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Aula: 25

Temática: Alberto Magno - Vida e Obra e a Corrente 
Filosófica de seu Período

 
Nessa aula, estudaremos a vida, a obra e a corrente filosófi-
ca de Alberto Magno. Acompanhe!

Alberto Magno, também chamado de Alberto de Colônia, ou Alberto de 
Bollstädt, nasceu em Lauingen (Bollstädt – Alemanha), o ano de seu nasci-
mento é incerto 1196, ou 1206 -1280. Alberto era teólogo (cursou teologia 
em Paris – 1240), filósofo e místico, considerado uma notória figura da es-
colástica medieval. Estudou nos cursos de Bolonha e Pádua, na Itália, nas 
primeiras universidades. Em 1223, entrou para a Ordem dos Dominicanos, 
seus estudos foram continuados depois em Colônia, na Alemanha. Tornou-
se bispo em 1261, mas com carreira breve, pois renunciou após um ano. 

A filosofia que Alberto Magno resgata - a razão para dentro da teologia (a 
razão foi negada no início do século XIII). O estado dos dois domínios fé 
e razão tendem cada vez mais se distanciar na Idade Média. Sua filosofia 
concentra investigações em Aristóteles, com observações para a filosofia 
árabe, mas isto não significa que ele abandona a filosofia platônica e agos-
tiniana. 

A filosofia de Alberto Magno foi dignificada pelas interpretações que ele 
fez de Aristóteles e por inserir o aristotelismo no pensamento latino cris-
tão, pois este é seu projeto filosófico, por isto foi considerado o fundador 
do aristotelismo cristão. Mesmo voltado para a filosofia aristotélica não 
se percebe que Alberto Magno se refere às obras de Aristóteles, como 
a verdade absoluta do pensamento humano. Também, faz comentários a 
Porfírio, Euclides, Pseudo-Dionísio. Ele passou a ser citado nas escolas, 
assim como Aristóteles e os filósofos árabes, podendo ele ainda em vida, 
prestigiar de tantos méritos. 

As obras de Alberto Magno compreendem várias áreas desde a teologia 
com interpretação da Sagrada Escritura, até a filosofia, com lógica, ética, 
metafísica, fisiologia, biologia, psicologia, dentre outras, sendo apenas os 
pilares da filosofia a metafísica, a matemática e a física. As suas obras 
mais significativas são: Enciclopédia filosófica, Comentário sobre as sen-
tenças de Pedro Lombardo, iniciado em Paris, Summa de creaturis, Sum-
ma theologica e De unitate intellectus que se opunha aos averroísta. 

Mesmo Alberto Magno imbuído pela razão aristotélica, sabia que ela não 
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abarcava toda a compreensão sobre a criação, pois a idéia do universo 
aristotélico se limitava em apresentar o último motor como imóvel, mas 
que mantinha as esferas celestes em movimento. Em Aristóteles, não está 
inserida neste motor imóvel a idéia do criador do mundo.

Na abordagem de Alberto Magno sobre teologia e filosofia, apresenta que 
há distinção entre os objetos de estudo de ambas as ciências. O objeto da 
teologia mencionado por ele é o da bem-aventurança, é o objeto que con-
sidera o divino, o sagrado, porém não há possibilidade de demonstração 
deste objeto, o seu princípio é a fé. Com relação à filosofia, seu objeto é o 
ser, as demonstrações filosóficas versam sobre uma preposição suprema. 

Para Alberto Magno, Deus é o intelecto divino, também chamado por inte-
lecto agente, que se ordena no cosmo, abaixo d’Ele estão as inteligências 
separadas. Alberto Magno atribui a Deus alguns significados simbólicos, 
como, luz criativa, iluminação divina. Ele também menciona um outro inte-
lecto que é o possível, que estando em potência torna-se tudo. O intelecto 
divino atinge o ser humano se unindo a ele e, comunicando matéria à 
forma em sua alma, comunicando também aos quatro elementos da na-
tureza. Assim, conforme entendimento de Etienne sobre Alberto Magno, 
diz, que a alma apenas recebe forma da matéria e é com esta operação 
que recebe elementos espirituais e se liga à inteligência divina, chegando 
a atingir o seu fim1.

 
O intelecto para Alberto Magno tem quatro fases:

1 - é o intelecto em potência atuando em lugar e tempo; 

2 - é o intelecto dito, para Avicena é chamado de intelecto puro e santo, 
Aristóteles o chama de intelecto divino; 

3 - é o intelecto que se interliga entre os dois primeiros;

4 - é incapaz de atender à ordem sensível, pouco dele se pode esperar. 

Ao investigar o intelecto na ordem de quatro níveis, Alberto Magno tem 
como interesse encontrar a finalidade do intelecto. Para Alberto, o intelec-
to não finaliza em si, mas necessita de uma luz divina, que é a luz de Deus, 
ou sob mediação dos anjos, é desta forma única e exclusiva que chega a 
conhecer a verdade . 

Alberto Magno apresenta Aristóteles aos cristãos, porém ele cristianiza o 
pensar de Aristóteles apresentando que o intelecto agente é Deus. 
1 Ibid, pg. 409
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Ampliando nossa reflexão, apresente e comente como Al-
berto prova a existência de Deus.

 
Não deixe de esclarecer suas dúvidas na nossa interativi-
dade.

Até a próxima aula!


