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PLATÃO 

(427-347 a.C.) 

Academia - a escola fundada por Platão - (387 a.C) 
 

Trata-se da primeira universidade da história, na qual 

grupos de seus seguidores recebiam educação formal. 
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• Aristóteles, ao contrário, defende a existência de um único 

mundo: este em que vivemos.  

Liceu - a escola fundada por Aristóteles - (336 a.C) 

(384-322 a.C.) 

ARISTÓTELES 

• Aristóteles sustenta que o que está além de nossa 

experiência não pode ser nada para nós. Nesse sentido, ele 

não acreditava e não via razões para acreditar no mundo 

das ideias ou das formas ideais platônicas. 
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Uma coisa é 
uma coisa 

devido à sua 
forma 

Causa material 

de que a coisa 
é feita? No 
exemplo da 

casa, de tijolos. 

Causa eficiente 

o que fez a 
coisa? A 

construção.  

Causa formal 

o que lhe dá a 
forma? A 

própria casa.  

Causa final 

o que lhe deu a 
forma? A 

intenção do 
construtor. 

AS QUATRO CAUSAS PARA ARISTÓTELES 

4 



ASPECTOS GERAIS 

Correntes da filosofia medieval e principais representantes 

Os textos antigos foram preservados pelos monges, medievais. 
 

Patrística (séc. II-V) 

Agostinho de Hipona Escolástica  
(séc. IX-XV) 

Tomás de Aquino 
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A ESCOLÁSTICA 

A escolástica é o saber medieval desenvolvido no final da patrística nas escolas 
catedralicias, posteriormente universidades. 
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POR QUE SURGE A ESCOLÁSTICA? 

Dois acontecimentos culturais marcaram o  florecimento da filosofia: 

O surgimento das universidades como centros de estudos formais. 
A abundante tradução de textos dos grandes filósofos gregos para o  latim, principalmente 
a obra “Metafísica” de Aristóteles. 

Principais 
Temas 

Prova da 
existência de 

Deus 

Criação do 
mundo 

Verdade 

Ética 

Imortali-
dade da 

alma 

Política 
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SÃO TOMÁS DE AQUINO 

O príncipe dos escolásticos 
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SÃO TOMÁS DE AQUINO 

• Nasceu em 1225 em Aquino, Nápoles, filho dos condes de 
Montecasino, familia abastada. 
 

• Estudou no mosteiro de Montecasino e depois na 
Universidade de Nápoles.  
 

• No ano 1244 tomou o hábito da Ordem dos Pregadores 
(dominicanos) e conheceu São Alberto Magno, com quem 
estudaria em Colonia, Alemanha.  
 

• Morreu em 1274, quando ía para o concílio de Lyon. 
 

• É considerado o principal representante da filosofía e 
teologia escolástica. 
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 É fato reconhecido sem contestações que a cultura oriental conheceu e 

experimentou as influências da filosofia aristotélica, bem antes do Ocidente. 

 

A entrada de Averróis no Ocidente se dá, provavelmente, a partir de 1225. 

 

Começa a tomar forma o que passaria a ser chamado de “erro” averroísta: a 

afirmação de que existe uma só alma ou intelecto para todos os homens. 
 

AVERROÍSMO 
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SÃO TOMÁS DE AQUINO 

Seu pensamento se contrapõe à filosofia árabe, conhecedora de Aristóteles. 

Subordinar a filosofia a 
teologia, seguindo a tradição 
agostina (Platão). 
 

Fundamentar mais racionalmente o 
cristianismo desde o realismo (Aristóteles) 
respeitando a independência e 
complementariedade entre a razão e a fé. 

Tomás escolheu a segunda e converteu a 
teologia numa ciência. Seu sistema será 
conhecido como “cristianização de Aristóteles”. 
 

OPÇÕES 
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SUA OBRA… 

Poucos filósofos e teólogos conseguiram escrever a quantidade de trabalho, de 
tamanha qualidade, num prazo pouco menor que 3 décadas, como fez Aquino: 
algo em torno de  mil páginas por  ano. 

 
Destaque para: 
 

Suma Contra os Gentios Suma Teológica 
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SÃO TOMÁS DE AQUINO 

• A grande síntese aristotélico-tomista expressa-se na obra Suma Teológica. 

• Aquino prioriza a fé, mas valoriza a importância da razão. 

• Na teoria do conhecimento, reconhece a participação dos sentidos e do intelecto. 

• Diferentemente de Aristóteles, destaca a imortalidade da alma. 

• Aquino segue de perto a ética aristotélica, mas, segundo ele, pela revelação e pela 

fé, pode-se alcançar uma felicidade mais alta. 
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PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DEUS 

As “cinco vias” são baseadas nas provas aristotélicas sobre a causa primeira, o 
Primeiro Motor Imóvel. 
 

O 
movimento 

A causa 
eficiente 

A 
contingência 

Os graus de 
perfeição 

A causa final 

São elas: 
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PRIMEIRA VIA 

Primeiro Motor Imóvel: Tudo o que se move é movido por alguém, é impossível 

uma cadeia infinita de motores provocando o movimento dos movidos, pois do 

contrário nunca se chegaria ao movimento presente, logo há que ter um primeiro 

motor que deu início ao movimento existente e que por ninguém foi movido. 
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SEGUNDA VIA  

Causa Primeira: Decorre da relação "causa-e-efeito" que se observa nas coisas 

criadas. É necessário que haja uma causa primeira que por ninguém tenha sido 

causada, pois a todo efeito é atribuída uma causa, do contrário não haveria 

nenhum efeito, pois cada causa pediria uma outra numa sequência infinita. 
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TERCEIRA VIA 

Ser Necessário: Existem seres que podem ser ou não ser (contingentes), mas 

nem todos os seres podem ser desnecessários se não o mundo não existiria, 

logo é preciso que haja um ser que fundamente a existência dos seres 

contingentes e que não tenha a sua existência fundada em nenhum outro ser. 
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QUARTA VIA 

Ser Perfeito: Verifica-se que há graus de perfeição nos seres, uns são mais 

perfeitos que outros, qualquer graduação pressupõe um parâmetro máximo, 

logo deve existir um ser que tenha este padrão máximo de perfeição e que é a 

Causa da Perfeição dos demais seres. 
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QUINTA VIA 

Inteligência Ordenadora: Existe uma ordem no universo que é facilmente 

verificada, ora toda ordem é fruto de uma inteligência, não se chega à ordem pelo 

acaso e nem pelo caos, logo há um ser inteligente que dispôs o universo na forma 

ordenada. 
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Segundo São Tomás de Aquino, a verdade só é reconhecida através da fé (revelação 

sobrenatural) e da natureza (revelação natural), sendo que aquela é originada através 

do Espírito Santo e pode ser conhecida através dos ensinamentos reunidos na 

Escritura e espalhados pela tradição. Já a natureza pode ser alcançada através da 

percepção de sua própria natureza e do poder da razão. 

CONCLUSÃO 
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