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A filosofia cristã: Patrística e Escolástica 

 

Resumo 

 

A partir do século II d.C, o cristianismo surge na Europa e se contrapõe à cultura greco-romana que 

vigorava até então.  Ao paganismo típico da cultura greco-romana passa a se opor o espiritualismo cristão.  Da 

mesma forma, o politeísmo das religiões grega e romana dá lugar ao monoteísmo cristão.  Do ponto de vista 

ético, o cristianismo surge com ideias bastante diferentes daquilo que os gregos pensavam: Se, para os gregos, 

a lei moral é derivada da própria natureza, já para os cristãos, ela passará a ser entendida como mandamento 

divino e sua desobediência constitui necessariamente um pecado.  Assim, a própria ideia de pecado, tal como 

a compreendemos hoje, é uma novidade do cristianismo, assim como as ideias de céu e de inferno, que não 

faziam parte da cultura que vigorava na Europa antes do estabelecimento do cristianismo.  

É importante termos em mente que, inicialmente, o cristianismo sofreu muitas críticas, foi mesmo 

perseguido, até conseguir se expandir e aumentar o número de seus fiéis.  Para que fosse possível uma tal 

expansão, foi muito importante a categoria cristã de revelação. Revelação é entendida como a manifestação 

ou expressão de Deus através do homem por meio de mandamentos, o que pode ser encontrado nos livros 

sagrados.  No caso do Cristianismo, acredita-se que o livro sagrado é a Bíblia. 

No entanto, apenas os livros sagrados não eram suficientes para as pretensões expansionistas do 

cristianismo, era preciso algo mais para convencer mais e mais pessoas a aderirem à religião cristã.  Essa 

demanda será satisfeita a partir da apropriação do pensamento filosófico pagão, que já gozava naquele 

momento de bastante prestígio.  Dessa forma, as teorias filosóficas de Cícero, pensador do helenismo romano, 

assim como de Plotino, pensador neoplatônico, serão alvo de uma nova interpretação por parte dos teólogos 

no primeiro momento da filosofia cristã, denominado de Patrística (séc. II ao séc. V).  Já a Escolástica (séc. IX 

ao séc. XVI) será marcada, fundamentalmente, por uma nova interpretação da filosofia de Aristóteles, realizada 

com a finalidade de fundamentar teoricamente as crenças do pensamento cristão.  Assim, veremos que a 

marca da filosofia cristã é justamente a união entre a fé e a razão, entre as crenças religiosas e o pensamento 

filosófico clássico, no intuito de responder aos questionamentos que foram levantados naquele momento 

contra o cristianismo. 
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Patrística 

 

A Patrística (séc. II ao séc. V), foi a primeira fase da filosofia cristã, e está inserida ainda na antiguidade 

do ponto de vista histórico. O nome Patrística surgiu porque os religiosos que primeiro elaboraram a doutrina 

cristã foram denominados de Padres da Igreja.   Muitos desses padres tiveram contato com o pensamento 

grego clássico e, por isso, trouxeram as influências filosóficas gregas para o âmbito religioso.  A Patrística pode 

ser dividida em dois principais momentos: 1) Os apologistas, primeiros padres da Igreja, do século II ao IV; 2) 

Agostinho de Hipona, nos séculos IV e V. 

Os apologistas foram os primeiros padres da igreja.  Eles escreveram obras de apologética, isto é, 

discursos realizados com o intuito de  embasar e defender o catolicismo e justificar a fé. Os apologistas 

buscavam a sensibilização dos judeus e o combate das heresias. Podemos citar como exemplo de apologista 

Justino (séc. II), que viveu em Antioquia (atual região da Síria). 

 

Santo Agostinho de Hipona 

 

 

Santo Agostinho, o bispo de Hipona, foi o maior nome da Patrística. Nascido em 354,  converteu-se ao 

cristianismo em 386 e serviu à fé até sua morte em 430. De origem pagã, por parte de pai, e cristã, por parte de 

sua mãe Santa Mônica, Agostinho teve acesso a uma educação clássica. Era comum os cristãos apresentarem 

uma certa rejeição a pensamentos externos à Igreja, mas esse não era o caso do Bispo de Hipona, que se 

apropriou do pensamento clássico, sobretudo da filosofia platônica, para defender o cristianismo. 
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Agostinho acreditava que os grandes pensadores gregos não erraram em suas teorias, mas foram 

vítimas de uma limitação, a saber: 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.  Na sequência, abordaremos duas das principais teorias de Santo Agostinho, a primeira 

visa dar conta ao problema do mal, enquanto a segunda é sua famosa teoria da iluminação. 

 Um dos muitos questionamentos feitos ao cristianismo dizia respeito ao problema do mal, ou seja, 

como é possível Deus - um ser absolutamente bom, que possui todas as perfeições - ter criado um mundo cheio 

de imperfeições, morte, miséria, tristeza, sofrimento, etc.? Agostinho dirá que a existência do mal não pode ser 

atribuída a Deus, mas sim ao próprio homem na medida em que ele possui o livre-arbítrio, isto é, o poder de 

escolher entre fazer o que é certo (bem) ou fazer o que é errado (mal).  Nessa medida, o mal não existe em si 

mesmo, trata-se apenas da privação do bem.  Coisas ruins como a doença e a morte são apenas consequências 

do afastamento do homem em relação a Deus. 

A teoria da iluminação de Agostinho só pode ser devidamente compreendida se notarmos, em primeiro 

lugar, que ele é um pensador platônico, ou seja, que assume a dicotomia platônica entre o mundo sensível e o 

mundo das ideias.  No entanto, este último é caracterizado, em Agostinho, pelas ideias divinas.  A teoria da 

iluminação fundamenta-se através da teoria platônica da reminiscência.  Em Platão, a reminiscência significa a 

contemplação das essências das coisas no mundo inteligível.  Já em Agostinho, a teoria da iluminação parte 

da ideia de que possuímos as verdades eternas porque as recebemos de Deus.  Assim como o Sol ilumina as 

coisas físicas, Deus ilumina a nossa razão, tornando possível a nós humanos o conhecimento e a verdade.   

Assim, Agostinho provará, igualmente, a existência de Deus.  Se nós reconhecemos que podemos chegar 

a alguma verdade absoluta, ela só pode ter vindo de Deus, já que nossa mente é imperfeita e, portanto, inapta a 

chegar à verdade sem o auxílio de Deus.  Em suma: Se nossa mente imperfeita é capaz de intuir verdades 

imutáveis, isso se deve a própria existência do ser sumamente perfeito, que é Deus.  Por fim, para Agostinho a 

razão é entendida como um mero auxiliar da fé, ideia que é resumida com sua famosa frase: “Creio para que 

possa entender”. 

 

Escolástica 

A Escolástica foi a fase da filosofia medieval seguinte à Patrística. Nela houve o surgimento e 

fortalecimento das universidades, canal pelo qual a Igreja dominou de modo mais efetivo a difusão do 

conhecimento. O platonismo deu lugar ao aristotelismo que encontrou em São Tomás de Aquino seu maior 

seguidor. 
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São Tomás de Aquino 

 

Nascido em 1225, na Itália, de família abastada, Tomás se tornou o mais importante autor católico. Em 

sua obra Suma Teológica, faz uma intensa defesa da fé e procura esmiuçar toda a doutrina cristã. 

Tomás cristianizou o pensador grego Aristóteles ao tomar seus principais conceitos e colocá-los a 

serviço da fé. As quatro causas aristotélicas, o princípio de não contradição, as noções de substância, ato e 

potência, foram fundamentais para a fundamentação da prova racional da existência de Deus. Embora os 

conceitos supracitados sejam importantes para entender o aquinate, não trataremos deles aqui, mas você pode 

revisá-los pelo link https://descomplica.com.br/blog/filosofia/acha-que-ja-ouviu-de-tudo-sobre-aristoteles-e-

esta-preparado-para-o-vestibular-voce-ainda-nao-leu-esse-resumo/. 

Como vimos no início do resumo, a filosofia cristã busca uma conciliação entre fé e razão. Não foi 

diferente no pensamento tomista. Tomás crê que Deus pode e deve ser provado pela mente humana, embora 

a razão não seja capaz de conhecê-lo em sua totalidade. O que os sentidos não alcançam a fé deve completar. 

A fim de provar racionalmente a existência de Deus, em sua obra “Suma Teológica”, Tomás expõe os 

argumentos que ficaram conhecidos como cinco vias.  Todos esses conceitos que são utilizados para provar a 

existência de Deus são tomados, como dissemos acima, da filosofia de Aristóteles.   

• Motor imóvel: Tudo que se move precisa ser movido por alguém, mas quem moveu esse alguém? 

Isso iria ao infinito se não houvesse um motor imóvel, ou seja, algo que dê origem a todo movimento, 

mas que não se move. Tomás de Aquino diz que esse motor é Deus. 

• Causa primeira : Tudo que existe precisa ter sido criado, não é possível que tudo tenha em si mesmo 

sua origem, mas se uma coisa dá origem à outra é preciso que haja uma causa que tenha causado 

a sucessão dos efeitos, essa primeira causa é Deus. 

• Necessário e contingente: Tudo que existe um dia não existiu e pode se extinguir, mas se tudo é 

contingente nada poderia existir. Já vimos que para que algo exista é preciso que alguma coisa 

anterior dê origem, logo, há um ser que sempre existiu sem ter sido gerado por nada, um ser 

necessário, que é gerador de todos os seres. 

• Graus de perfeição: todas as coisas são melhores ou piores quando relacionadas a outras. É preciso 

haver um paradigma de comparação. Se uma coisa é mais ou menos perfeita quando comparada 
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com outras, é preciso admitir que há um ser que contém em si todas as perfeições em seu máximo 

grau, esse ser é Deus. 

• Finalidade do ser: Todas as coisas na natureza obedecem a uma ordem e se orientam a um fim, 

como a flecha orientada pelo arqueiro. Assim existe um ser que ordena todas as coisas e faz com 

que tudo chegue a seu fim, esse ser é Deus. 
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Exercícios 

 

1. 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. 

 

 

2. 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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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. 

 

 

4. “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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8 

Filosofia/Sociologia 
 

5. “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. 

 

 

6. “As cinco vias consistem em cinco grandes linhas de argumentação por meio das quais se pode provar 

a existência de Deus. Sua importância reside sobretudo em que supõe a possibilidade de se chegar no 

entendimento de Deus, ainda que de forma parcial e indireta, a partir da consideração do mundo natural, 

do cosmo, entendido como criação divina.”  
MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 67.  

 

A partir do texto, marque a alternativa correta.  

a) As cinco vias são argumentos diretos e evidentes da existência de Deus.  

b) Tomás de Aquino formula as cinco vias da prova da existência de Deus, utilizando, 

sistematicamente, as passagens bíblicas para fundamentar seus argumentos.  

c) As cinco vias partem de afirmações gerais e racionais sobre a existência de Deus, para chegar a 

conclusões sobre as coisas sensíveis, particulares e verificáveis sobre o mundo natural.  

d) Tomás de Aquino formula as argumentações que provam a existência de Deus sob a influência do 

pensamento de Aristóteles, recorrendo não à Bíblia, mas, sobretudo, à Metafísica do filósofo grego. 
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7. TEXTO I 

Para santo Tomás de Aquino, o poder político, por ser uma instituição divina, além dos fins temporais 

que justificam a ação política, visa outros fins superiores, de natureza espiritual. O Estado deve dar 

condições para a realização eterna e sobrenatural do homem. Ao discutir a relação Estado-Igreja, admite 

a supremacia desta sobre aquele. Considera a monarquia a melhor forma de governo, por ser o governo 

de um só, escolhido pela sua virtude, desde que seja bloqueado o caminho da tirania. 

 

TEXTO II 

Maquiavel rejeita a política normativa dos gregos, a qual, ao explicar “como o homem deve agir”, cria 

sistemas utópicos. A nova política, ao contrário, deve procurar a verdade efetiva, ou seja, “como o homem 

age de fato”. O método de Maquiavel estipula a observação dos fatos, o que denota uma tendência 

comum aos pensadores do Renascimento, preocupados em superar, através da experiência, os 

esquemas meramente dedutivos da Idade Média. Seus estudos levam à constatação de que os homens 

sempre agiram pelas formas da corrupção e da violência. 
ARANHA, Maria Lúcia; MARTINS, Maria Helena. Filosofando. 1986. Adaptado. 

 

Explique as diferentes concepções de política expressadas nos dois textos. 

 

 

8. Ouvi dizer a um homem instruído que o tempo não é mais que o movimento do sol, da lua e dos astros. 

Não concordei. Por que não seria antes o movimento de todos os corpos? Se os astros parassem e 

continuasse a mover-se a roda do oleiro, deixaria de haver tempo para medirmos suas voltas? [...] Ou, ao 

dizermos isto, não falamos nós no tempo, e não há nas nossas palavras sílabas longas e sílabas breves, 

assim chamadas, porque umas ressoam durante mais tempo e outras durante menos tempo? 
SANTO AGOSTINHO. Confissões (Livro XI: O Homem e o Tempo). Tradução de J. Oliveira Santos e Ambrósio de Pina. São Paulo: 

Nova Cultural, 1987. p. 286. 

Apresente o argumento proposto por Santo Agostinho. 
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9. 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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10. Agostinho escreveu a história de sua vida aos 43 anos de idade. Nas Confissões, mais do que o relato da 

conversão ao cristianismo, Agostinho apresenta também as teses centrais da sua filosofia. Tanto é 

assim que, ao narrar os primeiros anos de vida e a aquisição da linguagem, o autor já fazia menção à 

teoria da iluminação divina. Vejamos: 

“Não eram pessoas mais velhas que me ensinavam as palavras, com métodos, como pouco depois o 

fizeram para as letras. Graças à inteligência que Vós, Senhor, me destes, eu mesmo aprendi, quando 

procurava exprimir os sentimentos do meu coração por gemidos, gritos e movimentos diversos dos 

membros, para que obedecessem à minha vontade.”  
AGOSTINHO. Confissões. Trad. de J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 15. 

 

Analise as assertivas abaixo. 

I. A condição humana é mutável e perecível, por isso, não pode ser a mestra da verdade que o homem 

busca conhecer, ou seja, conhecimento da verdade não pode ser ensinado pelo homem, somente a 

Luz imutável de Deus pode conduzir à verdade. 

II. A inteligência, dada por Deus, é idêntica à Luz imutável, que conduz ao conhecimento da verdade, 

ambas proporcionam a certeza de que o entendimento humano é divino e dotado da mesma força 

do Verbo de Deus, que a tudo criou. 

III. A razão humana é iluminada pela luz interior da verdade. Assim, Agostinho formulou, pela primeira 

vez, na história da filosofia, a teoria das ideias inatas, cuja existência e certeza são independentes e 

autônomas em relação ao intelecto divino. 

IV. O conhecimento daquilo que se dá exclusivamente à inteligência não é alcançado com as palavras 

de outros homens, porque elas soam de fora da mente de quem precisa aprender. Portanto, esta 

verdade só é ensinada pelo mestre interior. 

 

Assinale a alternativa que contém as assertivas verdadeiras. 

a) I e III 

b) I e IV 

c) II e III 

d) II e IV 
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Gabarito 

 

1.  

a) O fato foi a utilização dos textos filosóficos da Antiguidade grega, no caso excepcionalmente 

Aristóteles, de cuja síntese de ideias com as de São Tomás de Aquino se dá a origem do pensamento 

aristotélico-tomista de grande influência. 

b) A filosofia seria uma ajudante da ciência divina, auxiliando no entendimento da Bíblia e de autores 

cristãos, dando respostas racionais para teses da teologia, antes sustentadas apenas por príncipios 

de fé.  

c) O pensamento de Aristóteles possuía dois conceitos muito importantes, que serviram de base para 

construir-se no período medieval a justificativa da existência de Deus. São o conceito de ato (energia, 

o que a coisa é no momento) e potência (dinâmica, o que a coisa pode vir a ser). Nesse raciocínio, o 

vir a ser, que é o ato transformado em potência, precisa de um motor inicial imóvel que dê o impulso 

primeiro, pois, se tal não acontecesse, todos os motores impulsionassem e fossem impulsionados, 

nunca se chegaria ao presente. Esse motor imóvel é Deus, ato puro, energia pura que impulsiona o 

resto do mundo sem ser impulsionada por ninguém.. 

 

2. C 

Agostinho aproxima-se da teoria das Ideias platônica na medida em que fala sobre “aquelas primeiras, 

divinas, imutáveis e eternas razões de todas as coisas”; distancia-se de Platão na medida em que defende 

que essas Ideias não existem por si mesmas, mas sim na mente de Deus, na “sabedoria divina”. 

 

3. D 

Para Agostinho, o mal não é uma coisa, mas a ausência de uma coisa: o mal é a ausência do bem. Assim, 

como é uma privação, uma deficiência, e não uma realidade, o mal não foi criado nem por Deus nem por 

ninguém. Só se criam coisas, não ausências de coisas. 

 

4. A  

Antes de ser definitivamente assumida e aceita como referência da filosofia cristã escolástica, o 

pensamento de Aristóteles foi visto como desconfiança pela Igreja, uma vez que defendia teses 

incompatíveis com a fé católica, como a eternidade do mundo e a indiferença de Deus em relação às suas 

criaturas. 

 

5. D 

Tal como todos os grandes filósofos medievais, Santo Tomás teve como grande projeto revelar a unidade 

entre fé e razão, ainda que reconhecendo as diferenças entre ambas. No seu caso, tratava-se de conciliar 

em especial a doutrina cristã com a filosofia de Aristóteles. 

 

6. D 

Para Tomás, seguindo Aristóteles, todo conhecimento racional inicia-se nos sentidos (teoria da abstração). 

Assim, suas provas da existência de Deus sempre partem dos dados do sentidos e de nossa experiência 

concreta até chegar, por via dedutiva, à sua Causa transcendente. 
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7. Comparando os dois textos apresentados, vemos a diferença entre as concepções medieval e 

renascentista da política. Enquanto em santo Tomás de Aquino, temos uma visão de poder político que 

deriva da vontade divina, sem considerar o papel da humanidade no processo; na visão de Maquiável o 

homem é um sujeito ativo das ações políticas e seu comportamento é determinante dos resultados delas. 

A primeira visão tende ao conservadorismo e aceitação das condições postas, pois presume-se que elas 

derivam de Deus, ao passo que a segunda concepção abre espaço para a transição de poder, pois as 

transformações no universo da política seriam resultados das ações do próprio homem. 

 

8. O argumento de Santo Agostinho é de que o tempo não existe em si mesmo, mas somente na consciência 

do homem. Portanto, não podemos medir o tempo usando fatores externos observados objetivamente, e 

sim devemos apreendê-lo subjetivamente. É nesse sentido que ele se opõe à visualização de coisas 

concretas como fatores de definição.. 

 

9. D 

Ao contrário do que diz II, a luz superior à luz comum é Deus, verdadeiro fundamento do conhecimento 

humano. Essa dependência do homem em relação a Deus também é negada pela assertiva IV. 

 

 

10. B 

Ao contrário do que diz II, a inteligência humana, para Agostinho, não é igual à própria Inteligência divina, o 

Verbo, mas inferior a ela, dependendo do auxílio da mesma para conhecer. Este último elemento também 

é negado pela assertiva III, que ainda diz que Agostinho criou o inatismo, quando este já está presente em 

Platão. 

 

 

 


