve pensar por conta 
própria, inclusive podendo alcançar verdades sobre 
o mundo utilizando somente sua razão natural, sem 
a necessidade do auxílio de Deus. A filosofia tem sua 
autonomia, mas não pode dizer tudo sobre o que está 
investigando, isto é, ela não é capaz de exaurir o problema 
ou conhecer tudo o que se tem para ser conhecido. De 
forma análoga, para o filósofo, é a fé que qualifica a razão.  
Assim, segundo Tomás Aquino, o conhecimento 
filosófico é parcial e necessita da teologia para conhecer 
completamente as coisas. Em outras palavras, se a filosofia 
oferece um conhecimento imperfeito, a teologia constitui 
o aperfeiçoamento desse conhecimento. Entretanto, isso 
não significa que a teologia, a fé, substitua a filosofia,  
a razão, nem que razão e fé, filosofia e teologia, se 
contrariam, como podemos ver nesta citação:

A fé, portanto, melhora a razão, assim como a teologia 

melhora a filosofia. A graça não suplanta, mas aperfeiçoa 

a natureza. E isso significa duas coisas:

i) a teologia retifica a filosofia, não a substitui, assim 

como a fé orienta a razão, não a elimina;

ii) a filosofia, como preâmbulo da fé, tem sua 

autonomia, porque é formulada com instrumentos 

e métodos não assimiláveis aos da teologia.

REALE, Giovanni. História da Filosofia: Patrística e 

Escolástica. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2007. p. 213.

Para Tomás de Aquino, não há contraposição entre fé 

e razão. Pelo contrário, para ele, há verdades que são 

acessíveis pela razão natural, como as verdades sobre a 

existência de Deus e outras que dizem respeito a problemas 

simples e não misteriosos e, por isso, acessíveis ao homem 

somente por meio da razão natural. Mais do que isso, num 

primeiro momento, para Tomás de Aquino, o que une todos 

os homens, cristãos ou não, é justamente a razão, comum 

em todos, por meio da qual haveria um encontro de vontades 

e de verdades que seriam a base do conhecimento teológico 

posterior. Desse modo, Tomás de Aquino afirma:

Há algumas verdades que superaram todo poder da razão 

humana, como, por exemplo, a verdade de que Deus é uno 

e trino. Outras verdades podem ser pensadas pela razão 

natural, como, por exemplo, as verdades de que Deus 

existe, de que Deus é uno, e outras mais [...] É necessário 

recorrer à razão, à qual todos devem assentir. 

AQUINO, Tomás de. In: REALE, Giovanni. História da 

Filosofia: Patrística e Escolástica. 3. ed. São Paulo: Paulus, 

2007. p. 213. 

Além disso, ao investigarmos uma verdade, juntamente 

mostraremos os erros por ela excluídos e como a verdade 

racional concorda com a fé e a religião cristã.

AQUINO, Tomás de. Suma Contra os Gentios. Tradução. D. 

Odilão Moura e Ludgero Jaspers. Rev. Luis A. de Boni. Porto 

Alegre: EDPUCRS, 1996. I, II, 4 (12).

Embora a supracitada verdade da fé cristã exceda a 

capacidade da razão humana, os princípios que a razão 

tem postos em si pela natureza não podem ser contrários 

àquela verdade.

AQUINO, Tomás de. Suma  contra os Gentios. Tradução de 

D. Odilão Moura e Ludgero Jaspers. Rev. Luis A. de Boni. 

Porto Alegre: EDPUCRS, 1996. I, VII, 1 (42).

A teologia de Tomás de Aquino:  
as cinco provas da existência  
de Deus

Ao elaborar as cinco provas ou vias da existência de Deus, 

a intenção de Tomás de Aquino é provar que Deus existe de 

forma racional e necessária. Para tal, Aquino parte não do 

ser em si, Deus, fundamento e origem de todas as coisas, 
mas faz o caminho inverso, tal como por Santo Anselmo 
no Monologion, constituído dos argumentos a posteriori, 
ou seja, parte do mundo, da existência dos seres reais, 
para daí alcançar Deus, mesmo que este seja a base para 
a existência de tudo. Isso se explica simplesmente porque 
Deus, apesar de ser o primeiro na ordem ontológica –  
ou seja, existe antes de todas as criaturas que dele nascem, 
sendo, portanto, o ser necessário por excelência – não é o 
primeiro na ordem gnosiológica2 – isto é, o homem não pensa 
primeiro em Deus e depois nos seres, mas pensa nos seres 
primeiramente e só depois em Deus. Dessa forma, os seres  
do mundo é que remetem ao criador, não o contrário.

2 Gnoseologia (do grego gnosis, conhecimento, e logos, teoria, ciência): Teoria do conhecimento que tem por objetivo buscar a 
origem, a natureza, o valor e os limites da faculdade de conhecer. Por vezes, o termo “gnosiologia” é tomado como sinônimo de 
epistemologia, embora seja mais amplo, pois abrange todo tipo de conhecimento, estudando o conhecimento em sentido mais genérico. 

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. Rio de janeiro: Zahar, 1996.
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Veremos que, em todos os argumentos ou provas da 
existência de Deus, Tomás de Aquino parte de elementos 
do mundo real para alcançar a conclusão de que é 
necessária a existência de Deus como fundamento de 
toda a existência e transformação do mundo. Vejamos 
seus cinco argumentos: 

i) A primeira via ou a via do movimento:

[...] A primeira e mais manifesta é a procedente do 

movimento; pois, é certo e verificado pelos sentidos que  

alguns seres são movidos neste mundo. Ora, todo o ser 

movido por outro o é. Porque nada é movido senão enquanto 

potencial, relativamente àquilo a que é movido, e um ser 

move enquanto em ato. Pois mover não é senão levar 

alguma coisa da potência ao ato; assim, o cálido (quente) 

atual, como o fogo, torna a madeira, cálido potencial,  

em cálido atual, e dessa maneira, a move e altera. Ora, não 

é possível uma coisa estar em ato e potência, no mesmo 

ponto de vista, mas só em pontos de vista diversos, pois o 

cálido atual não pode simultaneamente ser cálido potencial, 

mas, é frio em potência. Logo, é impossível uma coisa ser 

motora e movida ou mover-se a si própria, no mesmo ponto 

de vista e do mesmo modo, pois tudo o que é movido há de 

sê-lo por outro.  Se, portanto, o motor também se move, 

é necessário que seja movido por outro, e este por outro.  

Ora, não se pode assim proceder até ao infinito, porque 

não haveria nenhum primeiro motor, e, por conseqüência, 

outro qualquer; pois, os motores segundos não movem, 

senão movidos pelo primeiro, como não se move o báculo 

sem ser movido pela mão. Logo, é necessário chegar a um 

primeiro motor, de nenhum outro movido, ao qual todos 

dão o nome de Deus.

AQUINO, Tomás de. Suma teológica. Porto Alegre: Escola 

Superior de Teologia São Lourenço de Brindes,  

1980. I, q. 2, a.3, c.
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Criação do Sol e da Lua por Deus-Pai – Michelângelo.

É possível provar que Deus existe pela razão?

Esse argumento antecipa, de alguma maneira,  
os demais, principalmente o segundo e o terceiro.  
De forma simples, a lógica seguida por Tomás de 
Aquino parte da premissa ou princípio de que tudo o 
que se move precisa, para se mover, da ação de outro 
ser. Dessa forma, tudo tem o movimento em potência, 
que somente se transforma em ato quando outro 
ser age sobre ele, fazendo-o movimentar-se. Ora,  
se buscarmos “o que movimenta o quê”, ou seja, qual 
ser colocou em movimento o outro ser, cairíamos em 
um processo infinito, o que não resolveria o problema. 
Assim, Tomás de Aquino conclui que é necessário 
que exista um primeiro ser, o primeiro motor, que 
movimenta tudo, que deu início ao movimento de 
todos os demais seres, mas que não é movimentado 
por nada. Esse ser só pode ser Deus. 

ii) A segunda via ou a via da causa eficiente:

[...] A segunda via procede da natureza da causa eficiente. 
Pois, descobrimos que há certa ordem de causas eficientes 
nos seres sensíveis; porém, não concebemos, nem é 
possível que uma coisa seja causa eficiente de si própria, 
pois seria anterior a si mesma, o que não pode ser. Mas, é 
impossível, nas causas eficientes, proceder-se até o infinito; 
pois, em todas as causas eficientes ordenadas, a primeira é 
causa da média e esta, da última, sejam as médias muitas 
ou uma só; e como, removida a causa, removido fica o 
efeito, se nas causas eficientes não houver primeira, não 
haverá nem média nem última. Procedendo-se ao infinito, 
não haverá primeira causa eficiente, nem efeito último, 
nem causas eficientes médias, o que é evidentemente falso.  
Logo, é necessário admitir uma causa eficiente primeira, a 
qual todos dão o nome de Deus.

AQUINO, Tomás de. Suma teológica. Porto Alegre: Escola 

Superior de Teologia São Lourenço de Brindes,  

1980. I, q. 2, a.3, c.

É muito importante perceber que os termos 
utilizados por Tomás de Aquino são, em sua maioria, 
retirados da filosofia de Aristóteles. Nesse sentido, 
a partir do pensamento aristotélico, por “causa 
eficiente”, entende-se aquele que faz, que produz. 
Dessa forma, a essência argumentativa e lógica da 
segunda via acompanha a da primeira, alterando 
somente o princípio: se um ser existe, é porque 
foi causado, produzido por outro ser. Este, por 
sua vez, também foi produzido, por outro e assim 
sucessivamente. Assim, se fôssemos procurar a 
causa eficiente de todas as coisas, cairíamos em um 
processo infinito, não chegando a uma resposta para 
o problema, tal como na primeira via. Portanto, é 
necessário acreditar que existiu uma primeira causa 
eficiente que não foi criada por algo anterior e que 
é causa eficiente de todas as coisas. Essa causa só 
pode ser Deus. 
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iii) A terceira via ou via da contingência:

[...] A terceira via, procedente do possível e do necessário, 

é a seguinte. Vemos que certas coisas podem ser e não 

ser, podendo ser geradas e corrompidas. Ora, impossível 

é existirem sempre todos os seres de tal natureza, pois 

o que pode não ser, algum tempo, não foi. Se, portanto, 

todas as coisas podem não ser, algum tempo nenhuma 

existia. Mas se tal fosse verdade, ainda agora nada existiria, 

pois o que não é só pode começar a existir por alguma 

coisa já existente; ora, nenhum existindo, é impossível 

que algum comece a existir e, portanto, nada existiria, o 

que, evidentemente, é falso.  Logo, nem todos os seres 

são possíveis, mas é forçoso que algum dentre eles seja 

necessário.  Ora, tudo o que é necessário ou tem de fora a 

causa de sua necessidade ou não a tem.  Mas não é possível 

proceder ao infinito nos seres necessários, que têm a causa 

da própria necessidade, como já se provou. Por onde,  

é forçoso admitir que um ser por si necessário, não tendo 

de fora a causa de sua necessidade, antes, sendo a causa 

da necessidade dos outros; e a tal ser, todos chamam Deus.

AQUINO, Tomás de. Suma teológica. Porto Alegre: Escola 

Superior de Teologia São Lourenço de Brindes,  

1980. I, q. 2, a.3, c.

Tal como na primeira e na segunda vias, o 
argumento da terceira é o mesmo, mudando somente 
o princípio. O princípio do movimento (primeira via) 
afirma que tudo o que se move é movido por outro 
ser. O princípio da causa eficiente (segunda via) 
prova que tudo o que existe só existe porque há 
uma causa eficiente que o produziu. O princípio da 
terceira via atesta que tudo o que existe é criado; 
sendo criado, é contingente (não tem em si a 
causa de sua própria existência), dependendo de 
outro ser, o ser necessário, para que possa existir.  
Se assim não fosse, hoje nada existiria, pois, se tudo 
é criado por outro ser, tendo então um início e um 
fim, antes de seu início, ele não existia, e, se não 
houvesse algo antes de seu início, que fosse a causa 
de sua existência, hoje também nada existiria, já 
que alguma vez nada existiu. Da mesma forma dos 
demais argumentos, se buscássemos saber qual é 
o ser necessário de todos os seres existentes, indo 
de um a outro, sempre compreendendo que o ser 
necessário o é em relação ao contingente, mas este 
é contingente porque também foi criado por outro 
que foi seu ser necessário, cairíamos num processo 
infinito que não resolveria o problema. Dessa forma, 
é forçoso acreditar que exista um primeiro ser 
necessário, que criou tudo e não foi criado por algo 
anterior, não sendo contingente, mas, pelo contrário, 
o único absolutamente necessário. Esse ser é Deus. 

iv) A quarta via ou via dos graus de perfeição:

[...] A quarta via procede dos graus que se encontram nas 
coisas. Assim, nelas se encontram em proporção maior 
e menor o bem, a verdade, a nobreza e outros atributos 
semelhantes. Ora, o maior e o menor se dizem de diversos 
atributos enquanto se aproximam de um máximo; assim, 
o mais cálido (quente) é o que mais se aproxima do 
maximamente cálido. Há, portanto, algo verdadeiríssimo, 
ótimo e nobilíssimo e, por conseguinte, maximamente 
ser; pois, as causas maximamente verdadeiras são 
maximamente seres, como diz o Filósofo [Aristóteles]. Ora, 
o que é maximamente tal, em um gênero, é assim causa 
de tudo o que esse gênero compreende; assim, o fogo, 
maximamente cálido, é causa de todos os cálidos, como 
no mesmo lugar se diz [em Aristóteles]. Logo, há um ser, 
causa do ser e da bondade, e de qualquer perfeição em 
tudo quanto existe, e chama-se Deus.

AQUINO, Tomás de. Suma teológica. Porto Alegre: Escola 

Superior de Teologia São Lourenço de Brindes,  

1980. I, q. 2, a.3, c.
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Triunfo de São Tomás de Aquino sobre os hereges, de Filippino 

Lippi. O filósofo está cercado por quatro figuras femininas que 

representam a filosofia, a astronomia, a teologia e a gramática.

Esse argumento ou via se distancia um pouco da 

argumentação presente nas vias anteriores. Neles 

Tomás de Aquino utiliza a ideia de qualidade que 

os seres podem ter. Para que se diga que um ser 

tem mais ou menos qualidade positiva, é necessário 

que se tenha um referencial. Dessa forma, um ser 

será mais ou menos belo em relação a outro ser, 

que é mais ou menos belo também em relação a 

um outro. Assim, se os seres têm ou não alguma 

qualidade positiva, sempre em relação a outros seres,  

é necessário acreditar que exista um ser com o 

máximo dessa qualidade para que seja o referencial 

máximo a partir do qual todos os outros serão 

qualificados. Esse ser é Deus, que é o máximo em 

bondade, beleza, justiça, etc. 

Frente A  
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v) A quinta via ou via do finalismo:

[...] A quinta via procede do governo das coisas. Pois, 

vemos que algumas, como os corpos naturais, carentes de 

conhecimento, operam em vista de um fim; o que se conclui 

de operarem sempre ou freqüentemente do mesmo modo 

para obterem a perfeição; donde resulta que chegam ao 

fim não pelo acaso, mas pela predisposição. Mas, os seres 

sem inteligência não tendem ao fim a menos que sejam 

dirigidos por um ente conhecedor e inteligente, como a 

flecha lançada pelo arqueiro. Logo, há um ser inteligente, 

pelo qual todas as coisas naturais se direcionam ao seu 

fim, e a que chamamos Deus.

AQUINO, Tomás de. Suma teológica. Porto Alegre:  

Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes,  

1980. I, q. 2, a.3, c.

O quinto argumento diz que existem seres 

inteligentes e seres não inteligentes. Esses seres 

não inteligentes, com exceção do homem, agem 

sempre da mesma forma, de modo a alcançar um 

fim para o qual foram criados. Ora, se eles têm 

um fim, mas, por outro lado, não são inteligentes, 

há de se acreditar que um ser superior, de suma 

inteligência, os criou e deu a cada um deles uma 

finalidade própria, tanto que agem sempre da 

mesma forma a fim de atingirem tal fim. Assim,  

é necessário acreditar que exista um ser, sumamente 

inteligente, que criou, direcionou e deu uma ordem, 

uma regularidade e uma finalidade a todos os seres 

não inteligentes. Esse ser é Deus. 

Com tais argumentos, utilizando os princípios e a lógica 

aristotélicos, Tomás de Aquino prova que Deus existe. Seu 

pensamento é extraordinário para seu tempo, pois parte de 

fundamentos físicos e naturais para alcançar a existência de 

um ser sobrenatural, Deus, o criador de tudo o que existe.

Sobre Tomás de Aquino, o Papa Paulo VI (1897-1978) 

afirmou: 

É tanta a penetração da genialidade do Doutor Angélico, 

tanto seu amor sincero à verdade e tanta a sua sabedoria 

na investigação, explicação e redução das questões à 

unidade das verdades mais profundas, que sua doutrina 

é um instrumento eficacíssimo para salvaguardar não 

somente os fundamentos da fé, mas também para tornar 

útil e certo o caminho a um santo progresso. 

Discurso à Pontifícia Universidade Gregoriana,  

12 mar. 1964.

Compartilhando desse raciocínio, Etienne Gilson  

(1884-1978), um dos maiores e mais respeitados estudiosos 

da filosofia medieval, pontuou:

De acordo com a ordem que decidimos seguir, convém 

partirmos de Deus. A demonstração de sua existência é 

necessária e possível. É necessária porque a existência 

de Deus não é evidente; a evidência só seria possível 

em semelhante matéria se tivéssemos uma noção 

adequada da essência divina; sua existência apareceria, 

então, como necessariamente incluída em sua essência. 

[...] Assim, o caminho direto que nos proporcionava o 

argumento ontológico de santo Anselmo nos é fechado; 

mas o que Aristóteles indicava permanece aberto para 

nós. Busquemos, pois, nas coisas sensíveis, cuja natureza 

é proporcional à nossa, um ponto de apoio para nos elevar 

a Deus. [...] Todas as provas tomistas põem em jogo 

dois elementos distintos: a constatação de uma realidade 

sensível que requer uma explicação e a afirmação de 

uma série causal de que essa realidade é a base e Deus, 

o topo. [...] Por mais diversos que sejam na aparência, 

esses “caminhos” em direção a Deus comunicam-se entre 

si por um elo secreto. Cada um deles parte, com efeito,  

da constatação de que, pelo menos sob um de seus 

aspectos, um determinado ser dado na realidade não 

contém em si a razão suficiente de sua própria existência.

GILSON, Etienne. A Filosofia na Idade Média.  

Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo:  

Martins Fontes, 2001. p. 658-660. 

O direito e a ética
Talvez a grande contribuição de Tomás de Aquino a toda 

a filosofia, representada em seu momento histórico (fins 

da Idade Média e ápice do pensamento escolástico), é a 

valorização do homem enquanto ser racional que habita um 

mundo que pode ser conhecido através de sua inteligência 

natural. Dessa forma, o filósofo também se preocupou 

com o homem numa sociedade real, constituída de seres 

imperfeitos que necessitam de leis para governar suas vidas 

e tornar possíveis a convivência e a retidão da vida cristã 

em comunidade. 

Por ser racional, o homem é capaz de conhecer o fim 

de todas as coisas existentes. Se os seres brutos, não 

inteligentes, são direcionados por Deus, que lhes dirige ao 

fim que Ele mesmo determinou, o homem, ao contrário, 

sendo inteligente, pode direcionar sua própria vida segundo 

seu livre-arbítrio, sua liberdade. É por meio dessa liberdade 

que o homem se dirige, ou não, para o fim pensado por Deus.  
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iii) Lei humana (lex humana): Essa lei, estreitamente 

ligada à lei natural, é o direito positivo, o ordenamento 

jurídico criado pelos homens. As leis que constituem 

tal ordenamento jurídico devem refletir a lei natural,  

e em última instância, a lei eterna. Segundo Tomás de 

Aquino, o homem tem uma natureza sociável, como 

acreditava Aristóteles, e as leis criadas serviriam para 

afastar o homem do mal, mesmo que fosse pela força 

ou pelo medo. Essa lei deve obedecer à vontade da 

comunidade, pois todos os homens são racionais e 

capazes de pensar o que é o bem e o que é o mal. 

Se alguma lei humana contrariar as leis divinas ou 

as naturais, elas podem ser desobedecidas, pois 

importam mais as leis dadas por Deus e manifestadas 

pela ordem natural do que as leis criadas pelos 

homens, pois estas podem ser falhas. Neste caso,  

as leis consideradas injustas não seriam leis, mas tão 

somente uma corrupção da lei, sendo mais violência 

do que leis.  

iv) Lei divina (lex divina): É a lei que está expressa 

nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Segundo 

Tomás de Aquino, as leis naturais e as humanas 

apenas possibilitam que o homem viva bem na Terra. 

Como o destino último do homem é a vida eterna 

ao lado de Deus, essas leis não servem como guia 

para tal fim, mas somente as leis ditas por Deus e 

reveladas nos Evangelhos. As leis divinas servem 

também como instrumento de correção das leis 

humanas. 

LEITURA COMPLEMENTAR

Neste texto, Umberto Eco situa importantes aspectos da 

filosofia tomista, empenhada em conciliar o cristianismo católico 

com uma visão mais racional do mundo.

O papel de Santo Tomás de Aquino

Platão e Agostinho tinham dito tudo o que era necessário para 

compreender os problemas da alma, mas quando se tratava de 

saber o que seja uma flor ou o nó nas tripas que os médicos de 

Salermo exploravam na barriga de um doen te, e por que era 

saudável respirar ar fresco numa noite de primavera, as coisas 

se tornavam obscuras. Tanto que era melhor conhecer as flores 

nas iluminuras dos visionários, ignorar que existiam tripas,  

e considerar as noites de primavera uma perigosa tentação. 

Desse modo, dividia-se a cultura euro péia, quando se entendia o 

céu, não se entendia a terra. Se alguém ainda qui sesse entender 

a terra deixando de lado o céu, a coisa ia mal. [...]

Por ser racional, o homem é capaz de compreender os 
princípios que o levarão para o bem e é capaz também de 
decidir segui-los. Considerando tais princípios, Tomás de 
Aquino dirá que existem quatro leis: a lei eterna, a lei natural, 
a lei humana e a lei divina. Falemos de cada uma delas:

Tomás de Aquino não se preocupou somente com teologia, mas 

também com a vida social e com o direito. Quais são as regras 

da vida em sociedade? Segundo ele, tais regras são dadas 

também por Deus.

i) Lei eterna (lex aeterna): É o plano racional de Deus, 
a ordem do universo como um todo, pela qual a 
sabedoria divina dirige o universo para o fim para o 
qual todas as coisas são criadas. A lei eterna constitui 
a própria razão divina que governa todo o universo.  
A eternidade da lei reflete a própria natureza 
atemporal de Deus. Essa lei não pode ser conhecida 
por todos os homens, mas somente por alguns poucos 
eleitos. Porém, uma parte dela é acessível a todos 
os homens devido à sua capacidade racional. A lei 
eterna é a fonte de todas as demais leis. 

ii) Lei natural (lex naturalis): A essência dessa lei está 
no preceito de que se deve “fazer o bem e se evitar 
o mal”. A lei natural, a manifestação da lei eterna 
na vida do mundo e do homem, são os preceitos e 
normas considerados parte da natureza dos seres.  
Segundo essa lei, o bem seria o que corresponde às 
inclinações naturais dos seres, e o justo seria tudo o 
que segue essas leis e não as contraria. Na lei natural, 
teríamos a preservação e a conservação da vida; a 
união dos seres, machos e fêmeas, para formação e 
proteção da prole; a busca da verdade; a participação 
na vida social; etc.

Frente A  
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A essa altura, os homens da razão aprendem dos árabes 

que há um antigo mestre (um grego) que poderia fornecer 

uma chave para unificar esses membros esparsos da cultura: 

Aristóteles. Aristóteles sabia falar de Deus, mas classificava os 

animais e as pedras, e se ocupava com o movimento dos astros. 

Aristóteles sabia lógica, preo cupava-se com psicologia, falava 

de física, classificava os sistemas políticos. Mas Aristóteles, 

sobretudo, oferecia as chaves (e Tomás nisso saberá tirar dele 

o máxi mo) para inverter a relação entre a essência das coisas  

(e isso significa aquela por ção das coisas que pode ser entendida 

e dita, mesmo quando as coisas não estão ali debaixo dos 

nossos olhos) e a matéria de que as coisas são feitas. [...]

Tomás não era nem herege nem revolucionário. Tem sido 

chamado de “concordista”. Para ele, tratava-se de afinar aquela 

que era a nova ciência com a ciência da revelação, e de mudar 

tudo para que nada mudasse.

Mas, nesse plano, ele aplica um extraordinário bom-senso 

e (mestre em sutilezas teológicas) uma grande aderência à 

realidade natural e ao equilíbrio terreno. Fique claro que Tomás 

não aristoteliza o cristianismo, mas cristianiza Aristóteles. 

Fique claro que nunca pensou que com a razão se pudesse 

enten der tudo, mas que tudo se compreende pela fé: só quis 

dizer que a fé não estava em desacordo com a razão, e que, 

portanto, era até possível dar-se ao luxo de raciocinar, saindo 

do universo da alucinação. E assim compreende-se por que na 

arquitetura de suas obras os capítulos principais falam apenas 

de Deus, dos anjos, da alma, da virtude, da vida eterna: mas 

no interior desses capítulos tudo encontra um lugar, mais que 

racional, “razoável”. [...]

Não se esqueça de que antes dele, quando se estudava o 

texto de um autor antigo, o comentador ou o copista, quando 

encontrava algo que não concordava com a religião revelada, 

ou apagava as frases “errôneas” ou as assinalava em senti do 

dubitativo, para pôr em guarda o leitor, ou as deslocavam para 

a margem. O que faz Tomás, por sua vez? Alinha as opiniões 

divergentes, esclarece o sentido de cada uma, questiona tudo, 

até o dado da revelação, enumera as objeções pos síveis, tenta 

a mediação final. Tudo deve ser feito em público, como pública 

era justamente a disputatio na sua época: entra em função o 

tribunal da razão.

Que depois, lendo com atenção, se descubra que em cada 

caso o dado de fé aca bava prevalecendo sobre qualquer outra 

coisa e guiava o deslindar da questão, ou seja, que Deus e a 

verdade revelada precediam e guiavam o movimento da razão 

laica, isso foi esclarecido pelos mais agudos e aficionados 

estudiosos tomistas, como Gilson. Nunca ninguém disse que 

Tomás era um Galileu. Tomás simplesmente fornece à Igreja 

um sistema doutrinário que a concilia com o mun do natural.

ECO, Umberto. Elogio de Santo Tomás de Aquino.  
In: Viagem na irrealidade cotidiana. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1984. p. 335-336 e 339-340.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

01. REDIJA um texto explicando a importância da 

Renascença Carolíngia para o ensino formal durante a 

Idade Média.

02. O problema central da Escolástica era o mesmo da 

Patrística: compreender racionalmente o que dizia a fé, 

a revelação.

REDIJA um texto explicando o que há de comum entre 

a Patrística e a Escolástica. 

03. Se é verdade que a verdade da fé cristã ultrapassa as 

capacidades da razão humana, nem por isso os princípios 

inatos naturalmente à razão podem estar em contradição 

com esta verdade sobrenatural.

AQUINO, São Tomás de. Suma contra os Gentios.  

In: Coleção Os Pensadores. São Paulo:  

Abril Cultural, v. VIII, 1973, p. 70. 

De acordo com a citação anterior e com base em outros 

conhecimentos sobre o assunto, REDIJA um texto 

explicando a relação entre esforço humano e revelação 

divina para São Tomás de Aquino.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

01. REDIJA um texto explicando a diferença entre os 

argumentos a posteriori e os argumentos a priori, 

elaborados por Anselmo de Cantuária para provar a 

existência de Deus. 

02. REDIJA um texto explicando a importância das 

universidades para o pensamento medieval no período 

da Escolástica. 

03. REDIJA um texto explicando a importância dos 

pensadores árabes Avicena e Averróis para a constituição 

do pensamento escolástico, principalmente em sua 

terceira fase. 

04. REDIJA um texto explicando a intenção essencial de 

Tomás de Aquino, ao elaborar os argumentos sobre 

a existência de Deus, e como estes argumentos 

funcionam como instrumento de legitimação da fé 

cristã. 
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05. Tomás não era nem herege nem revolucionário. 

Tem sido chamado de “concordista”. Para ele,  

tratava-se de afinar aquela que era a nova ciência 

com a ciência da revelação, e de mudar tudo para 

que nada mudasse. [...] Que depois, lendo com 

atenção, se descubra que, em cada caso, o dado de 

fé aca bava prevalecendo sobre qualquer outra coisa e 

guiava o deslindar da questão, ou seja, que Deus e a 

verdade revelada precediam e guiavam o movimento 

da razão laica, isso foi esclarecido pelos mais agudos 

e aficionados estudiosos tomistas, como Gilson. 

Nunca ninguém disse que Tomás era um Galileu. 

Tomás simplesmente fornece à Igreja um sistema 

doutrinário que a concilia com o mun do natural.

ECO, Umberto. Elogio de Santo Tomás de Aquino.  

In: Viagem na irrealidade cotidiana. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1984. p. 335-336 e 339-340.

REDIJA um texto explicando a seguinte afirmação: 

“Nunca ninguém disse que Tomás era um Galileu”.

06. Em sua teoria do conhecimento, Tomás de Aquino 

substitui a doutrina da iluminação divina pela da 

abstração, de raízes aristotélicas: a única fonte de 

conhecimento humano seria a realidade sensível, pois os 

objetos naturais encerrariam uma forma inteligível em 

potência, que se revela, porém, não aos sentidos que 

só podem captá-la individualmente, mas ao intelecto.

INÁCIO, Inês C.; LUCA, Tânia Regina de.  

O pensamento medieval. São Paulo:  

Ática, 1988. p. 74.

REDIJA um texto explicando a novidade trazida pela 

epistemologia tomista. 

07. Tampouco é inevitável que, se afirmarmos que Deus 

é exclusivamente ser ou existência, caiamos no erro 

daqueles que disseram que Deus é aquele ser universal, 

em virtude do qual todas as coisas existem formalmente. 

Com efeito, este ser que é Deus é de tal condição, que 

nada se lhe pode adicionar. [...] Por este motivo afirma-se  

no comentário à nona proposição do livro Sobre as 

Causas, que a individuação da causa primeira, a qual 

é puro ser, ocorre por causa da sua bondade. Assim 

como o ser comum em seu intelecto não inclui nenhuma 

adição, da mesma forma não inclui no seu intelecto 

qualquer precisão de adição, pois, se isto acontecesse, 

nada poderia ser compreendido como ser, se nele algo 

pudesse ser acrescentado.

AQUINO, Tomás de. O ente e a essência.  

In: BARAÚNA, Luiz João (trad.). Coleção Pensadores.  

São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 15. 

Com base na leitura do trecho anterior e em outros 

conhecimentos sobre o assunto, REDIJA um texto 

explicando por que, segundo Tomás de Aquino, Deus é 

Ato Puro. 

08. REDIJA um texto estabelecendo as relações hierárquicas 

existentes entre a lei eterna, a lei natural, a lei humana 

e a lei divina.

SEÇÃO ENEM

01. Embora a supracitada verdade da fé cristã exceda a 

capacidade da razão humana, os princípios que a razão 

tem postos em si pela natureza não podem ser contrários 

àquela verdade.

AQUINO, Tomás de. Suma ontra os Gentios.  

Tradução D. Odilão Moura e Ludgero Jaspers.  

Rev. Luis A. de Boni. Porto Alegre:  

EDPUCRS, 1996. I, VII, 1 (42). 

Tomás de Aquino não via contradição entre fé e razão, pois 

se a ideia é realmente verdade, ela não pode estar contra 

a revelação nem a razão humana, já que esta também 

foi dada por Deus. Desse modo, o homem, conhecedor 

da verdade, é entendido como

A) passivo diante da revelação dada por Deus e pela 

Igreja, uma vez que, como as verdades são eternas 

e imutáveis, estas só podem ser conhecidas pela 

concessão divina e nada mais.

B) pecador e, desse modo, por causa de sua natureza má,  

ele não pode alcançar as verdades divinas, pois estas 

estão além de sua capacidade.

C) pecador, porém com a capacidade de entender 

racionalmente as verdades divinas, desde que a razão 

não contrarie a fé.

D) filho de Deus, portanto capaz de alcançar as 

verdades sobre o mundo e da fé somente pela 

racionalidade, não necessitando, para isso, do 

auxílio divino. 

E) capaz de, pela ciência, alcançar um conhecimento 

do mundo que exceda a própria revelação, uma vez 

que as essências ou verdades estão nas coisas e são 

compreendidas pela investigação científica. 

Frente A  
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Fixação
01. A Renascença Carolíngia, um movimento iniciado 

por Carlos Magno, imperador do Sacro Império 

Romano-Germânico, teve como foco a questão 

da educação e do ensino durante a Idade Média.  

No início do século IX, Carlos Magno, com a ajuda 

do monge Alcuíno, fundou as escolas Palatinas, 

com o intuito de formar pessoas intelectualmente 

preparadas para assumirem cargos na 

administração pública. Dessa forma, juntamente 

à fundação das escolas, houve a organização do 

ensino, dividido em trivium e quadrivium. Esses 

fatores foram essenciais para que o conhecimento, 

mantido, até aquele momento, exclusivamente 

dentro dos mosteiros, pudesse ser difundido de 

forma mais ampla no mundo europeu. 

02. O grande e fundamental problema tratado 

na Idade Média diz respeito à relação entre 

fé e razão. Dessa forma, tanto no período da 

Patrística (séculos III a VIII) quanto no período 

da Escolástica (séculos IX a XV), a relação entre 

religião e filosofia foi a questão a ser respondida. 

Nesses dois momentos, observa-se a clara 

sobreposição da fé à razão, que servia somente 

como instrumento de explicação da fé. Se na 

Patrística o instrumento principal de explicação 

da fé foi o pensamento de Platão, na Escolástica, 

tal instrumento foi o pensamento de Aristóteles. 

De uma forma ou de outra, em ambas, buscou-se  

uma aproximação entre filosofia e religião 

com o intuito de que aquela oferecesse a 

esta instrumentos que pudessem garantir sua 

legitimidade também em relação à racionalidade 

filosófica. 

03. Santo Tomás de Aquino é o principal 

representante da Escolástica e o principal 

filósofo medieval. Inspirado em Aristóteles 

e contrário a Santo Agostinho, Tomás de 

Aquino acredita que o homem é dotado de 

uma inteligência natural que pode levá-lo ao 

conhecimento do mundo pela experiência e pela 

razão. No entanto, por ser um cristão coerente, 

não pode prescindir da verdade revelada.  

Assim, pode-se dizer que Tomás de Aquino faz 

concordar a filosofia aristotélica com a revelação 

divina. Se o homem tem uma inteligência, esta foi 

dada por Deus. Utilizando-se dela, não é possível 

ao homem encontrar verdades que estejam 

em contradição com aquilo que o próprio Deus 

determinou. Desse modo, o homem, esforçando-se  

para conhecer o mundo natural, alcançaria, em 

última instância, as próprias verdades divinas, 

pois estas não podem se contradizer. 

Propostos
01. Anselmo, um dos mais importantes pensadores 

da Escolástica, dedicou-se a elaborar argumentos 

que provassem, de forma lógica e racional,  

a existência de Deus. Com esse intuito, elaborou 

os argumentos a posteriori, que partem da 

existência de algo na realidade para se chegar 

à ideia da existência de Deus. Um exemplo é o 

quarto argumento que está relacionado aos graus 

de perfeição dos seres. Se os seres têm graus 

diversos de perfeição, ou seja, há aqueles que são 

mais ou menos justos ou belos, há de se considerar 

que existe um ser com o máximo de perfeição,  

e esse ser é Deus. Já o argumento ontológico,  

o mais importante de Anselmo, embora duramente 

criticado por outros pensadores, é uma prova a 

priori, ou seja, tem a intenção de provar que Deus 

existe por si mesmo, sem a necessidade de que 

algo garanta, pelo menos argumentativamente, 

sua existência. Esse argumento atesta que, para 

pensar em Deus, é necessária sua existência, 

pois se assim não fosse, ou seja, se ele não 

existisse, não seria possível nem mesmo  

pensá-lo. No entanto, já que é possível pensá-lo, 

necessariamente, Ele existe. 

02. As universidades tiveram um papel essencial 

na formação do pensamento escolástico. 

Se as escolas fundadas por Carlos Magno já 

representaram um avanço significativo em favor da 

cultura intelectual, as universidades, por gozarem 

de mais liberdade de pensamento, sobretudo 

pela presença do novo poder intelectual que 

surge representado pelos mestres, destacam-se  

como o grande feito do início do século XI. Uma 

contribuição importante das universidades foi 

o fato de terem proporcionado, pelo menos em 

seu início, aos jovens mais pobres, filhos de 

artesãos e de camponeses, a chance de estudar, 

o que representou um avanço social ímpar na 

história do pensamento ocidental. Porém, acima 

de todas essas contribuições, a grande novidade 

trazida pelas universidades foi o desenvolvimento 

do pensamento escolástico, que representou 

a tentativa, sempre crescente e cada vez mais 

apurada, de buscar o conhecimento pelo exercício 

da razão, mesmo que esta ainda estivesse presa 

às amarras da fé. 

03. Avicena e Averróis são os pensadores árabes de 

maior influência sobre o pensamento filosófico do 

Ocidente. Sabe-se que, devido aos acontecimentos 
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históricos ao longo dos primeiros séculos da Idade 

Média, a filosofia latina teve pouco contato com 

as obras de Platão e de Aristóteles. Ao contrário, 

o Oriente pôde se aprofundar nos estudos desses 

pensadores, em especial de Aristóteles. Dessa 

forma, com as invasões islâmicas no Ocidente, 

tais estudos e obras, já traduzidos para as 

línguas árabes, foram trazidos para as línguas do 

Ocidente pelas mãos dos orientais, dentre os mais 

importantes, Avicena e Averróis. Certamente,  

eles foram os principais responsáveis pela 

re-introdução do pensamento aristotélico no 

Ocidente, o que permitiu o desenvolvimento do 

chamado aristotelismo cristão, principalmente 

pelo trabalho espetacular de síntese entre 

cristianismo e aristotelismo realizado por Tomás 

de Aquino. 

04. Tomás de Aquino, o principal pensador medieval, 

tem, como função principal em sua filosofia, 

garantir que as verdades da fé se mantenham 

inabaláveis. Porém, para que isso aconteça, é 

necessário buscar na razão, atributo comum a 

todos os homens, a ferramenta adequada para 

alcançar seu objetivo. Ao elaborar as cinco provas 

da existência de Deus, ele parte da existência 

real dos seres para, por meio desta, chegar à 

existência divina, utilizando um argumento lógico 

irrefutável. Assim, nos cinco argumentos, Tomás 

atesta a necessidade da existência de Deus como 

fundamento da realidade da razão, a qual sem ele 

não existiria. 

05. Tomás de Aquino elaborou uma síntese entre o 

pensamento de Aristóteles, chamado de nova 

ciência, com a religião ou a ciência da revelação. 

Ao conciliar filosofia e cristianismo, a intenção 

de Tomás de Aquino era clara: fazer com que 

as verdades da fé continuassem irrefutáveis.  

Por esse motivo, não se pode dizer que Tomás 

foi um Galileu, pois ele não revolucionou o 

conhecimento tal como Galileu o fez ao corroborar 

o geocentrismo de Copérnico e propor um 

novo método científico para superar o método 

aristotélico, utilizado até então pelas ciências. 

Tomás de Aquino tão somente encontrou um 

caminho novo para deixar tudo continuar como 

estava, ou seja, para que todos os dados da fé 

continuassem incontestáveis, legitimando e 

justificando a religião cristã como verdade superior. 

Esse caminho novo foi justamente explicar a fé 

cristã por meio da filosofia aristotélica. 

06. Santo Tomás de Aquino, inspirado na filosofia 

aristotélica, inova ao defender a capacidade 

humana para encontrar as verdades sobre o 

mundo. Ao contrário de Santo Agostinho, que 

defenderá que só é possível conhecer por meio 

da iluminação divina, uma vez que o homem tem 

o mal em si e é incapaz de alcançar qualquer 

verdade por seus próprios méritos e esforços, 

Tomás de Aquino dirá que a mente humana 

pode sim, pela abstração nascida do processo 

indutivo, levar o homem às verdades sobre o 

mundo natural. Assim, conhecer os seres significa 

alcançar sua essência pela abstração. Tal visão 

representa também um olhar mais otimista sobre 

o homem, o qual, se na filosofia agostiniana é vil 

e somente pecador, na filosofia tomista, apesar de 

pecador, é capaz de algo bom, no caso, alcançar o 

conhecimento verdadeiro sobre o mundo natural 

e mesmo algumas verdades sobre Deus. 

07. Em Deus não pode haver mudança, uma vez 

que o que muda é imperfeito. A mutabilidade 

ocorre quando da transformação da potência 

em ato. Portanto, para que haja mudança, 

é necessário que o ser tenha a potência de se 

transformar, o que não é, absolutamente, o caso 

de Deus. A mutabilidade é característica dos 

seres imperfeitos, pois tudo o que se transforma é 

imperfeito. Assim, Deus não pode se transformar, 

pois seria imperfeito. Logo, Ele não possui 

potência, característica dos seres que podem 

se transformar, pois potência é justamente o 

conjunto de transformações possíveis ao ser. 

Conclui-se, portanto, que Deus é Ato Puro, uma 

vez que é impossível que se transforme ou mude. 

08. Segundo Tomás de Aquino, as leis são necessárias 

à vida humana em sociedade. A mais importante 

delas leis é a lei eterna, que representa a própria 

racionalidade divina em si mesma e que é 

parcialmente acessível a todos os homens. Abaixo 

dela, temos a lei divina, expressão da vontade de 

Deus por meio das Sagradas Escrituras, caminho 

que leva à salvação. Em seguida, encontra-se a 

lei natural, reflexo das anteriores, a qual está 

inscrita na natureza humana e dos outros seres, 

ditando o que estes devem fazer, como devem se 

comportar, segundo a natureza própria de cada um.  

Em última instância, está a lei humana, que 

constitui o direito positivo, criado pelo homem. 

Essa lei deve refletir a lei natural, que, por sua 

vez, reflete a lei divina e a lei eterna. 

Seção Enem
01. C
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