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Exercícios Helenística - Agostinho INTENSIVO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 
1 -  A verdade está no interior do homem. “Não queiras sair para fora; é no interior do homem que habita a 

verdade”. E há verdades constantes, inalteráveis, para sempre. Dois mais dois serão sempre quatro. Santo Agostinho 

tenta esclarecer de onde pode vir essa verdade. Não das sensações, diz, porque essas são e não são, são mutáveis, 

efêmeras. Tampouco do espírito humano, que, por profundo que seja, é limitado. Essas verdades eternas só podem 

ter por autor Aquele que é eterno: Deus. São reflexos da verdade eterna, que nos ilumina e nos permite ver. Nisso 

consiste o que depois ficou conhecido como “doutrina da iluminação”; porém, desde já é preciso dizer que Santo 

Agostinho não a apresenta nunca como uma “teoria”, mas como uma comprovação. Já no final da sua vida, diz nas 

Retractationes que o homem tem em si, enquanto é capaz, “a luz da razão eterna, na qual vê as verdades imutáveis”. 

Rafael Goméz Pérez. A filosofia de Santo Agostinho. Disponível em: <www.quadrante.com.br/artigos_detalhes.asp?id=244&cat=9>. Acesso em: 

20 maio 2015. 

O texto apresentado expressa a concepção agostiniana acerca da teoria da iluminação. Trata-se de uma releitura 

(adaptação) na busca de justificativas da filosofia cristã para a qual, inicialmente, Santo Agostinho utilizou-se 

A - da maiêutica constituída por Sócrates. 

B - das teorias do saber de Epicuro. 

C - da teoria do mundo inteligível de Platão. 

D - da epistemologia e da lógica aristotélica. 

E - da retórica e da oratória atribuída aos sofistas. 

 

2 -  [...] Pois todas as coisas que percebemos, percebemo-las ou pelos sentidos do corpo ou pela mente. 

Chamamos às primeiras “sensíveis”, às segundas “inteligíveis”, ou, para falar segundo costumam os nossos autores, às 

primeiras “carnais” e às segundas “espirituais”. Sobre as primeiras respondemos se, ao sermos interrogados, 

estiverem perto as coisas que percebemos, como quando estamos olhando a lua nova, alguém nos pergunte qual é ou 

onde ela está. [...] Quando, porém, somos interrogados, não sobre as coisas que sentimos diante de nós e sim sobre as 

que percebemos outrora, então, falando, nós não fazemos referências às mesmas, mas às imagens por elas gravadas e 

escritas na memória [...]. Quando, pois, se trata das coisas que percebemos pela mente, isto é, através do intelecto e 

da razão, estamos falando ainda em coisas que vemos como presentes naquela luz interior de verdade, pela qual é 

iluminado e de que frui o homem interior [...]. 

SANTO AGOSTINHO. De Magistro: capítulo XII. In: Confissões. De Magistro. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1980. (Os pensadores). 

Na obra De magistro, desenrola-se um diálogo entre Santo Agostinho e seu filho, Adeodato, no qual discorrem sobre 

problemas relativos à linguagem e ao ensino – e, nessa medida, ao conhecimento. De acordo com o texto, tratando-se 

do conhecimento, para Santo Agostinho, 

A - todo conhecimento é obtido pela experiência e pelo método empírico e indutivo. 

B - há uma verdade inteligível e interior que se vê apenas pela iluminação divina. 

C - os vários conhecimentos são inviáveis por causa da natureza relativa da verdade. 

D - as coisas percebidas pela alma, muito inteligíveis, precisam basear-se nos sentidos. 

E - a verdade é uma construção mental de cada homem, por isso ela varia socialmente. 
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3 -  Enquanto o maniqueísmo considerava que o corpo era naturalmente mau, Agostinho encontra no platonismo 

elementos para uma explicação diversa. O mal deve ser investigado na vontade humana. A responsabilidade humana 

não está na sua natureza, no seu corpo. Na verdade, Agostinho insistirá que a causa do mal deve ser procurada na 

alma, isto é, no livre-arbítrio da vontade. Podemos dizer que a partir desse momento sua vida foi uma permanente 

investigação desse problema. 

MARÇAL, Jairo. Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED, 2009, p. 22. 

No seio da filosofia patrística, a contribuição de Agostinho para a reflexão ética foi 

A - pensar sobre o mal como um caminho do exterior para o interior do ser, em busca da satisfação da vida carnal. 

B - fundamentar a moral na instância deliberativa daquele que crê para se conhecer. 

C - estabelecer o ceticismo como estratégia e fim para a ascese espiritual e intelectiva.  

D - reconhecer o livre-arbítrio como um alinhamento entre vontade e coisas sensíveis, para obter felicidade. 

E - crer que bem e mal são ingênitos à vida e moderado pela razão, no caminho do conhecer para crer. 

 

4 -  Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o Sumo Bem, 

quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a de atribuir a 

Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males. Pois sendo Ele fonte suprema da Bondade, nunca poderia ter criado 

aquilo que é contrário à sua natureza. 

AGOSTINHO. A natureza do Bem. Rio de Janeiro: Sétimo Selo, 2005 (adaptado). 

Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal porque: 

A - o surgimento do mal é anterior à existência de Deus. 

B - o mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. 

C - Deus apenas transforma a matéria, que é, por natureza, má. 

D - por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. 

E - Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. 

 

5 -  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 Cuitural, 1984. 

A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre a(s) 

 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

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. 

 

6 - Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não necessários; outros, nem naturais nem 

necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos não são necessários, 

mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. 

EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. in: SANSON, V. F. Textos de filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974. 

No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim 

A - alcançar o prazer moderado e a felicidade. 

B - valorizar os deveres e as obrigações sociais. 

C - aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. 

D - refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. 

E - defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. 

 

7 - Leia este trecho: 

Os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos deles; já a imagem que deles faz a maioria das 

pessoas, essa não existe: as pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita 

os deuses em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos 

do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles 

causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles 

só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. 

EPICURO. Carta sobre a felicidade (a Meneceu). Trad. de A. Lorencini eE. del Carratore. São Paulo: Editora da UNESP, 2002. p. 25-27. 

Com base na leitura desse trecho e considerando outros elementos contidos na obra citada, EXPLIQUE em que medida 

a representação que se faz dos deuses influencia na busca da felicidade. 
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GABARITO 

1 - Resposta: C 

2 - Resposta: B 

3 - Resposta: B 

4 - Resposta: D 

5 - Resposta: D 

6 – Resposta A  

7 - Gab:  

A filosofia de Epicuro corresponde ao momento histórico de desagregação das cidades-estado gregas, o que implicou 

no abandono do ideal clássico de formação filosófica que perpassava um vínculo entre política e ética. Grande parte 

da filosofia helenística deste período se configurou em propostas de uma ética independente do princípio de cidadania, 

afirmando o niilismo como o ideal mais seguro para se preservar a conduta moral dos indivíduos. No trecho acima, 

Epicuro discorre a respeito de que a sabedoria advém de interpretar corretamente a vontade dos deuses buscando 

equipararem-se a eles em sua conduta. Afirmando que os deuses só atendem aos que lhes irmanam em suas virtudes, 

restando aos demais apenas sua indiferença. e por isso critica o equívoco de atribuírem aos deuses o papel de 

castigarem os desobedientes e beneficiam aos que lhes são obedientes. Quando ao contrário, diz Epicuro A ética de 

Epicuro está voltada para demonstrar que a felicidade se fundamenta na busca da imperturbabilidade (ataraxia), e sua 

compreensão dos deuses se fundamenta na noção de que estes não se ocupam em punir aos desobedientes, pois os 

deuses são o exemplo máximo de imperturbabilidade e só se voltam para aqueles que se equiparam em suas virtudes. 

Para Epicuro, em sua perspectiva de felicidade, cabe aos mortais equipararem-se aos deuses ignorando as paixões 

humanas. E só assim alcançam a compreensão exata dos deuses e lhes equiparam em superioridade. 

 

 


