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SANTO AGOSTINHO E CRISTIANISMO: 

DA RAZÃO À FÉ OU DA FÉ À RAZÃO? 

 

Cícero Pereira Batista63 

 

 

RESUMO 

Este artigo trata da filosofia de Santo Agostinho e sobre como este fez uma apropriação das 
ideias de Platão para atingir a verdade, modificando-a para uma concepção onde a razão 
continua sendo indispensável para atingir a verdade de Deus mas onde a fé é o solo que guia 
razão. Como método, parte-se de pesquisa bibliográfica em diversos bancos de dados online 
como a plataforma Google Scholar. Constata-se que, para Santo Agostinho, para usar uma 
metáfora, a razão é capacidade analítica humana, mas a fé é a luz que ilumina o universo, 
possibilitando que a razão encontre a verdade, guiada pela luz de Deus. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A filosofia, compreendida enquanto análise sistemática dos pressupostos de qualquer 

análise, passou, desde seu surgimento na Grécia, por diversos contextos sociais que lhe deram 

matiz. Um desses contextos deixou marcas na cultura ocidental, através da institucionalização 

das ideias do cristianismo (a cultura ocidental é em sua raiz profundamente cristã), ou seja, a 

idade medieval e o desenvolvimento do cristianismo. Dessa forma, Santo Agostinho foi um 

filósofo muito importante, porque ajudou a sistematizar a interpretação sobre o cristianismo e 

suas análises são, portanto, fundamentais para compreensão do mundo contemporâneo. 

Muitos autores já escreveram sobre possíveis lacunas de Agostinho como a de não ser 

conhecedor do grego, por exemplo. Em latim, entretanto, tanto sua leitura quanto sua escrita 

frutificaram, rendendo debates, sermões e obras que servem de apoio à teologia da Igreja até 

os dias de hoje. Marrou (1957) defende essa ideia, destacando que:  

 

As dimensões consideráveis, como também a variedade desta obra, tornam 
difícil uma apresentação sumária, pois encerra livros de concepção 
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absolutamente original como as Confissões, que não formam apenas uma 
biografia de admirável profundeza de análise, ou como as Retractationes, 
catálogo raciocinado e crítico das obras anteriores, trabalho estranho, 
apaixonante para o historiador, mercê das precisões que fornece sobre a data, 
a gênese e o alcance de cada livro [...] (MARROU, 1957, p. 49) 

 

 Seguindo esse raciocínio, Santo Agostinho buscou em Platão as raízes de suas ideias 

para interpretação da salvação em Deus. Como é sabido, o tema da Razão e da busca pela 

verdade através da razão é fundamental em Platão, mas que em Agostinho há uma apropriação 

singular e altamente inovadora de Platão. Ele coloca a razão não como a base chegar à 

verdade, mas como algo auxiliar, porém indispensável, sendo a base a fé, antes de tudo. 

Agostinho foi o mestre inconteste de várias gerações de homens, sendo inclusive 

citado após os apóstolos, embora não seja a única inspiração teológica e filosófica do 

Medievo:  

Até o começo do século XIII a influência agostiniana reina soberana em 
todos os domínios do pensamento: inspira ao tempo de Alcuíno e de Carlos 
Magno, os primeiros teóricos da cultura cristã, como, em pleno século XII, o 
magnífico humanismo, permeado de platonismo, da Escola de Chartres. Bem 
ou mal compreendida, a Cidade de Deus forneceu os quadros de pensamento 
aos construtores da nova formação política e social da Europa, a 
Cristandade, e também às polêmicas nascidas do conflito sempre renovado 
entre os dois gládios, os dois poderes do Sacerdócio e do Império [...] 
(MARROU, 1957, p. 161) 
 

Também na propagação do monaquismo é visível a presença agostiniana, pois a 

corrente monástica africana cresce e se propaga inspirada na regra e doutrina do bispo, 

sobretudo a partir da Reforma Gregoriana. 

 Assim, este artigo analisa o pensamento filosófico de Santo Agostinho, buscando 

delimitar como ele faz para articular as noções de fé e razão criando uma concepção coerente 

para interpretação de Deus. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE RELIGIÃO (FÉ) E FILOSOFIA (RAZÃO) 

 

 A história humana é caracterizada por uma infinidade de conflitos ligados a 

problemas existentes e espirituais. Tais conflitos ocorrem no meio de vários problemas e 

emoções que surgem nos próprios homens. De onde você é? Por que existe o mal? O que a 

vida significa? 
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As dimensões consideráveis, como também a variedade desta obra, 
tornam difícil uma apresentação sumária, pois encerra livros de 
concepção absolutamente original como as Confissões, que não 
formam apenas uma biografia de admirável profundeza de análise, ou 
como as Retractationes, catálogo raciocinado e crítico das obras 
anteriores, trabalho estranho, apaixonante para o historiador, mercê 
das precisões que fornece sobre a data, a gênese e o alcance de cada 
livro [...] (MARROU, 1957, p. 49) 

 

 Seguindo esse raciocínio, Santo Agostinho buscou em Platão as raízes de suas 

ideias para interpretação da salvação em Deus. Como é sabido, o tema da Razão e da 

busca pela verdade através da razão é fundamental em Platão, mas que em Agostinho há 

uma apropriação singular e altamente inovadora de Platão. Ele coloca a razão não como 

a base chegar à verdade, mas como algo auxiliar, porém indispensável, sendo a base a 

fé, antes de tudo. 

Agostinho foi o mestre inconteste de várias gerações de homens, sendo inclusive 

citado após os apóstolos, embora não seja a única inspiração teológica e filosófica do 

Medievo:  

 

Até o começo do século XIII a influência agostiniana reina soberana 
em todos os domínios do pensamento: inspira ao tempo de Alcuíno e 
de Carlos Magno, os primeiros teóricos da cultura cristã, como, em 
pleno século XII, o magnífico humanismo, permeado de platonismo, 
da Escola de Chartres. Bem ou mal compreendida, a Cidade de Deus 
forneceu os quadros de pensamento aos construtores da nova 
formação política e social da Europa, a Cristandade, e também às 
polêmicas nascidas do conflito sempre renovado entre os dois gládios, 
os dois poderes do Sacerdócio e do Império [...] (MARROU, 1957, p. 
161) 
 

Também na propagação do monaquismo é visível a presença agostiniana, pois a 

corrente monástica africana cresce e se propaga inspirada na regra e doutrina do bispo, 

sobretudo a partir da Reforma Gregoriana. 

 Assim, este artigo analisa o pensamento filosófico de Santo Agostinho, buscando 

delimitar como ele faz para articular as noções de fé e razão criando uma concepção 

coerente para interpretação de Deus. 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE RELIGIÃO (FÉ) E FILOSOFIA (RAZÃO) 

 A história humana é caracterizada por uma infinidade de conflitos ligados a 

problemas existentes e espirituais. Tais conflitos ocorrem no meio de vários problemas 
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e emoções que surgem nos próprios homens. De onde você é? Por que existe o mal? O 

que a vida significa? Por serem perguntas que não têm uma explicação concreta e 

objetiva, elas percorrem o mundo do pensamento humano sem chegar a conclusões 

concretas ou respostas definitivas inclusive sobre os conceitos de fé e razão. 

 Acerca disso, Morais (2016) afirma que 

 

Para se chegar a compreender pela razão aquilo a que se deu crédito, 
necessário é primeiro dar crédito ao que se deseja compreender pela 
razão. Claro, há um compreender que inclusive prepara e acompanha a 
crença, aquele conhecimento mínimo sem o qual não se teria um 

conteúdo ao qual prestar assentimento (MORAIS, 2016, p.44).  

 

A ausência de uma única resposta causa emoções como frustração, impotência e 

ansiedade, porque o sentimento estabelecido é o sentimento de que você não pode 

controlar sentido para sua vida. Conforme Abbagnano (2007), pautado na definição do 

Eutidemo de Platão, filosofia é o uso do saber em proveito do homem, afinal, como 

Platão dizia: 

 

De nada servia possuir a capacidade de transformar pedras em ouro a 
quem não soubesse utilizar o ouro, de nada serviria uma ciência que 
tornasse imortal a quem não soubesse utilizar a imortalidade, e assim 
por diante. Far-se-ia necessário, portanto, uma ciência que coincidisse 
fazer e saber utilizar o que é feito, e essa ciência é a Filosofia 
(EUTIDEMO, 288 e 290d, citado por ABBAGNANO, 2007, p. 414). 

Nesse ambiente de rigoroso conflito existencial e espiritual, uma pessoa, através 

do ato de sobrevivência, segue sua natureza e pensa o ambiente em que vive, mudando 

sua realidade. Para realizar esse feito, usam elemento que estão neles mesmos, nos seres 

humanos, levando-o a seguir em frente, não desanimar diante das batalhas que lhe são 

impostas e não desistir de alcançar seus objetivos. Funciona como uma força motriz. 

Sobre isso, Morais (2016) defende que 

 

A razão, no preparar a crença, sopesa os motivos de credibilidade e 
estão entre estes a possibilidade, ou seja, a não contraditoriedade do 
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afirmado e a conveniência: seja a de que tal como postula o enunciado 
seja a realidade; seja a de o homem conhecer o enunciado, ou ambas 
as conveniências(MORAIS, 2016, p.46). 

 

Assim, eles estão à mercê de sua própria vontade, para que possam ser vistos 

como armas totalmente utilizáveis pelo homem. Portanto, é suficiente que os humanos 

possam reconhecê-los em seus seres para utilizar essas armas (ABBAGNANO, 2007). 

Os principais elementos são fé e razão. Eles são tão importantes para a 

humanidade que foram dados ao humano em seu ato de criação como uma característica 

única deste ser. De um modo geral, podemos pensar nessa evolução como relacionada 

apenas ao mundo sensível, o mundo material no qual os humanos acreditam que 

pertencem, mas a verdade é que essa evolução está posta para além deste mundo. A 

dificuldade que uma pessoa tem de perceber nesse outro aspecto de sua própria 

evolução se deve ao fato de impedir que ela se veja como um ser espiritual, além de se 

ver como um ser físico. Os fatos em si são mais claramente apontados no decorrer deste 

artigo, mas, por enquanto, valem a pena considerar como relacionados ao clima severo 

da vida. Usar fé e razão da maneira como foram criados. 

Portanto, é necessário conhecer a existência dessas duas forças e enfatizar que 

elas são elementos em diferentes reinos deste ser, mesmo estando inseridas na natureza 

humana. Isso aponta para a questão de ser material e ser espiritual. A fé está ligada à 

transcendência, algo enraizado no reino espiritual, que ultrapassa os limites da 

experiência humana e, geralmente, é baseado na experiência religiosa. A razão está 

relacionada à realidade objetiva que ocorre na realidade dos seres humanos e baseia-se 

no uso de um logos que mostra os princípios da inteligência cósmica ou do mundo, a 

fonte da existência e do conhecimento (BOEHNER, 1982).  

Assim, somos diferentes nos campos do comportamento, da crença e da razão, 

cujas ações são humanas, uma que lida com o lado espiritual e a outra com o lado 

racional desse ser. Mais do que nunca, urge um retorno consciente a Agostinho, a fim de 

que possamos entender melhor o contexto em que a nossa própria cultura nasceu, e sob 

quais bases se encontra ela inserida, pois: 
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Se, por hipótese, tivéssemos de prescindir da obra de Agostinho na 
história espiritual do Ocidente, depararíamos um hiato inexplicável 

entre o mundo atual e os tempos evangélicos (BOEHNER, 
GILSON, 2000. p. 204) 

 

A fé está no plano espiritual e tem fundamento em Deus. Deus é o criador do 

universo e tudo o que vive lá, de acordo com a maioria das tradições religiosas, 

incluindo as tradições cristãs, porque ele é a base de tudo e de todos os recursos que se 

destacam no mundo, especialmente no mundo humano. A razão é que, como o nome já 

sugere, está na dimensão racional que definimos como inteligência. É baseado em todas 

as áreas em que a pesquisa é possível, referência à orientação humana na pesquisa. É 

uma faculdade adequada para homens que distingue humanos de animais e explica tudo 

sem excluir partes ou momentos. O objetivo da razão é conhecer a verdade através do 

logos (BOEHNER, 1982). 

Talvez se possa contestar após esta breve explicação de fé e razão. Esses dois 

conceitos estão localizados em áreas de ação tão diferentes e é por isso que não 

conseguem estabelecer relacionamentos. Mas, a verdade é que eles têm o mesmo 

objetivo, então há um ponto de extrema conluio entre eles. Trata-se de guiar as pessoas. 

Então, 

[...] crer é submeter a razão a uma autoridade. Mas isto em nada avilta 
a razão humana, posto que esta seja a condição mesma do 
assentimento, da crença, sendo o homem o único animal capaz de 

crença por ser o único dotado de razão(MORAIS, 2016, p. 45). 

 

Portanto, se ambos os propósitos estiverem focados no mesmo, podemos 

concluir que fé e razão podem estar em harmonia porque os resultados são compatíveis. 

De fato, eles podem até ser considerados complementares, porque seguem caminhos 

diferentes, mas em direção ao mesmo objetivo (ABBAGNANO, 2007). 

 

Como e por que as duas substâncias independentes se combinam para 
formar o homem? E como o homem que é, sob um certo aspecto, uma 
realidade única, pode resultar da combinação de duas realidades 
independentes? (ABBAGNANO, 1982, p. 197). 
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Os caminhos que a fé e a razão seguem são distinguidos pelo método e pela 

linguagem. Por usarem métodos diferentes, acabam se tornando aliados para cumprir 

sua missão. Ao usar diferentes métodos e linguagens para atingir seus objetivos finais, 

as crenças e a razão podem revelar a base na qual a pesquisa foi motivada. Hoje, 

entender esse relacionamento essencial entre fé e razão é de suma importância para os 

seres humanos, porque a ação conjunta deles pode levá-lo ao conhecimento completo. 

No entanto, a visão de que um está vivendo em conflito intenso porque a fé e a 

razão estão em direções opostas, e um é sempre submisso ao outro, não é uma discussão 

recente. Essa ideia nos foi transmitida desde o início da história humana, ou pelo menos 

a partir do momento em que se tornou a fonte da pesquisa. Portanto, é importante focar 

nessa visão. Isso faz parte do processo entre o passado, o presente e o futuro e, portanto, 

é o caminho evolutivo da humanidade que possibilitou precisamente que a humanidade 

alcançasse o presente. 

Historicamente, pode-se dizer que o conflito entre fé e razão surgiu a partir do 

momento da transição do mito para a filosofia. Esse período de transição do pensamento 

para a compreensão humana em relação ao mundo circundante é tão relevante que é 

necessário abrir pequenos espaços para explicar brevemente. 

 

 

A FÉ ANTECEDE A RAZÃO 

 Sobre a obra De vera religione, pelo método da filosofia, pode-se dizer 

que é o encontro entre Agostinho e a verdade em Cristo. O caminho que Agostinho 

tomou para alcançar a verdade começou com algumas visões filosóficas: o 

maniqueísmo eo ceticismo (GILSON, 2007). Entretanto, segundo Agostinho, teve de 

buscar incessantemente o conhecimento até atingir a verdade devido ao orgulho 

intelectual. 

Foi a autoridade de Cristo que motivou seus pensamentos, pois ele foi capaz de 

romper o mistério da religião, porque estava imerso no neoplatonismo desde a 
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conversão em Cassicíaco. Embora a inteligência usasse habilidades racionais para 

entender o mistério da fé, ela foi colocada à frente da razão (GILSON, 2007). 

Na busca da verdade, a razão filosófica sempre foi a ajuda de Agostinho que o 

levou a um refúgio seguro da fé. Ou seja, com base na autoridade, ele sempre 

encontrava o que estava procurando. Isso não significa que ele negou argumentos 

razoáveis, mas confirma que os submeteu à autoridade da fé e estabeleceu um 

relacionamento dialético entre os dois.  

A fé agora ajuda a razão humana. O conhecimento racional revelado pela fé 

tende a levar os seres humanos à purificação do coração e da alma, levando a uma visão 

beatífica.A razão é a mediadora entre o nosso sentido interior e a Verdade eterna, 

imutável e universal. A Verdade, então, não está fora, nem somente no interior do 

homem, ela está acima do homem: 

 

Pois bem! O que dirias se pudéssemos encontrar alguma realidade, 
cuja existência não só se conhecesse, mas também fosse superior à 
nossa razão? Hesitarias, qualquer que fosse essa realidade, afirmar ser 
ela Deus? Ev. Não, de imediato. Se eu pudesse descobrir algo superior 
à parte mais excelente de minha natureza, eu não a chamaria logo 
Deus. Porque a mim não agrada chamar de Deus aquele a quem minha 
razão é inferior, mas sim aquele a quem ser algum é superior 
(AGOSTINHO, 1995,p. 87-88). 

 

 

Para Agostinho, temos luz para entender. Isso nos permite ver realidades que 

podemos entender (sabedoria, justiça etc.). Por serem permanentes, o conhecimento 

racional que os seres humanos possuem é mais certo do que o conhecimento das coisas 

sensíveis (NOURRISON, apud GILSON, 2007). 

Os seres humanos percebem-se e transformam-se quando seguem a autoridade 

da fé. A inteligência atua como um meio de ser fiel a Cristo e reflete razoavelmente os 

dados revelados. Ter fé significa crer em Deus e fazer sua vontade (ver Lucas 6.47), que 

é uma prática cristã. Crer significa submeter a razão à autoridade de Cristo (DE 

ORDINE, II, 9, 26). Assim, conversão significa conhecimento intelectual que funciona 

através do trabalho de caridade humana. Ter fé significa encontrar a verdade exigida 
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pelo intelecto, pois a vida abençoada vai além da própria fé, mas ao completo 

conhecimento de Deus. 

Ter fé e ser esta revelada pela razão é uma busca. Pode-se dizer que Agostinho a 

descobriu, como mostrado em De vera religione, mas nem todas as filosofias perseguem 

o amor ou a sabedoria (JAEGER, 2007). A única é aquela que exerce uma função 

religiosa. Em O livre-arbítrio, Agostinho mostra que a primeira condição para se 

compreender a Verdade e a fé: 

 

[...] Com efeito, se crer não fosse uma coisa e compreender outra, e se 
não devêssemos, primeiramente, crer nas sublimes e divinas verdades 
que desejamos compreender, seria em vão que o profeta teria dito: “Se 
não o crerdes não entendereis” (AGOSTINHO, 1995, p. 78-79). 

 

A relação entre teologia e filosofia é reaberta na Idade Média, com discussões 

entre teólogos e dialética (GILSON, 1982). Como exemplo dessa relação estabelecida 

entre crença e consideração filosófica, pode-se mencionar a figura contemporânea de 

Mario Vitrino, contemporâneo de Santo Agostinho, em síntese orgânica. De acordo com 

esse paradigma de interrelação entre fé e razão, o mesmo Agostinho, em De vera 

religione o faz semelhante ao que Vitrino fez em conexão com a filosofia da Trindade e 

do Neoplatônico.  

Agostinho aqui estabelece uma ponte entre o que vem de uma tradição filosófica 

e da religião cristã: a unidade numérica da matemática que permite pensar e a existência 

de um único Deus (AGOSTINHO, 2002). Para Agostinho, o homem chega à sabedoria 

pela fé, o que leva à razão. Portanto, a verdadeira religião é a verdadeira filosofia, que 

por sua vez é a verdadeira religião. Sem medo de errar, Agostinho chama a religião 

verdadeira de uma filosofia cristã que reside no reflexo racional dos dados revelados da 

fé. 

           Para Agostinho, a fé tem precedência sobre a razão, ou seja, o argumento da 

autoridade vem antes de qualquer reflexão racional. Por essa razão, acreditar em Deus 

precede a evidência de sua existência (De moribus ecclesiae catholica, I, 2, 5), não para 

omiti-lo, mas pelo contrário, como a descobrimos. Para Deus essa sabedoria deve guiar 

os humanos, porque o homem não pode alcançar Deus sem Deus. Portanto, quando a 

filosofia discorda de Deus a favor de um argumento racional, foi previamente concluído 
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que opções existenciais foram criadas para esse mesmo Deus e, portanto, crença ou 

descrença precederam o argumento racional. 

 

RELIGIÃO E VERDADE 

Santo Agostinho apaixonou-se pela pesquisa filosófica e pela busca da 

sabedoria, principalmente ao ler a obra de Cícero Hortênsio. Procurou constantemente a 

verdade que o satisfaria desde a juventude. Assim, desde o tempo de sua conversão a 

Cassicíaco (386-387), sua filosofia auxiliada pela revelação pode encontrar a verdade, 

de modo que a filosofia ou o conhecimento racional está sempre presente em seus 

escritos.  

 

Entrei e, com os olhos da alma, acima destes meus olhos e acima de 
minha própria inteligência, vi uma luz imutável. Não era essa luz 
vulgar e evidente a todos com os olhos da carne, ou uma luz mais forte 
do mesmo gênero. Era como se brilhasse muito mais clara e tudo 
abrangesse com sua grandeza. Não era uma luz como esta, mas 
totalmente diferente das luzes desta terra. Também não estava acima 
de minha mente como o óleo sobre a água nem como o céu sobre a 
terra, mas acima de mim porque ela me fez, e eu abaixo porque fui 
feito por ela. Quem conhece a verdade conhece esta luz, e quem a 
conhece a eternidade. O amor a conhece. Ó eterna verdade, verdadeira 
caridade e querida eternidade! (AGOSTINHO, 1986, p. 175). 

 

No entanto, isso se concentrou ainda mais na descrição de De vera religione 

(389-391), quando Agostinho percebeu que a verdade há muito buscada estava agora 

decisivamente baseada na religião católica e na razão. Sua verdade está dentro do 

homem, não fora, porque é Cristo quem ilumina o coração e a razão. O conhecimento da 

natureza tem acesso a verdades imutáveis, a Deus que nos move em sua direção, a fim 

de alcançar um conhecimento misterioso ou ideais de Deus (AUGUSTINUS, 1946). 

Para Agostinho, não é a razão que faz a verdade, ela apenas a encontra. Ela 

antecede a nós e, quando a descobrimos, a verdade está dentro de nós, não fora 

(AUGUSTINUS, 1946). Se a verdade depende de nossos espíritos, haveria tanta 

verdade quanto existem espíritos diferentes, nada melhor do que isso, e existe uma 
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correta unidade de seres humanos, unidade de inteligência, comunicação de 

pensamentos (JOLIVET, 1934). 

 

o espiritualismo neoplatônico, sua visão de um mundo inteligível 
superior ao sensível, modelo e arquétipo deste último, seu desprezo 
pelas realidades da terra e o esforço de conseguir a vida divina e tantas 
outras teorias sutis e profundas sobre a natureza divina, sobre a alma e 
a inteligência, sobre o processo do pensamento, sobre as condições da 
Sabedoria terão influência sobre o pensamento cristão, mas, ao mesmo 
tempo que o cristianismo utiliza o neoplatonismo ele o via 
transformando às suas necessidades. As teorias neoplatônicas, ao 
entrarem em um sentido radicalmente novo, também recebem um 
sentido constitutivamente novo, irredutível e original [...] Santo 
Agostinho adotou o neoplatonismo no intuito de cristianizá-lo [...] 
Plotino havia colocado o caminho para superar certas dificuldades 
teóricas e arrancá-lo de seu materialismo, raiz de todos os erros [...] 
Ademais, a doutrina plotiniana foi uma espécie de trampolim para 
possibilitar um salto mais alto [...] Agostinho buscava a verdade, mas 
uma alma inquieta que busca a luz de Deus e não a dos seres humanos. 
Plotino, aqui, representa a seus olhos um meio, mas nunca um fim 

(JOLIVET, 1932, p.92-100) 

 

A verdade de Agostinho é imutável e eterna. Independentemente da mudança em 

nosso espírito. De fato, mesmo que o mundo inteiro seja destruído, a verdade não pode 

ser destruída, mas, se perecer, o mundo inteiro perecerá (Soliloquia, 1950). Diante de 

nós, temos uma visão platônica em que o mundo das ideais é melhor que a realidade 

sensível. Se a verdade é independente da realidade física, pode-se dizer que a eternidade 

é a verdade (Soliloquia, 1950). Pelo que Platão caracterizou como pertencente ao 

mundo das ideais, pode-se concluir que foi interpretado pela Igreja como um termo que 

designava esse universo como o Reino de Deus (Retractações, I, c. III, N. 2.). Esse 

universo inteligível recebeu o nome da eterna e imutável razão pela qual Deus criou 

tudo. Portanto, negar isso é afirmar que Deus fez o que fez sem razão, ou não sabia o 

que fazia antes de agir ou criar 

Para Agostinho, o universo de ideias só existe no pensamento divino 

(SCIACCA, M. op. Cit., P. 237). É o próprio ato de pensar. Essa é a característica da 

verdade que é possível de entender. Não se pode negar que existe uma verdade imutável 

que inclui todas as verdades imutáveis. Esta verdade não é particularmente humana ou 
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viva, mas é Deus (De immortalate animae, c. XII, n. 19). Na medida em que a verdade é 

soberana, deve identificar-se com aquele que é soberano bem (De vera religione, 

XXXVI, 66). 

A fim de ter uma compreensão clara e objetiva de como os humanos acessam 

Deus de maneira natural e sem mistério, desde a nossa primeira escrita, deve-se atentar 

aqui para os princípios da iluminação de Agostinho, conforme descrito em De beata vita 

(386) 131, Soliloquia (386-387) e De magistro (389). 

Em Soliloquia, Santo Agostinho apresenta Deus como um ser inteligente para 

nós. Ele é a própria luz. Mas o inteligível nada mais é do que a luz de Deus. A Terra só 

pode ser vista quando é iluminada pela luz. Da mesma forma, todas as verdades 

científicas só podem ser captadas pela iluminação de Deus. Porque, na realidade, como 

a iluminação espiritual, precisamos distinguir três coisas: o que resplandece, o que é e o 

que ilumina. Então, de certa forma, ao se tratar do Deus que você deseja conhecer 

precisa listar três coisas: princípio universal de iluminação, inteligibilidade e o próprio 

ser (Soliloquia I, c. VIII, n. 15). 

Em De magistro, Deus é considerado nosso único professor, e os seres humanos 

recebem toda a luz através de Sua palavra. As palavras do professor humano que nos 

ensina nada mais são do que o eco da verdade imutável e eterna, e a luz que nos é 

transmitida nada mais é do que o reflexo da luz não criada. Na teoria da iluminação 

divina, Deus é uma luz que ilumina a todos os homens, visto que as mentes humanas 

não podem conhecer as verdades divinas, a não ser iluminadas por Deus. 

 

Dessa maneira, assim como – apesar da diversidade e multiplicidade 
dos objetos que os homens veem à luz do sol, entre os quais escolhem 
para deleite de sua contemplação – não há entretanto senão uma só e 
mesma luz na qual o olhar atento de cada um descobre e abraça como 
objeto de seu especial deleite. Do mesmo modo, apesar da 
multiplicidade e diversidade dos bens entre os quais cada um escolhe 
o que prefere para dele gozar, contemplando-o e possuindo-o e para 
fazer dele o seu real e verdadeiro Bem supremo, não obstante, é bem 
possível que a luz mesma da sabedoria, mediante a qual se pode 
contemplar e possuir esses bens, seja ela mesma única e comum para 
todos os sábios (AGOSTINHO, 1995, p. 175). 
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Os humanos pensam à luz da verdade imutável e explicam o porquê. Os seres 

humanos estão sob a influência do Mestre Interior, e as palavras e gestos do Mestre 

Exterior são, como escritos, meros sons e desperdícios. Os gestos, ou mesmo os 

números sem sentido, a realidade tangível em que nos encontramos é a luz que nos 

ilumina (De magistro, XII, 39). 

O papel do mestre externo é ensinar o método para atingir a verdade, não a 

verdade. Isso supõe ascetismo. A analogia das coisas sensíveis leva a uma melhor 

compreensão desse método. À primeira vista, pode-se dizer que poucos olhos encaram o 

sol sem ofuscar-se. Eles não precisam de um mestre de qualquer maneira. Em outras 

palavras, você não precisa ensinar a eles que a luz é boa para os seus olhos. Pelo 

contrário, apenas adverte (De libero arbitrario, II, c. XIV, n. 38). Outros, na maioria, 

querem ver ações que projetam uma sombra sobre o esplendor do sol, e suas tentativas 

de observá-lo devido à falta de cuidado são inúteis. Aqueles que estão desapontados 

com a incapacidade de suportar a luz retornam às suas trevas. 

A doutrina da iluminação de Santo Agostinho assume que a ideia conhece a 

verdade, assim como o olho humano vê objetos físicos. Assim como os objetos são 

visíveis à luz porque são percebidos pela visão, a verdade científica é compreensível 

pelo tipo de luz capturada pela inteligência humana. Ele assume que o sol é a fonte de 

luz no corpo que torna as coisas visíveis, então Deus é a fonte de luz espiritual que 

facilita a compreensão da ciência. Então, Deus é para os humanos o que o sol é para os 

olhos. Deus é a fonte da verdade, porque o sol é a fonte de luz (Soliloquia, I, 6, 12).  

Nesta comparação, o conceito de Bem Platônico está presente, o sol do 

inteligível, é delineado no Sol do Corpo (PLATÃO, República), que define o mundo 

sensível. Como na mitologia das cavernas de Platão, a ascensão à luz deve ser gradual. 

De fato, é desejável mostrar algo que não é brilhante em si mesmo a princípio, mas que 

recebe sua clareza do exterior, ou seja, roupas e paredes.  

 

Os homens creem-se felizes quando – deleitados com o brilho do ouro 
ou da prata, com o brilho das pedras preciosas ou de outros objetos 
coloridos ou com o esplendor e encanto da própria lua destinada a 
iluminar nossos olhos corporais, venha ela do fogo da terra, das 
estrelas, da luz ou do sol – não são afastados desse deleite, por 
desgosto nem necessidade alguma; sentem-se deveras felizes e 
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desejariam viver para sempre desse modo, a fim de gozar de tais 
prazeres. E nós, temeríamos pôr a felicidade de nossa vida na 
contemplação da luz da Verdade? [...] Muito pelo contrário, já que é 
na verdade que conhecemos e possuímos o Bem supremo, e já que 
essa Verdade é a Sabedoria, fixemos nela nossa mente para captarmos 
esse Bem e gozarmos dele. Pois é feliz aquele que desfruta do sumo 
Bem! (AGOSTINHO, 1995, p. 120). 

 

Em seguida, tenta mostrar a eles outros objetos que ainda não são luminosos, 

mas que refletem mais vividamente a luz que recebem: ouro, prata, para que seus olhos 

não sejam feridos. E, gradualmente, eles podem ver o brilho do fogo da Terra, depois as 

estrelas, as luzes brilhantes do amanhecer e o céu invadindo com luz branca. Cedo ou 

tarde, devido ao poder natural de seus olhos, verão o próprio sol, sem cegar e, 

finalmente, com maior alegria. Ou, em uma ordem compreensível da luz, um mestre 

muito bom continuou da mesma maneira (Soliloquia I, c. XIII, n. 23) e convenceu que 

não eram nenhuma, nem verdade delicada nem compreensível. Eles não produzem luz, 

mas seu papel é guiar os olhos do discípulo com sabedoria (De magistro, c. XIV n. 46). 

Portanto, Mestre e Discípulo, todos os seres humanos, são iluminados pela 

mesma clareza. Sua ciência é do mestre supremo, o único mestre que tem a sabedoria da 

luz Deus (JOLIVET, 1934). 

O problema que colocamos em primeiro plano e queremos analisar é como os 

humanos podem acessar o conhecimento da verdade. Para elucidar esse ponto, Santo 

Agostinho apresenta a doutrina da iluminação para mostrar que todos os seres humanos 

têm acesso à verdade, um de maneira natural e o outro de maneira misteriosa. 

 

A doutrina da iluminação divina representa o núcleo central no qual se 
cruzam os mais diversos problemas relacionados à teoria do 
conhecimento agostiniana. Para Agostinho, as verdades eternas e 
imutáveis têm sua sede em Deus, que é a suma Verdade. Conhecemos 
as verdades eternas mediante um ato de interiorização, no qual a razão 
toma consciência da presença de Deus. Em virtude dessa presença, a 
Verdade dá-se a conhecer à razão mediante a “recordação”, que lhe dá 
acesso à infinitude de Deus (NUNES, 2009, p. 51). 
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Portanto, em Agostinho é possível distinguir entre o caminho do conhecimento 

natural e o caminho do conhecimento misterioso. No contexto do primeiro, a 

Iluminação refere-se apenas às faculdades envolvidas na inteligência humana, que 

funcionam, sem a iluminação sobrenatural, pela graça de Deus no coração humano em 

íntima conexão com Deus. Por causa do brilhantismo do intelecto humano, é possível 

pensar na verdade, porque todo ser humano dotado de inteligência é naturalmente 

iluminado por Deus (GILSON, 2007). 

Em uma sequência natural e não misteriosa de conhecimento, não há intuição 

pela razão eterna, nem visão da luz de Deus. Essa intuição foi nomeada por Agostinho 

como Inteligência Simplex que atinge a ideia eterna de super aciem mentis e permite 

que os humanos produzam verbo interior sem implicações místicas (GILSON 2007). 

Mas há uma dependência ontológica da inteligência em Deus, onde há existência, 

atividade e verdade, porque quando Deus para de trabalhar à luz de sua existência, a 

verdade humana cessa e seu espírito cai nas trevas. Através dessa iluminação, os seres 

humanos são reconectados por razões eternas (Retract. I, c. VIII, n. 2).  

Portanto, a natureza da alma intelectual, quando criada por Deus, pode ser 

revelada através de sua natureza natural, de acordo com a vontade do Criador. A alma 

humana não vê a essência de Deus, mas recebe a luz da iluminação diretamente de 

Deus. A luz da iluminação é visível direta e imediatamente, mesmo que não tenha 

chegado, mas através do dialético e do ascetismo, o que significa muito esforço 

(JOLIVET, 1934). É impossível para os humanos contemplarem as verdades eternas, 

mas pensamentos em seus corações, como a luz das trevas, permitem-nos ver algo 

próprio (JOLIVET, 1934). Nesse sentido, a iluminação vê tudo na alma, absoluto, 

necessário, eterno ou imutável, não como um princípio que fornece um conceito 

abstrato, conforme apresentado na doutrina de usada por Agostinho (De Trinitate, XIV, 

c. XV, n. 21). 

A razão humana muda, mas a verdade não muda. A razão significa o processo de 

um conhecimento para outro, mas a verdade é. Nesse sentido, a ciência humana está 

abaixo de sua sabedoria. A razão é julgada pela verdade. A razão transcende a si mesma 

e, através do conhecimento racional, reconhece a existência da verdade eterna, 

invariável e invisível. É a verdade que acredita em Deus, ilumina a razão e é a fonte da 
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verdade para todos os seres humanos. Todo ato racional tem uma percepção da verdade 

que vem de Deus, que o leva à inteligência absoluta e se torna o criador compreensível 

do universo (De Trinitate, XIV, c.XV, n. 21). Portanto, pode haver razões sem 

inteligência, mas o oposto não é possível. 

 

[...] Assim sendo, qual é, pois, o princípio que constitui a excelência 
do homem, de modo que animal algum consiga exercer sobre ele sua 
força, ao passo que o homem exerce seu poder sobre muitos deles? 
Não será por aquilo que se costuma denominar razão ou inteligência? 
(AGOSTINHO, 1995, p. 44). 

 

A ideia de Deus acessível ao intelecto não é um conhecimento pronto para ser 

transferido de Deus para o espírito humano, mas, acima de tudo, para Deus e para os 

seres humanos, ajustando-se às suas necessidades (De ordine I, II, c. 2; c. 9). É uma lei 

invariável que expressa todas as artes da indústria humana, uma expressão da lei 

mundial, a sabedoria de Deus.  

Nenhuma lei é imposta à razão humana, exceto pela transmissão especial de luz 

de Deus. O verdadeiro conhecimento da alma humana está acima dela. Toca em Deus, 

não frente a frente, recebendo a luz de Deus, não o privilégio dos bem-aventurados, a 

razão das coisas imutáveis e eternas se torna visível. Para fazer um julgamento 

verdadeiro, só podemos decidir o que fazer se nos referirmos à verdade eterna e às leis 

de Deus (De vera religione XXXI, n. 58). 

Caridade, alegria, longanimidade, paz, bondade, ternura, fé, mansidão, 

abstinência, verdade etc. Essas ideias de Deus na alma humana não são materiais, mas 

absolutas em princípios. É um princípio e vem da luz de Deus do nosso intelecto. O 

primeiro e universal princípio de toda justiça e santidade (JOLIVET, 1934). Esse 

princípio de soberania leva a inteligência a perceber a unidade, eliminando toda 

diversidade material (De vera religione XXXII, n. 60). Essa visão de Agostinho remonta 

à doutrina da existência de Plotino. No final, se a unidade for quebrada, a coisa em si 

não existirá mais. Portanto, a sobrevivência das coisas depende da unidade. Se um é 

negado, é negado o próprio ser (REALE, G. Protino e Neoplatonismo). 
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Agostinho funda na iluminação em Deus, um princípio absoluto que é a fonte de 

soberania que revela o intelecto humano. Assim, a razão é uma condição de verdadeira 

reflexão. A inteligência humana que alimenta à vontade passa pelo processo de 

atividade contemplativa. A alma humana une-se ao inteligível in quadam luce sui 

generis incorpórea.  

Essa interpretação proposta por São Tomás de Aquino que põe a inteligência 

enquanto capaz de ver a Verdade na luz não corpórea. Associa sui generis ao espírito 

humano, mas Santo Agostinho argumentou em uma direção diferente. Ele atribuiu a 

inteligência à capacidade de perceber a verdade sob uma luz especial, associando sui 

generis à luz. De fato, opõe-se fortemente à alma e à luz, enfatizando que a própria alma 

não possui a luz necessária (JOLIVET, 1934). 

 

Assim, é preferível acreditar que a natureza da alma intelectiva foi 
criada de tal modo que, aplicada ao inteligível segundo sua natureza, e 
tendo assim disposto o Criador, possa ver esses conhecimentos em 
certa luz incorpórea de sua própria natureza. Assim acontece com o 
olho do corpo que vê os objetos que o cercam na luz natural, pois 
pode-se acomodar a essa luz, já que para ela foi feito (AGOSTINHO, 
1994, p. 390-391). 

 

Mas há luz natural que é comum a todos os seres humanos, onde a memória 

assistida pela razão associa e combina sensações de acordo com a necessidade real 

(baixa razão). Também existe uma luz criada que é igualmente comum a todos, 

permitindo que você compreenda intuitivamente regras compreensíveis e julgue as 

coisas e suas ações pela razão. Que você obtenha ciência e sabedoria. Essa luz 

extraordinária que Deus deu aos humanos nos permite tomar decisões corretas e é uma 

condição necessária para que os humanos descubram a verdade.  

Uma boa razão para esse processo é seguir o caminho da disciplina mental 

dialética e estrita, e ao mesmo tempo elevar-se à inteligência, à limpeza espiritual. É 

verdade que não basta aos seres humanos intuir verdades eternas e imutáveis, mas eles 

querem que o próprio Deus dê às coisas misteriosas um coração amoroso, inteligência 

ou complemento de iluminação sobrenatural. Essa iluminação é a vida de Deus através 
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da graça de Deus. Porque a visão de Deus nesta vida é privilégio de muitos, como é o 

caso de Moisés e São Paulo, como a esperança de quem espera uma pátria abençoada. 

Para Agostinho os humanos que ainda são peregrinos não viram as verdades 

divinas substantivas do Verbo eterno, mas pelo menos já nela vimos. Portanto, não se 

pode dizer que nunca se a viu. A alma humana é iluminada por Deus a tal ponto que 

pode ser afirmado que o que é imutável e necessário é muito melhor do que o que é 

modificável e acidental, mas a alma não conhece a imutabilidade. 

 

 

 METODOLOGIA 

Esta pesquisa é caracterizada por uma revisão bibliográfica de natureza 

qualitativa descritiva. A coleta de dados foi realizada na plataforma Google Scholar no 

período de 2018 – 2020 em trabalhos somente em português com as palavras-chave 

“Santo Agostinho”, “Cristianismo”, “Fé” e “Razão”. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O verdadeiro conhecimento pressupõe adesão à fé revelada. Esse processo pode 

ser entendido como o processo pelo qual os humanos se voltam para Deus (Conversio e 

Deum). Isso inevitavelmente envolve o intermediário da religião, a crença em Deus e 

em sua Igreja. Crer em Deus significa separação das coisas do mundo, para que os 

humanos possam cada vez mais entrar no espírito do evangelho. Essa aceitação é uma 

verdadeira Metanoia que faz parte de seu processo de transformação, o que significa 

uma mudança de pensamentos e atitudes, o que significa vontade e inteligência 

humanas. Este último é iluminado por Deus e pode distinguir o bem do mal. A razão, 

portanto, é menor que a fé que a ilumina, e não há oposição entre elas, mas perfeita 

harmonia. 

A jornada da alma para Deus permite que ele ilumine a razão humana em seu 

processo de conversão. Como resultado, o coração pode ver os pensamentos de Deus. 

Em outras palavras, a inteligência nos permite refletir sobre as ideias compreensíveis da 
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natureza eterna e universal. Mas, ao mesmo tempo, o movimento da vontade que 

permeia a graça de Deus é iluminado por Deus. Nesse sentido, a iluminação do intelecto 

concorda com a doutrina da graça, o dom de Deus, não apenas os esforços humanos. 

Para Agostinho, a verdade não vem de dentro dos humanos. Nesse sentido, 

precisamos ter fé e nos lançar nas mãos de Deus. Os seres humanos experimentam uma 

verdadeira conversão. 

 

ABSTRACT 

This article deals with the philosophy of Saint Augustine and how he appropriated 
Plato's ideas to reach the truth, changing it to a conception where reason remains 
indispensable to reach the truth of God, but where faith is the soil where reason is 
guided. As a method, part of bibliographic research in several online databases as the 
Google Scholar platform. It appears that for Saint Augustine, to use a metaphor, reason 
is human analytical capacity, but faith is the light that illuminates the universe, allowing 
reason to find the truth, guided by the light of God. 
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