
8º ANO FILOSOFIA 

PROF. SUSSUMO 



SANTO AGOSTINHO 
1. Patrística: 

a. Padres apologistas versus gnosticismo. 

b. Contra maniqueismo. 

c. Diálogo com a tradição grega (Platão). 

2. Agostinho: 

  “credo ut intelligam et intelligo ut credam” 

      Creio para compreender e compreendo  

  para  crer.  



SANTO AGOSTINHO 

Aceitar pela fé as verdades e alcançar uma 
inteligência. 

Sensações são ações de extrair imagens 
semelhantes aos objetos. 

Conhecimento é apreender pelo pensamento um 
 objeto que não muda (Verdade). 

 Eu mudo, logo eu não sou necessário, mas  

 a minha razão chega na Verdade (DEUS). 



SANTO AGOSTINHO 
O mal é a ausência do ser. Bem é a plenitude do 
ser. Deus não é a origem do mal. 

- O juízo da razão livre pode decidir entre o bem 
e o mal.  

- O mal entre as pessoas está no mau uso do 
livre-arbítrio. 



SANTO AGOSTINHO 
– Voltar-se para as coisas (pecado), voltar-se para o 

soberano (virtude). 

– Liberdade é o poder de usar bem o livre-arbítrio, 
então você tem o livre-arbítrio para fazer o mal e 
tem a liberdade quando faz o bem. 



ABELARDO 
O que vale é a intenção: Se a intenção for boa, a ação 
será boa também. Primado da intenção 



TOMÁS DE AQUINO 
– Tomás de Aquino quer conciliar a fé com a razão utilizando a filosofia 

de Aristóteles. 
– Tomás de Aquino: Ética conforme a razão divina. In medio stat virtus 

(no meio está a virtude). Meio termo e equilíbrio. Ética Aristotélica. 
– Ele afirma que o Homem tem uma finalidade  e consciência de seu 

fim. Isso mostra que é  dotado do dom da razão e que unida à 
espiritualidade inata, o coloca no âmbito moral. 

– Ele diz que, existe no Ser Humano uma tendência racional, elevando-
o  e que a vontade Humana tende ao bem Universal, ou seja, a Deus. 

– Ao afirmar a sua ética, ele diz que a vontade Humana é livre e essa 
liberdade faz com que ele escolha o bem ou a desobediência (mal). 


