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 Filosofia Medieval  
 

1. A filosofia de Santo Agostinho é essencialmente uma fusão das concepções cristãs com o 
pensamento platônico. Subordinando a razão à fé, Agostinho de Hipona afirma existirem verdades 
superiores e inferiores, sendo as primeiras compreendidas a partir da ação de Deus. Como se 
chama a teoria agostiniana que afirma ser a ação de Deus que leva o homem a atingir as 
verdades superiores?  

a) Teoria da Predestinação.  
b) Teoria da Providência.  
c) Teoria Dualista.  
d) Teoria da Emanação.  
e) Teoria da Iluminação.  

 
 
2. A filosofia de Agostinho (354 – 430) é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês: foi 
nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo 
devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que 
Agostinho venceu suas últimas resistências (de tornar-se cristão).  

PEPIN, Jean. Santo Agostinho e a patrística ocidental. In: CHÂTELET, François (org.) A Filosofia 
medieval. Rio de Janeiro Zahar Editores: 1983, p. 77.  

 
Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o 
pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão.  
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma dessas diferenças.  

a) Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto, 
para Platão, a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano.  

b) Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das Ideias, enquanto para 
Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos.  

c) Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal, já que é 
apenas a forma do corpo.  

d) Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência, a alma reconhece as Ideias que 
ela contemplou antes de nascer; Agostinho diz que o conhecimento é resultado da 
Iluminação divina, a centelha de Deus que existe em cada um.  

 
 
3. A teologia natural, segundo Tomás de Aquino (1225-1274), é uma parte da filosofia, é a parte 
que ele elaborou mais profundamente em sua obra e na qual ele se manifesta como um gênio 
verdadeiramente original. Se se trata de física, de fisiologia ou dos meteoros, Tomás é 
simplesmente aluno de Aristóteles, mas se se trata de Deus, da origem das coisas e de seu 
retorno ao Criador, Tomás é ele mesmo. Ele sabe, pela fé, para que limite se dirige, contudo, só 
progride graças aos recursos da razão.  

GILSON, Etienne. A Filosofia na Idade Média, São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 657.  
 
De acordo com o texto acima, é correto afirmar que  

a) a obra de Tomás de Aquino é uma mera repetição da obra de Aristóteles.  
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b) Tomás parte da revelação divina (Bíblia) para entender a natureza das coisas.  
c) as verdades reveladas não podem de forma alguma ser compreendidas pela razão 

humana.  
d) é necessário procurar a concordância entre razão e fé, apesar da distinção entre ambas.  

 
 
4. A importância do filósofo medieval Tomás de Aquino reside principalmente em seu esforço de 
valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão. 
Discorrendo sobre a “possibilidade de descobrir a verdade divina”, ele diz:  
“As verdades que professamos acerca de Deus revestem uma dupla modalidade. Com efeito, 
existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão 
humana. Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno. Ao contrário, existem verdades que 
podem ser atingidas pela razão: por exemplo, que Deus existe, que há um só Deus etc. Estas 
últimas verdades, os próprios filósofos as provaram por meio de demonstração, guiados pela luz 
da razão natural”.  
 
A partir dessa citação, identifique a opção que melhor expressa esse pensamento de Tomás de 
Aquino.  

a) A Filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus.  
b) O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe 

concede.  
c) A fé é o único meio de o ser humano chegar à verdade.  
d) Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar por seus meios naturais certas 

verdades.  
e) Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer d’Ele.  
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 Gabarito 

 
1. E 
2. D 
3. D 
4. D 

 
 
 
 

 

 


