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Aula: 28

Temática: Duns Escoto - Vida e Obra

Na primeira aula desta unidade, estudaremos sobre a vida e 
a obra do filósofo Duns Escoto.

João Duns Escoto nasceu na Escócia em 1266, porém data e local com 
insuficientes provas. O nome Escoto é grafado, no mínimo, por três formas 
diferentes, a saber: Scoto, Scotus e Scot. Pouco se sabe sobre ele. Os 
relatos existentes causam suspeitas entre os estudiosos por serem ditos 
“lendários”. Por volta de onze ou treze anos de idade, ingressou no con-
vento franciscano1, sendo ordenado presbítero em 1291. Estudou teologia 
na Inglaterra em Northampton, no período em que estava no convento 
franciscano. Questões políticas (impostos dos bens da Igreja) entre poder 
temporal e religioso fizeram com que D. Escoto tomasse o partido da Igre-
ja, tal posicionamento rendeu seu exílio em Paris. 

Em 1303 ele foi obrigado a se exilar em Paris, na disputa entre Felipe, o 
belo, contra Bonifácio VIII sobre a questão dos impostos dos bens da Igre-
ja. Este era o período da formação das monarquias, o rei tinha de manter 
seu exército permanente e, para tal, começou a cobrar impostos da Igreja. 
A Igreja não aceitou as cobranças e se imbui no preparo de várias bulas 
para condenar o rei da França. Este por sua vez tenta destituir o papa do 
poder. Neste período o poder espiritual não era tão forte, não tinha autono-
mia, tinha suas amarras com o poder temporal.

Era possível o rei destituir o papa com a constituição do concílio, que po-
deria ser convocado pelo rei, mas, para isto, ele tinha de ter o apoio dos 
teólogos dizendo que o papa era herege. O grupo de teólogos se dividiu 
em apoio ao rei e apoio ao papa. O apoio de Escoto foi dirigido ao papa, 
desaprovando o rei. 

Este foi o motivo que desencadeou o processo de seu exílio. O rei revoga o 
exílio de Escoto, pelo motivo dele ser um bom teólogo. Em 1307, é permiti-
do seu retorno para Colônia, ele volta para ser professor, pois já era mestre 
em teologia e em 1305 recebe o título de doutor em Sagrada Escritura, 
morrendo em 1308 por uma peste, sendo esta, causa suposta.

Escoto foi motivo de desdém no período do renascimento, os pensadores 
humanistas eram contra o pensamento escolástico, para fazer isso de for-

1 Cf. A filosofia na Idade Média, p. 736.
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ma pejorativa chamavam o escolástico em inglês de Dunce, ao invés de 
Duns, que significa idiota, bobo.

Os escritos de Escoto estão em dois grupos: os escritos filosóficos, que 
analisa o ente, enquanto ente e tudo que está ligado nele; e teológicos, 
que analisa os objetos da fé. Os comentários filosóficos são em forma 
de questões sobre as obras de Aristóteles e Porfírio. Escoto também fez 
comentários (teológicos e não teológicos) sobre as sentenças de Pedro 
Abelardo. Há consenso que existem três versões sobre os comentários 
das sentenças. Eis as versões:

1 - Reportata – notas de aulas, escritas pelos discípulos de Escoto com 
sua aprovação.

2 - Lecturae – são as anotações de Escoto.

3 - Ordinatio – conhecida como “Opus Oxoniense”. Foi ditada e revisada 
por Escoto, sendo sua maior obra, porém não concluída2.

Também escreveu Quaestiones super universatia Porphyrii, Quaestiones 
subtilissimae in metaphysicam Aristotelis, Tractatus de primo principio. 
Sobre as obras teológicas ele compôs Theoremata, Opus Oxoniense ou 
Ordinatio, Reportata parisiensia. 

Escoto apresenta a diferença entre a filosofia e teologia. Para ele, o mé-
todo e objeto da filosofia não são assimiláveis aos da teologia. O lugar 
investigativo da filosofia é o “ente”, enquanto, que o da teologia é Deus, o 
objeto da filosofia é demonstrável, o da teologia tem como base a fé e, por 
isso, não demonstrável. A filosofia tem interesse em seu objeto de forma 
especulativa, a teologia busca encontrar e apresentar certas verdades que 
conduzam o ser humano para o bem agir. 

 
Compare a distinção que Escoto faz de teologia e filosofia 
com a de Tomás de Aquino e apresente o contexto histórico 
pelo qual se deu o exílio de Escoto.

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

2 Cf. História da filosofia vol. I p. 598, mais informações sobre as obras citadas e outras 
obras de D. Escoto é encontrado no livro A história da filosofia Cristã.


