
  

Filosofia medieval

Santo Agostinho

Santo Anselmo



  

Oposição

Fé ou sabedoria revelada

•Independe da razão

•Não é passível de prova

Razão:

•Abre o caminho para a fé

Se não crerdes, não 
entenderá. Isaias

Submissão da Filosofia aos 
dogmas cristãos



  

Santo Agostinho (354-430)



  

Santo Agostinho

• Iluminação divina
– Precede o conhecimento

– Conhecimento
• Não está em contradição com a Iluminação

– Se estiver, a iluminação tem primazia

Influências: São Paulo; platonismo

MAL

Não existe em si

•Ausência de Deus

•Inverdades

HOMENS

Dotados de livre-arbítrio

•Podem “negar” Deus

Criatura de Deus

•Tem capacidade da Verdade



  

Agostinho: conhecimento

• Mundo
– Mutável

• Assim como suas 
formas de descrição 
(PALAVRAS)

• Homem: centelha 
divina
– Verdade subjetiva

A mundanidade 
impossibilita

•Conhecimento

•Sua transmissão

Conhecimento através da 
intersubjetividade

“No Homem interior habita a 
Verdade”

Iluminação por DeusIluminação por Deus

Contra a reminiscência platônicaContra a reminiscência platônica



  

Agostinho: Cidade de Deus
Obra relacionada ao contexto histórico: decadência do 

Império Romano

ORIGEM

Dilúvio

Arca de Noé

Cativeiro da 
Babilônia

Abraão Jesus

Redenção 
dos homens

CIDADE 
CELESTIAL

Teleologia da 
História

Contra a noção grega de história cíclica 

Momentos de afastamento e conciliação do Homem com Deus



  

Agostinho: Cidade de Deus
Gostaria que isso 

não tivesse 
acontecido na 
minha época!

Como todos os que vivem nestes tempos. 
Mas a decisão não é nossa. Tudo o que 
temos de decidir é o que fazer com o 
tempo que nos é dado.

Homem de fé

•Inserção do seu tempo na teleologia histórica

•Confiança na bondade e perfeição de Deus



  

Anselmo (1033 – 1109)

Argumento Ontológico



  

Argumento Ontológico

Existência de Deus

Conceito de Deus

determina

Portanto:

O entendimento do conceito de Deus exige 
a sua existência para não haver uma 
contradição



  

Argumento Ontológico

Deus: ser pensado como maior e perfeito

Se não existir na realidade, há uma “falta” neste ser

•Ser apenas pensado e não ser real 

O ser sobre o qual não se pode pensar nada maior 
precisa existir

portanto



  

1 Deus = Um ser segundo o qual não é possível pensar outro maior.

2 Deus existe apenas na nossa compreensão, mas não [de forma 
necessária] na realidade.

3 Existir na realidade [de forma necessária] é ser maior do que 
existir apenas na compreensão.

4 Um ser que possui todas as propriedades de Deus, mais a 
existência na realidade, pode ser pensado.

5 Um ser que possui todas as propriedades de Deus, mais a 
existência na realidade, é maior que Deus.

6 Um ser maior que Deus pode ser pensado.

7 É falso que um ser maior que Deus possa ser pensado.

8 Logo, é falso que Deus existe apenas na compreensão, mas 
não [de forma necessária] na realidade. 



  

Refutação do Argumento 
Ontológico

Gaunilo

Pensar em uma “ilha perfeita”

Para ser “perfeita” tem que ser existente

A “ilha perfeita” existe

Refutação de Anselmo

Deus é o único ser 
necessário!

A “ilha” não é ser 
necessário
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