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I – OBJETIVO 
 

O curso apresentará a filosofia de Agostinho (354-430) como 

permanente exercício da razão. A noção de exercício deve ser desenvolvida 

em dois sentidos gerais. Primeiro, no sentido em que a razão se exercita 

mediante o exame de problemas e enigmas. Trata-se aqui de entender os 

textos do autor como expressão de estudos sempre preparatórios a uma 

sabedoria que transcende a razão finita. Em segundo lugar, devemos 

considerar que a filosofia é o domínio em que a razão atende ao imperativo de 

se exercer. Com efeito, o esforço de inteligência da verdade transcendente é 

realizado racionalmente; é pelo uso da razão que o homem realiza o bem que 

o distingue das criaturas apenas animadas ou corpóreas, e pelo qual ele é 

imagem de Deus, a "grande razão". 

 

II – C0NTEÚDO 
 

Haverá aulas expositivas sobre tópicos centrais da filosofia agostiniana, 

bem como seminários sobre o Livro X de A Trindade. 

 

As aulas expositivas versarão sobre: 
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1. A questão da significação. 

2. As relações entre a razão e a autoridade, a inteligência e a fé. 

3. Teologia negativa. 

4. Desordem e ordem racional do mundo. 

5. A oposição entre interioridade e exterioridade. 

6. A eternidade e o enigma do tempo. 

 

III – MÉTODOS UTILIZADOS 
 
 Aulas expositivas e Seminários. 

 
IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 Prova e Seminário 
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Outras obras e edições bem como bibliografia específica serão indicadas no 

decorrer das aulas. 


