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RESUMO

Esse artigo é resultante de uma pesquisa filosófica e tem como objetivo, analisar o (pré)conceito existente
dentro das academias que fazem Filosofia a respeito de um período de extrema importância para o
pensamento filosófico. Isso acontece, por falta de análises rigorosas das obras escritas no denominado
“Período Negro da Filosofia”, o que não acontece em outras épocas. O referido período carrega a imagem
de dez séculos da cristalização do pensamento humano. Sendo assim, esse artigo tem como embasamento
teórico a obra Confissões, de Santo Agostinho. No intuito de reparar ao menos em parte, o (pré)conceito a
que foi submetido os Séculos de V até os dias atuais o mesmo pretende ainda desmistificar tamanho
engodo histórico/filosófico.

Palavras – chave: (Pré)conceito. Pensamento. Período Medieval

ABSTRACT

This article is the result of a literature review and aims to analyze the (pre) existing concept within the
academies that make philosophy regarding a period of extreme importance to philosophical thought. This
happens, for lack of rigorous analysis of works written in the so called "Negro Period of Philosophy", which
does not happen at other times. This period carries the image of ten centuries of crystallization of human
thought. Therefore, this article is a theoretical work Confessions of Saint Augustine. In order to repair at
least in part, the (pre) concept that has undergone the Centuries V until today it intends to demystify the
size decoy historical / philosophical.

Words - key: (Pre) concept. Thought. Medieval Period

INTRODUÇÃO

A partir de uma pesquisa filosófica que fez uma sucinta investigação sobre um pensamento de época da
Era Medieval, teve como objeto primeiro analisar a obra Confissões, do Filósofo Agostinho de Hipona, no

Pág.1/7



intuito de tentar mostrar o preconceito existente dentro das academias filosóficas a respeito de um período
de extrema importância para o pensamento filosófico, que por falta de análises rigorosas das obras
escritas no denominado “Período Negro da Filosofia”, carregam consigo a imagem de dez séculos da
cristalização do pensamento humano.

Analogamente, sofre as dificuldades enfrentadas pelos pequenos riachos antes de encontrarem os seus
afluentes, pois a pesquisa encontrou encalços no caminho, no entanto, tentou essa driblar alguns
obstáculos que apareceram sem perder de vista o seu foco de chegada.

O primeiro deles se deu na forma em que o resultado da pesquisa deve se apresentar, a princípio parece
trazer algo que de novo, se não o faz, este tipo de escrita não costuma ser usual no que se refere a
trabalhos de filosofia apresentados em Academias. Isso quer dizer que, o mesmo não trata de uma
temática filosófica na visão de um determinado autor, nem tão pouco estabelece um comparativo entre
uma determinada temática na visão de diferentes pensadores.

Todavia, fará o mesmo uma breve análise da vida de um filósofo e de um determinado tempo da história
da humanidade, objetivando mostrar que, antes de qualquer outra coisa é a vida humana em sua
existência e num delimitado tempo/espaço que determina a filosofia. Tendo como principal via filosófica o
entendimento do pensamento humano, uma vez que este posto em prática faz o homem àquilo que lhe é
inato, pensar e, se com as ferramentas certas pensar filosoficamente.

FILOSOFIA E CONCEITO

Antes de qualquer coisa sabemos que a Filosofia é o resultado de um conhecimento sistêmico e que
trabalha com conceitos referenciais, todavia esses conceitos (principal arma do filósofo) não são cunhados
numa preexistência demiurga.

Como exemplo, não existia um Método esperando por Descartes, nem uma Liberdade aguardando Sartre.
Tais conceitos, a cerca dessas temáticas filosóficas, para serem formulados e cunhados por esses
pensadores dependeram de análises, estudos e do esforço em tentar entender outros que os antecedera,
sem deturparem a originalidade e a autenticidade do pensamento de seus autores.

Vale salientar, que todos os aprimoramentos conceituais foram realizados num espaço/tempo – que
separa um pensador do outro. Melhor dizendo, aqui se deve levar em conta a própria existência do
pensador quanto homem, situados em um espaço e em um determinado tempo que já não é o de outrora.

Contudo, alguns defendem a retirada da historicidade que está intrínseca ao pensamento
sistematicamente filosófico, ora, isso significa que ao fazer isso, o homem está tentando fazer matemática
sem a utilização das quatro operações que são os pilares básicos dessa ciência, ou ainda, tentando fazer
física ignorando a matemática.

A existência de um grande filósofo se dá, à medida que esse entende aqueles que os precederam, que
investigaram obras posteriores e aplicaram essas ao seu existir, nisso consiste a evolução do pensamento.
Particularmente, essa é a atitude em relação ao pensamento que norteia o filósofo em sua busca por
respostas.

A ideia de montar uma pesquisa tomando como referência o passado, particularmente aquele denominado
“obscuro”, surge do contato com a leitura da obra Confissões, de Agostinho, obra aparentemente teológica
por tratar-se da busca do conhecimento de um homem que procura a eudaimonia (felicidade), e que
encontra a mesma no Deus Cristão, todavia quando a referida é lida com rigor filosófico, pode o leitor
constatar que tratasse do principal escrito filosófico da Antiguidade, pois influenciará toda filosofia da
Idade Média especificamente dos séculos V ao XII, além de ser única em toda a história da filosofia.

Sobre isso dirá Strefling (2007, p.260):

Pág.2/7



É uma obra-mestra nos aspectos literários, teológico e filosófico. Foi a obra de
Agostinho mais estudada no século XX e segue atraindo a atenção de
historiadores, teólogos, filósofos, filólogos e psicólogos. Através dela, os fatos
relativos a juventude de Agostinho se conhecem melhor que o de qualquer outro
personagem da Antiguidade.

O segundo ponto que foi transposto, diz respeito aos pré-conceitos sobre a obra em questão, Confissões.
Num primeiro contato a mesma não passa da leitura confessional escrita por um autor/ teólogo. Afinal, foi
a mesma escrita na transposição da Antiguidade para a Idade Média.

Com a queda do Império Romano a Igreja Católica passa a ser a principal detentora do conhecimento da
época, e essa mesma Igreja concede a seu autor o título de Santo. Diante desse motivo encontra-se o
pré-conceito pré-estabelecido na hora da leitura.

Por mais que se tente disfarçar, o preconceito referente a este período é notório, deve-se lembrar que o
(pré)-conceito aqui se dá no sentido etimológico da palavra, a falta de conhecimento sobre o assunto,
motivo grave para um profissional educador, uma vez que este será, ao menos em tese, multiplicador do
conhecimento.

O Período Medieval traz carregado em si um enorme peso de obscurantismo imposto pela Renascença,
como nos põe em alerta alguns dos escassos textos sobre a pauta em questão, discutido por ABRAÃO
(2004, p.104) “Idade Média” já traz embutida uma carga de desprezo: indica que o período que se
estendeu por cerca de mil anos, não passa de um intervalo entre o esplendor do mundo greco-romano e
seu ‘renascimento’ posterior.

Dez séculos resumidos em alguns pensamentos que mereçam ser verificados, pesquisados, entendidos e
isso não acontece, nem com essa, nem com outras obras filosóficas da época Medieval. E isso significa
uma vasta leitura, pois só Tomás de Aquino na sua obra “Suma Teológica” (Obra Inacabada), mostra a
quantidade e a qualidade daquilo que o período oferece (10 tomos compõem a obra).

Por que será que isso acontece Não houve evolução do pensamento em tão extenso espaço de tempo
NUNES (1979, p.3), nos dá a seguinte pista para esse acontecimento:

A prática pedagógica há muito nos adverte a respeito das idéias errôneas, dos
preconceitos e das fábulas concernentes a Idade Média e que muitos alunos
assimilaram de professor desavisado, de livros eivados de noções falsas e
rejeitáveis de romances frutos da fantasia.

Não existem dúvidas que as palavras de Nunes são duras, contudo verdadeiras. Até quando docentes de
filosofia se recusarão ir à busca da verdade sobre o período em questão Vivemos em uma sociedade
democrática e laica, todos tem o direto de ir e vir acreditando no que lhe parece mais plausível, mas isso
não dá o direito a um professor de continuar a mentir ou agir de má-fé o que ainda é pior, repassar
informações que desconhecem a sua veracidade aos seus discentes.

Muito se fala em uma educação de qualidade, que falta ao país por motivos tais qual: aluno vítima de
sistemas arcaicos e de aluno que não demonstra interesse algum pela matéria, porém pouco se fala em
pesquisa. Isso se não é um quadro contraditório, pode-se dizer que o mesmo é ao menos curioso.

Deus não se encontra no modismo filosófico dos dias atuais, diante de tantas e inovadoras descobertas
científico-tecnológicos, a sociedade, ou melhor, o homem hodierno prefere falar em sociedade liquida, em
um mundo pós contemporâneo, mas isso não implica dizer que o Sagrado não tenha o que revelar,
principalmente quando o mesmo volta com força total a Educação Brasileira. E agora como agir Enterrar a
cabeça como avestruzes, ou ainda, rir como as hienas diante da carne pútrida que foi oferecida até o
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presente momento Questionamentos como esses urgem por respostas, não por questões religiosas, mas
pela necessidade de respostas as quais o homem ainda é incapaz de responder.

Diante disso, apresentar um resultado de pesquisa conclusivo sobre esse período parece uma tentativa de
suicídio filosófico, já que os pensadores dessa época são vistos nas Academias Filosóficas como Teólogos.
Dois dos mais conhecidos e respeitados comentadores da História da Filosofia, REALE e ANTISERI (2007,
p.460), apresentam esse período com o seguinte texto:

Assim como, tendo caído num precipício, alguém lá permanece se outro não o
ajudar a sair, da mesma forma a alma não teria podido sair das coisas sensíveis
para a contemplação de si mesma e da eterna verdade nela refletida se a própria
verdade, assumindo a forma humana em Cristo, não se houvesse feito escada de
reparação pela queda da primeira escada de Abraão. Por isso, por mais que possa
ser iluminado pelos dons da natureza e pela ciência adquirida, ninguém pode
voltar a entrar em si mesmo para fruir de Deus senão pela meditação de Cristo,
que disse: Eu sou a porta: quem passar por mim se salvará, entrará e encontrará
pastagens eternas.

A questão aqui, colocada pelos comentadores das palavras de São Boa Aventura não é saber quem é
subserviente ao quê, se fé a razão ou vice-versa. Todavia surgiu da necessidade de elaborar um trabalho a
esse respeito e mostrar o seu resultado, dentro da própria Academia. Porque isso acontece No começo o
(pré)conceito ainda se faz presente, mas ao fazer leituras sobre estes autores o mesmo já não se faz
tenaz. Uma vez quebrada a barreira do preconceito, a obra pode ser lida nas entrelinhas e a filosofia se
revela, ou se preferir, a teologia se desvela, no que de realidade pode-se conceituar como o mais óbvio
dos argumentos filosóficos, a busca de um homem pelo ideal de felicidade. Este é o papel de um filósofo, a
busca da verdade no intuito de uma vida feliz.

SANTO AGOSTINHO E SUAS CONFISSÕES

As Confissões Agostinianas traz em seu conteúdo a vida do Homem, não a vida do Santo. A vida e o
pensamento de um filósofo que tenta a todo custo encontrar a plenitude de uma vida feliz, melhor
dizendo, a busca pelo meio termo; tão apregoado por Aristóteles.

Essa obra é para a filosofia e a literatura filosófica um dos mais importantes legados de todos os tempos,
sobre ele dirá Gilson (2007, p.149) “(...) desse livro único onde cada uma das páginas tem o frescor e o
sabor da vida” (...).

Por não se tratar simplesmente de uma biografia tão comum nos dias atuais, a mesma é também mais
que uma autobiografia, pois carrega em si o peso de uma vida pensada, vivida e escrita. A obra mais
parecida nessa linhagem que pode ser chamada aqui de grafia de uma alma trata-se de uma menina e seu
diário escrito durante a II Guerra Mundial, O Diário de Anne Frank, judia que foi obrigada durante a
Segunda Guerra Mundial a refugiar-se em um porão junto à família. Mas, temos que levar em conta que a
obra de Anne é escrita cotidianamente, enquanto a de Agostinho é revisitada através de observações e
memórias.

Agostinho não tem os seus escritos devidamente estudados pela filosofia e, um dos grandes empecilhos
para que isso aconteça é a linguagem utilizada pelo autor, que escreve sua obra depois de convertido ao
cristianismo e utiliza para fazê-lo palavras atribuídas a religião em questão. Ora, nada mais compreensível
para que isso tenha acontecido, estamos lendo uma obra escrita no Século V d.C., as pessoas dessa época
não falavam, agiam ou levavam suas vidas com o conhecimento dos dias atuais. O que se sabe no século
XXI não pode ser cobrado em outros tempos, o filósofo escreveu a sua obra quando julgava ter
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encontrado a Verdade Plena. Daí narrar a sua experiência dessa busca incessante pela verdade, que hoje
se sabe não ser absoluta a menos que seja dogmática.

Por esse motivo a obra não é estudada como deve ser. Por ser um homem que encontrou em Deus o seu
ideal de verdade, não pode ser Agostinho posto de lado pela filosofia, afinal, Deus é a possibilidade da
transcendência proposta pela mesma, se a existência desse Ser Supremo trata-se de uma hipótese,
aqueles que nisso acreditam não podem ser rotulados como alienados, por partirem de uma ontologia em
vez de uma antropologia como propôs Marx, ao afirma ser, a religião o ópio do povo, já que a condição na
crença de Deus mascara o entendimento da realidade a sua volta.

Sendo assim, aqueles que hoje buscam a verdade em seus fragmentos científicos, sabe que é impossível
fazer isso sem uma verdade subjetiva (dogmática), afinal o conhecimento parte sempre de maior certeza
do que das dúvidas, mesmo que essa não seja expressa de forma explícita. Contudo, são esses mesmos
dogmáticos da ciência exata que se acham no direito de julgar qualquer saber em qualquer época.

Tal ideia foi difundida pelos Iluministas, ao propagarem que o único conhecimento que deve ser levado a
sério é aquele propiciado pela ciência, a luta desses novos pensadores foi à eliminação de Deus e dos
resquícios medievais.

Grandioso é o conhecimento filosófico da Antiguidade, a exemplo de Sócrates e sua maiêutica que
culminou na criação da ironia, o que tornou esse um grande filósofo, Platão e seu mundo idealista também
o foram Aristóteles, tornou-se o maior Filósofo da Antiguidade. Isso é uma verdade absoluta, não há o que
discutir de tais Filósofos.

O período denominado humanista, em que Sócrates tenta determinar a essência humana, ou ainda, as
grandes sínteses elaboradas por Platão e Aristóteles que chegaram à descoberta do supra-sensível em
nenhum momento perdem a sua validação, muito pelo contrário, Aristóteles e sua classificação do ser no
mundo, foram eles que chegaram onde nenhum outro conseguira ir, para isso basta ver a importância das
mesmas na formulação de ciências humanas e biológicas.

Mas, a busca de Agostinho na tentativa de apreensão daquilo que ainda não sabia, tendo a certeza de que
uma vez apreendido, outros desejos se completariam e chegaria assim o homem a felicidade plena, este
não é levado a sério, apesar de parecer o contrário – são muitos os que dizem ser Agostinho um Grande
Filósofo – todavia ao procurar fontes filosóficas que o digam, constata-se a realidade de que o material
disposto sobre esse é escasso e o trata como teólogo.

Valorar Pensadores como Boécio ou o Aquinate, filósofos do referido período que pela primeira vez
retiraram o homem da condição de indivíduos e o restaurou como pessoa, resgate esse indispensável para
que se pense na dignidade humana em qualquer tempo, particularmente nos dias atuais, não parece ter
grande valia.

Por ter sido vítima de pesquisas históricas que se basearam em documentos de origem duvidosas, na
imaginação e em prováveis suposições, por parte de historiadores. Nunes faz um grande alerta sobre os
perigos da análise de documentos dessa natureza, que entraram nas Academias como verdades
aparentemente absolutas, melhor dizendo, como fatos. Contudo fatos não dão nenhuma margem a
dúvidas o que não vem a ser o caso.

Eis aqui a responsabilidade desse trabalho, mostrar que a Idade Medieval encontra-se cheia de fatos
dúbios, outros comprovadamente errôneos que faz com que o acadêmico de filosofia acredite que tão rica
época nada tem a oferecer. Sobre isso fala Kurt ( Apud NUNES. 1979, p.5).

A responsabilidade por essa confusão coube propriamente aos pedagogos e não
aos historiadores. Embora o termo Idade Média já apareça mencionado em 1639,
foi Cristovão Keller, conhecido sob o seu nome latinizado de Cellarius, quem
introduziu por primeiro o termo em um de seus manuais escolares em 1688(...)
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Iena, 1688. Outro pedagogo, Loescher, retomou o termo num manual em língua
alemã, de 1725, desde então ele se consagrou no vocabulário do ensino e se
disseminou através da linguagem literária, em obras como as de Voltaire, Wieland
e Goethe.

O Período Medieval, a começar pela nomenclatura que não passa de uma tautologia, já que Idade Média é
uma idade intermediaria ou idade do meio. Os Filósofos Medievais foram rotulados de Teólogos, por uma
grande maioria que nem se quer deram-se ao trabalho de ler as suas obras escritas no período a fim de
tirarem as suas próprias conclusões.

Acreditar na teoria do Criacionismo parece não ser uma coisa muito pertinente no campo filosófico, pelo
menos por aqueles que não querem ser vítimas de preconceito, por parte de acadêmicos e professores.
Mas se levado em conta, o que é uma teoria além de especulações e hipóteses Uma vez provada, deixa a
mesma de ser indício e torna-se prova. A teoria da Evolução é mais verdadeira que as demais, por quê A
teoria de Darwin encontra-se presente, apenas para ilustrar as centenas de teorias existentes a respeito
do surgimento da vida humana. Sendo assim, não é o indivíduo livre para escolher aquela teoria que lhe
parece mais lógica Ou mesmo a que mais lhe apraz Não é este livre para não escolher, já que todas
carecem de comprovação Sendo assim, escolheu Agostinho acreditar em um Deus criador do céu, da terra
e de todo o universo.

Com a queda do paradigma teocêntrico e com a ascensão do cientificismo dos séculos XVI e XVII, para a
filosofia o conceito sobre teorias como a da evolução passou a tomar um caráter de verdade absoluto.
Professores e Acadêmicos em sua grande maioria acreditam que, um período de mil anos não tem muito,
ou melhor, quase nada a revelar sobre o pensamento humano, eis a grande problemática em questão,
pois é o pensamento humano o objeto de estudo da filosofia durante dez séculos ficou cristalizado, todo
esse tempo não tentou o homem entender a realidade a sua volta, ou seja, pensar de forma ativa.

O mais contraditório de tal afirmação, é que estes mesmos acadêmicos e professores pregam que a
filosofia, tem que estar aberta e isenta de qualquer tipo de preconceito. Sobre isso fala GRAMSCI (2001, p.
93):

É preciso destruir o preconceito, muito difundido, de que a Filosofia é algo muito
difícil pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma de uma determinada
categoria de cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como propôs o tema dessa pesquisa, o mesmo fez uma viagem na vida e no pensamento agostiniano,
alguns esclarecimentos sobre o medievo no intuito de um melhor entendimento a respeito de sua filosofia.

Dessa forma foram separados nessa conclusão, os saberes adquiridos por Agostinho na busca e não a
subjetividade do encontro com essa verdade. O preconceito no filósofo pode ser aplicado a qualquer
Pensador Medieval, por isso, esse pretende ser apenas o primeiro de outras investigações analítica a
respeito de autores que fizeram a história desse período.

Apesar de nunca poder estar acabada, uma vez que várias outras abordagens podem ser feitas em relação
à Filosofia Agostiniana, contudo esse pretende dar um olhar mais claro sobre a vida do filósofo, que não se
faz por capricho, mais por justiça, entender esses homens e seus pensamentos é algo que se fez
necessário.

Lembrando que a Patrística é apenas uma fase de Período, afinal a Escolástica irá entrar com força total na
leitura do pensamento Aristotélico, a contribuição dos filósofos árabes será imprescindível para que isso
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aconteça, a Escolástica terá como principal expoente Tomás de Aquino. A labuta é muita e poucos são os
lavradores.

Essa é a tarefa de cada educador, ser um eterno aprendiz, tomar emprestada a frase socrática que afirma
nada saber no oceano abissal do conhecimento, pois pesquisar é uma tarefa que assim como o mito de
Sísifo vai o docente carregar essa árdua e prazerosa tarefa por toda sua vida, a liberdade do
professor/educador é a condenação de nunca dar a tarefa por encerrada.
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