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Boécio (Anício Mânlio Torquato Severino Boécio) 

Originário de Roma, nasceu por volta de 470 e executado em 525. 

Aristóteles concebia, primeiro, que todas as coisas são compostas por quatro 

elementos (o fogo, o ar, a água e a terra). 

A produção das coisas materiais seria motivada por quatro causas: material, 

eficiente, formal e final. 

Na produção de uma estátua de bronze com a figura de Hermes: 

1) a matéria (o bronze) utilizada para esculpir a estátua consiste na 

causa material; 

2) aquele que transformou o bronze na forma de Hermes representa a 

causa eficiente; 

3) a forma (figura de Hermes) que recebe o bronze consiste na causa 

formal; 

4) a causa final consiste no motivo (isto é, no fim) que levou à construção 

da estátua pelo escultor. 

 

O homem já acreditou que era centro do universo (antropocentrismo). 

Posteriormente, Copérnico sustentou que o sol era o centro do universo 

(heliocentrismo), estando os planetas e demais astros gravitando ao seu redor. 

Hoje sabemos que, se o universo possui centro, nem a Terra, nem o sol, 

ocupam tal lugar. 

 

Sabedoria (realidade, pensamento vivo, causa de todas as coisas que subsiste 

a si mesmo e nada necessita além de si mesmo.) 
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Filosofia ou sabedoria- considerado a busca de Deus ou o amor a Deus. 

 

Teórica ou especulativa: 

1º Intelectíveis: entendidos como: Deus e os anjos. 

2º Inteligíveis: seres concebidos pelo pensamento puro. 

São as almas humanas em estado presente e os naturais. 

3º Naturais: têm como ciência a fisiologia ou a ciência. 

Ativa ou prática: 

1º virtudes - como regra e norma para a conduta humana. 

2º virtudes civis – prudência, justiça, fortaleza e temperança. 

3º administração da família. 

Boécio sistematiza a filosofia em duas categorias: teóricas ou especulativas e 

ativas ou práticas. A primeira aponta para questões metafísicas e espirituais, 

enquanto que a segunda aponta para o agir humano, dotado por virtudes. 

1º Sentido: vê a matéria humana. 

2º Imaginação: tem figura, mas não matéria. 

3º Razão: transcende a figura numa visão geral da espécie no indivíduo. 

4º Inteligência: visão pelo 

pensamento

                                                                                                                                

A Existência de Deus e do Homem em Boécio 

 
A ponte preparada por Boécio entre a filosofia antiga e a da Idade Media se faz 

com excelência sobre seus trabalhos de tradução e interpretação, sobretudo os 

temas abordados como os universais e a existência de Deus. 

O tema sobre os universais é complexo, mas não podemos deixar de ressaltar, 
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porque dá suporte para entendermos o que Boécio menciona sobre a 

existência de Deus. 

O termo universal designa o que é predicado de muitos, por exemplo, pardal é 

um pássaro, bem-te-vi é um pássaro, canário é um pássaro, então pássaro é 

um conceito universal, mas predicado de muitos indivíduos. 

O termo universal é construído pelo intelecto, através da ideia que o intelecto 

faz da coisa, capturando as essências das coisas materiais, que são inteligíveis 

apenas em potência. Para Boécio é a ideia, a realidade que compõe os 

universais. Para exemplificar, cita o homem, dizendo que é versado pelos 

sentidos, imaginação, razão e inteligência. 

1º Sentido: vê a matéria humana. 

2º Imaginação: tem figura, mas não matéria. 

3º Razão: transcende a figura numa visão geral da espécie no indivíduo. 

4º Inteligência: visão pelo pensamento . 

Mesmo sendo complexa a maneira de abordar os universais, Boécio, apoiado 

em Platão, diz que a questão dos universais é a ideia, no entanto, há uma 

ciência maior que esta, a intelectivo. Ele a apresenta como Deus. 

Conforme já mencionamos, para abordar a religião, Boécio não se apoia na 

Escritura Sagrada, sua teologia é pautada na razão, com a finalidade de 

demonstrar o bem supremo que é Deus e, para isto, menciona o tema da 

imperfeição, um tema abordado pelos gnósticos sobre Deus. 

Para Boécio, se Deus é imperfeição deve-se então admitir que haja um outro, 

um ser perfeito que exista antes de Deus. Esta hipótese não é cabível para ele, 

pois é apenas Deus o ser perfeito, originador de todas as coisas, é o bem 

supremo, que dispensa ser provado, pois não há como um outro conceber 

Deus. 

A perfeição de Deus o torna ser o que é, porque é o que é, aquele que é, 

sendo perfeitamente uno. Ainda, sobre a perfeição de Deus, Boécio menciona 

que esta perfeição é a felicidade e aquele que é partícipe da felicidade de Deus 

também é feliz, no caso o homem. Se o homem quiser ser feliz deve abraçar a 
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vontade de Deus. É possível que o contexto desta reflexão seja o período em 

que Boécio estava na prisão. 

A alegoria roda da fortuna escrita no livro consolatione philosophiae representa 

o movimento da fortuna. 

La Roue de la Fortune. Calque de Miniatures de l’Hortus Deliciarum de Herrade 

de Landsberg. 

Paris: Bibliothèque Nationale de France. (Dept. Estampes Ad 144 a) 

Os três homens que estão acima da roda representam a temporalidade de 

ascensão do poder: reinarei, reino e reinei. Os que estão na parte debaixo da 

roda, pelo menos dois deles, demonstram a perda do poder. Sendo a roda da 

fortuna, um girar de ascensão e queda, o homem não deve procurar nada nela, 

pois a felicidade não está neste giro que faz subir, por ser inconstante, essa 

roda desce, faz cair. 

38 
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