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FILOSOFIA CRISTÃ

PATRÍSTICA: SANTO AGOSTINHO
ESCOLÁSTICA: SÃO TOMÁS DE AQUINO



CRISTIANO PALAZZINI/SHUTTERSTOCK

Castelo medieval de 
Cascassone, 

na França, em 2011

Correntes da filosofia medieval e principais
representantes: PATRÍSTICA (séculos II-V),
com Agostinho de Hipona, e ESCOLÁSTICA
(séculos IX-XV), com Tomás de Aquino.

A herança da filosofia antiga pagã foi
adaptada à tradição cristã pelos teólogos da
patrística, os chamados Padres da Igreja.

ASPECTOS GERAIS
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PATRÍSTICA
Os apologistas adaptaram os textos platônicos, mais
adequados à nova fé.

Principais temas: a natureza de Deus e da alma, a vida
futura, o confronto entre o bem e o mal, a noção de
pecado e de salvação, a questão do tempo.

Agostinho de Hipona redigiu: Confissões, De magistro, A
cidade de Deus, Sobre a trindade, entre outras obras.

Santo Agostinho, 
quadro de Piero della
Francesca, século XV
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SANTO AGOSTINHO DE HIPONA (354 – 430)
a) FÉ X RAZÃO – Agostinho constatou que não poderia haver fé sem pensamento. Com isso,

reconhecia o valor da filosofia, pois entendia que a inteligência, em vez de eliminar a fé,
possuía a virtualidade de esclarecê-la e de clarificá-la. Portanto, para “crer” haveria uma
inerente necessidade de se “compreender”. A razão, contudo, estaria subordinada à fé:
credo ut intelligam.

b) O MAL – Se tudo provém de Deus, que é Bem, de onde provém o mal? O mal não tem
uma existência real, própria, mas é ausência, privação do Bem (privatio Boni). Não há
mal que seja inerente às coisas, mas mal que se faz no uso das coisas, porque se
houvesse coisas más em si mesmas esse mal seria substancial e para Agostinho, herdeiro
da tradição neoplatônica, o mal não tem substância, antes é a própria ausência de
substância. A posição agostiniana isenta Deus de qualquer responsabilidade sobre o
mal, e liquida a concepção maniqueísta – aquela que advogava a coexistência eterna de
dois princípios substanciais opostos: o Bem e o Mal.
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