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Filosofia Medieval 
Filósofos cristãos: conciliação entre fé e razão 

Com a dissolução do Império romano, as invasões bárbaras e o desaparecimento das instituições, os 
centros de difusão cultural também se desagregaram. Os chamados "pais da igreja" foram os primeiro 
filósofos a defender a fé cristã nos primeiros séculos, até aproximadamente o século VII. 

Os padres da igreja foram os filósofos que, nesse período, tentaram conciliar a herança clássica 
greco-romana, com o pensamento cristão. Essa corrente filosófica é conhecida como patrística. A filosofia 
patrística começa com as epístolas de São Paulo e o evangelho de São João. Essa doutrina tinha também 
um propósito evangelizador: converter os pagãos à nova religião cristã. 

Surgiram idéias e conceitos novos, como os de criação do mundo, pecado original, trindade de Deus, 
juízo final e ressurreição dos mortos. As questões teológicas, relativas às relações entre fé e razão, ocuparam 
as reflexões dos principais pensadores da filosofia cristã. 
 
Santo Agostinho 

Aurélio Agostinho, o Santo Agostinho de Hipona foi um importante bispo cristão e teólogo. Nasceu na 
região norte da África em 354 e morreu em 430. Era filho de mãe que seguia o cristianismo, porém seu pai 
era pagão. Logo, em sua formação, teve importante influência do maniqueísmo (sistema religioso que une 
elementos cristãos e pagãos). 

Santo Agostinho ensinou retórica nas cidades italianas de Roma e Milão. Nesta última cidade teve 
contato com o neoplatonismo cristão.  

Viveu num monastério por um tempo. Em 395, passou a ser bispo, atuando em Hipona (cidade do 
norte do continente africano). Escreveu diversos sermões importantes. Em “A Cidade de Deus”, Santo 
Agostinho combate às heresias e a paganismo. Na obra “Confissões” fez uma descrição de sua vida antes da 
conversão ao cristianismo. 

Santo Agostinho analisava a vida levando em consideração a psicologia e o conhecimento da 
natureza. Porém, o conhecimento e as idéias eram de origem divina.  

Para o bispo, nada era mais importante do que a fé em Jesus e em Deus. A Bíblia, por exemplo, 
deveria ser analisada, levando-se em conta os conhecimentos naturais de cada época. Defendia também a 
predestinação, conceito teológico que afirma que a vida de todas as pessoas é traçada anteriormente por 
Deus.  

As obras de Santo Agostinho influenciaram muito o pensamento teológico da Igreja Católica na Idade 
Média. 

Morreu em 28 de agosto (dia suposto) de 420, durante um ataque dos vândalos (povo bárbaro 
germânico) ao norte da África. 

É considerado o santo protetor dos teólogos, impressores e cervejeiros. Seu dia é 28 de agosto, dia de 
sua suposta morte. 
 
Algumas obras de Santo Agostinho: 
 
- Da Doutrina Cristã (397-426) 
- Confissões (397-398) 
- A Cidade de Deus (413-426) 
- Da Trindade (400-416) 
- Retratações  
- De Magistro  
- Conhecendo a si mesmo 
 
Frases e Pensamentos de Santo Agostinho: 
 
- "Se dois amigos pedirem para você julgar uma disputa, não aceite, pois você irá perder um amigo. Porém, 
se dois estranhos pedirem a mesma coisa, aceite, pois você irá ganhar um amigo."  
- "Milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que entendemos sobre a natureza."  
- "Certamente estamos na mesma categoria das bestas; toda ação da vida animal diz respeito a buscar o 
prazer e evitar a dor."  



- "Se você acredita no que lhe agrada nos evangelhos e rejeita o que não gosta, não é nos evangelhos que 
você crê, mas em você."  
- "Ter fé é acreditar nas coisas que você não vê; a recompensa por essa fé é ver aquilo em que você 
acredita."  
- "A pessoa que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar."  
- "A confissão das más ações é o passo inicial para a prática de boas ações."  
- "A verdadeira medida do amor é não ter medida."  
- "Orgulho não é grandeza, mas inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não é sadio."   
 
Escolástica e Tomas de Aquino 

A partir do século XII, a filosofia medieval é conhecida como escolástica. Surgem as universidades e 
os centros de ensino e o conhecimento é guardado e transmitido de forma sistemática. Platão e Aristóteles, 
os grandes pensadores da Antiguidade, também foram as principais influências da filosofia escolástica. Nesse 
período, a filosofia cristã alcançou um notável desenvolvimento. Criou-se uma teologia, preocupada em 
provar a existência de Deus e da alma. 

O método da escolástica é o método da disputa. A disputa consiste na apresentação de uma tese, que 
pode ser defendida ou refutada por argumentos. Trata-se de um pensamento subordinado a um princípio de 
autoridade (os argumentos podem ser tirados dos antigos, como Platão e Aristóteles, dos padres da igreja ou 
dos homens da igreja, como os papas e os santos). 

O filósofo mais importante desse período é São Tomás de Aquino, que produziu uma obra 
monumental, a "Suma Teológica", elaborando os princípios da teologia cristã. 

 
ATIVIDADES 
1- “Aurélio Agostinho, o santo Agostinho de Hipona, foi um importante bispo cristão e teólogo. Nasceu na 
região Norte da África em 354 e morreu em 430.” 
a) Como Santo Agostinho conciliou fé e razão?  
b) Diferencie a filosofia de Santo Agostinho da filosofia de São Tomás de Aquino.  
  
2- (FUVEST) - Durante muito tempo desconhecidos na Europa medieval, os textos de Aristóteles se 
difundiram a partir do século XII. Suas obras chegaram ao ocidente europeu por intermédio  
 
a) de manuscritos gregos, preservados na Biblioteca do Vaticano e, durante longo tempo, mantidos em 
segredo pela Igreja. 
b) dos monges beneditinos da Europa continental, que preservaram a cultura clássica em seus mosteiros. 
c) de sacerdotes bizantinos, que frequentavam as cortes reais da Europa e as grandes cidades do Ocidente. 
d) dos centros de cultura muçulmanos, sobretudo da península ibérica, cujos manuscritos, em árabe, foram 
traduzidos para o latim. 
e) dos venezianos e cavaleiros de França, que atacaram Constantinopla em 1204 e de lá trouxeram os 
manuscritos originais. 
 
3- Patrística, filosofia cristã dos primeiros séculos, poderia ser definida como:  
a) retomada do pensamento de Platão, conforme os modelos teológicos da época, estabelecendo estreita 
relação entre filosofia e religião. 
b) configuração de um novo horizonte filosófico, proposto por Santo Agostinho, inspirado em Platão, de modo 
a resgatar a importância das coisas sensíveis, da materialidade. 
c) adaptação do pensamento aristotélico, conforme os moldes teológicos da época. 
d) criação de uma escola filosófica, que visava combater os ataques dos pagãos, rompendo com o dualismo 
grego. 
 
4- A Patrística foi a Filosofia Cristã dos primeiros séculos de nossa era. Consistia na elaboração doutrinal das 
crenças religiosas do cristianismo e na sua defesa contra os ataques dos pagãos e contra as heresias. Dado 
o encontro entre a nova religião e o pensamento filosófico greco-romano, o grande tema da Filosofia 
Patrística foi o da possibilidade ou impossibilidade de conciliar fé e razão. Santo Agostinho, expoente dessa 
filosofia, sobre a relação fé e razão, defendia a tese que se pode resumir nesta frase: “Credo ut intelligam” 
(Creio para entender). 
Sobre esse importante pensador medieval, responda: 
a) Santo Agostinho ao elaborar sua teoria moral, parte do princípio de que Deus existe e que Ele é bondade 
infinita e criador de tudo que existe. Por quê o mal existe, segundo Santo Agostinho? 
b) Como, segundo Santo Agostinho, podemos conciliar fé e razão? 
  
5- (ENEM) "(...) de modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que 
iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais 



segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé." (Papa João Paulo II. Carta Encíclica Fides et Ratio aos 
bispos da Igreja católica sobre as relações entre fé e razão, 1998) 
"As verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã." (Santo Tomás de Aquino – 
pensador medieval) - Refletindo sobre os textos, pode-se concluir que: 
a) a encíclica papal está em contradição com o pensamento de Santo Tomás de Aquino, refletindo a 
diferença de épocas. 
b) a encíclica papal procura complementar Santo Tomás de Aquino, pois este colocava a razão natural acima 
da fé. 
c) a Igreja medieval valorizava a razão mais do que a encíclica de João Paulo II. 
d) o pensamento teológico teve sua importância na Idade Média, mas, em nossos dias, não tem relação com 
o pensamento filosófico. 
e) tanto a encíclica papal como a frase de Santo Tomás de Aquino procuram conciliar os pensamentos sobre 
fé e razão. 
 
6- Para Santo Tomás, filosofia e teologia são ciências distintas porque: 
a) A filosofia se funda no exercício da razão humana e a teologia na revelação divina. 
b) A filosofia é uma ciência complementar à teologia. 
c) A filosofia nos traz a compreensão da verdade que será comprovada pela teologia. 
d) A revelação é critério de verdade, por isso não se pode filosofar. 
e) A teologia é a mãe de todas as ciências e a filosofia serve apenas para explicar pontos de menor 
importância. 
 
7- O trecho que segue foi extraído das Confissões, de Santo Agostinho: "Quem nos mostrará o Bem? Ouçam 
a 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." A partir dos seus conhecimentos sobre as filosofias de Santo 
Agostinho e Tomás de Aquino, identifique qual das afirmações abaixo está CORRETA: 
a) As cinco vias de Tomás de Aquino são argumentos diretos e evidentes da existência de Deus. Partem de 
afirmações gerais e racionais sobre a existência, para chegar a conclusões sobre as coisas sensíveis, 
particulares e verificáveis sobre o mundo natural. 
b) Os argumentos de Santo Agostinho que provam a existência de Deus denotam a influência direta que ele 
teve do pensamento de Aristóteles, principalmente da Metafísica.  
c) Para Santo Agostinho, a irradiação da luz divina faz com que conheçamos imediatamente as verdades 
eternas em Deus. Essas verdades eternas e necessárias não estão no interior do homem, porque seu 
intelecto é mutável e contingente. 
d) Tomás de Aquino construiu uma argumentação para provar a existência de Deus à luz das ideias de Platão 
e de vários fragmentos da Bíblia. 
e) Para Santo Agostinho, 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. 
 
 
GABARITO 
2- B 
3- A 
5- E 
6- A 
7- E 


