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O pensamento de Santo Agostinho 

Teoria 

 

Santo Agostinho 

Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, foi o maior nome da filosofia Patrística, 

sendo um dos grandes responsáveis pela estruturação da fé cristã. Nascido em 354 converteu-se ao 

cristianismo em 386, servindo como bispo de Hipona até sua morte em 430. De origem pagã por parte de pai, 

e cristã por parte de mãe — Santa Mônica — Agostinho relata em seu livro Confissões momentos importantes 

da sua vida, que vão desde a infância, passando por sua experiência com o maniqueísmo, até seu contato 

com a doutrina cristã, através dos sermões de Santo Ambrósio.  

Agostinho teve uma educação clássica e, lançando mão de seus conhecimentos, sobretudo a influência da 

filosofia de Platão, buscou unir fé e razão. Segundo ele, os grandes pensadores gregos não erraram em suas 

teorias, mas foram vítimas de uma limitação cabal: a razão. Para o pensador, não é possível ao homem 

conhecer todas as coisas por si mesmo, mas é preciso que a revelação venha em auxílio de sua inteligência 

limitada. O conhecimento completo só seria possível no interior da Igreja, onde a fraqueza racional humana 

encontraria auxílio na fortaleza da revelação divina. 

 

O Problema do Mal 

Para Agostinho de Hipona, Deus não pode ser considerado autor do mal, pois, sendo a plena bondade, não 

poderia jamais produzir o seu contrário. Isso não significa afirmar que exista algum outro ser todo-poderoso 

que o tenha criado, ou mesmo que o mal seja anterior ao próprio Deus. Na verdade, nessa perspectiva, o mal 

não tem autor, pois o mal não consiste numa substância, mas sim numa ausência. Ou seja, o mal é a ausência 

do bem. Desse modo, Agostinho rompe com a crença dualista presente no maniqueísmo de que tanto o bem 

quanto o mal possuem existência concreta. 

 

Cidade de Deus 

Em sua obra Cidade de Deus, Agostinho apresenta dois duas maneiras distintas de governo. A primeira 

corresponde à cidade dos homens (mundo terreno), que como o nome sugere, é governada por propósitos e 

interesses humanos. Essa cidade é marcada pelo conflito, nela reinam o pecado, a injustiça e a morte. A 

segunda forma de governo, presente na cidade de Deus (mundo espiritual), é guiada exclusivamente pelos 

propósitos divinos. Por isso, a cidade de Deus é marcada pela harmonia e serenidade, nela reinam a justiça, 

a felicidade e a paz. Para Santo Agostino, um dia a cidade de Deus iria prevalecer sobre a cidade dos homens. 

Durante muito tempo a Igreja usou essa teoria para intervir nas questões políticas. 

 

O Livre-arbítrio 

Para Agostinho de Hipona, o homem é dotado de livre-arbítrio, ou seja, tem liberdade para fazer o que quiser. 

Embora Deus seja onisciente e onipresente e onipotente, isto é, saiba de todas as coisas, esteja em todos os 

lugares e possa tudo, Ele não intervém nas escolhas humanas. Aqui Agostinho, assim como Boécio, introduz 

a ideia de homem interior que corresponde à própria consciência moral e ao livre-arbítrio da vontade, por meio 

do qual o homem pode, livremente, escolher entre o bem e o mal.  
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Teoria da Iluminação 

Influenciado pela Teoria das ideias de Platão, Agostinho de Hipona desenvolve a sua Teoria da iluminação, 

segundo a qual o conhecimento das verdades necessárias e imutáveis é alcançado por intermédio da 

irradiação da luz divina, essa luz é Deus que habita o interior do homem. Embora concorde com a ideia da 

superioridade do mundo intelígivel em relação ao mundo sensível e da alma em relação ao corpo, Agostinho 

atribui a Deus a possibilidade de alcançar o conhecimento verdadeiro. Ao passo que, para Platão, o 

conhecimento verdadeiro é alcançado por meio da razão e do exercício da filosofia. 
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Exercícios 

 

1. Agostinho, em Confissões, diz: "Mas após a leitura daqueles livros dos platônicos e de ser levado por 

eles a buscar a verdade incorpórea, percebi que 'as perfeições invisíveis são visíveis em suas obras' 

(Carta de Paulo aos Romanos, 1, 20)". 
Agostinho de Hipona. Confissões, livro VII, cap. 20, citado por: MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Filosofia. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2000. Tradução do autor. 

 

Nesse trecho, podemos perceber como Agostinho 

a) se utilizou da Bíblia para conhecer melhor a filosofia platônica. 

b) utiliza a filosofia platônica para refutar os textos bíblicos. 

c) separa nitidamente os domínios da filosofia e da religião. 

d) foi despertado para o conhecimento de Deus a partir da filosofia platônica. 

 

 

2. Não posso dizer o que a alma é com expressões materiais, e posso afirmar que não tem qualquer tipo 

de dimensão, não é longa ou larga, ou dotada de força física, e não tem coisa alguma que entre na 

composição dos corpos, como medida e tamanho. Se lhe parece que a alma poderia ser um nada, 

porque não apresenta dimensões do corpo, entenderá que justamente por isso ela deve ser tida em 

maior consideração, pois é superior às coisas materiais exatamente por isso, porque não é matéria. É 

certo que uma árvore é menos significativa que a noção de justiça. Diria que a justiça não é coisa real, 

mas um nada? Por conseguinte, se a justiça não tem dimensões materiais, nem por isso dizemos que 

é nada. E a alma ainda parece ser nada por não ter extensão material? 
(Santo Agostinho. Sobre a potencialidade da alma, 2015. Adaptado.) 

 

No texto de Santo Agostinho, a prova da existência da alma 

a) desempenha um papel primordialmente retórico, desprovido de pretensões objetivas. 

b) antecipa o empirismo moderno ao valorizar a experiência como origem das ideias. 

c) serviu como argumento antiteológico mobilizado contra o pensamento escolástico. 

d) é fundamentada no argumento metafísico da primazia da substância imaterial. 

e) é acompanhada de pressupostos relativistas no campo da ética e da moralidade. 

 

 

3. 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. 
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4. 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. ConfissõesIX. 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. 

 

 

5. 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 teoria da iluminação, assim como a teoria da reminiscência de Platão, explica como o homem 

produz o conhecimento verdadeiro, ou seja, a partir de Deus. 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Filosofia 
 

Gabarito 

 

1. D 

Agostinho de Hipona foi profundamente influenciado pelo pensamento de Platão. Diz-se, inclusive, que 

ele foi o responsável por cristianizar a filosofia platônica. Vale lembrar que o período em que se 

desenvolve a Filosofia Medieval ficou marcado pela tentativa de conciliar o pensamento racional com a 

fé cristã, o que exclui as alternativas [B] e [C]. 

 

2. D 

Para Agostinho de Hipona, a alma é eterna e imaterial e, portanto, é capaz de acessar as verdades 

imutáveis. Já o corpo, com seus sentidos dispersos e imperfeitos, é temporal e material. Assim, a alma 

tem primazia em relação ao corpo, uma vez que cabe a ela governá-lo. 

 

3. D 

Para Agostinho de Hipona, Deus não pode ser considerado autor do mal, pois, sendo a plena bondade, 

não poderia jamais produzir o seu contrário. O que não significa que exista algum outro ser todo-

poderoso que o tenha gerado, ou que o mal seja anterior ao próprio Deus. Na verdade, nessa perspectiva, 

o mal não tem autor, pois o mal não é uma coisa, mas a ausência de uma coisa: o mal é a ausência do 

bem. 

 

4. B 

De acordo com o pensamento de Agostinho de Hipona, as verdades necessárias e imutáveis estão no 

interior do homem, mas é a irradiação da luz divina que possibilita ao intelecto humano encontrá-las. 

 

5. B 

Para Agostinho de Hipona, o conhecimento das verdades necessárias e imutáveis é alcançado por 

intermédio da irradiação da luz divina, essa luz é Cristo que habita o interior do homem. Ao passo que, 

para Platão, o conhecimento verdadeiro é alcançado por meio da razão e do exercício da filosofia 

 


