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FILOSOFIA MEDIEVAL 1ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 

 
Semana 22 – Atividades 

 
01. Leia o texto abaixo. 

 

A fé ajuda o conhecimento e o amor de Deus, não no sentido de que no-lo faça conhecer e amar 
porque antes de fato não o conhecíamos ou não o amávamos, mas nos ajuda a conhecê-lo de modo 
mais luminoso e a amá-lo com amor mais firme. 

Agostinho, A Trindade, VIII, 9, 13.  
 

a) Para Agostinho, a fé não tem um caráter a-racional ou metarracional, e sim um preciso valor 
cognoscitivo. Assim, qual é, para ele, a relação entre razão e fé?  

b) Em qual teoria Agostinho se baseia para afirmar os critérios de conhecimento imutáveis e 
necessários que vêm de Deus? 

 
02. Sobre a doutrina da iluminação em Santo Agostinho, leia os trechos a seguir. 
 

“Não queiras sair para fora; no interior do homem habita a verdade.” 
 

Santo Agostinho. Da verdadeira religião, 39, 72. 
 

“Santo Agostinho se pergunta então como pode a mente humana, mutável e falível, atingir uma 
verdade eterna com certeza infalível.” 

 

MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia. São Paulo: Zahar, 2005. p. 111. 
 

“A gnosiologia agostiniana alcança o seu remate na chamada teoria da iluminação.” 
 

BOEHNER, P. GILSON, E. História da filosofia cristã. Petrópolis: Vozes, 1970. p. 163. 
 
a) Em que sentido Agostinho afirma que a verdade eterna habita no interior do homem? 
b) Em que sentido Agostinho afirma que o conhecimento das verdades eternas se dá pela iluminação? 

 
03. Considere o trecho abaixo. 
 

“Se é verdade que a verdade da fé cristã ultrapassa as capacidades da razão humana, nem por 
isso os princípios inatos naturalmente à razão podem estar em contradição com esta verdade 
sobrenatural.” 

 

AQUINO, Tomás de. Suma contra os gentios. São Paulo: Abril Cultural, v. VIII, 1973, p. 70. Os Pensadores  
 
Responda: 
a) Por que, segundo Tomás de Aquino, os princípios da razão não podem contradizer as verdades 

da fé? 
b) Havendo conflito entre os princípios da razão e as verdades da fé, como se deve resolver tal 

conflito? 
 
04. Leia com atenção o texto a seguir. 
 

Tomás de Aquino (1225-1274) fez intenso uso das obras de Aristóteles e outros autores, recém 
introduzidas na universidade. Essas obras, originalmente escritas em grego ou árabe, representavam, 
em praticamente todos os domínios do saber, um enorme avanço científico. Aplicando esses novos 
conhecimentos em suas reflexões teológicas, ele conclui que devemos utilizar a filosofia em auxílio da 
ciência divina, seja na compreensão de certas passagens obscuras da Bíblia e dos autores cristãos, 
seja fornecendo uma explicação racional de certas teses da teologia como, por exemplo, sobre a 
existência de Deus. Um exemplo famoso desse método é o uso que Tomás de Aquino faz do argumento 
do Primeiro Motor imóvel, encontrado na Física de Aristóteles. 

 
Responda: 
a) Que fato, segundo o texto, resultou em um avanço científico para a universidade medieval? 
b) Segundo Tomás de Aquino, como a filosofia se situa em relação à teologia (ciência divina)? 
c) Explique o argumento do primeiro motor citado no texto. 


