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No século XII, o desenvolvimento da filosofia na França foi marcado pela influência do 

platonismo (através da escola de Chartres) e pela disputa entre a facção dos místicos e teólogos 

e a dos dialéticos ou filósofos. A dialética significava, na época, a arte de discernir o verdadeiro 

do falso, ou seja, aquela parte da filosofia que trata dos termos, das proposições e do raciocínio. 

Um grande representante da dialética desse tempo foi Pedro Abelardo, nascido em 1079, 

na pequena localidade de Le Pallet, perto de Nantes, França. Filho de um pequeno nobre 

chamado Béranger, homem de considerável cultura, Abelardo foi desde cedo orientado para o 

estudo do "trivium" (gramática, retórica e dialética) e, ao que tudo indica, nada estudou do 

"quadrivium" (aritmética, geometria, astronomia e música). 

Em 1094, dirige-se a Loches, a fim de estudar lógica sob orientação de Roscelino (c. 

1045-1120), o grande mestre da chamada escola nominalista. Algum tempo depois, faz o 

mesmo em Paris, tendo como mestre Guilherme de Champeaux (1070-1121), que seguia orien-

tação contrária à de Roscelino, defendendo o realismo dos universais. A "querela dos 

universais" foi, assim, desde cedo um dos principais centros de interesse de Abelardo, que, 

posteriormente, faria contribuições relevantes nesse campo de indagação filosófica. 

Depois dos estudos em Loches e Paris, Abelardo passa a lecionar, primeiro em Melun, 

depois em Corbeil. Vive um ou dois anos na Bretanha e volta à escola de Guilherme de 

Champeaux, onde polemiza com o mestre. Em 1111 ou 1112, segue cursos de teologia com 

Anselmo de Laon (1050-1117), com quem também entra em conflito. 

De Laon, dirige-se a Paris para lecionar filosofia e teologia, instalando-se em Saint-

Geneviève. Durante muitos anos alcança um triunfo sem precedentes. Suas aulas tornam-se 



cada vez mais concorridas. Os alunos afluem de todas as províncias e as preleções de Abelardo 

são ansiosamente aguardadas. 

Os filósofos também amam 

Entre os alunos de Abelardo, encontra-se Heloísa, moça de grande beleza e atributos 

intelectuais. Os dois apaixonam-se perdidamente: "... nossa paixão não omite nenhum dos 

graus do amor e se orna de tudo aquilo que o amor pode inventar de raro". Tamanha é a dedi-

cação de Abelardo pela jovem que os outros alunos começam a ressentir-se, ao constatar que o 

mestre não dá mais tanta importância à filosofia e à escola. 

A relação entre os dois é conhecida por todos, menos pelo cônego Fulbert, tio de 

Heloísa. Porém, advertido pelos amigos, ele se torna mais atento e acaba surpreendendo os dois 

amantes. Indignado, faz com que os dois se separem e Heloísa refugia-se na casa da irmã de 

Abelardo, onde nasce o filho, que recebe o nome de Astrolábio. 

Abelardo planeja casar-se secretamente e viaja para a Bretanha, onde se encontra 

Heloísa. Surpreendentemente, a amante recusa a proposta. Alega que seu tio não admitiria um 

casamento secreto e um casamento público seria inconveniente para os dois. O mundo inteiro 

iria maldizê-la por tomar somente para si um homem tão importante; por outro lado, ela acha 

que casar-se não convém a um filósofo, pois o governo de uma casa é incompatível com o 

estudo e o ensino. Preferia ser amante e não esposa, para que as alegrias que eles experimentas-

sem fossem tanto mais intensas quanto mais raros os encontros. 

Apesar de Heloísa opor-se ao matrimônio, por insistência de Abelardo acabaram 

casando-se secretamente, em Paris. Mas Fulbert sente-se ultrajado, pois para ele isso não 

poderia reparar a vergonha sofrida, e faz uma série de ameaças contra o casal. Para preservar a 

segurança de Heloísa, Abelardo leva-a para a abadia de Argenteuil, onde ela deveria fazer 

profissão de fé e vestir o hábito monástico, sem, contudo, colocar o véu, símbolo da 

virgindade. 

Fulbert e seus parentes, pensando que Abelardo tivesse abandonado Heloísa, aplicam-

lhe terrível punição: contratam indivíduos que o atacam e emasculam. 

Definitivamente separado de Heloísa, Abelardo torna-se monge, ingressando na abadia 

de Saint-Denis. Os outros monges consideram indesejável sua presença, reprovando sua 

conduta anterior, como dissoluta. Em contrapartida, os estudantes pedem insistentemente para 

que ele retome seus cursos. Abelardo retira-se, então, para Maisoncelle, na Champagne, a fim 

de lecionar, e novamente encontra grande número de alunos. 



Nessa ocasião, redige um livro sobre o problema da unidade e trindade divinas, no qual 

se esforça para aplicar os resultados da dialética numa questão central da doutrina católica: se as 

três pessoas da trindade constituem uma só substância ou três. O livro suscita violentas 

polêmicas por tocar num ponto delicado. A posição de Abelardo é considerada herética e o 

concilio de Soissons condena a obra. O autor é obrigado a queimá-la e seguir forçadamente 

para o mosteiro de Saint-Médard. Pouco depois, autorizam-no a voltar para Saint-Denis. 

Em Saint-Denis, Abelardo criaria problemas novamente. O mosteiro orgulhava-se de ter 

sido fundado por uma personagem cercada de grande prestígio: Dionísio, o Areopagita, juiz do 

Areópago (tribunal ateniense), convertido por São Paulo. Dionísio teria se tornado discípulo do 

apóstolo e consignado seus ensinamentos em alguns escritos, que circularam amplamente 

durante toda a Idade Média. Na verdade, essas obras tinham sido escritas nos fins do século V, 

por um discípulo do neoplatônico Proclo (410-485); por isso, posteriormente, passaram a ser 

identificadas como sendo de Pseudo-Dionísio. 

Contudo, a razão imediata da desavença não foi bem essa, mas algo mais simples. 

Abelardo encontrou, nessa época, num comentário de Beda (672-735) aos Atos dos Apóstolos, 

a afirmação de que Dionísio, o Areopagita, tinha sido bispo de Corinto, o que entrava em 

contradição com o fato de ter sido membro do Areópago ateniense e fundador do mosteiro. 

O fato trazido à luz constituiu um verdadeiro escândalo, pois desfazia a origem mística 

do mosteiro de Saint-Denis, que ocupava lugar de especial destaque na França, como necrópole 

real. 

Combatendo a corrupção 

Amainada a situação, Abelardo retira-se para Provins, onde se instala sem preocupações 

materiais, sob proteção do conde Thibaud. Pouco depois, recebe permissão para fundar a 

comunidade de Paracleto, na vizinhança de Nogent-sur-Seine, que seria doada a Heloísa e suas 

monjas. 

Em todo esse período conturbado, Abelardo consegue redigir uma série de obras. Entre 

as principais estão a Dialética, as Ciosas, onde discute Aristóteles, Porfírio e Boécio, e a Teologia 

Cristã, na qual retoma o tema de sua obra condenada em Soissons. Além desses trabalhos, 

compõe Sim e Não, compilação sistemática de textos dos primeiros padres da Igreja, que 

manifestam perspectivas divergentes. 

Em 1125, Abelardo dirige-se à Bretanha, onde passa a viver na Abadia de Saint-Gildas 

de Rhuys, exercendo o cargo de abade. Ali, entra em novos conflitos, só que dessa vez os 

problemas não se referem à doutrina teológica. O problema que ele enfrenta é a corrupção. 



Atormentado pela concupiscência dos monges, empenha-se, durante muitos anos, em acabar 

com a imoralidade reinante. Por esse motivo chega a sofrer tentativa de morte e recorre à 

autoridade papal, a fim de expulsar os piores elementos do mosteiro. De nada adianta: os 

outros tornam-se ainda mais corruptos. Nessas circunstâncias, começa a redigir a História das 

Minhas Calamidades e mantém correspondência com Heloísa, escrevendo cartas que 

imortalizariam os dois amantes. 

Por volta de 1136, Abelardo volta a dar aulas em Paris, com o mesmo brilho anterior. 

Trata os assuntos teológicos de maneira pouco ortodoxa e suscita violentas polêmicas, 

principalmente com Bernardo de Clairvaux. Abelardo submete os dogmas da fé à análise dia-

lética da razão, aproximando-se perigosamente do que era considerado heresia. Bernardo de 

Clairvaux defende vigorosamente o que considerava a pureza da revelação e ataca os filósofos 

que — no seu entender — a desfiguram. 

Como resultado, as obras de Abelardo acabam por ser condenadas ao fogo, mediante 

decreto papal. O filósofo deveria calar-se perpetuamente e seus partidários seriam 

excomungados. 

Abelardo está cansado de tantas atribulações. Passa dos sessenta anos e não tem mais 

forças para continuar lutando. Procura reconciliar-se com Bernardo de Clairvaux e pede ao 

papa autorização para recolher-se ao mosteiro de Cluny, onde deseja "passar os últimos dias de 

sua vida e de sua velhice, que talvez não sejam numerosos". 

Tinha razão: pouco tempo depois, levam-no para o mosteiro de Saint-Marcel, perto de 

Chalon-sur-Saône, onde vem a falecer, no dia 21 de abril de 1142, deixando uma obra 

inacabada: Diálogo Entre um Filósofo, um Judeu e um Cristão. 

Um problema antigo 

A parte mais produtiva do pensamento filosófico de Abelardo originou-se de sua 

atividade como professor de lógica. Como todos os estudiosos da filosofia da primeira metade 

do século XII, o principal problema por ele tratado foi a questão dos universais. 

O problema tem suas origens na Grécia Antiga, quando Sócrates afirmava — contra os 

sofistas — que o verdadeiro objeto do conhecimento é aquilo que existe de comum em todos 

os seres individuais de determinado grupo, e não aquilo que distingue particularmente cada um 

deles. No primeiro caso ter-se-ia um universal, isto é, algo que está em todos os indivíduos, de 

maneira permanente e imutável; no segundo, o que se apresenta seria efêmero e relativo, não 

possibilitando, portanto, nenhuma certeza. Se se trata de conhecer a justiça, por exemplo, seria 

necessário visar à justiça em geral, e não a esta ou àquela ação justa particular. 



Posteriormente, a distinção socrática foi aperfeiçoada pela lógica de Aristóteles (384-322 

a.C.) e, nos comentários de Porfírio (c. 232-304), colocou-se a seguinte questão: os universais 

possuem verdadeira existência na realidade? ou são meros produtos do pensamento humano? 

Exemplificando: existe a animalidade em geral (universal para os animais) ou só existe este ou 

aquele animal particular? A animalidade não seria apenas um produto do intelecto, sem 

nenhuma realidade efetiva? 

Duas soluções opostas foram dadas pelos filósofos da Idade Média. A primeira ficou 

conhecida como realismo e teve como representante, entre outros, Santo Anselmo e Guilherme 

de Champeaux. A segunda chama-se nominalismo e teve como defensor extremado Roscelino. 

O realismo em sua forma mais completa afirma não só que os universais têm existência 

real, como constituem mesmo a mais autêntica realidade. O realismo insere-se, assim, dentro 

das coordenadas do platonismo, que afirma a existência de um mundo superior de idéias, das 

quais as coisas particulares conhecidas mediante os sentidos constituem apenas cópias 

imperfeitas e perecíveis. Em cada membro de uma espécie — afirmava Guilherme de 

Champeaux — está presente uma natureza comum real, e os entes individuais diferem apenas 

em seus acidentes e não em sua substância. Por outro lado, Santo Anselmo distingue três tipos 

de realidade dos universais. O primeiro tipo seria constituído pelos universais que são reais na 

mente de Deus, como idéias-arquétipos que formam o Verbo; são os universais antes das coisas 

(universalia ante rem). O segundo tipo seria o da realidade dos universais nas coisas (universalia In re); a 

criação do mundo por Deus consistiria na concretização dos universais existentes em Sua 

mente. Finalmente, os universais existiriam realmente na mente de cada sujeito pensante, sob 

forma de conceitos; são os universais depois das coisas (universalla post rem). 

O nominalismo toma posição diametralmente oposta, esposando a tese de que a 

realidade é constituída pelos entes individuais, não sendo o universal mais do que uma simples 

emissão de voz (flatus vocis), meros nomes (daí a expressão nominalismo). 

Que são as palavras? 

A solução dada por Abelardo afasta-se das duas posições extremadas, mas, ao mesmo 

tempo, integra elementos de ambos. 

Em primeiro lugar, os universais constituem, para Abelardo, palavras significativas e não 

simples emissões da voz humana. À indagação de Porfírio sobre se os universais existem 

realmente ou são apenas objetos de intelecção, encontra-se nas obras de Abelardo a seguinte 

resposta: por si mesmos, os universais não existem mais do que no intelecto, mas eles referem-

se a seres reais. 



À segunda indagação de Porfírio, ou seja, se os universais são corpóreos ou incorpóreos, 

a resposta de Abelardo é dupla: enquanto nomes, eles são corpóreos, uma vez que sua natureza 

é a dos sons emitidos pela voz humana; no entanto, sua função significativa, isto é, o fato de 

servirem para designar uma pluralidade de indivíduos semelhantes, é incorpórea. 

Uma terceira indagação de Porfírio — os universais existem nas coisas sensíveis? ou fora 

delas? — recebe também dupla resposta. Para Abelardo, alguns universais existem 

completamente fora de qualquer possibilidade de percepção sensível; é o caso do universal 

alma, por exemplo. Outros, ao contrário, tanto existiriam no sensível quanto fora dele. Os 

universais que se referem às formas dos corpos, por exemplo, enquanto simplesmente as 

designam, existiriam no sensível. No entanto, poderia se dar o caso de eles designarem as 

formas dos corpos como que separados do sensível pela abstração; quando isso acontecesse, os 

universais em questão existiriam fora do plano sensível. 

Finalmente, um quarto problema, levantado pelo próprio Abelardo, foi objeto de suas 

considerações. Trata-se do seguinte: se não houvesse os indivíduos correspondentes, 

subsistiriam os universais? A resposta exige que se leve em consideração dois aspectos: por um 

lado, a significação dos universais enquanto nomes imediatamente referidos a indivíduos e, por 

outro, sua significação enquanto conceitos. No primeiro caso, os universais cessariam de existir, 

não havendo indivíduos a serem significados. No segundo caso, contudo, eles continuariam a 

existir, pois mesmo que houvesse rosas, poder-se-ia dizer: as rosas não existem. 

As respostas dadas por Abelardo aos intricados problemas dos universais colocam-no 

como figura de primeiro plano dentro da história da filosofia. Ainda que elas não tenham 

resolvido todas as questões, tiveram, contudo, o mérito de apontar um novo caminho, que se 

poderia chamar de nominalismo moderado ou não-realismo. Sobretudo importante foi o fato 

de ter contribuído eficazmente para tornar a lógica uma disciplina autônoma, ao tratá-la mais 

como ciência das palavras do que das coisas, evitando, assim, a interferência da metafísica. 

Mais vale a intenção 

Outros campos de indagação preocuparam a inteligência irrequieta de Abelardo. Um dos 

problemas que mais o ocuparam foi o das relações entre a razão e a fé. Por temperamento e 

formação intelectual, Abelardo tende a supervalorizar as forças da razão na solução dos 

problemas teológicos. Por outro lado, como cristão convicto, não nega a autoridade da palavra 

revelada e considera a razão como instrumento de defesa da fé. Abelardo jamais põe em dúvida 

que a revelação seja o fundamento das verdades divinas, mas afirma constantemente que a 

verdade da fé pode ser entendida também por intermédio da razão. Essa índole intelectualista 



de seu pensamento tornou-o não apenas um espírito aberto às discussões filosóficas e 

teológicas, como também capaz de se sobrepor a preconceitos vigentes na época. Assim é que, 

numa cultura fortemente marcada pelo poder temporal e espiritual da Igreja Católica, tinha 

coragem de manifestar admiração por filósofos não cristãos, chegando a apontar neles o que 

considerava antecipações do cristianismo. Admirava sobretudo os filósofos gregos anteriores a 

Cristo e chegava a afirmar que eles anteciparam, por meio de suas especulações sobre a origem 

e a estrutura do universo, muitos aspectos da revelação cristã. Idéias desse tipo — que Abe-

lardo expunha abertamente não apenas em suas obras, mas também em preleções e debates 

públicos — acarretaram-lhe a hostilidade dos tradicionalistas. Estes sustentavam que a teologia 

era assunto para ser meditado apenas na solidão dos claustros e não para ser discutido pu-

blicamente. 

Relevantes foram as contribuições de Abelardo no campo da ética, apresentadas através 

de sua obra Conhece-te a Ti Mesmo. É bem verdade que nela Abelardo trata de assuntos que, 

posteriormente, deixaram de pertencer ao âmbito próprio da ética, como a questão do poder de 

absolvição dos padres. Mas as investigações éticas de Abelardo são particularmente importantes 

na medida em que ele afirma que a moralidade não reside na obediência exterior a um conjunto 

de regras, porém no íntimo do coração e da mente. Para Abelardo, o que é importante 

moralmente não é a ação realizada, mas o sentido que a orienta. Com tais idéias, Abelardo 

desempenhou papel de primeiro plano no movimento intelectual do século XII que trouxe à 

tona a importância fundamental da intenção no ato moral. Muito embora uma ética da pura 

intenção estivesse distante da mentalidade medieval, Abelardo chegou muito perto disso, ao 

investigar as fontes de responsabilidade nas ações humanas. 

Embora diretamente tenha conhecido pouco da obra de Aristóteles, foi na linha desse 

filósofo grego que se situou o pensamento de Abelardo, apesar da marcante influência também 

recebida de Santo Agostinho. Por sua vez, a obra de Abelardo influenciou, em muitos pontos, a 

elaboração, por Santo Tomás de Aquino, da Suma Teológica, obra que iria realizar, no século 

seguinte, a síntese da dogmática cristã com a filosofia aristotélica. 

Abelardo foi um pensador que procurou abrir novos caminhos em todos os campos que 

abordou. Impetuoso e combativo, dialético brilhante e poderoso espírito analítico, exerceu larga 

influência entre seus contemporâneos e antecipou, segundo vários de seus intérpretes, o 

racionalismo que iria irromper, com grande força, no início da Idade Moderna. 

 

 



Cronologia 

1079 — Abelardo nasce em Le Pallet, perto de Nantes, na Bretanha. 

1095 — Estuda lógica em Loches, sob orientação de Roscelino. 

1096 — As cruzadas franco-espanholas tomam Huesca. 

1099 — Revolução comunal em Beauvais. 

1100 — Abelardo torna-se discípulo de Guilherme de Champeaux, na Escola da Catedral, em Paris. Início 

do reinado de Bauduíno I, primeiro rei de Jerusalém. 

1102 — Abelardo funda a escola de Melun, onde se encontra a corte do rei da França; transfere-a depois para 

Corbeil, nos arredores de Paris. 

1113 (?)— Encontra Heloísa. 

1114 — Começa a freqüentar a escola teológica de Anselmo de Laon. Permanece pouco tempo devido a 

divergências com seus mestres. 

1116 — Torna-se professor de teologia e lógica na catedral de Notre-Dame. 

1117 — Morre Anselmo de Laon. Heloísa refugia-se em Le Pallet, onde nasce Astrolábio. 

1118 — Abelardo e Heloísa fazem votos monacais. Anselmo redige Sobre a Unidade e Trindade Divina 

e a Dialética. 

1120 — Termina a Glosa a Porfírio e pouco depois Sim e Não. Morte de Roscelino. 

1121 — Morte de Champeaux. 

1122 — Concordata de Worms. 

1125 — Abelardo inicia a redação da Teologia. 

1130 (?) — Criação da Universidade de Oxford. 

1134 — Abelardo inicia a troca de cartas com Heloísa. 

1136 — Dá aulas de dialética na Escola de Sainte Geneviève até 1140. 

1142 — Falece em Chalon-sur-Saône, a 21 de abril. 
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