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INFLUÊNCIAS

Síntese entre religião e racionalismo

Mundo: caos ordenado

Cosmo: inteligência primordial

Conhecimento: unidades cognitivas

Saber: Experiência libertadora



354 -430
Aurélio Agostinho de Hipona - ÁFRICA

MANIQUEÍSTA

BEM X MAL



PRINCIPAIS OBRAS

Contra esta cidade se
ergue a cidade terrena,
mundana, satânica, que
será separada e
eternamente punida no
fim dos tempos.

doutrina da guerra justa

pecado original

confessar pecados

significa adorar a Deus.

Frase: 

"Senhor, conceda-me castidade 

e continência, mas não ainda"



NEOPLATONISMO









PATRÍSTICA
• Patrística é o nome dado à filosofia cristã católica dos três

primeiros séculos, elaborada pelos Padres ou Pais da Igreja, os
primeiros teóricos —- daí "Patrística" — e consiste na elaboração
doutrinal das verdades de fé do cristianismo e na sua defesa
contra os ataques dos pagãos e contra todos que eram contra,
denominadas heresias.

• Foram os pais da Igreja responsáveis por confirmar e defender a fé
católica, a liturgia, a disciplina, criar os costumes e decidir os
rumos da Igreja católica, ao longo dos sete primeiros séculos do
cristianismo. É a patrística que, basicamente, a
filosofia responsável pela elucidação progressiva dos dogmas
cristãos católicos e pelo que se chama hoje de Tradição Católica.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padres_da_Igreja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paganismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heresia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o_Cat%C3%B3lica


FILOSOFIA PATRÍSTICA

INSPIRA-SE EM PLATÃO - NEOPLATONISMO. 
“FÉ & RAZÃO SÃO CONCILIÁVEIS, MAS A RAZÃO É SUBORDINADA DA FÉ.”

“CREIO PARA PODER ENTENDER”

Platão tratou do conhecimento na memória (REMINISCÊNCIA)

Agostinho tratou do conhecimento pela ILUMINÇÃO DIVINA.

o conhecimento sensível desvalorizado
conhecimento intelectual
necessária uma luz espiritual (DEUS).



A METAFÍSICA 

• A existência de Deus é provada, a priori:
– No espírito humano haveria a presença de Deus.

• Deus é: Poder racional infinito – Eterno – Imutável – Simples – Saber - Amor.

• Conceito de Tempo: Deus não é no tempo
Tempo começa com a criação. 
Antes da criação não há tempo

No Verbo de Deus ( LOGOS ) existem:
Verdades eternas
Ideias
Princípios formais das coisas
Modelos dos seres criados













(Enem 2018) - Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual

aqueles que nos dizem: “Que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava

ocioso e nada realizava”, dizem eles, “por que não ficou sempre assim no decurso

dos séculos, abstendo-se, como antes, de toda ação? Se existiu em Deus um

novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes

criara, como pode haver verdadeira eternidade, se n’Ele aparece uma vontade

que antes não existia?” - AGOSTINHO. Confissões. São Paulo: Abril Cultural,

1984. A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo

da reflexão filosófica sobre a(s):

a) essência da ética cristã.

b) natureza universal da tradição.

c) certezas inabaláveis da experiência.

d) abrangência da compreensão humana.

e) interpretações da realidade circundante.
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d) abrangência da compreensão humana.

e) interpretações da realidade circundante.



(Uem 2010) A Filosofia patrística, representada principalmente por Santo
Agostinho, inicia no séc. I d.C. e termina no séc. VIII d.C., quando teve início a
Filosofia medieval. Com base na afirmação acima, assinale o que for correto.

01) Um dos motivos pelo qual Santo Agostinho escreve A cidade de Deus foi
para eximir o cristianismo, depois da tomada de Roma por Alarico, das
acusações de ser a causa da decadência do Império Romano.
02) A patrística introduziu, no pensamento filosófico, ideias desconhecidas
pelos filósofos greco-romanos, como a ideia de criação do mundo a partir do
nada, a escatologia do fim dos tempos e a ressurreição dos mortos.
04) A patrística é um esforço para conciliar o cristianismo com o pensamento
filosófico dos gregos e romanos, pois acreditava que somente com tal
conciliação seria possível a conversão dos pagãos.
08) Um dos principais temas da Filosofia patrística é o da possibilidade ou
impossibilidade de conciliar razão e fé. Santo Agostinho considerava que a
razão e a fé são conciliáveis, mas subordinava a razão à fé.
16) A Filosofia medieval conserva e discute problemas da patrística e
acrescenta outros, como o problema dos universais. A partir do séc. XII, a
Filosofia medieval passa a ser chamada de escolástica.
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Filosofia medieval passa a ser chamada de escolástica.

TODAS CORRETAS



(Ueg 2010) Os primeiros séculos da era cristã são os
da constituição dos dogmas cristãos. A tarefa da
filosofia desenvolvida pelos padres da Igreja nesta
época é a de encontrar justificativas racionais para as
verdades reveladas, ou seja, conciliar fé e razão.
Santo Agostinho é o principal representante deste
período que ficou conhecido como

a) racionalismo.

b) escolástica.

c) fideismo.

d) patrística.
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(Ufu 2009) - Leia o texto a seguir.“No que diz respeito a todas as
coisas que compreendemos, não consultamos a voz de quem
fala, a qual soa de fora, mas a verdade que dentro de nós
preside à própria mente, incitados talvez pela palavra a
consultá-la.”De Magistro, Cap. XI, 38, In Os Pensadores, SANTO
AGOSTINHO. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 319. MARQUE
A AFIRMATIVA INCORRETA.

a) Segundo Agostinho, a verdade não se descobre pela consulta
das palavras que vêm de fora. O processo da descoberta da
verdade dá-se através da interioridade.
b) Segundo Agostinho, a linguagem humana não tem um poder
causal, mas apenas uma função instrumental de utilidade.
c) Segundo Agostinho, a linguagem humana é a condição para
conhecer a verdade que dentro de nós preside à própria mente.
d) Segundo Agostinho, a verdade que dentro de nós preside à
própria mente pressupõe a iluminação divina e não o recurso à
memória.



(Ufu 2009) - Leia o texto a seguir.“No que diz respeito a todas as
coisas que compreendemos, não consultamos a voz de quem
fala, a qual soa de fora, mas a verdade que dentro de nós
preside à própria mente, incitados talvez pela palavra a
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AGOSTINHO. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 319. MARQUE
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a) Segundo Agostinho, a verdade não se descobre pela consulta
das palavras que vêm de fora. O processo da descoberta da
verdade dá-se através da interioridade.
b) Segundo Agostinho, a linguagem humana não tem um poder
causal, mas apenas uma função instrumental de utilidade.
c) Segundo Agostinho, a linguagem humana é a condição para
conhecer a verdade que dentro de nós preside à própria
mente.
d) Segundo Agostinho, a verdade que dentro de nós preside à
própria mente pressupõe a iluminação divina e não o recurso à
memória.



(Uem 2008) - A Patrística foi a Filosofia Cristã dos primeiros séculos de nossa era.
Consistia na elaboração doutrinal das crenças religiosas do cristianismo e na sua
defesa contra os ataques dos pagãos e contra as heresias. Dado o encontro entre a
nova religião e o pensamento filosófico greco-romano, o grande tema da Filosofia
Patrística foi o da possibilidade ou impossibilidade de conciliar fé e razão. Santo
Agostinho, expoente dessa filosofia, sobre a relação fé e razão, defendia a tese que se
pode resumir nesta frase: “Credo ut intelligam” (Creio para entender). A esse respeito,
assinale o que for correto.

01) Santo Agostinho retoma a célebre teoria platônica das Ideias à luz do cristianismo
e formula a teoria da iluminação segundo a qual o homem recebe de Deus o
conhecimento das verdades eternas: à semelhança do sol, Deus ilumina a razão e
torna possível o pensar correto.
02) De acordo com Santo Agostinho, a razão é superior e precede a fé; pois, se o
homem, ser racional, for incapaz de entender os ensinamentos religiosos, não poderá
acreditar neles.
04) Segundo Santo Agostinho, a fé não conflita com a razão, esta última seria auxiliar
da fé e estaria a ela subordinada.
08) Para Santo Agostinho, fé e razão são inconciliáveis, pois os mistérios da fé são
insondáveis e manifestam-se como uma loucura para a razão humana.
16) A fé, para Santo Agostinho, não oprime a razão, mas, ao contrário, abre-lhe os
olhos que a falta de fé mantinha fechados. A partir dos princípios da fé, a razão, por
suas próprias forças, deduzirá consequências e tentará resolver os problemas que
Deus deixou para nossas livres discussões.
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(Ufu 2008) - Leia o trecho extraído da obra Confissões.Quem nos mostrará o
Bem? Ouçam a nossa resposta: Está gravada dentro de nós a luz do vosso
rosto, Senhor. Nós não somos a luz que ilumina a todo homem, mas somos
iluminados por Vós. Para que sejamos luz em Vós os que fomos outrora
trevas.SANTO AGOSTINHO. Confissões IX. São Paulo: Nova Cultural,1987. 4, l0.
p.154. Coleção Os Pensadores - Sobre a doutrina da iluminação de Santo
Agostinho, marque a alternativa correta.

a) A irradiação da luz divina faz com que conheçamos imediatamente as
verdades eternas em Deus. Essas verdades, necessárias e eternas, não estão
no interior do homem, porque seu intelecto é contingente e mutável.
b) A irradiação da luz divina atua imediatamente sobre o intelecto humano,
deixando-o ativo para o conhecimento das verdades eternas. Essas verdades,
necessárias e imutáveis, estão no interior do homem.
c) A metáfora da luz significa a ação divina que nos faz recordar as verdades
eternas que a alma possuía antes de se unir ao corpo.
d) A metáfora da luz significa a ação divina que nos faz recordar as verdades
eternas que a alma possuía e que nela permanecem mediante os ciclos da
reencarnação.
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(Ufu 2003) - Nos Solilóquios, Agostinho escreveu:“A luz comum, à medida que pode,
nos indica como é aquela luz. Pois há alguns olhos tão sãos e vivos que, ao se abrirem,
fixam-se no próprio sol sem nenhuma perturbação. Para esses a própria luz é, de
algum modo, saúde, sem necessidade de alguém que lhes ensine, senão talvez apenas
de alguma exortação. Para eles é suficiente crer, esperar, amar”.Agostinho, Solilóquio e
Vida feliz. São Paulo: Paulus, 1998, p.23.Em conformidade com a Teoria da
Iluminação, analise as assertivas abaixo.

I. A luz comum é o conhecimento humano, obtido por intermédio das demonstrações
da lógica e da matemática, porém, ainda resta saber como tal conhecimento é
possível.
II. A luz, que é superior à luz comum, é o intelecto humano, que, servindo-se
unicamente de si mesmo, encontra em si toda a certeza e o fundamento da verdade.
III. O intelecto humano, pela sua natureza perecível, não pode se colocar como a
certeza do conhecimento, pois a verdade é eterna. Aquela luz, então, acima da luz
comum, é Deus.
IV. A saúde é alcançada por todos, uma vez que a salvação e a felicidade são
unicamente o resultado do esforço do homem nesta vida terrena.

Assinale a única alternativa que contém as assertivas verdadeiras.
a) II e IV
b) II, III e IV
c) I, II e IV
d) I e III
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Vida feliz. São Paulo: Paulus, 1998, p.23.Em conformidade com a Teoria da
Iluminação, analise as assertivas abaixo.

I. A luz comum é o conhecimento humano, obtido por intermédio das
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(Ufu 2011) Segundo o texto abaixo, de Agostinho de Hipona (354-
430 d. C.), Deus cria todas as coisas a partir de modelos imutáveis e
eternos, que são as ideias divinas. Essas ideias ou razões seminais,
como também são chamadas, não existem em um mundo à parte,
independentes de Deus, mas residem na própria mente do Criador,
[...] a mesma sabedoria divina, por quem foram criadas todas as
coisas, conhecia aquelas primeiras, divinas, imutáveis e eternas
razões de todas as coisas, antes de serem criadas [...].Sobre o
Gênese, V- Considerando as informações acima, é correto afirmar
que se pode perceber:

a) que Agostinho modifica certas ideias do cristianismo a fim de que
este seja concordante com a filosofia de Platão, que ele considerava
a verdadeira.
b) uma crítica radical à filosofia platônica, pois esta é contraditória
com a fé cristã.
c) a influência da filosofia platônica sobre Agostinho, mas esta é
modificada a fim de concordar com a doutrina cristã.
d) uma crítica violenta de Agostinho contra a filosofia em geral.
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(Uncisal 2012) A filosofia de Santo Agostinho é
essencialmente uma fusão das concepções cristãs
com o pensamento platônico. Subordinando a razão
à fé, Agostinho de Hipona afirma existirem verdades
superiores e inferiores, sendo as primeiras
compreendidas a partir da ação de Deus. Como se
chama a teoria agostiniana que afirma ser a ação de
Deus que leva o homem a atingir as verdades
superiores?

a) Teoria da Predestinação.

b) Teoria da Providência.

c) Teoria Dualista.

d) Teoria da Emanação.

e) Teoria da Iluminação.



(Uncisal 2012) A filosofia de Santo Agostinho é
essencialmente uma fusão das concepções cristãs
com o pensamento platônico. Subordinando a razão
à fé, Agostinho de Hipona afirma existirem verdades
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Deus que leva o homem a atingir as verdades
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c) Teoria Dualista.

d) Teoria da Emanação.

e) Teoria da Iluminação.



(Ufu 2010) A filosofia de Agostinho (354 – 430) é estreitamente devedora do
platonismo cristão milanês: foi nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos de
Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo
sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas
resistências (de tornar-se cristão).PEPIN, Jean. Santo Agostinho e a patrística
ocidental. In: CHÂTELET, François (org.) A Filosofia medieval. Rio de Janeiro Zahar
Editores: 1983, p. 77. - Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por
meio dos escritos de Plotino, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças
se comparado ao pensamento de Platão. - Assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, uma dessas diferenças.

a) Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro,
enquanto, para Platão, a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano.
b) Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das Ideias, enquanto
para Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que
vivemos.
c) Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal, já que
é apenas a forma do corpo.
d) Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência, a alma reconhece as
Ideias que ela contemplou antes de nascer; Agostinho diz que o conhecimento é
resultado da Iluminação divina, a centelha de Deus que existe em cada um.
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Editores: 1983, p. 77. - Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por
meio dos escritos de Plotino, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças
se comparado ao pensamento de Platão. - Assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, uma dessas diferenças.

a) Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro,
enquanto, para Platão, a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano.
b) Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das Ideias, enquanto
para Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que
vivemos.
c) Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal, já que
é apenas a forma do corpo.
d) Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência, a alma reconhece as
Ideias que ela contemplou antes de nascer; Agostinho diz que o conhecimento é
resultado da Iluminação divina, a centelha de Deus que existe em cada um.



(Uem 2010) A patrística surge no séc. II d.C. e estende-se por todo o período
medieval conhecido como alta Idade Média. É considerada a filosofia dos
Padres da Igreja. Entre seus objetivos encontramos a conversão dos pagãos, o
combate às heresias e a consolidação da doutrina cristã. Sobre a patrística,
assinale o que for correto.

01) A patrística deixa de ser predominante como doutrina do cristianismo
quando, a partir do séc. IX, surge uma nova corrente filosófica denominada
escolástica, que atinge o apogeu no séc XIII.
02) Fundador da patrística, o apóstolo São Paulo escreveu o livro Confissões,
razão pela qual é considerado o primeiro filósofo cristão.
04) Vários pensadores da patrística, entre eles Santo Agostinho, tomam ideias
da filosofia clássica grega, particularmente de Platão, que são adaptadas às
necessidades das verdades expressas pela teologia cristã.
08) A aliança que a patrística estabelece entre fé e razão caracteriza-se por um
predomínio da fé sobre a razão; em Santo Agostinho, a razão é auxiliar da fé e
a ela subordinada.
16) A leitura dos filósofos árabes, entre eles Averrois, ajudou Santo Agostinho
a compreender os princípios da filosofia de Aristóteles, sem a qual Santo
Agostinho não poderia construir seu próprio sistema filosófico.
•
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(Ufu 2004) Considere o trecho abaixo. “Quando, pois, se trata
das coisas que percebemos pela mente (...). estamos falando
ainda em coisas que vemos como presentes naquela luz interior
da verdade, pela qual é iluminado e de que frui o homem
interior. Santo Agostinho. Do Mestre. São Paulo: Abril Cultural.
1973. p. 320. (Os Pensadores) Segundo o pensamento de Santo
Agostinho, as verdades contidas na filosofia pagã provêm de
que fonte? Assinale a alternativa correta.

a) De fonte diferente de onde emanam as verdades cristãs, pois
há oposição entre as verdades pagãs e as verdades cristãs.

b) Da mesma fonte de onde emanam as verdades cristãs, pois
não há oposição entre as verdades pagãs e cristãs.

c) De Platão, por ter chegado a conceber a ideia Suprema do
Bem.

d) De Aristóteles, por ter concebido o Ser Supremo corno
primeiro motor imóvel.
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das coisas que percebemos pela mente (...). estamos falando
ainda em coisas que vemos como presentes naquela luz interior
da verdade, pela qual é iluminado e de que frui o homem
interior. Santo Agostinho. Do Mestre. São Paulo: Abril Cultural.
1973. p. 320. (Os Pensadores) Segundo o pensamento de Santo
Agostinho, as verdades contidas na filosofia pagã provêm de
que fonte? Assinale a alternativa correta.

a) De fonte diferente de onde emanam as verdades cristãs, pois
há oposição entre as verdades pagãs e as verdades cristãs.

b) Da mesma fonte de onde emanam as verdades cristãs, pois
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c) De Platão, por ter chegado a conceber a ideia Suprema do
Bem.

d) De Aristóteles, por ter concebido o Ser Supremo corno
primeiro motor imóvel.



(Ufu 2003) A teoria da iluminação divina, contribuição original de Agostinho à
filosofia da cristandade, foi influenciada pela filosofia de Platão, porém,
diferencia-se dela em seu aspecto central.
Assinale a alternativa abaixo que explicita esta diferença.

a) A filosofia agostiniana compartilha com a filosofia platônica do dualismo, tal
como este foi definido por Agostinho na Cidade de Deus. Assim, a luz da teoria
da iluminação está situada no plano suprassensível e só é alcançada na
transcendência da existência terrena para a vida eterna.
b) A teoria da Iluminação, tal como sugere o nome, está fundamentada na luz
de Deus, luz interior dada ao homem interior na busca da verdade das coisas
que não são conhecidas pelos sentidos; esta luz é Cristo, que ensina e habita
no homem interior.
c) Agostinho foi contemporâneo da Terceira Academia, recebendo os
ensinamentos de Arcesilau e Carnéades, o que resultou na posição dogmática
do filósofo cristão quanto à impossibilidade do conhecimento da verdade,
sendo o conhecimento humano apenas verossímil.
d) A alma é a morada da verdade, todo conhecimento nela repousa. Assim, a
posição de Agostinho afasta-se da filosofia platônica, ao admitir que a alma
possui uma existência anterior, na qual ela contemplou as ideias, de modo que
o conhecimento de Deus é anterior à existência.
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ensinamentos de Arcesilau e Carnéades, o que resultou na posição dogmática
do filósofo cristão quanto à impossibilidade do conhecimento da verdade,
sendo o conhecimento humano apenas verossímil.
d) A alma é a morada da verdade, todo conhecimento nela repousa. Assim, a
posição de Agostinho afasta-se da filosofia platônica, ao admitir que a alma
possui uma existência anterior, na qual ela contemplou as ideias, de modo que
o conhecimento de Deus é anterior à existência.



(Ufu 2002) A Patrística, filosofia cristã dos primeiros
séculos, poderia ser definida como

a) retomada do pensamento de Platão, conforme os
modelos teológicos da época, estabelecendo estreita
relação entre filosofia e religião.

b) configuração de um novo horizonte filosófico,
proposto por Santo Agostinho, inspirado em Platão,
de modo a resgatar a importância das coisas
sensíveis, da materialidade.

c) adaptação do pensamento aristotélico, conforme
os moldes teológicos da época.

d) criação de uma escola filosófica, que visava
combater os ataques dos pagãos, rompendo com o
dualismo grego.
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ESCOLÁSTICA

1225/1274

=ENSINADO NAS ESCOLAS 

Método de pensamento 
crítico dominante nas universidades 
medievais europeias de cerca dos 

séculos IX ao XVI. Mais um método 
de aprendizagem do que 

uma filosofia ou teologia, nasceu nas 
escolas monásticas cristãs, de modo 

a conciliar a fé cristã com um sistema 
de pensamento racional, 

especialmente o da filosofia grega.
Colocava uma forte ênfase na 

dialética para ampliar o conhecimento 
por inferência e 

resolver contradições.

INFLUÊNCIA LÓGICO-DIALÉTICO DE 
ARISTÓTELES

https://pt.wikipedia.org/wiki/1225
https://pt.wikipedia.org/wiki/1274
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento_cr%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidades_medievais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infer%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contradi%C3%A7%C3%A3o


A ESCOLÁSTICA SURGE DA DIALÉTICA.

• Comparação: textos e documentos relacionados.

• Sententiae: curtas sentenças nas quais eram 
listadas as discordâncias entre fontes diversas. 

MATÉRIAS ENSINADAS NAS UNIVERSIDADES

• Faculdades= Teologia – Direiro - Medicina

• Trívio= gramática, retórica e dialética

• Quadrívio= aritmética, geometria, astronomia, música. 



PRINCIPAL OBRA

"Dizemos que Deus não tem nome ou 

está acima de qualquer 

denominação, porque a sua 

essência sobrepuja o que dele 

inteligimos e exprimimos pela 

palavra."

"A verdade, considerada como virtude, 

não é a verdade comum, mas uma 

certa verdade, pela qual o homem 

se mostra como é, nas palavras e 

nas obras. A verdade da vida é
aquela pela qual o homem, na sua 

vida, realiza o fim para o qual foi 

ordenado pelo intelecto divino...".



O CONHECIMENTO HUMANO PASSA A SER 

COMPREENDIDO DE DUAS FORMAS:

•

Conhecimento Natural: refere-se à luz da 
razão, como teoremas matemáticos.

-

• Conhecimento Sobrenatural: refere-se à 

aceitação da Santíssima Trindade, atribuído à 
fé.

Embora esteja subordinada à fé, a razão funciona por si mesma, segundo as 
próprias leis. 

O conhecimento não depende da fé nem da presença de uma verdade 
divina no interior do indivíduo, mas é um instrumento para se aproximar de 

Deus. 
"Segundo Tomás, a inteligência é uma potência espiritual"



CINCO VIAS DA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEUS

1. PRIMEIRO MOTOR IMÓVEL: um ser não move a si mesmo, só podendo, então, 
mover outro ou por outro ser movido. Assim, se retroagirmos ao infinito, não 
explicamos o movimento se não encontrarmos um primeiro motor que move todos os 
outros;
2. PRIMEIRA CAUSA EFICIENTE: a percepção da ordenação das coisas em causas e 
efeitos permite averiguar que não há efeito sem causa. 

3. SER NECESSÁRIO E OS SERES POSSÍVEIS: compara os seres que podem ser e não ser. 
Nada vem e, por isso, estes seres possíveis dependem de um ser necessário para 
fundamentar suas existências;

4. GRAUS DE PERFEIÇÃO: comparações são constatadas a partir de um máximo 
(ótimo) que na verdade contém o verdadeiro ser (o mais ou menos só se diz em 
referência a um máximo);  Obs. Único conceito extraído de Platão.

5. GOVERNO SUPREMO: da ordem e finalidade que a suprema inteligência governa

todas as coisas (já que no mundo há ordem!), dispondo-as de forma organizada

racionalmente, o que evidencia a intenção da existência de cada ser.





(Enem 2018) - Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra “Deus”, 

sabemos, de imediato, que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa 

de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe 

na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. 

Donde se segue que o objeto designado pela palavra “Deus”, que existe no 

pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por 

conseguinte, a existência de Deus é evidente. TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica. 

Rio de Janeiro: Loyola, 2002.O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás 

de Aquino caracterizada por:

a) reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos.    

b) sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé.    

c) explicar as virtudes teologais pela demonstração.    

d) flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados.    

e) justificar pragmaticamente crença livre de dogmas.   
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A QUESTÃO DOS UNIVERSAIS

• REALISMO DE PLATÃO = REALISMO TRANSCENDENTE (ANSELMO)
– Os Universais existem na realidade independente das coisas individuais

• REALISMO MODERADO (TOMÁS DE AQUINO)
– Imanente (aquilo que tem princípio e fim em si mesmo), o universal tem em si 

uma realidade objetiva.
– Esta na coisa, como forma ou substância, depois da coisa como conceito no 

intelecto, antes da coisa, na mente divina, como modelo das coisas criadas.

• CONCEPTUALISTA- (PEDRO ABELARDO)
– Universal não tem nenhuma existência objetiva, nem são meros nomes; eles 

são o significado dos nomes e podem subsistir mesmo na falta de particulares a 
que se apliquem.   

• NOMINALISMO – (ROSELINO DE COPIÈGNE & GUILHERME DE OCKHAM)

– Universais nada têm de real; são meros nomes, pois o que realmente existe são
os particulares.



(Uem 2008) A questão dos universais foi um dos grandes problemas debatidos
na Filosofia Medieval. A dificuldade era determinar o modo de ser das ideias
gerais, gêneros ou espécies, tais como homem, animal etc.; ou seja, saber se
os universais correspondem a uma realidade fora de nós ou se são puras
abstrações do espírito e sem realidade. Realismo e nominalismo foram as duas
soluções típicas do problema, surgindo o conceitualismo como solução
intermediária. Em relação à questão dos universais, assinale o que for
correto.

01) O realismo, de inspiração platônica, afirmava que os universais existiam na
realidade, independentemente das coisas individuais.
02) Os realistas foram os primeiros filósofos a acreditarem na realidade virtual;
foram, assim, precursores da inteligência artificial.
04) Uma forma moderada de realismo foi defendida por Santo Tomás de
Aquino, o qual, sob influência de Aristóteles, supôs que o universal estaria na
coisa, como sua forma ou substância; depois da coisa, como conceito no
intelecto; e antes da coisa, na mente divina, como modelo das coisas criadas.
08) No conceitualismo de Pedro Abelardo, os universais são conceitos que não
existem na realidade, nem são meros nomes; eles são o significado dos nomes
e podem subsistir mesmo na falta de particulares a que se apliquem.
16) O nominalismo asseverou que os universais nada têm de real; são meros
nomes, pois o que realmente existe são os particulares.



(Uem 2008) A questão dos universais foi um dos grandes problemas debatidos na
Filosofia Medieval. A dificuldade era determinar o modo de ser das ideias gerais,
gêneros ou espécies, tais como homem, animal etc.; ou seja, saber se os universais
correspondem a uma realidade fora de nós ou se são puras abstrações do espírito e
sem realidade. Realismo e nominalismo foram as duas soluções típicas do problema,
surgindo o conceitualismo como solução intermediária. Em relação à questão dos
universais, assinale o que for correto.

01) O realismo, de inspiração platônica, afirmava que os universais existiam na
realidade, independentemente das coisas individuais.
02) Os realistas foram os primeiros filósofos a acreditarem na realidade virtual; foram,
assim, precursores da inteligência artificial.
04) Uma forma moderada de realismo foi defendida por Santo Tomás de Aquino, o
qual, sob influência de Aristóteles, supôs que o universal estaria na coisa, como sua
forma ou substância; depois da coisa, como conceito no intelecto; e antes da coisa,
na mente divina, como modelo das coisas criadas.
08) No conceitualismo de Pedro Abelardo, os universais são conceitos que não
existem na realidade, nem são meros nomes; eles são o significado dos nomes e
podem subsistir mesmo na falta de particulares a que se apliquem.
16) O nominalismo asseverou que os universais nada têm de real; são meros nomes,
pois o que realmente existe são os particulares.

Resposta: 01 + 04 + 08 + 16 = 29.













(UNIOESTE 2016) - “Os reis possuem bens temporais em abundância e Deus prepara-lhes
um grau sublime de felicidade. Já os tiranos são frequentemente frustrados dos bens
temporais que almejam, estão sujeitos a muitos perigos e, acima de tudo, são privados dos
bens eternos, sendo-lhes reservadas as mais graves penas. Por isso, aquele que recebe a
função de governar deve realmente considerar bem todas essas coisas e se apresentar
como rei e não como tirano para os seus súditos” (TOMÁS DE AQUINO. A realeza: dedicado
ao rei de Chipre. In: SEED-PR. Antologia de textos filosóficos: 683). Considerando o excerto

do texto acima e o pensamento de Santo Tomás de Aquino, NÃO é correto
afirmar que:

A. a concepção política de Tomás de Aquino compreende a submissão do 
poder temporal do Estado ao poder espiritual da Igreja.

B. Considera-se a Monarquia uma forma legítima de governo, desde que essa
não descambe para a tirania.

C. o homem não vive apenas para a polis, mas para o aperfeiçoamento da 
própria natureza humana, o que só pode ocorrer na medida em que se dirigir
ao ser supremo: Deus.

D. a vida humana deve estar voltada ao acúmulo de bens, considerado central 
para o alcance da virtude.

E. é injusto o regime quando aquele que governa se despreocupa em relação
ao bem comum e tende a governar apenas visando ao benefício de si mesmo.
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não descambe para a tirania.

C. o homem não vive apenas para a polis, mas para o aperfeiçoamento da 
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central para o alcance da virtude.

E. é injusto o regime quando aquele que governa se despreocupa em relação
ao bem comum e tende a governar apenas visando ao benefício de si mesmo.



(Enem 2015) Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é
preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o
devido fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos lados
pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim de destino,
se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto; ora, tem o
homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação.
Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do
fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas
comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o
fim.AQUINO. T. Do reino ou do governo dos homens: ao rei do
Chipre. Escritos políticos de São Tomás de Aquino. Petrópolis: Vozes,
1995 (adaptado).
No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o
regime de governo capaz de:

a) refrear os movimentos religiosos contestatórios.
b) promover a atuação da sociedade civil na vida política.
c) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum.
d) reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística.
e) dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual.
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Chipre. Escritos políticos de São Tomás de Aquino. Petrópolis: Vozes,
1995 (adaptado).
No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o
regime de governo capaz de:

a) refrear os movimentos religiosos contestatórios.
b) promover a atuação da sociedade civil na vida política.
c) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum.
d) reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística.
e) dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual.



(Enem 2012) TEXTO I Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de
tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência.
Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar
condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por feltragem e, ainda mais
condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada,
transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em
pedras.BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006
(adaptado). TEXTO II Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: “Deus, como criador
de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de
conteúdo se nos apresentam, em face desta concepção, as especulações
contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro
elementos, como ensinam os Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na
verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de
aranha”. GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Cristã. São Paulo: Vozes, 1991
(adaptado). Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para
explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de
Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na
sua fundamentação teorias que:

a) eram baseadas nas ciências da natureza.
b) refutavam as teorias de filósofos da religião.
c) tinham origem nos mitos das civilizações antigas.
d) postulavam um princípio originário para o mundo.
e) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas.
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(Enem PPL 2016) Enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o
desenvolvimento de uma filosofia cristã inspirada em Platão, o pensamento de
São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles – até então vista sob suspeita pela
Igreja –, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles
compatível com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu caminho
para o estudo da obra aristotélica e para a legitimação do interesse pelas
ciências naturais, um dos principais motivos do interesse por Aristóteles nesse
período.MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar,
2005.A Igreja Católica por muito tempo impediu a divulgação da obra de
Aristóteles pelo fato de a obra aristotélica:

a) valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos.
b) declarar a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral religiosa.
c) criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições
religiosas.
d) evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do
cristianismo.
e) contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos, seguindo
sua teoria política.
•
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POLÍTICA EM T. AQUINO
1ª LEI= LEI NATURAL (visando a preservar a vida)

2ª LEI= LEI POSITIVA (estabelecida pelo homem, visando a preservar a sociedade)

3ªLEI= LEI DIVINA (que conduz o homem à vida cristã e ao paraíso, guiando as outras 
leis)

ARISTÓTELES & AQUINO= “o homem é um animal social e político”

a família é a primeira associação, e o Estado, sua 
ampliação e continuação. O Estado, assim, deve existir, 

desde que subordinado, no que diz respeito à religião e à 
moral, à Igreja, a qual visa ao bem eterno das almas.  



























(Enem 2019) Tomás de Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII,

afirma: a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Ora, a

norma suprema dos atos humanos é a razão. Desse modo, em última

análise, a lei está submetida à razão; é apenas uma formulação das

exigências racionais. Porém, é mister que ela emane da comunidade, ou

de uma pessoa que legitimamente a representa. GILSON, E.; BOEHNER, P.

História da filosofia cristã. Petrópolis: Vozes, 1991 (adaptado).

No contexto do século XIII, a visão política do filósofo mencionado retoma

o:

a) pensamento idealista de Platão.  

b) conformismo estoico de Sêneca.  

c) ensinamento místico de Pitágoras.  

d) paradigma de vida feliz de Agostinho.  

e) conceito de bem comum de Aristóteles.  
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(Uem 2012) Tomás de Aquino (1225-1274), no seu livro A Realeza,
afirma:“Comecemos apresentando o que se deve entender pela palavra rei.
Com efeito, em todas as coisas que se ordenam a um fim que pode ser
alcançado de diversos modos, faz-se necessário algum dirigente para que se
possa alcançar o fim do modo mais direto. Por exemplo, um navio, que se
move em diversas direções pelo impulso de ventos opostos, não chegará ao
seu fim de destino se não for dirigido ao porto pela habilidade do
comandante”.(AQUINO, T. de. A realeza: dedicado ao rei de Chipre. In:
Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009, p. 667.)
Conforme esse trecho, é correto afirmar que

01) o rei, como um dirigente, não tem um poder opressor ou dominador sobre
os súditos.
02) o rei é aquele que realiza as coisas sem intermediários.
04) o rei não é necessário em todas as decisões, mas somente naquelas que
envolvem interesses coletivos.
08) as ações do rei não precisam levar em conta os desejos dos súditos, mas
considerar aquilo que é melhor para o reino.
16) o rei ou o comandante tem a função de dirigir, orientar, o que não implica
uma imposição de sua vontade aos súditos.
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(Ufu 2011) Considere o seguinte texto sobre Tomás de Aquino (1226-1274).
Fique claro que Tomás não aristoteliza o cristianismo, mas cristianiza
Aristóteles. Fique claro que ele nunca pensou que, com a razão se pudesse
entender tudo; não, ele continuou acreditando que tudo se compreende pela
fé: só quis dizer que a fé não estava em desacordo com a razão, e que,
portanto, era possível dar-se ao luxo de raciocinar, saindo do universo da
alucinação.Eco, Umberto. “Elogio de santo Tomás de Aquino”. In: Viagem na
irrealidade cotidiana, p.339.
É correto afirmar, segundo esse texto, que:

a) Tomás de Aquino, com a ajuda da filosofia de Aristóteles, conseguiu uma
prova científica para as certezas da fé, por exemplo, a existência de Deus.
b) Tomás de Aquino se empenha em mostrar os erros da filosofia de
Aristóteles para mostrar que esta filosofia é incompatível com a doutrina
cristã.
c) o estudo da filosofia de Aristóteles levou Tomás de Aquino a rejeitar as
verdades da fé cristã que não fossem compatíveis com a razão natural.
d) a atitude de Tomás de Aquino diante da filosofia de Aristóteles é de
conciliação desta filosofia com as certezas da fé cristã.
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(Uem 2009)  A Filosofia Medieval a partir do século IX é chamada escolástica. Ensinada 
nas escolas ou nas universidades próximas das catedrais, a filosofia escolástica tinha 
por problema fundamental levar o homem a compreender a verdade revelada pelo 
exercício da razão, todavia apoiado na autoridade (Auctoritas), seja da Bíblia, seja de 
um padre da Igreja, seja de um sistema de filosofia pagã.
Sobre a escolástica, assinale o que for correto.  

01) O pensamento platônico, ou mais exatamente o neoplatonismo de Plotino, porque 
mais facilmente conciliável com as doutrinas cristãs, foi a única filosofia pagã aceita 
durante toda a escolástica.   
02) A fermentação intelectual e o interesse pelo racional na escolástica evidenciam-se 
pela criação de universidades por toda a Europa; o método de exposição das ideias 
filosóficas nessas escolas era a disputa: uma tese era colocada e passava-se a refutá-la 
ou a defendê-la com argumentos retirados de alguma autoridade.   
04) Representante do pensamento político da escolástica, o cardeal Martin Heidegger 
trata, em sua obra Ser e Tempo, do problema da subordinação do poder temporal dos 
reis e dos nobres ao poder espiritual do Papa e da Igreja.   
08) Um tema recorrente na filosofia escolástica foi a demonstração racional da 
existência de Deus. Santo Anselmo (1034-1109) formula a prova tradicionalmente 
chamada argumento ontológico, no qual deduz a existência de Deus da própria ideia 
de perfeição de Deus.   
16) O apogeu da escolástica acontece no século XIII com Santo Tomás de Aquino 
(1225-1274), que, retomando o pensamento de Aristóteles, fez a síntese mais fecunda 
da filosofia com o cristianismo na Filosofia Medieval.   
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(Ufu 2009) Santo Tomás de Aquino, nascido em 1224 e falecido em 1274,
propôs as cinco vias para o conhecimento de Deus. Estas vias estão
fundamentadas nas evidências sensíveis e racionais. A primeira via afirma que
os corpos inanimados podem ter movimento por si mesmos. Assim, para que
estes corpos tenham movimento é necessário que algo os mova. Esta
concepção leva à necessidade de um primeiro motor imóvel, isto é, algo que
mesmo não sendo movido por nada pode mover todas as coisas.

Sobre a primeira via, que é a do movimento, marque a alternativa correta.
a) Para que os objetos tenham movimento é necessário que algo os mova;
dessa forma, entende-se que é necessário um primeiro motor. Logo, podemos
entender que Deus não é necessário no sistema.
b) Para Santo Tomás, os objetos inanimados movem-se por si mesmos e esse
fenômeno demonstra a existência de Deus.
c) A demonstração do primeiro motor não recorre à sensibilidade,
dispensando toda e qualquer observação da natureza, uma vez que sua
fundamentação é somente racional.
d) Conforme o argumento da primeira via podemos concluir que Deus é o
motor imóvel, o qual move todas as coisas, mas não é movido.
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(Ufu 2006) “Em sua teoria do conhecimento, Tomás de Aquino
substitui a doutrina da iluminação divina pela da abstração, de raízes
aristotélicas: a única fonte de conhecimento humano seria a
realidade sensível, pois os objetos naturais encerrariam uma forma
inteligível em potência, que se revela, porém, não aos sentidos que
só podem captá-la individualmente - mas ao intelecto.”INÁCIO, Inês
C. e LUCA, Tânia Regina de. O pensamento medieval. São Paulo:
Ática, 1988, p. 74.Considerando o trecho citado, assinale a
alternativa verdadeira.
a) O texto faz referência à influência de Aristóteles no pensamento
de Tomás de Aquino, que se opõe, em muitos pontos, à tradição
agostiniana, que tinha influência de Platão.
b) O texto expõe a doutrina da iluminação, formulada por Tomás de
Aquino para explicar a origem de nosso conhecimento.
c) Para Tomás de Aquino, a realidade sensível é apenas uma cópia
enganosa da verdadeira realidade que se encontra na mente divina.
d) Tomás de Aquino substitui a doutrina da iluminação pela teoria da
abstração aristotélica, a fim de mostrar que a fé em Deus é
incompatível com as verdades científicas.



(Ufu 2006) Considere as seguintes afirmativas a respeito da
questão dos universais na Idade Média.

I. A questão dos universais é a maneira como os pensadores
medievais, especialmente durante o período da Escolástica,
trataram relação entre as palavras e as coisas.
II. Os filósofos realistas eram aqueles pensadores que
consideravam os universais como entidades realmente
existentes, separadas das coisas que eles designavam.
III. O realismo é uma posição filosófica que, de certo modo,
deriva da filosofia de Platão.

Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmativas são verdadeiras.
b) Somente as alternativas I e II são verdadeiras.
c) Somente as alternativas I e III são verdadeiras.
d) Somente a alternativa I é verdadeira.



(Espm 2014) Seu principal objetivo era demonstrar, por
um raciocínio lógico formal, a autenticidade dos dogmas
cristãos. A filosofia devia desempenhar um papel
auxiliar na realização deste objetivo. Por isso a tese de
que a filosofia está a serviço da teologia.
(Antonio Carlos Wolkmer – Introdução à História do
Pensamento Político)

O texto deve ser relacionado com:
a) a filosofia epicurista.
b) a filosofia escolástica.
c) a filosofia iluminista.
d) o socialismo.
e) o positivismo.



(Ufu 2013) Com efeito, existem a respeito de Deus verdades que
ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana. Uma
delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno. Ao contrário, existem
verdades que podem ser atingidas pela razão: por exemplo, que
Deus existe, que há um só Deus etc.
AQUINO, Tomás de. Súmula contra os Gentios. Capítulo Terceiro: A
possibilidade de descobrir a verdade divina. Tradução de Luiz João
Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 61.

Para São Tomás de Aquino, a existência de Deus se prova
a) por meios metafísicos, resultantes de investigação intelectual.
b) por meio do movimento que existe no Universo, na medida em
que todo movimento deve ter causa exterior ao ser que está em
movimento.
c) apenas pela fé, a razão é mero instrumento acessório e
dispensável.
d) apenas como exercício retórico.


