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Resumo: 
Este artigo discute questões relacionadas ao contexto histórico conhecido como 
Antiguidade Tardia a fim de compreender o processo de formação da estrutura de 
pensamento denominada Filosofia Medieval, especificamente os processos 
relacionados com a institucionalização da filosofia durante a dinastia Carolíngia, a 
Escolástica e o Neoplatonismo. A partir dessa contextualização, é abordada a vida e 
obra de um importante, embora pouco conhecido e estudado filósofo medieval, 
João Scoto Erígena. Este autor foi um destacado representante do Neoplatonismo 
Medieval, servindo de elo entre os neoplatônicos antigos e os escolásticos, bem 
como a filosofia do século XII em diante. Desse modo, contribui a refutar a ideia de 
uma Idade das Trevas, para o período denominado Idade Média. 
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Abstract: 
This article discusses issues related to the historical context known as Late 
Antiquity, in order to understand the process of formation of the structure of 
thought called Medieval Philosophy, specifically the processes related to the 
institutionalization of philosophy during the Carolingian dynasty, Scholastic and 
Neoplatonism. From this context, it discusses the life and work of an important, 
though little known and studied medieval philosopher, João Scoto Erígena. This 
author was a prominent representative of Medieval Neoplatonism, serving as a link 
between the ancient Neoplatonists and the scholastics, and the philosophy of the 
twelfth century onwards. Thus contributes to refute the idea of the Dark Ages, for 
the period called the Middle Ages. 
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Introdução 
 

Este artigo visa discutir algumas questões relacionadas com a construção do 
pensamento filosófico medieval, levando em consideração os aspectos sociais, 
culturais, econômicos e políticos do período conhecido com Antiguidade Tardia. 
Dessa forma, a partir do estudo do contexto do declínio e queda do Império 
Romano do Ocidente4, elencamos alguns elementos importantes para a 
compreensão do processo de construção de uma nova forma de pensamento, 
sintetizada, grosso modo, no grande campo conhecido como Filosofia Medieval. 

O seguinte trabalho utiliza termos e conceitos retirados da obra de Tzvetan 
Todorov (2010), o qual refuta a ideia do uso tradicional dos termos povos bárbaros 
e invasões bárbaras para denominar as sociedades e processos ocorridos entre os 
séculos III e V, situando esses termos em um campo de neutralidade a partir de 
denominações tais quais estrangeiros, periféricos, limítrofes, germânicos, recém-
chegados e migrações. Dessa forma, estes termos estarão substituindo as 
tradicionais fórmulas, pois concordando com Todorov, estas eram sociedades 
portadoras de culturas próprias, o que refuta a concepção de que estes povos eram 
nada mais do que selvagens, a partir da visão que valoriza a cultura romana em 
detrimento das outras culturas contemporâneas ao período. 

A partir da discussão do contexto histórico, é realizada uma breve análise 
sobre o processo de institucionalização da filosofia durante o período conhecido 
como ‘Renascimento Carolíngio’, pois as condições culturais e intelectuais haviam se 
preservado dentro dos mosteiros e abadias. Dessa forma, muitos eruditos vieram de 
outras partes da Europa para lecionar e difundir o conhecimento que havia sido 
salvaguardado, especialmente nas abadias de Reims, Tours, Charties e Axerre, na 
França. 

Neste novo movimento cultural, encontram-se as obras de João Scoto 
Erígena, irlandês de nascença, que, vindo para a Europa Continental, integra a corte 
de Carlos o Calvo, e passa a realizar traduções de obras greco-cristãs. Além de 
traduções, escreve um importante tratado a pedido dos bispos de Reims, refutando 
a ideia de dupla predestinação de Gottschalk. Com base no neoplatonismo, 
conjunto de ideias que incorpora ao seu pensamento, Erígena escreve a obra Da 
Divisão da Natureza. Neste tratado, que o autor divide em cinco livros, ele aborda o 
movimento dialético da natureza, partindo da ideia de que o homem primordial, 

                                                           
4 Os motivos da queda do Império Romano são controversos e não há uma historiografia definida e aceita 
como definitiva sobre esse processo. Há um debate que configura diferentes leituras sobre o que ocorreu. 
Dessa forma, utilizamos o termo queda do Império Romano, sustentado na atual historiografia sobre o tema, 
por Bryan Ward-Perkins, no livro La caída de Roma: y el fin de la civilización. 
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dividido de sua face divina, busca a redenção para no final dos tempos se tornar um 
com o Criador.  

Ademais, buscamos com esse artigo estabelecer algumas relações entre a 
História e a Filosofia, pois compreendemos que, durante o medievo, existiram 
raríssimos autores que se dedicaram exclusivamente ao estudo dos processos 
históricos. O que existe são muitos autores que escreveram sobre as concepções de 
filosofia, teologia e visão de mundo, características do período, e que são 
fundamentais para se compreender como se estrutura o pensamento filosófico 
medieval. 
 
 
A Antiguidade Tardia: transição da Antiguidade para a Idade Média 
 

O termo Antiguidade Tardia é apontado por Oliveira (1990) como um 
elemento importante para fixar os limites entre a Antiguidade e a Idade Média. 
Apesar do ano de 476, data da deposição de Romulus Augustulus - último 
Imperador Romano do Ocidente - por Odoacro, ser aceito como delimitação 
temporal pela esmagadora maioria dos livros didáticos de História, há um debate 
que contesta essa afirmação: além do ano de 476, é considerado também o ano de 
324, data em que o imperador Constantino assumiu o poder e criou condições 
favoráveis à difusão do cristianismo. Outros defendem o ano de 395 como limite, 
data da divisão definitiva do Império Romano. Qualquer que seja a opinião 
dominante, existe o reconhecimento de que desde o século III até o ano de 476 é a 
época em que o Império Romano do Ocidente se encontra em um período de 
decadência ou declínio, constituído por um tempo de transição, no qual ocorreram 
diversas mudanças na estrutura econômica, política e social da civilização romana. 

A constituição de sociedade desse período se dá entre um paradoxo, 
fundamentado no confronto entre as forças remanescentes da romanidade frente à 
fortificação dos costumes dos povos germânicos, segundo Jacques Le Goff, “o 
Ocidente medieval nasceu sobre as ruínas do mundo romano” (Le Goff, 1983: 27). 
Porém, a relação entre romanos e os outros povos que habitavam a Europa remonta 
a muito antes dos efeitos das migrações sobre o fim do Império Romano do 
Ocidente no século V. Deste modo, romanos e os estrangeiros relacionavam-se há 
séculos, seja por meio da guerra, religião ou de outras formas de interações entre 
essas sociedades.  

Roma, com o passar do tempo, apresentaria uma série de sintomas, 
provenientes dos problemas que surgiram a partir do século III, em especial 
problemas internos, pois a própria constituição da sociedade romana já era 
conflituosa, Le Goff denominou este momento como “A grande crise do século 
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III” (Le Goff, 1983: 28). Vale citar que durante esse período já haviam consideráveis 
traços de migrações germânicas. Esses elementos vão aproximar ainda mais os 
mundos romano e germânico, tornando-os complementares. A partir de então 
houve uma mudança profunda na utilização do espaço: anteriormente, as grandes 
cidades construíam o cenário do Império, com isso havia comércio e um fluxo 
constante de mercadorias e pessoas pelas rotas e estradas. Porém, a crise que se 
estendia desde o século III, enfraqueceu, em grande medida, essa característica 
marcante do Império Romano. Com o início das migrações, as cidades, retentoras 
de riquezas, foram os principais alvos dos recém-chegados, acentuando o processo 
de declínio dos centros urbanos. 

O declínio do Império Romano do Ocidente foi o desfecho de um longo 
processo que havia germinado no interior da sociedade. As migrações germânicas 
do século V foram um elemento importante para que ocorresse a derrocada romana, 
precipitando e acelerando as transformações que vinham ocorrendo em seu interior.  

Dessa forma, durante o século V, ocorre o desmantelamento da civilização 
mediterrânea ocidental, tanto social quanto politicamente. Os centros de cultura 
desaparecem sob a criteriosa destruição das cidades romanas pelos recém-chegados 
em todo o Ocidente.  Um questionamento realizado por Bréhier nos confronta com 
a dura realidade do período: “Em condições tão deploráveis, como puderam 
continuar os estudos até a época carolíngia?” (Bréhier, 1977: 9). Um aspecto do 
período final da civilização romana pode nos ajudar a compreender essa questão. 
Nos anos finais do Império, os romanos buscavam cada vez menos a cultura 
intelectual per se, do que o desenvolvimento de uma cultura espiritual.  

Do choque entre estrangeiros e romanos surgiu a Idade Média, um período 
pautado na herança da antiga Roma e nos novos traços dos povos periféricos. Neste 
período de fusão das culturas, uma nova ordem se estabeleceu no mundo ocidental, 
que não era romano nem estrangeiro, dificultando o trabalho de delimitar ao certo o 
que havia pertencido aos romanos ou foi contribuição dos outros que não eram 
romanos. O que remanesce da cultura intelectual é levado a buscar refúgio nas 
comunidades cristãs e nos monastérios, o que torna a cultura intelectual submissa à 
vida religiosa. As reflexões filosóficas passam a representar os anseios e temores em 
relação a condição e destino humanos. O Cristianismo apresenta uma leitura que 
relaciona fé e razão, com considerações que resultaram na escrita de Comentários e 
Diálogos por todo o período do medievo. A Igreja foi um elemento que resistiu às 
novas conjecturas, apesar de toda a aparente destruição causada pelas migrações, 
buscando se reorganizar em um mundo desorganizado. No entanto, em seu início, a 
cristianização encontrou grande dificuldade na evangelização dos povos pagãos, de 
modo tal que coube aos apologetas do século II e III “a tarefa de mostrar que a 
mensagem de Cristo, além de representar o cumprimento das profecias do Antigo 

http://www.revistarodadafortuna.com/


 
76 

Santos, Ederson Fernando Milan dos; Benetti, Fabiana; Galante, Márcio Augusto. 
Escolástica e Neoplatonismo durante o século IX 

a partir de comentários da obra de João Scoto Erígena 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2016, Volume 5, Número 1, pp. 72-88. ISSN: 2014-7430 

Testamento, oferecia à razão soluções mais profundas do que as de qualquer 
filosofia” (Boehner e Gilson, 2003: 25) 

Hilário Franco Junior (2006), sobre a Igreja Católica no período, afirma que 
nos primeiros tempos a Igreja estava envolvida em uma contradição, que seria a 
base de seu poder durante a Idade Média. Essa contradição se pautava em dois 
aspectos: de um lado, a Igreja negava diversos aspectos da civilização romana 
enquanto criava as condições de aproximação com os germânicos; de outro lado, 
preservava vários elementos da romanidade, tendo em vista a consolidação do seu 
papel no meio populacional do Império. Nesse duplo movimento de negação e 
preservação dos elementos da civilização romana, a Igreja buscava a integração entre 
os povos germânicos e a população do Império Romano. Assim, nesse processo, os 
bispos acabaram por integrar funções além da religiosa, em especial as de ordem 
política. Para Le Goff “[...] querendo servir-se uns dos outros, os reis e os bispos 
acabaram por se neutralizar e paralisar mutuamente: a Igreja procurava conduzir o 
Estado e os reis procuravam dirigir a Igreja” (Le Goff, 1983: 61), forte caraterística 
da Idade Média. 

Por fim, é possível assegurar que os estrangeiros se utilizaram o quanto 
puderam do que o Império Romano poderia oferecer ou deixou de herança, seja na 
cultura ou na política, de modo que é possível observar as características dessa 
primeira etapa das migrações na preservação das várias heranças do Império 
Romano, na formulação de monarquias rudimentares, na acentuação da divisão 
social entre potentiores (senhores) e humiliores (servos e camponeses) e o embate entre 
cristãos e pagãos. 

A partir dessas características que compunham esse cenário pós-declínio do 
Império Romano do Ocidente, estruturam-se as fundações que possibilitaram o 
desenvolvimento da Filosofia Medieval. Assim, veremos alguns elementos que 
constituem esse campo. 

 
Filosofia Medieval: não como um período de luzes, mas não como um 
período de trevas 
 

A Filosofia Medieval é um campo em discussão. Afirma Theo Kobusch (2000) 
que sem a filosofia da Idade Média, ou considerando especificamente, sem os 
filósofos que viveram nesse período, não seríamos a civilização que conhecemos 
hoje. Existem debates que questionam se de fato podem ser designados como 
filosofia os Comentários, Sentenças e Sumas, Glosas e Tratados. Porém, mesmo que 
considerados como filosóficos, os autores desse período não recebiam a designação 
de filósofos, estando reservada esta aos sábios da Antiguidade. Os eruditos 
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medievais usualmente eram conhecidos como filosofantes, sendo o pensamento 
filosófico medieval confundido com a teologia e por vezes, representado como tal. 
Uma das proposições de Kobusch afirma que "não entenderemos nada da filosofia 
da Idade Média se não aprendermos a perguntar como ela compreendia a si mesma" 
(Kobusch, 2000: 18). Segundo o autor, uma das maiores dificuldades se encontra em 
estabelecer um limite entre a Antiguidade e a Idade Média, e ele acredita que essa 
transição é mais complicada do que a transição entre a filosofia da Idade Média e a 
filosofia da Idade Moderna. Essa cisão temporal surge como necessidade do homem 
em estabelecer rupturas, a fim de compor unidades de tempo compartimentalizadas 
e visíveis, passíveis de análise, específicas e fragmentadas. 

A maior dificuldade de transição entre a Antiguidade e a Idade Média, segundo 
Kobusch, está no fato de que o pensamento não-cristão se dilui no pensamento 
cristão, sem grandes rupturas ou transições. Dessa forma, ocorre que “o 
pensamento cristão entende a si mesmo no sentido da filosofia antiga e, em 
comparação com as escolas filosóficas em particular, vê-se como uma filosofia 
melhor, como ‘verdadeira’ filosofia” (Kobusch, 2000: 22). 

Félicien Challaye (1966) entende a filosofia medieval como um período de 
transição entre as filosofias da Antiguidade e as chamadas filosofias modernas. Para 
o autor, o pensamento medieval é dominado pela religião5, que alcançou seu triunfo 
no século IV. Essa religião, representada pelo Cristianismo, se tornou uma força 
pública quando o Imperador Teodósio a institui como religião oficial do Império no 
ano de 380, segundo o Édito de Tessalônica. De acordo com Challaye, o 
Cristianismo entendido como religião possui em sua doutrina um determinado 
número de ideias filosóficas. Essa característica é compartilhada por outras religiões, 
que trazem em seu cerne um corpo filosófico próprio. 

Essa ideia é encontrada na obra de Gilson e Boehner (2003), que em seu livro, 
História da Filosofia Cristã, afirmam o fato de que a história é defrontada inúmeras 
vezes por sistemas filosóficos que possuem um caráter distintivo proveniente da fé 
cristã. Esse sistema filosófico é distinto de outros grupos de sistemas, tais como o 
helênico, o latino, chinês, islâmicos, apenas alguns exemplos citados pelos autores. 
Assim, apesar de divergências no meio desse sistema, ele constitui um todo 
fundamentalmente unitário. Conforme os autores, desde os tempos apostólicos até 
os nossos dias, esse corpo filosófico recebe o nome de filosofia cristã. 

                                                           
5 Boehner e Gilson indicam que o cristianismo não emerge como uma filosofia, mas sim como uma religião, 
cujo fundamento está na mensagem divina de redenção aos homens. Se a filosofia coloca o homem na origem 
das suas especulações, entendendo nos próprios elementos humanos a causa de sua sabedoria e educação 
moral, a religião Cristã tem Deus como o ponto de partida, sendo Ele a causa da vida do homem no mundo e 
Aquele que proporciona aos homens a graça da salvação, possível de ser alcançada por meio de um bom 
direcionamento moral e espiritual. Segundo os autores, “não obstante isso porém, ele deu origem a um 
movimento filosófico de proporções gigantescas” (Boehner e Gilson, 2003: 12-13). 
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A doutrina cristã entre os séculos II e VI se constitui conservando um grande 
número de elementos do judaísmo e absorve e assimila o máximo possível da 
filosofia grega, em especial do pensamento de Platão. Esse período ficou conhecido 
como Patrística, pois os representantes desta doutrina foram os padres da Igreja. O 
mais conhecido é Santo Agostinho (345-430), pagão convertido ao Cristianismo, o 
qual escreveu diversas obras, tais como Confissões e Cidade de Deus. 

Uma escola de importância dentro da filosofia medieval foi o neoplatonismo, 
que tem sua origem estabelecida em meados do século III depois de Cristo. Nesse 
período, a vida intelectual do mundo conhecido se dava em Alexandria, polo 
cultural do ocidente sob proteção romana. A cidade contava com influência secular 
na transição de pensadores e dessa forma era munida de um grande acervo de 
documentos, tais como a famosa Biblioteca de Alexandria e as doações dos textos 
de Aristóteles.  

Em Alexandria convergiram o conhecimento Egípcio, Helênico e Romano. O 
platonismo, aristotelismo, ceticismo, epicurismo e o estoicismo beberam de suas 
relações com Alexandria, e podemos considerar essa cidade como o berço do 
neoplatonismo. No contexto mais amplo ao de Alexandria vale destacar alguns 
elementos de grande importância que permeavam o período. O primeiro grande 
destaque é que no século III depois de Cristo, o Império Romano encontra-se em 
declínio, conforme discutido anteriormente, e que a sua intermitente divisão em 
Ocidente e Oriente é apenas um sintoma de uma crise maior. Esse contexto é onde 
se desdobra outra crise do mundo antigo, o antagonismo entre os pagãos e os 
cristãos.  

Há controvérsias sobre qual erudito, de fato, deu início ao desenvolvimento 
do neoplatonismo no contexto da Antiguidade. Um dos autores reconhecidos e 
importantes nessa doutrina é Plotino (aprox. 204-270), que teve suas influências em 
Alexandria, onde foi pupilo de Ammonius Saccus (ou Amonios Sacas) um grande 
leitor dos pensamentos de Platão em sua época. Porém, foi em Roma que Plotino se 
estabeleceu, abrindo uma escola de pensamento filosófico, unindo-se às práticas 
ascéticas. Porfírio (aprox. 234-305), aluno de Plotino, anotou e publicou seus cursos, 
um conjunto que compreende as seis Enéadas, reunião de textos em que se 
encontram as principais contribuições de Plotino para o neoplatonismo e também 
para os seus sucessores. A principal ideia de Plotino é uma oposição ao pensamento 
dualista de Platão. Em sua ideia, o neoplatonista afirma que no lugar do dualismo se 
firmaria, na realidade, um monismo idealista, que se encontra na ideia do Uno. 

O fim do neoplatonismo, bem como da corrente de pensamento grego em 
geral, de acordo com José Alcina Clota (1989), situa-se no instante em que 
Justiniano encerra as atividades da Escola Filosófica de Atenas, no ano de 529. 
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Dessa forma, se encerrou um ciclo da filosofia grega que terá seus continuadores 
nos pensadores do Ocidente e do Império Bizantino. 

O período posterior à queda do Império Romano do Ocidente, do início do 
século V até aproximadamente o ano 800 depois de Cristo, segundo Franca (1965), 
foi para a Europa um período de ignorância e trevas. As sociedades germânicas 
criaram novas condições políticas e sociais, sendo que não eram favoráveis ao 
desenvolvimento e manutenção da cultura intelectual. Após a morte de Santo 
Agostinho, a própria Igreja focou seus esforços na tentativa de cristianizar as hordas 
estrangeiras. 

Com as migrações ocorridas no início da Idade Média, as letras e as ciências 
passaram a ser do domínio dos mosteiros e abadias, que conservaram os tesouros 
intelectuais da Antiguidade. A Irlanda foi um dos mais importantes centros de 
consolidação da cultura clássica, difundido o conhecimento salvaguardado pelos 
monges irlandeses para o restante da Europa. Franca afirma que “A Irlanda, que 
preservada, desde sua conversão ao cristianismo, das invasões bárbaras, tinha 
mantido as antigas tradições científicas, subministrou à Europa Continental os 
primeiros mestres” (Franca, 1965: 89). 

Dessa forma, poucos pensadores encontraram destaque nesse período, entre 
eles Pseudo-Dionísio, Cassiodoro (477-570), Severino Boécio (480-526) e S. João 
Damasceno (m. 749). Boécio e Damasceno são dois personagens importantes 
dentro desse contexto, considerados como representantes da transição para a 
filosofia escolástica, segundo relata Franca. Boécio inicialmente realizou traduções 
de textos clássicos gregos, tais como o Organon de Aristóteles e o Isagoge de Porfírio, 
sendo que algumas dessas traduções, por vezes, acompanhavam seus próprios 
comentários sobre as obras. Escreveu alguns tratados de lógica, que abordam em 
primazia o estudo do silogismo. Damasceno buscou uma sistematização da teologia, 
servindo-se para isso de doutrinas peripatéticas6. 

Carlos Magno foi um dos maiores incentivadores às letras e às artes de sua 
época, avivando o gosto pela literatura e ciências, recomendando a fundação de 
escolas por todo o Império Carolíngio, a partir do ano de 787. As escolas fundadas 
se dividiam em três classes: as monacais, anexas aos mosteiros; as catedrais, anexas às 
sedes episcopais, estas divididas em duas seções: uma para religiosos e outra para 
seculares; e as palatinas, abertas nas cortes e guiadas por eclesiásticos, usufruídas 
tanto por clérigos como por leigos. As mais célebres escolas do período são: York, 

                                                           
6 Escola fundada por Aristóteles, em 335 antes de Cristo, tendo como principais membros Estratão de 
Lampsaco; Teofrasto; Temístio, Aristóxeno de Tarento; Sátiro, o Peripatético; Eudemo de Rodes, entre 
outros. 
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na Inglaterra; Fulda, na Germânia; Tours, Auxerre, Cluny, Chartes e Reims, na 
França. 

De acordo com Pépin (1983), Carlos Magno encontrou problemas para 
institucionalizar e organizar essa estrutura de ensino, pois na Europa Ocidental não 
havia uma quantidade suficiente de mestres e conselheiros que pudessem lecionar, 
sendo obrigado a recorrer a eruditos estrangeiros. Alcuíno (730-806), oriundo da 
Inglaterra, foi o principal colaborador de Carlos Magno nesse sentido. Apesar da sua 
autoria constar em algumas obras, a principal função de Alcuíno e sua decorrente 
importância são originárias da sua ação organizadora das escolas dentro do reinado 
de Carlos Magno. Sobre Alcuíno, afirma Bréhier (1977) que seu “[...] nome 
simboliza quase todo o renascimento intelectual intentado pelo rei dos francos” 
(Bréhier, 1977: 22). 

Assim, a partir do século VII, ocorre na Europa Ocidental um renascimento 
literário e filosófico, o que derruba o mito de obscurantismo e ignorância da Idade 
Média, que afirma que é apenas na Renascença que o homem retoma os valores 
clássicos e constrói o pensamento moderno. O início do movimento intelectual da 
Idade Média encontra obstáculos, mas lentamente vai se firmando em seu 
desenvolvimento. 

Foi durante o reinado de Carlos Magno que ocorreu a elevação da filosofia 
como categoria de estudo. Enquanto disciplina, aponta Kobusch (2000) que a 
institucionalização da filosofia durante o medievo tem seu início com a filosofia 
escolástica. A Admonitio generalis, uma espécie de Carta Magna da filosofia 
eclesiástica, foi expedida por Carlos Magno no ano de 789. A Escolástica medieval, 
diante de tal prerrogativa, é uma institucionalização política, sendo que, dentro das 
correntes de pensamento filosófico do medievo, é entendida como extremamente 
relevante para compreender o pensamento do período. 

A Escolástica é a filosofia ensinada nas escolas medievais do Ocidente 
europeu. Etimologicamente, o termo vem de schola, que significa escola e scholasticus 
que significa mestre-escola. Segundo Franca (1965), a Escolástica possui várias 
definições: alguns a definem pelo método silogístico, outros a definem pelas relações 
com a teologia, outros pela tecnologia da linguagem peripatética. Encontra-se em 
Boehner e Gilson, uma definição que, segundo os autores, independe dos diversos 
juízos de valor, que consiste em definir a Escolástica a partir do sentido que lhe já 
era atribuído na Idade Média: “chama-se ‘escolástico’ todo professor que lecionava 
numa escola, ou possui a ciência ensinada nas escolas. Aplicado, pois, à filosofia, o 
termo Escolástica designa a filosofia ministrada nas escolas cristãs” (Boehner e 
Gilson, 2003: 226). 
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Conforme aponta Challaye, “partindo da ideia de que a verdade está contida 
nos textos sagrados e nos dogmas da Igreja, a Escolástica se propõe a ajudar a 
compreender e a fazer compreender esses dados da fé” (Challaye, 1966: 81). Aqui, o 
que se entende é que a razão não é diametralmente oposta às visões da revelação 
divina. É necessário um esforço para que ocorra a conciliação entre a fé e a razão, 
porém, estando a razão submetida a fé, quando do conflito entre as duas. 

Apesar de operarem sobre um núcleo comum de teses que caracterizam a 
Escolástica, os grandes filósofos medievais apresentam estudos e leituras distintas, 
que carregam a marca de sua própria individualidade. Estas interpretações próprias, 
por vezes, apresentam diferenças profundas entre si, podendo inclusive ser 
antagônicas. Uma das principais características da Escolástica está na busca da 
construção da síntese geral do saber humano, assim como a orientação aristotélica 
de suas prerrogativas, além da harmonia de suas teses com as doutrinas da teologia 
cristã. Segundo Franca (1965), a Escolástica é dividida em três períodos: a formação 
e desenvolvimento, do século IX ao XII; o apogeu, durante o século XIII; e a 
decadência, entre os séculos XIV e XVII. 
 
 
João Scoto Erígena: Escolástica e Neoplatonismo 
 

O neoplatonismo foi discutido na Filosofia Medieval, de um modo muito 
significante, por João Scoto Erígena (aprox. 810-877) e adaptado por ele às teses 
medievais. Segundo Clota, o neoplatonismo que se impôs no Oriente era da 
corrente procliana, enquanto no Ocidente, o neoplatonismo que predominou foi o 
da corrente porfiriana, traduzida para o latim por Erígena. Pouco se conhece sobre 
sua origem, conforme aponta Moran (2000), sua educação provavelmente se deu em 
tradição monástica irlandesa, onde adquiriu seus primeiros conhecimentos de grego, 
algo notável para a época, o que permitiu o acesso a uma tradição greco-cristã que 
permanecia desconhecida na Europa Ocidental. 

Inserido no processo de renascimento instituído por Carlos Magno, Erígena é 
denominado por Pépin de “pensador genial” (Pépin, 1983: 100). Chega à corte do 
rei Carlos, o Calvo, entre o ano de 840 e 847, para atuar como professor. Foi um, 
entre os “Scotus” (irlandês), a ensinar na Europa e participar do processo de 
renascimento cultural. Provavelmente um fator que contribuiu para sua viagem à 
Europa foram as invasões dos vikings, que nesse período começaram uma onda de 
destruição dos mosteiros irlandeses. 

Segundo Pépin (1983), seu primeiro escrito é um comentário de uma obra do 
começo do século V, intitulada As Bodas de Mercúrio e de Filologia, de autoria de 
Marciano Capela. Essa obra teve uma grande influência durante toda a Idade Média, 
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porém o grande encontro se deu com as obras de Pseudo-Dionísio, que foram 
traduzidas por ele para o latim. Da mesma forma, traduziu os livros de Gregório de 
Nissa e de Máximo o Confessor. Bréhier (1977) aponta que as traduções de Erígena, 
assim como diversas outras do período são de extrema fidelidade. 

Logo em seguida às traduções de Marciano Capela, Erígena compõe um 
tratado, intitulado Da Predestinação, escrito em 851. Também realiza comentários 
sobre o Evangelho Segundo São João e a Hierarquia Celeste, de Pseudo-Dionísio. Além 
disso, comenta as obras de Ambrósio e Agostinho, focando nas fontes gregas que 
estão em evidência nas obras dos dois autores. Segundo Bréhier (1977), o Corpus 
aeropagiticum foi uma das mais importantes fontes da concepção neoplatônica das 
coisas, que se encontra na obra de Erígena. 

A obra Da Predestinação (Da divina praedestinatione) foi solicitada à Erígena pelo 
arcebispo Hincmar de Reims e pelo bispo Pardulus de Laon, como resposta ao 
monge Gottschalk (806-868), que defendera a ideia da dupla predestinação. De 
acordo com Bréhier, para o monge há uma dupla predestinação, a dos eleitos e dos 
condenados. Dessa forma, a predestinação divina concedia aos eleitos a salvação e a 
vida eterna, enquanto os condenados estavam destinados a cair na blasfêmia e no 
sacrilégio, resultando nos suplícios eternos. Essa prerrogativa afirmava que tanto as 
boas obras como a ortodoxia eram sem sentido, pois Deus, em sua predestinação, 
levava os homens ao pecado. 

Partindo dos apontamentos de Santo Agostinho, Erígena não aceita a 
separação entre filosofia e religião7, sendo que, para ele, a verdadeira religião é a 
verdadeira filosofia e a verdadeira filosofia é a verdadeira religião, e assim, refuta 
Gottschalk mediante especulações sobre a essência divina. Afirma Bréhier que “A 
dupla predestinação é, antes de tudo, contrária à unidade da essência divina: uma 
única e mesma causa não pode provocar o pecado” (Bréhier, 1977: 25). A obra de 
Erígena, grosso modo, afirma que “Deus, que é o Bem, não pode ser causa do 

                                                           
7 Boehner e Gilson (2003: 230-232), explicam a importância da relação entre razão e fé no pensamento de 
Erígena, partindo da observação de que o autor tem, em seu pensamento, um conceito muito bem 
determinado de fé e revelação. Como ponto de partida, Erígena apresenta uma ideia de prioridade temporal 
da fé com relação à razão. Segundo ele, embora a ânsia pelo saber seja inata no homem, a satisfação deste 
desejo só será conhecida ao homem após a vinda de Cristo ao mundo. Antes de Cristo os homens só 
descobriram o acesso ao conhecimento pela via da razão natural, foi por meio da razão que formularam 
conhecimentos sobre a natureza e sobre o Criador.  A partir do momento em que ocorre a Encarnação, 
Cristo convida os homens a saciar sua sede na fonte da fé, que é, então, o elo entre os homens e Cristo. Para 
Erígena, é preciso que os homens aceitem a revelação que está contida nas Escrituras. Esta aceitação só é 
possível por meio da fé, e mais, após o momento em que os homens aceitam a Revelação de Deus, todo 
conhecimento deve se iniciar por um ato de fé. Esta concepção do autor, não exclui a importância da razão, 
ao contrário disto, Erígena dá a ela um novo estatuto, que consiste em servir à fé como auxiliar na 
compreensão da própria verdade, uma auxiliar importante para uma correta interpretação da revelação. 
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pecado, que é um simples nada. A redenção será seguida da união de todos os seres 
entre si e de sua reabsorção em Deus” (Challaye, 1966: 83). 

Moran (2000) aponta que Da Predestinação seria a primeira contribuição 
significativa de Erígena e apresenta uma análise sobre a dialética de termos 
importantes da teologia, relacionados com o uso da razão. Essa seria uma 
característica marcante da obra de Erígena, que também realizou um procedimento 
extremamente peculiar para o período, ao dar mais valor para o procedimento 
comprobatório do que a citações da Bíblia. 

A sua obra capital, é, conforme aponta Pépin (1983), um tratado em cinco 
livros Da Divisão da Natureza (De Divisione naturae, também conhecidos pelo nome de 
Periphyseon), escritos entre 862 e 866, que seguem as perspectivas da filosofia 
neoplatônica. As ideias expressas nesses livros fizeram com que Erígena fosse 
condenado diversas vezes pela Igreja, o que não o fez sair da ortodoxia. Segundo 
afirma Pépin, para Erígena, “um conflito entre a autoridade verdadeira e a reta razão 
não pode ter lugar, já que uma e outra provêm da sabedoria divina” (Pépin, 1983: 
100). De acordo com Bréhier (1977), Erígena é a síntese da igreja da Irlanda, que 
muitas vezes manifestou sua independência em relação a Roma. 

Um elemento dessa obra de Erígena, citado por Pépin (1983), é o movimento 
dialético, caracterizado por dois movimentos complementares e inversos. Um desses 
movimentos procede da unidade suprema à multiplicidade dos gêneros, das espécies 
e dos indivíduos. O outro retorna da multiplicidade à unidade. Utilizando esse 
modelo para estudar o processo de “divisão da natureza”, Erígena apresenta quatro 
elementos que se distinguem no universo: o primeiro afirma que a natureza cria e 
não é criada, ou seja, Deus; o segundo aponta que a natureza que é criada e que cria, 
assim sendo, as causas e ideias primeiras; o terceiro diz que a natureza é criada e que 
não cria, representado pelos efeitos temporais; o quarto,  e último, afirma que a 
natureza não cria e não é criada, dessa forma, a nulidade, a não-essência. 

Essa divisão, porém, não é imutável e nem definitiva, sendo necessário 
adicionar, inclusive, um movimento reunificador. As proposições 1 e 4 representam 
um mesmo ser, Deus, considerado como a causa e o fim de todas as coisas, 
inescrutavelmente; as preposições 2 e 3 são correspondentes às ideias-arquétipos, 
representando todas as coisas e todos os seres. Reduzidos assim a uma dualidade, 
embora essa por si mesma também não seja definitiva e imutável, o movimento 
dialético em processo irá reduzir à unidade o Criador e criatura. 

Pépin (1983) diz que essa dupla dialética representa, para Erígena, uma visão 
do progresso da História sagrada. Dessa forma, o homem é criado a partir do estado 
primordial pelo Verbo, sendo esta natureza, no estado puro, significada pelo Paraíso 
terrestre, sem matéria. Nessa realidade, o pecado é cometido e introduz a divisão do 
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homem, porém, não esfacela o aspecto divino à semelhança de Deus, pois a alma 
mantém sintonia com a Trindade a partir das três faculdades que lhe são inerentes e 
relacionadas entre si. A alma humana cria o corpo à sua própria imagem, sendo que 
isso marca o extremo da divisão. Nesse momento se inicia o movimento de retorno 
e reunificação à natureza original do homem, já realizado pela ação da Encarnação 
do Verbo. Assim, a representação da reascensão universal no final dos tempos se 
dará pela transformação do corpo em espírito e a natureza humana estará 
novamente no estado primordial, antes de ser unida com Deus. O próprio inferno 
irá se reabsorver no ventre da divindade, que reconduz todas as coisas para si. 

Segundo Bréhier (1977), esse é o enigma do homem, sua manifestação em um 
duplo ser, um animal com sentidos e paixões se sobrepondo ao animal através da 
inteligência e da razão. O homem primordial, anterior ao pecado, é conhecedor de si 
mesmo e de todas as coisas, toda criatura está nele e isso o compreende como o 
elemento de retorno de todas as coisas a Deus. A queda e a expulsão do Paraíso têm 
por intuito rebaixá-lo a animalidade presente nele mesmo, porém, sem perder o foco 
de sua essência, que é divina. Disto vem a necessidade da redenção do homem, que 
o reestabelecerá ao seu estado primordial no momento que o mundo material seria 
obliterado e todas as coisas encontrariam a espiritualização. 

Para Moran (2000), Erígena caracteriza o Periphyseon como um estudo sobre a 
natureza, a partir da discussão do conceito de “fisiologia”. O autor afirma que a 
designação de natureza é utilizada para abarcar todo o campo cosmológico, pois não 
é restrito à designação de natureza criada, mas se expande para abranger o criador 
divino. A natureza é compreendida como a totalidade de todas as coisas, tanto das 
que são, como das coisas que não são. 

Essas são lições que Erígena aprendeu com Pseudo-Dionísio, sendo que este 
último afirmava, segundo Pépin, que “[...] Deus é incognoscível, inominável, 
superior em essência, tudo o que pode se fazer a seu respeito é atribuir-lhe as 
perfeições da criatura, modificando cada uma dela com um prefixo hiperbólico” 
(Pépin, 1983: 102). De acordo com Moran, ao traduzir as obras do Pseudo-Dionísio, 
por volta de 860, Erígena assumiu a teologia afirmativa e negativa deste. Segundo 
Moran, “De acordo com essa visão teológica, asserções negativas atinentes a Deus 
são vistas como mais verdadeiras, melhores e mais prováveis do que afirmações” 
(Moran, 2000: 28). 

Conforme aponta Bréhier (1997), Erígena não é um simples compilador, como 
foram muitos antes dele. Sua obra apresenta um pensamento independente e firme, 
a partir de um bom uso das fontes, sem que estas controlassem sua escrita. Não é 
apenas um emaranhado de pensamentos oriundos de Santo Agostinho e Pseudo-
Dionísio, mas sim, proveniente de uma reflexão que busca dar conta de solucionar 
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uma questão que dominou o pensamento medieval, o contraste entre a imagem 
cristã e a imagem neoplatônica do universo. 

Essas estruturas de pensamento são, em sua essência, teocêntricas e 
apresentam um duplo movimento: demonstram como as coisas se deslocam em seu 
início e a inevitabilidade de seu retorno no fim. Segundo Bréhier (1977), o 
pensamento cristão mostra que a continuidade desses momentos é parte de um 
emaranhado de acontecimentos independentes, mas parte do livre-arbítrio, desde a 
criação e queda do homem, até sua redenção e bem-aventurança. Já para o 
pensamento neoplatônico, esses momentos derivam de uma necessidade natural 
eterna, que começa com o afastamento do princípio a partir da divisão até o retorno 
ao singular, quando a divisão dá lugar à unidade absoluta. 

Pépin (1983) afirma que Erígena escreve em um período difícil, com poucas 
figuras destacadas, produzindo uma literatura notável para a época. Apesar da 
importância e do peso de sua obra, não teve nenhum discípulo que pudesse ser 
comparado ao mestre. Sua influência é perceptível na escola monástica de Auxerre, 
onde os dois principais representantes são Heirico e Remígio. 

Moran (2000) discute as fontes que Erígena utilizou para constituir sua obra, 
afirmando que este não possuía nenhum conhecimento prévio sobre o 
neoplatonismo pagão, além de se ocupar pouco com os textos clássicos, excetuando 
alguns textos de Platão, Calcidius e Boécio. Suas principais referências eram os padres 
da Igreja, Agostinho, Ambrósio, Hilário de Poitiers e Jerônimo. Um autor importante 
para Erígena foi Maximus o Confessor, do qual se apropriou da ideia de remissão e 
do retorno de todas as coisas.  

Silva (2006) realiza uma discussão sobre o conceito de participação na obra de 
Erígena. Neste trabalho a autora demostra a importância deste conceito para os 
neoplatônicos, que afirmam que as criaturas existem porque participam da natureza 
divina e dela recebem seu Ser, de modo que assegura a condição criadoura e de 
autocriação de Deus. 

A autora aponta que para entender a obra de Erígena, é necessário 
compreender a reflexão que realiza sobre suas fontes. A origem de pensamento, 
bem como sua influência sobre Erígena advém do Oriente, mais especificamente do 
Império Bizantino, de onde vinham os textos que foram traduzidos por este autor, 
dentre os quais um de seus principais aportes teóricos, o Pseudo-Dionísio. 

Segundo Silva, “o pensamento do irlandês é caracterizado por uma profunda e 
recíproca compenetração de concepção filosófica e teológica, em uma estrutura de si 
unitária” (Silva, 2006: 13). A esta consideração, se adiciona a possibilidade desse 
pensamento representar um paradigma persuasivo e coerente durante o medievo, 
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chamado de teoria filosófica teológica especulativa. Os conceitos de filosofia e teologia, 
dentro desse pensamento, representam uma unidade, estando ambos condicionados 
de forma recíproca em uma relação dialética. 

Outra consideração apontada por Silva diz respeito à inaplicabilidade das 
categorias à natureza divina. A interpretação original de Erígena sobre as categorias 
de Aristóteles é um importante tema da Filosofia Medieval, pois estava inserida na 
problemática teológica do neoplatonismo. Assim, a apropriação dos conceitos 
platônicos de participação e parúsia/presença, são utilizadas para explicar a relação entre 
coisas sensíveis e as ideias. 

Segundo Silva, a filosofia vai recorrer a esses conceitos para explicar e 
distinguir “ser por essência” que é Deus e “ser por participação” que pertence às 
criaturas. Dessa forma, a partir de suas análises, Erígena contribuiu para um melhor 
entendimento desses conceitos. 

Dessa forma, aponta Silva, é de suma importância entender qual a 
compreensão de Erígena que se tornará indispensável para a Filosofia Medieval dos 
séculos XII e posteriores, se tornando um elo “que se enlaça com a tradição 
platônica, com os patrísticos – notadamente os neoplatônicos – e com os 
escolásticos” (Silva, 2006: 98). 

 

Considerações finais 
 
 

A Idade Média se apresenta sob várias nuances, muitas vezes contraditórias. 
Alguns autores afirmam que se trata de um período de estagnação do pensamento 
erudito, denominado como Idade das Trevas, definição esta que foi atribuída pelos 
intelectuais da modernidade, que limitados pelos procedimentos teóricos e 
metodológicos de sua época, não desenvolveram condições de apreender a riqueza 
intelectual da Idade Média. Por outro lado, especialmente entre os historiadores de 
meados do século XX, há um entendimento de que a Idade Média foi um período 
de adaptação e diálogos, continuidades e rupturas com o pensamento grego-
romano, como afirma Hilário Franco Junior. Assim, temos um período de produção 
erudita e intelectual, embora muito ligado a uma interpretação religiosa sobre o 
mundo. 

A obra de Erígena, pensador de ideias firmes e independentes, mostra o 
contraste característico do pensamento medieval, a ideia do duplo movimento do 
universo. Sua obra, conforme Moran, “[...] representa a forma sistemática mais 
consistente do neoplatonismo cristão na Idade Média” (Moran, 2000: 29), ou, como 
diz Gilson, “a nós mesmos, ele se mostra como o descobridor ocidental do imenso 
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mundo da teologia grega, submerso por demasiadas riquezas imprevistas para ter 
tempo de escolher, ofuscado por demasiadas ideias novas para ser capaz de criticar” 
(Gilson, 1995: 267). 

Outro detalhe que é possível notar é que se busca, no período, a explicação 
das coisas (neste conceito inserido a própria concepção de mundo e universo), bem 
como a explicação da própria existência e essência de Deus e a construção da 
Natureza vinculada à Ele. Portanto era imprescindível entender e compreender 
Deus para entender o resto ou o mundo. Disto surge a possibilidade do estudo da 
dualidade de Erígena com a filosofia e teologia. 
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