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EPÍGRAFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Sê humilde para evitar o orgulho, mas voa 

alto para alcançar a sabedoria.” 

(Santo Agostinho)  

 

“Mesmo que já tenha feito uma longa 

caminhada, sempre haverá mais um 

caminho a percorrer.” 

(Santo Agostinho) 

“1Para tudo há um tempo, para cada coisa 

há um momento debaixo dos céus: 2tempo 

para nascer e tempo para morrer; tempo 

para plantar, e tempo para arrancar o que foi 

plantado; ... 4tempo para chorar e tempo 

para rir; .... 15Aquilo que é, já existia, e aquilo 

que há de ser, já existiu; Deus chama de 

novo o que passou.” 

(Eclesiastes 3) 
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RESUMO  

 

O objetivo do presente trabalho é apresentar a crítica agostiniana ao ceticismo 

acadêmico e o critério da verdade do conhecimento em Agostinho de Hipona. 

Agostinho de Hipona apresentava inquietações a respeito da verdade, do princípio 

da natureza e da doutrina verdadeira. Esse filósofo medieval busca incansavelmente 

um critério da verdade do conhecimento, nessa busca refuta as teses do ceticismo 

acadêmico e procura um argumento convincente para explicar a epistemologia no 

homem. Nesse modo, para desenvolver essa proposta, o trabalho constituirá em três 

partes. Inicialmente, será relatada a trajetória que Agostinho percorreu em busca do 

critério da verdade do conhecimento. As seitas nas quais experimentou como 

verdade absoluta, e uma abordagem geral sobre o ceticismo e o seu surgimento na 

Academia de Platão. O segundo capítulo, corresponderá aos argumentos e a 

refutação dirigida por Agostinho ao ceticismo acadêmico. O terceiro capítulo, 

apresentará à solução agostiniana ao problema do critério da verdade do 

conhecimento. Ao mesmo tempo em que Agostinho critica a fase cética da 

Academia de Platão, encontra no platonismo a solução para seus questionamentos 

acerca do critério para alcançar a verdade. Fascinado pela doutrina de Platão, 

encontra na filosofia platônica a solução para suas indagações. A resposta para 

todos os seus questionamentos se encontra na interioridade, dentro de si mesmo o 

homem encontra o conhecimento verdadeiro. Chega à verdade aquele que em sua 

interioridade tem a presença de Deus. Deus é a própria verdade. Agostinho 

desenvolve um pensamento que na mente do homem existe uma centelha da mente 

Divina. 

 

Palavras-chave: Agostinho de Hipona, ceticismo, critério da verdade.  
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 ABSTRACT 

 

The aim of the present work is to present the Augustinian critique of academic 

skepticism and the criterion of the truth of knowledge in Augustine of Hippo. 

Augustine of Hippo was concerned about the truth, the principle of nature, and true 

doctrine. This medieval philosopher tirelessly pursues a criterion of the truth of 

knowledge, in this pursuit criticizes the theses of academic skepticism and seeks a 

compelling argument to explain epistemology in man. In this way, to develop this 

proposal, the work will consist of three parts. Initially, it will be reported the trajectory 

that Augustine traveled in search of the criterion of the truth of knowledge. The sects 

in which he believed and experienced as absolute truth and a general approach to 

skepticism and its emergence in Plato's Academy. The second chapter will 

correspond to the arguments and refutation directed by Augustine to academic 

skepticism. The third chapter will present the Augustinian solution to the problem of 

the criterion of the truth of knowledge. At the same time that Augustine criticizes the 

skeptical phase of Plato's Academy, he finds in Platonism the solution to his 

questions about the criterion for reaching the truth. Fascinated by Plato's doctrine, he 

finds in Platonic philosophy the solution to his questions. The answer to all his 

questions lies in the interiority, within himself the man finds the true knowledge. 

There comes to truth the one who in his interiority has the presence of God. God is 

truth itself. Augustine develops a thought that in the mind of man there is a spark of 

the Divine mind. 

 

Keywords: Augustine of Hippo, skepticism, criterion of truth. 
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1 - O CAMINHO QUE AGOSTINHO PERCORREU EM BUSCA DO CRITÉRIO DA 

VERDADE. 

 

 A maioria dos filósofos pensou e defendeu posições a respeito do princípio da 

natureza, da doutrina verdadeira e da felicidade. Agostinho de Hipona também 

refletiu acerca desses assuntos, em seu livro Confissões, relata o caminho que 

percorreu em busca do critério da verdade do conhecimento, as seitas e doutrinas 

nas quais acreditou e experimentou como verdade absoluta.  

 É importante observar que os filósofos da antiguidade concentravam-se na 

filosofia o caminho para chegar à felicidade. Para Agostinho, alguns filósofos 

percorreram caminhos falsos e cheios de erros, que não os levavam a nenhum 

conhecimento. Não diferentes deles, esse filósofo medieval, em toda sua vida, 

buscou incansavelmente o critério verdadeiro para alcançar a verdade e a felicidade. 

Critério é o que serve de base para distinguir o falso do verdadeiro, é um sinal pelo 

qual podemos reconhecer algo como verdade.  

 Agostinho demonstra, ao longo de seus diálogos filosóficos, que a verdadeira 

felicidade apenas se encontra no conhecimento de Deus. No Livro Confissões, narra 

a sua própria história de vida, fazendo uma autobiografia, começando pela infância 

até a sua conversão. Atraído pela busca da verdade, decide procurá-la por si 

mesmo. Aos dezenove anos leu o livro Hortêncio de Cícero, e foi inflamado pelo 

amor a sabedoria. Por curiosidade começa a ler a Bíblia e não a compreende por 

causa das más traduções. Aos vinte anos, se fascina pela seita dos maniqueus e é 

seduzido por ela, por suas atitudes racionais e moral prática. Nesse mesmo período, 

se interessa pela astrologia, ao mesmo tempo, não mais contente e preenchido pelo 

maniqueísmo, Agostinho ao conhecer o bispo Fausto decide depois de nove anos se 

afastar do maniqueísmo.  

 Ao vivenciar a crise do ceticismo com a verdade inacessível, no ano de 383, 

Agostinho com trinta e dois anos, fascinado pela doutrina platônica, rompe de vez 

com os maniqueus e busca no neoplatonismo a resposta sobre a verdade 

fundamentada na espiritualidade.  Amante da verdade, Agostinho encontra na 

filosofia platônica a solução para seus questionamentos e começa a desenvolver 

sua crença, mediante as experiências e argumentos vivenciados. A resposta para 

todas suas perguntas se encontra no interior do homem. A verdade encontrada na 
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interioridade do homem é Cristo, Ele é a verdadeira sabedoria e o único que pode 

conduzir o ser humano a uma vida feliz.  

1.1. A juventude de Agostinho de Hipona. 

 Agostinho relata que quando era criança tinha ouvido falar da vida eterna 

prometida a todos, foi marcado pelo sinal da cruz e recebeu o sal divino de sua mãe 

que depositava em Deus todas as suas esperanças. Mônica, a mãe de Agostinho, 

era uma mulher madura na fé cristã e contribuiu para a conversão de seu filho. Esse 

pensador descreve que desde pequeno era protegido por Deus. No período escolar 

preferia o jogo, o teatro ao estudo, detestava estudar grego, pois continham sempre 

os mesmos temas relacionados a Homero. Nessa época já se deixava levar por 

coisas vãs que o deixava longe de Deus, dado que só tinha como modelo homens 

reprovados por terem cometidos solecismo ou barbarismo. Sobre isso afirma: 

Portanto, bom é aquele que me criou. Ele é o meu bem, e eu o exulto em 
sua honra por todos os bens que constituem a minha existência desde a 
infância. Meu pecado era não procurar nele, e sim nas suas criaturas – isto 
é, em mim mesmo e nos outros – os prazeres, as honras e a verdade. Eu 
me precipitava assim na dor, na confusão e no erro1. 

 Aos dezesseis anos os estudos de Agostinho foram interrompidos por falta de 

dinheiro, e pelo fato de ter mais tempo livre, sua cabeça se ocupava de coisas vãs e 

pecaminosas. Viveu muito tempo no pecado e na satisfação de seus desejos 

corporais. Depois de sua conversão assume que esses desejos são inferiores e dão 

a ilusão de satisfação, porém, apenas Deus pode satisfazer o homem 

completamente e saciar as exigências do espírito humano. O homem que vive no 

pecado e busca os prazeres da vida, se afasta de Deus, no entanto, a bondade e o 

amor Dele perdoa as nossas culpas ao nos arrependermos e voltarmos para Ele. Em 

Deus o homem encontra paz profunda e vida imperturbável.  

 No livro Confissões Agostinho de Hipona expõe que em sua juventude, aos 

dezenove anos estudava retórica. Ao seguir o cronograma do curso chegou as suas 

mãos o livro Hortêncio de Cícero, o qual, é uma exortação à Filosofia, retrata a 

filosofia como sabedoria e arte da vida, que conduz a felicidade verdadeira e 

                                                
1 AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução Maria Luíza Jardim Amarante. (Coleção Patrística) São 

Paulo: Paulus, 1984. I,20. 
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censura quase todos os filósofos das épocas anteriores. Segundo a sua narração, 

esse livro mudou seus sentimentos, transformou as suas aspirações e desejos, e 

passou a aspirar à imortalidade que vem da sabedoria. Esse pensador medieval, se 

interessou pelo tema da verdade e felicidade a partir da leitura do livro de Cícero, a 

obra despertou no filósofo Agostinho a busca incessante da verdadeira felicidade, da 

verdade e da sabedoria. Com base nesse livro, ele passou a crer na possibilidade de 

encontrar a felicidade que tanto procurava e almejava na filosofia.  Relata no livro 

Sobre a vida Feliz, o seu amor à filosofia e a busca pelo critério da verdade.  

Com a idade de dezenove anos, logo após ter tido contato com o livro de 
Cícero Hortêncio, na escola de retórica, fui tomado de tanto amor à filosofia 
que imediatamente planejei a ela me dedicar. Mas logo não faltaram névoas 
para me confundir o curso a seguir. E por longo tempo, confessor, erqui e 
fixei meus olhos nos astros que desapareceram no oceano, pelos quais fui 
levado ao erro. Isso porque também certa superstição pueril me 
amedrontava, afastando-me das indagações. E tendo crescido, e tendo –se 
desfeito as trevas da escuridão, convenci-me de que deveria crer 
preferentemente mais nos que ensinam do que nos que ditam ordem.2 

 

 Com a finalidade de encontrar a verdade, Agostinho mesmo apaixonado pelo 

conteúdo contido no livro, sentiu a ausência de Cristo e não se convenceu 

totalmente com os escritos. Envolvido pela curiosidade, resolveu se dedicar ao 

estudo das Sagradas Escrituras, ao ler a Bíblia, percebeu algo diferente da leitura de 

Hortêncio e narra:  

Tive a impressão de uma obra indigna de ser comparada à majestade de 
Cícero. Meu orgulho não podia suportar aquela simplicidade de estilo. Por 
outro lado a agudeza de minha inteligência não conseguia penetrar-lhe o 
íntimo. Tal obra foi feita para acompanhar o crescimento dos pequenos, 
mas eu desdenhava fazer-me pequeno, e, no meu orgulho, sentia-me 
grande3. 
  

1.2. Agostinho e o maniqueísmo. 

 

 A leitura da Sagrada Escritura não o agrada e Agostinho continua a procura 

de uma doutrina que o convencesse sobre a verdade. Aos vinte anos ingressa na 

doutrina do maniqueísmo, e passa a defendê-la como verdadeira. Maniqueísmo é 

uma seita criada no século II, na Pérsia, por Manés ou Maniqueu. Essa doutrina 

apresenta uma visão radical dualista na qual existem no mundo duas forças opostas, 

                                                
2 AGOSTINHO, Santo. Sobre a Vida Feliz. Tradução de Enio Paulo Giachini. Rio de Janeiro: Vozes, 
2014. I, 4. 
3 Idem. Confissões. III, 5. 
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uma que representa o bem (luz) e outra o mal (trevas), isto é, Deus e o diabo em 

constante luta entre si. Esses dois princípios são consideradas absolutos e eternos.  

 As ideias de Maniqueu eram consideradas uma heresia ao cristianismo, pois 

resulta da deformação do dogma cristão. No maniqueísmo a salvação depende do 

conhecimento ou gnose da verdade espiritual. Agostinho relata no livro Confissões, 

que Manés escreveu assuntos no qual o conhecimento se pode renunciar para se 

aprender a sabedoria. Tentou provar que o Espírito, habitava pessoalmente nele 

com a plenitude de sua autoridade. Concedia a si mesmo as coisas, como se fosse o 

criador e se apresentava como pessoa divina, sobre isso argumentou: 

Portanto, quando era apanhado em flagrante erro nas teorias ensinadas 
sobre o céu, as estrelas, os movimentos do sol e da lua – assuntos 
estranhos à doutrina religiosa – tornava-se evidente sua sacrílega 
temeridade: transmitia noções não só por ele ignoradas, como também 
falsas, com tal insensato orgulho, que não hesitava em atribuí-las a si 
próprio, como se fosse pessoa divina4. 

 

 Aos vinte e nove anos, com a necessidade de mudar de ambiente para 

encontrar o critério da verdade sobre o conhecimento, esse pensador, deixa 

Tagaste, e vai à Cartago na Itália onde aguardava ansiosamente a chegada de 

Fausto um bispo maniqueu.  

Tinha vindo a Cartago um bispo maniqueu, chamado Fausto, grande 
armadilha do diabo, cuja melíflua eloquência envolvera muitas pessoas. [...] 
Precedia-o a fama de homem competentíssimo nas ciências mais nobres e, 
em particular, de erudito nas letras. Eu que recordava – por tê-las lido e 
estudado – as obras de muitos filósofos, comparava algumas delas às 
prolixas fantasias dos maniqueus, e concluía por achar mais verossímeis as 
teorias daqueles que possuíram “luz suficiente para poder perscrutar a 
ordem no mundo, embora não tenham de nenhuma forma encontrado o seu 
Senhor”[...]5. 

 Com a chegada de Fausto, Agostinho se deparou com um homem amável, 

com diálogo agradável e capaz de expor os argumentos de forma atraente e 

inteligente. Agostinho de tanto ouvir falar do bispo maniqueu o louvava e o exaltava. 

Encantado com a dialética de Fausto, no meio da multidão, ficou agonizado por não 

conseguir comunicar-lhe as dificuldades que o angustiavam sobre a origem do mal. 

Agostinho se questionava: se Deus se circunscreve a uma forma corpórea; se devia 

considerar honesto quem tivesse ao mesmo tempo várias mulheres; sobre os 

assassinos e os que sacrificassem animais.6 Quando obteve um momento oportuno, 

                                                
4 AGOSTINHO, Confissões. V, 5. 
5 Ibidem. V, 3. 
6 Ibidem. III, 7. 
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o filósofo Agostinho lhe apresentou algumas questões que o perturbava e percebeu 

que o bispo maniqueu nada entendia das disciplinas liberais. Depois de simpatizar 

com os maniqueístas durante nove anos, Agostinho de Hipona, se decepcionou com 

a incapacidade de Fausto de explicar a ciência e resolver todos os problemas que o 

inquietava. Desiludiu-se com toda crença dessa seita, vendo-se no profundo abismo 

e no erro, assume insatisfação com os fundamentos dessa doutrina e torna opositor 

a ela. 

Os livros desta seita, na verdade, estão cheios de intermináveis fantasias a 
respeito do céu, dos astros, do sol e da lua. Na verdade, eu já não esperava 
que ele pudesse demonstrar, de modo satisfatório, o que eu mais desejava 
saber: se essas dificuldades eram resolvidas mais claramente nos livros 
maniqueístas ou naqueles em que eu havia encontrado cálculos que me 
satisfaziam, ou se pelo menos as duas soluções se equivaliam. Fosse como 
fosse, apresentei-lhe meus problemas para examinar a discussão, e ele 
modestamente não teve a coragem de assumir a responsabilidade de uma 
demonstração. Reconhecia a própria ignorância e não se envergonhou de 
confessá-la 7. 

Além disso, acrescenta que estava no erro ao admitir essa seita como verdadeira: 

Caí assim nas mãos de homens desvairados pela presunção, extremamente 
carnais e loquazes. Suas palavras traziam as armadilhas do demônio, numa 
mistura confusa do teu nome com o de nosso Senhor Jesus Cristo e do 
Espírito consolador [...] ensinavam falsidades, não só a teu respeito, que és 
realmente a verdade, mas também sobre a existência do mundo, criatura 
tua8. 
 

 Agostinho refuta as objeções elaboradas por Maniques e se liberta do erro, da 

seita maniqueísta, e conclui que o mal é derivado do mau uso do livre arbítrio e não 

de Deus. O mal não existe, ele é meramente a ausência de Deus. Apesar de muitos 

acreditarem no bem versus o mal, Agostinho alega que:  

Nenhuma natureza, absolutamente falando, é um mal. Esse nome não se 
dá senão à privação do bem. Mas, dos bens terrenos aos celestiais e dos 
visíveis aos invisíveis, existem alguns bens superiores a outros. E são 
desiguais justamente para que todos possam existir.9  
 

 Em consequência disso, Deus possuidor de toda bondade divina, não pode 

ter criado o mal, esse é o resultado do afastamento do homem de Deus. Se Deus é 

                                                
7 AGOSTINHO, Confissões. V, 7. 
8 Ibidem. III, 6. 
9 AGOSTINHO, Santo. A Cidade de Deus - contra os pagãos (Parte II). Introdução de Emmanuel 
Carneiro Leão. (Coleção pensamento Humano). Rio de Janeiro: Vozes, São Paulo: Federação 
Agostiniana Brasileira, 1990. XI, XXII. 
 
 



15 

 

o Criador de tudo e bom, o mal não pode vir da sua essência. A má ação praticada 

pelo homem vem de sua própria escolha, é a consequência do livre arbítrio do ser 

humano. O mal não provém de Deus, é apenas a privação do bem. Tudo que existe 

é bom e o mal não é uma substância, por isso, não pode existir. Perturbado com 

esses assuntos, Agostinho acreditava que o mal é apenas a privação do bem. 

Contradizendo a teoria dos Maniqueus, Agostinho menciona que o homem não pode 

ter duas vontades que se combatem ao mesmo tempo, isto é, uma boa e outra má, 

procedentes de duas substâncias contrárias. Levando-se em consideração esse 

aspecto ele acrescenta: 

 

Mas haverá maior absurdo do que afirmar que as coisas se tornariam 
melhores perdendo todo bem? Portanto, se são privadas de todo o bem, 
deixarão totalmente de existir. Logo, enquanto existem, são boas. Portanto, 
todas as coisas pelo fato de existirem, são boas. E aquele mal, cujo origem 
eu procurava, não é uma substância. Porque, se fosse, seria um bem. Na 
verdade, ou seria substância incorruptível, e portanto um grande bem; ou 
seria substância corruptível, e então, se não fosse boa, não poderia 
corromper. Desse modo, vi e me pareceu evidente que criaste boas todas 
as coisas, e que nada existe que não tenha sido criado por ti. E porque não 
a criaste todas iguais, cada um em particular existe porque é boa, e 
tomadas em conjunto são muito boas. De fato, o nosso Deus “criou todas as 
coisas muito boas”.10 
 

 No período de dezenove aos vinte e oito anos, enquanto cultivava a doutrina 

dos maniqueus, esse pensador medieval, apresentou interesse pela astrologia. Ele 

não cessava de consultar os astrólogos para adivinhar o futuro e se dedicava ao 

estudo de livros de horóscopos. Como as evidências encontradas na astrologia e 

sua relação com os acontecimentos e a vida das pessoas não o convenceram, 

resolve abandonar o estudo dos corpos celestes como confessa: 

Também, eu ainda não havia encontrado prova evidente, como desejava, 
que me mostrasse sem ambiguidades que as predições dos astrólogos 
consultados atingiam a verdade por acaso ou por sorte, e não pela arte da 
observação dos astros11. 

 Os astrólogos não dizem a verdade pela arte e sim pelo acaso. Eles deduzem 

com base nos fatos o que poderá acontecer, e afirmam que suas adivinhações são 

baseadas nos astros. Durante muito tempo Agostinho deixou-se seduzir e enganado 

pelo maniqueísmo, ao perceber que estava no erro e não tinha encontrado a 

                                                
10 AGOSTINHO, Confissões. VII, 12. 
11 Ibidem. IV,3. 
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verdade, se inspirou a recomeçar em Roma os seus estudos de retórica e lá 

começou uma nova investigação acerca do critério para chegar à verdade. 

1.3. Agostinho e o Ceticismo Acadêmico. 

 Em Roma, Agostinho decidiu se empenhar com todas suas forças na busca 

de argumentos decisivos para comprovar o erro dos maniqueus. Resolveu não 

continuar nessa seita cheia de dúvidas e incertezas. Suas reflexões o levaram a 

procurar uma doutrina que satisfizesse suas inquietações, diante disso, ao ler as 

obras de Cícero, Agostinho tomou conhecimento do ceticismo acadêmico. Ocorrerá 

a ideia de que as teses dos acadêmicos eram as mais esclarecidas e superiores aos 

dos outros filósofos, ao afirmarem que o homem nada pode compreender. Os 

céticos acadêmicos sustentavam a dúvida de tudo, nada é certo, claro e evidente. 

Tudo o que existe é duvidoso e obscuro, não sendo possível encontrar o caminho da 

verdade. 

 O ceticismo teve origem no pensamento grego antigo e há várias concepções 

diferentes, por se tratar de uma tradição reconstruída com o tempo, não existe um 

ponto de partida e nem um único ceticismo. O ceticismo é uma corrente filosófica, 

proveniente da filosofia de Pirro de Élis12, foi denominada cética devido ao termo 

sképsis que significa investigação ou indagação. A finalidade do cético é a 

tranquilidade em questões de opinião e a sensação moderada quanto ao inevitável, 

na dúvida do conhecimento verdadeiro ou falso, suspende o juízo acerca dele.  

No argumento cético é questionada a capacidade da razão humana de 

conhecer a natureza das coisas e o mundo, coloca em questão a impossibilidade de 

justificação do conhecimento devido à ausência de critérios conclusivos. Essa 

doutrina se destacou mais na Academia de Platão. A Academia é uma escola 

filosófica e de investigação cientifica, fundada por Platão, em Atenas por volta de 

387 a.C.  Platão não foi um filósofo cético, mas depois da sua morte, a academia 

iniciou uma fase cética denominada ceticismo Acadêmico.  

A liderança da Academia por Arcesilau e, posteriormente, por Carnéades 

ficou conhecida pelo nome de Nova Academia. Quando Arcesilau assume a 

liderança da Academia, atribui à filosofia de Platão um sentido cético, que derivou da 

                                                
12 Pirro de Élis apresentava em sua filosofia o objetivo atingir a ataraxia (imperturbabilidade) 
alcançando a felicidade (eudaimonia). 
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sua polêmica com a filosofia do estoicismo fundada em 300 a.C. por Zenão13, assim 

como, em observações do método socrático, na famosa frase “Só sei que nada sei”. 

A divergência surgiu através da questão do critério da verdade do conhecimento. Os  

acadêmicos certificavam que não podemos conhecer nada com certeza absoluta, 

apenas podemos obter uma mera probabilidade. 

Os acadêmicos formularam uma série de dificuldades visando mostrar que 
os dados que obtemos através de nossos sentidos são poucos confiáveis, 
que não podemos ter certeza se nosso raciocínio é seguro, e que não 
possuímos nenhum critério ou padrão garantido para determinar quais de 
nossos juízos são verdadeiros e quais são falsos14  
 

Supostamente, o primeiro texto com raízes céticas em Platão seria o diálogo 

Teeteto, esse diálogo apresenta uma discussão acerca do conhecimento no qual 

não se chega a nenhuma definição aceitável. Assim, Sócrates descreve que o 

pensamento é:  

Um discurso que a alma mantém consigo mesma, acerca do que ela quer 
examinar. Como ignorante é que te dou essa explicação; mas é assim que 
imagino a alma no ato de pensar: formula uma espécie de diálogo para si 
mesma com perguntas e respostas, ora para afirmar ora para negar. 
Quando emite algum julgamento, seja avançado devagar seja um pouco 
mais depressa, e nele se fixa sem vacilações: eis o que denominamos 
opinião. Digo, pois, que formar opinião é discursar, um discurso enunciado, 
não evidentemente, de viva voz para outrem, porém em silêncio para si 
mesmo.15 
 

O ceticismo se encontra na mente que pergunta, responde, afirma e nega. A 

alma suspende o juízo, e questiona em seu interior a verdade. O discurso da alma 

consigo mesmo seria uma análise do homem em seu próprio pensamento, no qual 

formula proporções, diálogos para si mesmo com perguntas e respostas, uma 

opinião silenciosa para encontrar a verdade. Uma das fontes da discussão do 

problema do conhecimento se encontra nesse diálogo. O Ceticismo Acadêmico 

atacou o dogmatismo dos estóicos e defendeu a tese que a certeza de algo é 

impossível, questionava a ausência de um critério da verdade conclusivo. No 

ceticismo não há um critério de verdade, nem conhecimento das coisas do mundo 

real (ciência). A verdade é substituída pelo razoável, verossímil ou provável.  

                                                
13 O estoicismo compreende a filosofia de forma sistemática e composta de três partes fundamentais: 
a física, a lógica e a ética, dentre as três a ética é a mais superior, pois é a conduta ética que garante 
a felicidade.  
14 POPKIN, Richard H. História do Ceticismo de Erasmo a Spinoza. Traduzido por Danilo Marcondes 
de Souza Filho. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2000. Prefácio, p.13. 
15 PLATÃO. Diálogos Teeteto e Crátilo. Tradução Carlos Alberto Nunes. Belém: Editora Universitária 

UFPA, 2001. Teeteto. 190a. 
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Arcesilau sustentava que devemos suspender o juízo a respeito de tudo na 

ausência de um critério decisivo. Como não apresentamos certeza sobre nada, e é 

impossível determinar um critério verdadeiro, diante da incerteza, devemos adotar 

como critério somente o razoável ou provável. Assim, não existe na nova fase da 

Academia cética um critério confiável e certo a respeito do conhecimento, a 

probabilidade é a única solução encontrada e aceitável sobre o conhecimento.  

 Agostinho é iludido, e acredita ter encontrado o verdadeiro critério na doutrina 

Acadêmica. Ele se deixa enganar por diversas ciências e teorias, e novamente esse 

filósofo se deu conta que estava no erro. Não se convence dos argumentos dos 

céticos acadêmicos, admite o defeito e o crime cometidos por eles em seus 

argumentos e relata sua posição ao refutá-los no diálogo Contra os Acadêmicos, 

datado no ano 386.  

 

1.4. O surgimento do ceticismo acadêmico na Academia de Platão. 

 

 Após observar e analisar a doutrina Acadêmica como aceitável, o pensador 

medieval, questiona alguns pontos dessa corrente filosófica, refuta e comenta o seu 

surgimento na Academia de Platão. Em sua contestação aos motivos históricos do 

ceticismo acadêmico, Agostinho indaga sobre os motivos que os levaram a afirmar a 

impossibilidade de chegar ao conhecimento verdadeiro. Ele inicia sua exposição 

narrando sobre Platão, o homem mais sábio do seu tempo. Após a morte do seu 

mestre Sócrates, a quem tinha inclinação, aprendeu muitas coisas com os 

Pitagóricos. Platão em seu pensamento dialético acrescentava à graça e a sutileza 

socrática nas questões morais, a ciência das coisas divinas e humanas. Ele elaborou 

a filosofia como ciência perfeita16 e pensou que existem dois mundos, um inteligível 

e outro sensível. O primeiro é o mundo no qual habita e se encontra o princípio da 

verdade. Este mundo verdadeiro aperfeiçoa e purifica a alma que conhece a si 

mesmo. O segundo é aquele que nos manifesta através da visão e do tato, é 

semelhante ao mundo inteligível e é feito à sua imagem. Este mundo pode gerar na 

alma dos insensatos a opinião.17  

                                                
16 AGOSTINHO, Santo. Contra os Acadêmicos, A ordem, A grandeza da alma, O mestre. Tradução 
Agustinho Belmonte. (Coleção Patrística; 24).  São Paulo: Paulus, 2008.  Contra os Acadêmicos III. 
XVII, 37.  
17 Idem. 
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 Quando o líder dos estoicos Zenão, foi a escola deixada por Platão, dirigida 

por Pólemon, julgou não aceitar e confiar facilmente nos ensinamentos sagrados de 

Platão e levou para a Academia as teorias que tinha aprendido. Quando Pólemon 

morre, Arcesilau, companheiro de estudo de Zenão, formado sob magistério de 

Polémon assume o seu lugar. Zenão enaltecia sua doutrina sobre o mundo e a alma, 

dizia que a alma é mortal e que não existia outro mundo além do sensível, tudo que 

existe no mundo sensível é obra do corpo. Mediante a justificativa de Zenão, 

Agostinho no diálogo Contra os Acadêmicos, menciona como provêm as teorias 

atribuídas à Nova Academia:  

Arcesilau, ao meu ver, com muita prudência e utilidade, ao ver aquele mal 
espalhar-se largamente, ocultou completamente a doutrina da Academia, 
enterrando-a como outro para que alguma vez a descobrissem os pôsteres. 
Por isso, como a multidão é propensa a cair em opiniões falsas e o hábito 
das coisas corporais leva facilmente, mas não sem perigo, a crer que tudo é 
corporal, aquele homem tão penetrante e culto decidiu antes desinstruir 
aqueles que via estarem mal instruídos que instruir os que não julgava 
capazes de aprender.18 

  

 A convicção falsa de Zenão sobreviveu até Crisipo, que a fortificou. Se não 

fosse Carnéades, o primeiro a abandonar a calúnia instituída por Zenão na qual via 

Arcesilau gravemente difamado se propôs destruir e vencer os estoicos e Crisipo. 

Para Agostinho, Carnéades foi o fundador de uma “terceira” Academia, depois desta 

iniciativa, o pensamento de Carnéades foi criticado: 

 
Depois Carnéades foi atacado de todos os lados, porque se o sábio não 
deve dar assentimento a nada, não deve fazer nada.[...] chamou de 
verossímil o que neste mundo se deva seguir como regra da prática. Pois 
ele sabia perfeitamente a que era semelhante o verossímil e prudentemente 
o ocultava, chamando-o também de provável. Reconhece bem uma imagem 
quem conhece o modelo. Pois como o sábio aprova ou como pode seguir o 
verossímil se ignora a própria verdade?19  

  

 Antíoco depois de ouvir o estoico Mnesarco e seu mestre acadêmico Filo, um 

homem cauteloso, que começou a restaurar a autoridade de Platão e suas leis na 

Academia, se introduziu sutilmente a título de auxiliar e membro da antiga Academia 

e nela inseriu a doutrina dos estoicos para profanar o santuário de Platão. Esse 

conflito continuou até Túlio, que destruiu tudo o que restava, pois não queria 

suportar que sua vida fosse abalada por nada que amava. Depois de algum tempo, 

finalizado toda persistência e teimosia, a doutrina de Platão, voltou através de 

                                                
18 AGOSTINHO, Contra os Acadêmicos. III, XVII, 38. 
19 Ibidem. III, XVIII, 40. 
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Plotino, julgado muito semelhante ao seu mestre Platão. No que corresponde ao 

entendimento, à doutrina e à moral, Aristóteles e Platão apresentavam 

concordâncias em comuns, porém foi necessário passar muitos séculos e muitas 

discussões para a elaboração de uma filosofia perfeitamente verdadeira e 

prossegue:  

Esta filosofia não é deste mundo, que nossos mistérios com toda a razão 
abominam, mas a de outro mundo inteligível, ao qual a sutileza da razão 
jamais teria levado as almas cegadas pelas multiformes trevas do erro e 
soterradas sobre a enorme massa das impurezas corporais, se o sumo 
Deus, movido de misericórdia pelo seu povo, não tivesse inclinado e 
abaixado até o corpo humano a autoridade do Intelecto divino, de tal sorte 
que, excitadas não só pelos preceitos mas também pelas obras pudessem, 
mesmo sem as disputas, entrar em si mesmas e olhar para a pátria.20 

 

 É notável que a teoria do cético acadêmico não seja convincente a Agostinho, 

essa posição apresentada por ele é diferentemente oposta, ele não crê que o 

homem seja incapaz de encontrar a verdade. Como a busca do critério da verdade é 

essencial e fundamental na vida de Agostinho, que acredita na possibilidade de 

apreender a verdade. Refuta as teses acadêmicas e defende que os argumentos 

elaborados por eles o afastou do seu propósito, admite que na doutrina dos 

platônicos existem elementos que não contradizem ao cristianismo: 

Tenho a certeza de absolutamente nunca separar-me da autoridade de 
Cristo, pois não encontro outra mais poderosa. Quando às coisas cujo 
estudo exige grande penetração da razão – pois estou em tal condição que 
desejo impacientemente compreender a verdade não só pela fé, mas 
também pela inteligência -, confio encontrar por ora entre os platônicos 
elementos que não contradizem a nossa sagrada doutrina.21  
 

 Depois de considerar os argumentos dos acadêmicos, Agostinho 

desconsiderou as suas justificativas e foi em busca de algo que o convencesse ao 

critério da verdade. Ele questiona se os acadêmicos são sábios e felizes: 

[...] não poder ser feliz quem não possui o que deseja; e de outro lado 
ninguém procurar o que não deseja encontrar; como então se explica que 
os acadêmicos estejam sempre à procura da verdade? Porque eles a 
querem encontrar, mas por método infalível, a fim de a poder descobrir. E 
contudo não a descobrem! Segue-se, portanto, que não são felizes. Ora, 
ninguém é sábio, se não for feliz. Logo, o acadêmico não é sábio22! 
 

 Portanto, seguindo as interpretações de Agostinho, os acadêmicos buscam a 

verdade. Quem procura não possui o que lhe é desejado, se não tem o que desejas 

                                                
20 AGOSTINHO, Contra os Acadêmicos. III, XIX, 42. 
21 Ibidem. III, XX, 43. 
22 Idem. A vida feliz. II, 14. 
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não é feliz. Logo, é possível chegar à conclusão que só pode ser feliz quem possui a 

verdade e os céticos acadêmicos não possuem a verdade. Enquanto o homem 

busca a verdade, reconhece que ainda não encontrou algum critério seguro que o 

leva ao conhecimento verdadeiro. 

 É perceptível que Agostinho nunca desistiu de investigar a verdade, 

primeiramente, encontrou na doutrina dos acadêmicos fundamentos convincentes. 

Posteriormente, não sentiu a paz em seu coração, que somente o conhecimento 

verdadeiro traz, mas sim, a incerteza. Então, reprova a inexistência do critério da 

verdade do conhecimento dos céticos acadêmicos. A dúvida meramente existe 

quando não há certeza no argumento, nesse sentido, se o sábio apresenta dúvida 

mediante uma argumentação é provável que não tenha as evidências necessárias 

para a obtenção da verdade. Esse filósofo medieval, finalmente encontrou em Platão 

argumentos evidentes que o despertaram para a veracidade do conhecimento. 

Agostinho se liberta do erro acadêmico, e encontra à verdade absoluta. Por esse 

motivo, escreve a obra Contra os Acadêmicos. 
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2 - A CRÍTICA AGOSTINIANA AO CETICISMO ACADÊMICO. 

 

 Em seu diálogo filosófico Contra os Acadêmicos, Agostinho de Hipona divide 

a sua obra em três livros sequenciais. Problematiza uma discussão a respeito do 

critério da verdade do conhecimento. Nesse livro, critica e refuta a teoria dos 

acadêmicos e elabora perguntas as quais provocam discussões relativas à busca da 

verdade. Após muitas reflexões de perguntas e respostas, a respeito do sábio e a 

sabedoria; verdade e felicidade; verossimilhança e o conhecimento do verdadeiro, 

Agostinho de Hipona analisa esses assuntos ao ponto de examinar a solução dessa 

problemática. Fundamenta o seu pensamento, produzindo argumentos convincentes 

para esclarecer algumas questões produzidas na doutrina dos acadêmicos. Esse 

pensador medieval, insiste em indicar e discutir os erros dos acadêmicos e levanta a 

solução para encontrar o verdadeiro critério da verdade acerca do conhecimento, 

que está em nosso interior. 

 O diálogo Contra os Acadêmicos ocorre na casa de campo de Verucundo, em 

Cassicíaco, próximo a Milão. Juntamente com seus amigos, Agostinho, se ocupa na 

organização dos trabalhos envolvidos na agricultura e nos afazeres da casa. O 

principal protagonista dessa obra é Agostinho e seus interlocutores são: Alípio, 

Licêncio, Navígio e Trigécio. O Livro I começa com o primeiro prólogo a Romaniano 

a quem o livro é dedicado. Agostinho convida Romaniano a refugiar e cultivar a 

filosofia, a qual pode nos mostrar Deus, verdade e felicidade. Durante um tempo 

Agostinho viveu uma fase cética, acreditou nos argumentos apresentados pelos 

acadêmicos, assim como a impossibilidade de conhecer algo. Ao examinar a teoria 

elaborada pelos céticos acadêmicos, averiguou que podemos adquirir certeza do 

conhecimento. Constatou que por meio de nós mesmos, não somos capazes de nos 

dar a verdade e a felicidade. Um ser divino e supremo é o único apto a nos conceder 

a almejada sabedoria assim como a felicidade. O homem que vive conforme a razão 

a qual comanda todas as partes do corpo é feliz. 

 

2.1. Primeiro Livro - O homem pode ser feliz sem a obtenção da verdade? 

 

 Após o Primeiro Prólogo a Romaniano, Agostinho introduz a primeira 

discussão do diálogo. Agostinho junto com seus interlocutores estavam reunidos, 

quando iniciou sua exposição com a primeira pergunta da discussão, contrariando o 
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argumento dos céticos acadêmicos: “Pode-se viver de modo feliz somente 

procurando a verdade, sem encontrá-la?”23 Por meio dessa pergunta, os 

interlocutores contrapõem-se, vale ressaltar que Licêncio e Alípio defendem a 

doutrina da Nova Academia, enquanto Trigêcio e Agostinho argumentam contra os 

acadêmicos. Através dessa indagação, Agostinho começa a elaborar a refutação 

aos acadêmicos. No seu posicionamento a resposta a essa pergunta é não. O 

homem deve se sustentar e se apoiar na sua razão ou mente, ela é a única capaz 

de nos mostrar a verdade e consequentemente a felicidade. 

 A partir dessa pergunta, Agostinho, na tentativa de relacionar a verdade com 

a felicidade, indaga aos seus interlocutores se mesmo não possuindo a verdade o 

homem pode ser feliz. Trigênio argumenta que todos os homens querem ser felizes, 

se somos felizes sem a obtenção da verdade não é necessário procurá-la. Em 

continuidade ao assunto, o interlocutor Licêncio questiona: “Por que não pode ser 

feliz quem procura a verdade, embora não a encontre”.24 Trigécio retruca: “- Porque, 

a nosso ver, feliz é só o sábio perfeito em tudo. Ora, quem ainda procura não é 

perfeito. Portanto não entendo absolutamente como pode dizê-lo feliz.” 25 É notável 

que no raciocínio de Trigécio para possuir a felicidade é necessário à verdade. 

Somente é feliz quem é perfeito em tudo, aquele que procura a verdade não é 

perfeito, logo, não pode ser feliz. Dessa maneira, ele acredita que os acadêmicos 

não eram felizes e nem sábios.  

 Perante a discussão, os interlocutores chegam a uma conclusão: o homem 

que busca a verdade não desfruta da perfeição e é feliz quem se deixa governar 

pela razão. Seguindo a discussão, Licêncio argumenta: “Concedo que quem não 

chegou ao fim não é perfeito. Mas a verdade acho que só Deus a conhece ou talvez 

também a alma humana, depois que deixou o corpo, este cárcere tenebroso”.26  

Acrescenta  em seu pensamento, que a felicidade do ser humano consiste em 

buscar perfeitamente a verdade. Trigêcio retruca que o homem não pode ser feliz se 

não possuir o que deseja. Só poderá possuir a felicidade, aquele que vive de acordo 

com a parte da alma que deve dominá-lo, isto é a razão, e nessa sequência reflete: 

“Parece-me que quem está em erro não vive segunda a razão nem é totalmente 

                                                
23 AGOSTINHO, Contra os Acadêmicos. I, II,5. 
24 Ibidem. I, III,7. 
25 Idem. 
26 Ibidem. I, III,9. 
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feliz. Ora, está em erro quem sempre busca, e não encontra27”.  Em análise a essa 

definição, quem procura sempre e não encontra permanece no erro.  Diante desse 

raciocínio, o interlocutor Licêncio refuta: aquele que procura não está em erro, se ele 

procura a verdade é para não errar. Mediante essa posição, Trigêcio reflete: “Sem 

dúvida procura para não errar, mas como não encontra, não deixa de estar no 

erro28”. Em seguida, apresenta a primeira definição do erro: “Errar é, na verdade, 

procurar sempre sem jamais encontrar29”. Ao analisar essa definição, Agostinho, 

acreditava que os acadêmicos viviam no erro, pois nunca encontraram o que 

procuravam, isto é, a verdade.  

  

2.2. Definição de sabedoria ou conhecimento. 

 

 Na segunda discussão, prossegue a contestação sobre o erro e inicia a 

definição de sabedoria. Para Licêncio o erro consiste em tomar o falso pelo 

verdadeiro30, quem busca a verdade não erra, apesar de não encontrar, ainda assim 

é feliz, se viver de acordo com sua razão31. Concede a sabedoria como o caminho 

reto da vida32.  

 Por sua vez, Licêncio pede para Trigêcio definir novamente sabedoria. 

Perante o pedido, Trigêcio argumenta: “A sabedoria é o caminho reto que conduz à 

verdade”.33  Licêncio não se convence a respeito dessa definição e refuta afirmando 

que o caminho reto não conduz à verdade, pois, o trajeto pode não ser seguro, uma 

vez que, nem todos que percorrem o caminho reto obtém a sabedoria. Licêncio é a 

favor dos acadêmicos e insiste em dizer que eles foram sábios, apenas por 

buscarem a sabedoria, embora não apresentassem o conhecimento. 

 Na terceira discussão, é retomada a definição de sabedoria. Agostinho para 

resolver esse impasse, apropria-se da definição formulada pelos estoicos, e 

apresenta aos interlocutores: “Sabedoria é a ciência das coisas humanas e 

divinas34”.  A ciência das coisas humanas são os bens que o homem possui, é 

conhecido pelas virtudes, isto é, prudência, temperança, coragem e justiça. De outro 

                                                
27 AGOSTINHO, Contra os Acadêmicos. I, IV,10. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Ibidem. I, IV.11. 
31 Ibidem. I, IV, 12. 
32 Ibidem. I, V,13. 
33 Ibidem. I, V,14. 
34 Ibidem. I, VI,16. 
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modo, a ciência divina é a certeza das coisas que os olhos não podem ver, é o 

conhecimento da divindade de Deus. A inteligência é a única parte do corpo que 

pode alcançar o conhecimento divino.  

 

2.3. Segundo Livro - A doutrina dos acadêmicos. 

 

 O Livro II é iniciado com o segundo prólogo a Romaniano, Agostinho convida 

Romaniano a se dedicar à filosofia e argumenta sobre os obstáculos que o homem 

percorre no caminho em direção à ciência. Segundo esse filósofo medieval, se for 

considerar sábio aquele que encontrou a verdade, a teoria dos acadêmicos foi inútil, 

pois sustentavam duvidar de tudo, e que o sábio não apresenta certeza de nada. 

Como a ciência é rara e poucos a possuem, Agostinho aconselha Romaniano a 

percorrer o caminho da filosofia, com o auxílio das virtudes, e acima de tudo pedir 

com devoção a autoridade divina para que nenhum imprevisto o impeça de alcançar 

a doce sabedoria. Agostinho sustenta não haver vida feliz afastada da filosofia, visto 

que essa é o amor à sabedoria e proporciona a busca pela verdade. Apenas 

descobrimos a verdade se nos entregarmos completamente ao estudo dela. 

Aconselha Romaniano a não se desesperar de encontrar a verdade, mas, acreditar 

em Cristo ao dizer: “Procurai e achareis35”. Agostinho reconhece Cristo como filho de 

Deus, mediador entre Deus e o homem e possuidor da verdade como seu Pai. 

 Esse pensador abre a quarta discussão do diálogo introduzindo a doutrina 

dos acadêmicos:  

Os Acadêmicos afirmam que o homem não pode alcançar a ciência das 
coisas referentes à filosofia – Carnéades recusava ocupar-se de qualquer 
outra coisa – mas que pode ser sábio e que todo o dever do sábio [...], 

consiste na busca da verdade.36  

 

Em relação aos acadêmicos, é sábio aquele que busca a verdade, o sábio não deve 

aprovar nenhum conhecimento como verdadeiro, uma vez que, cairia no erro se 

aceitasse algo incerto. Eles certificavam que tudo é incerto e baseavam a sua 

doutrina na definição apresentada pelo estoico Zenão, no qual afirmava a verdade 

como inacessível: “[...] o verdadeiro só pode ser reconhecido por certos sinais que o 

falso não pode ter”.37 Para os acadêmicos esses sinais jamais são encontrados, 

                                                
35 AGOSTINHO, Contra os Acadêmicos. II, III,9 (Mt 7,7). 
36 Ibidem. II, V,11. 
37 Idem. 
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então, tudo é incerto e o sábio nunca deve dar seu assentimento a um argumento 

concedido como certo, nesse caso, o melhor a ser feito é suspender o juízo acerca 

do conhecimento. A suspensão do juízo consiste em não negar e nem afirmar o 

conhecimento. Ao concordar com o que não conhece, corre o risco de errar, assim, 

mediante a dúvida do conhecimento o melhor a fazer é suspender o seu 

assentimento. 

 Ao analisar a teoria acadêmica, Agostinho acreditava que a origem da nova 

Academia se procedeu a partir da refutação ao pensamento de Zenão sobre o 

problema do critério da verdade: 

 

Parece-me que a dissidência que deu origem à nova Academia não se 
dirigia tanto contra a doutrina antiga como contra os estoicos. Nem se pode 
considerá-la como uma dissidência, porque se tratava apenas de refutar e 
discutir uma nova opinião introduzida por Zenão.38 

 

Zenão julgava que o sábio não podia opinar, o verdadeiro é conhecido por marcas 

distintas do falso. O filósofo acadêmico cético Arcesilau quando examinou a ideia de 

Zenão negou e concluiu que o homem nunca encontrará algo desse tipo, o sábio 

não deve dar o seu assentimento a nada.  

 Agostinho conclui que: “[...] os Acadêmicos afirmam seguir na vida o que se 

assemelha a verdade, quando ignoram a própria verdade”.39 Questiona como pode 

alguém dizer que não conhece a verdade, quando o que vê é semelhante ao que 

não conhece, assim são os acadêmicos. Em contradição aos acadêmicos no 

agostianismo, não é aceitável a impossibilidade de o homem encontrar a verdade. 

Por essa razão, sustenta que a diferença da crença entre eles, consiste em os 

acadêmicos acreditarem na probabilidade do homem não ser capaz de encontrar a 

verdade, enquanto Agostinho declara a possibilidade de obtê-la.  

 Na quinta discussão do diálogo, Agostinho retorna ao conceito de verossímil 

do ceticismo Acadêmico. Para esse pensador, os acadêmicos chamam provável ou 

verossímil tudo que nos move a agir sem assentimento. Como é possível alguém 

como Carnéades admitir não conhecer a verdade e aderir o verossímil. Dessa forma, 

Agostinho encerra a quinta discussão do Livro II enunciando aos seus interlocutores:  

 

Trata-se, portanto, de saber entre nós se, segundo os argumentos deles, é 
provável que nada se pode conhecer e a nada se deve dar assentimento. 
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39 Ibidem. II, VII,19. 
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Se conseguires demonstrar isso, sem dificuldade me darei por vencido. Mas 
se eu demonstrar que é muito mais provável que o sábio pode chegar à 
verdade e que não se deve sempre suspender o assentimento, creio que 
não terás como recusar-te a passar para a minha opinião.40  

 

2.4. Terceiro Livro – O sábio e a sabedoria. 

 

 No Livro III, na sexta discussão, Agostinho introduz primeiramente a tarefa a 

qual juntos com seus interlocutores se dedicam, a busca do critério para alcançar a 

verdade. Para ele a tarefa de procurar a verdade com todo empenho não é 

supérflua, mas necessária e suprema. Questiona a posição dos céticos acadêmicos 

ao afirmarem que o sábio se dedica a encontrar a verdade, porém como a verdade é 

oculta segue a busca pelo caminho do provável ou verossímil. Evidência que para 

alguns homens a felicidade é alcançada pela descoberta da verdade, enquanto para 

outros a felicidade se dá em apenas buscá-la.  

 Agostinho deixa claro a sua posição sobre o indivíduo que já obtém a 

sabedoria, não precisa de mais nada para viver feliz e esclarece: “Assim sempre foi 

minha opinião que o homem que já alcançou a sabedoria não tem necessidade de 

nada, mas para tornar-se sábio [...] 41” Prosseguindo com a discussão, ele solicita a 

Alípio a diferença entre o sábio e o filósofo. Alípio responde: “A única diferença entre 

o sábio e o aspirante à sabedoria é que as coisas que o sábio possui como certo 

hábito, o aspirante à sabedoria só as tem em desejo.”42 Não satisfeito com a 

resposta, Agostinho expressa que a única diferença em seu ponto de vista, consiste 

em o sábio conhecer a sabedoria, enquanto o filósofo deseja conhecê-la. Mediante a 

solicitação de Alípio para dar uma breve definição da ciência, Agostinho enuncia que 

não existe ciência das coisas falsas e conclui: 

 

[...] se a única diferença entre o aspirante à sabedoria e o sábio, como 
disseste com sutileza e verdade, é que o primeiro ama, enquanto o último 
possui a disciplina da sabedoria – razão pela qual não hesitaste em dar-lhe 
o nome que lhe convém, isto é, certo hábito – e, por outro lado, ninguém 
pode possuir em seu ânimo uma disciplina (disciplinam) sem nada ter 
aprendido (didicit) e nada aprender quem nada sabe e, além disso, ninguém 
pode conhecer o falso, segue-se que o sábio, o qual admitiste ter disciplina 
da sabedoria, isto é, o hábito da sabedoria, conhece a verdade. 43 

  

                                                
40 AGOSTINHO, Contra os Acadêmicos. II, XIII,30. 
41 Ibidem. III, II, 2. 
42 Ibidem. III, III, 5. 
43 Idem. 
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 Diante disso, é lícito concluir que o filósofo Agostinho levanta a questão que o 

sábio é aquele que tem o hábito da sabedoria, a conhece, e através dela possui a 

verdade. Não existe a possibilidade do sábio não saber nada, ao passo que, o 

filósofo busca a sabedoria e a ama. Por meio dessa exposição, Alípio reconhece que 

o sábio possui o hábito da pesquisa das coisas divinas e humanas. Pronuncia existir 

uma diferença entre crer que se sabe e saber, assim como a busca da sabedoria e a 

verdade. 

 Depois da pausa para o almoço, é retomada a discussão e o filósofo 

Agostinho indaga a Alípio se o sábio dos acadêmicos conhece a sabedoria. Perante 

a indagação Alípio responde crer que os acadêmicos conhece a sabedoria. Nessa 

ocasião, Agostinho resolve debater a questão com seus interlocutores, no que tange 

ao assunto, concorda com os filósofos antigos e os acadêmicos na impossibilidade 

de ter um conhecimento falso. Expressa, que o sábio relatado pelos acadêmicos não 

é apresentado pela razão, diante dessa observação, no pensamento agostiniano 

segue a necessidade de examinar se o homem pode alcançar a verdade como 

descreve a razão.44  

 Esse filósofo medieval critica de onde provém o nome sábio para os 

acadêmicos se não deriva da sabedoria. A palavra sábio apresenta origem da 

palavra sabedoria, pela lógica agostiniana, o sábio é aquele que possui a sabedoria, 

se os céticos acreditam que o sábio não possui a sabedoria então entram em 

contradição. Agostinho questiona onde os céticos acadêmicos basearam a sua 

doutrina referente à negação do conhecimento ao homem, na definição de Zenão 

fundador da escola estoica. Zenão definiu que só se pode compreender e perceber o 

que é de tal natureza, que não tenha características comuns com o falso.45 Desta 

forma, acreditava que só pode ser compreendido a representação daquilo que o 

falso não possa aparecer, fora essas circunstâncias nada é perceptível. Revelava 

que o conhecimento é verdadeiro ou falso. Agostinho julga a definição de Zenão 

verdadeira, porque aquele que conhece, possui o conhecimento de alguma coisa. A 

particularidade do conhecimento não se confunde com erro, nesse modo, o 

conhecimento falso não engana ou abala. Essa definição apresentada por Zenão 

fornece possibilidade para alcançar o conhecimento. 
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45 Ibidem. III, IX, 18. 
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 Nessa análise, Agostinho tenta provar que a teoria elaborada por Arcesilau 

está errada, ao afirmar que não é possível a obtenção do conhecimento baseada na 

definição de Zenão. Visto que, para os acadêmicos, é impossível alcançar a 

verdade. Para Zenão, o sábio não deve opinar e sim analisar o critério no qual chega 

à evidência da verdade. Enquanto para Arcesilau, na dúvida do conhecimento 

consistir em verdadeiro ou falso, o sábio mediante a impossibilidade de reconhecer a 

certeza em um critério não deve opinar, mas sim, suspender o juízo ou 

assentimento. As evidências não são absolutas, por isso, não devemos negar ou 

afirmar nada acerca delas. 

 Todos os interlocutores do diálogo sabem que Agostinho refuta a tese dos 

acadêmicos, esse filósofo medieval, combate os argumentos produzidos por eles, ao 

afirmar: “Os Acadêmicos sustentam duas coisas, contra as quais decidimos lutar: 

nada se pode conhecer e não se deve dar assentimento a nada.”46 Agostinho 

certifica que, relativo ao conhecimento Carnéades sustenta que não podemos 

conhecer completamente nada. No agostianismo, a filosofia não pode ser reduzida à 

incerteza, nesse sentido, Agostinho dá um exemplo de uma verdade necessária: 

 

Efetivamente tenho por certo que o mundo é uno ou não é uno. Se não é 
uno, é de número finito ou infinito. Venha Carnéades dizer que esta 
proposição é semelhante a uma proposição falsa! Sei igualmente que este 
nosso mundo está assim disposto ou pela natureza dos corpos ou por 
alguma providência, e que sempre existiu e sempre existirá, ou que, tendo 
começado, nunca terminará, ou, não tendo começado, terá um fim. [...] 
Estas proposições disjuntivas são verdadeiras e ninguém pode confundi-las 
com alguma semelhança com o falso. 47 
 

 Para os acadêmicos, se verificarmos cada proposição acima isoladamente, 

não é aceitável como verdadeiras, uma vez que, pode estar errada, assim, deve 

suspender o juízo sobre elas. O problema da certeza na filosofia é abordado por 

Agostinho com bastante ênfase, se o ceticismo acadêmico menciona que os 

sentidos enganam, como pode saber que este mundo existe? Para os céticos 

acadêmicos, uma coisa pode ser diferente do que aparece. O falso pode aparecer 

através dos sentidos como verdadeiro, mas não negam o fato de aparecer. 

Agostinho discorda dessa posição e reflete:  
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Eu, porém, chamo mundo a tudo isso, o que quer que seja, que nos contém 
e sustenta, a tudo isso, digo, que aparece aos meus olhos e é por mim 
percebido como comportando terra e céu, ou o que parece terra e céu.48  
 

Ao me perguntarem se o mundo é este que vejo quando durmo? Agostinho não 

hesitará em responder que chama de mundo o que lhe aparece, seja o que for.49 

Não tem como duvidar de alguns conhecimentos que adquirimos com os sentidos, 

como uma operação matemática. Expressa “...que três vezes três é nove ou o 

quadrado destes números é necessariamente verdadeiro, mesmo que ronque todo 

gênero humano”.50  

 

2.5. Conhecimento adquiridos pelos sentidos. 

  

 Agostinho insiste que os acadêmicos estão errados ao negarem da certeza 

que temos pelas impressões que a alma recebe pelos sentidos, e questiona:  

Pois não vejo como o Acadêmico possa refutar alguém que diz: sei que isso 
me parece branco, sei que isso deleita meus ouvidos, sei que este odor me 

agrada, sei que aquilo tem gosto doce, sei que aquilo é frio para mim.51  
 

Acrescenta o fato de um homem saborear alguma coisa e afirmar que é suave ou 

não ao seu paladar, não pode haver ninguém, ou até mesmo um sofismo grego que 

lhe possa tirar esse conhecimento. Ou quando estou saboreando algo, alguém com 

ousadia diz que não estou comendo nada que é apenas um sonho, nenhuma 

semelhança com o falso pode anular o que declaramos conhecer.52  

 Ao negar à objeção dos acadêmicos, Agostinho sustenta a existência de 

conhecimentos incontestáveis. Em controvérsia aos acadêmicos prova que estavam 

errados ao acreditarem que os sentidos enganam. No pensamento agostiniano, os 

sentidos nos dão o conhecimento das coisas existentes, reais. Quando dormimos ou 

estamos em estado de ilusão, os sonhos e as ilusões são verdadeiros enquanto 

permanecemos nesse estado, ao despertar dessa situação as impressões não são 

mais reais. Mas ao mesmo tempo o próprio Agostinho evidencia que os sentidos não 

podem nos dar a certeza das coisas divinas, as impressões sensíveis não alcançam 

a Deus. Em algumas situações é inquestionável que os sentidos nos dão a certeza e 
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isso não podemos negar. Todavia, Agostinho determina que não podemos exigir dos 

sentidos mais do que podem nos dar, desse modo, o assentimento não pode ser 

baseado apenas na representação, e sim pela razão. O erro associado aos sentidos, 

não pode ser suspenso. As representações sensíveis não podem garantir a verdade 

divina e concomitantemente não podemos duvidar das sensações apreendidas pelos 

sentidos acerca das coisas visíveis.  

 Dando continuidade a crítica ao ceticismo acadêmico, Agostinho considera 

que na mente humana reside o sumo bem do homem. Conclui que através da razão 

o sábio parece saber tudo que há de verdadeiro na filosofia. Se alguém não possui a 

sabedoria, não pode ser chamado no pensamento agostiniano de sábio. Uma 

mesma coisa não pode ser oposta ao mesmo tempo, o homem não pode ser ao 

mesmo tempo feliz e infeliz, está dormindo e acordado, assim é o conhecimento, não 

pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo.  

 Ao refutar a doutrina dos acadêmicos, Agostinho acredita que o sábio tem 

certeza do conhecimento, por isso não opina quando dá seu assentimento: 

 

Mas, se já é verossímil que pelo menos o conhecimento da sabedoria 
compete ao sábio, e ele não tem nenhuma razão de não dar seu 
assentimento ao que se pode perceber, concluo que o que eu queria é 
verossímil, ou seja, que o sábio dará seu assentimento à sabedoria. Se 
perguntares onde ele encontra a sabedoria, responderei: em si mesmo.53   

 

  Agostinho depois de toda exposição retoma o problema do provável. Enfatiza 

como o provável ou verossímil pode assegurar as nossas ações contra o erro, 

aquele que segue o caminho errado erra tanto quanto aquele que não segue a via 

verdadeira. Para melhor esclarecer, elucida sobre dois viajantes que se dirigem a um 

mesmo lugar. Um deles decidiu não acreditar em ninguém, enquanto o outro crê em 

tudo. Quando chegam a uma bifurcação, o crédulo pergunta a alguém qual o 

caminho que deve seguir para chegar a seu destino. A pessoa responde o caminho 

no qual leva ao lugar destinado, então aquele que crê diz ao companheiro para 

seguir o caminho orientado. Enquanto ele se dirige ao caminho, o incrédulo zomba 

desse assentimento e permanece na bifurcação. Depois de permanecer parada por 

muito tempo, viu um homem montado a cavalo vindo pelo outro caminho e pergunta-

lhe sobre qual caminho deve prosseguir. Como o cavaleiro era charlatão, indicou o 

caminho errado. Falando consigo mesmo o incrédulo diz não aprovar esta 
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informação como verdadeira, mas como é provável resolve seguir o caminho 

assinalado pelo cavaleiro. O viajante crédulo chegou a seu destino, ao passo que, o 

incrédulo por acreditar no verossímil (probabilidade) se perdeu no meio da floresta.  

 O esclarecimento agostiniano revela que: “Os Acadêmicos dizem que, na 

prática, só seguem o provável e com todo afinco procuram a verdade, quando é 

provável que não poderão encontrá-la. Que maravilhoso absurdo!54” Portanto, é 

incoerente a crença dos céticos acadêmicos, quando julgam seguir o provável, 

contanto que não se dê o assentimento a nada como verdadeiro. Desse modo, os 

argumentos dos acadêmicos não são convincentes. 

 Tendo em vista os aspectos mencionados e a análise agostiniana em todo o 

diálogo Contra os Acadêmicos. Agostinho responde de modo negativo a questão 

inicial, sobre se é possível viver de modo feliz somente procurando a verdade, sem 

encontrá-la. Deduz que só procura a verdade aquele que não a conhece. Em todo o 

diálogo, Agostinho tenta provar que o sábio é aquele que tem aposse da verdade, 

não aquele que ainda busca. O conhecimento verdadeiro é possível obter por meio 

de Deus. Nele encontramos o critério verdadeiro, a única verdade existente é Deus 

que vive em nosso interior.  
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3 – O CRITÉRIO DA VERDADE DO CONHECIMENTO NO PENSAMENTO DE 

AGOSTINHO DE HIPONA. 

 

 Agostinho desperta em seu pensamento a necessidade de responder para si 

mesmo e fundamentar a possibilidade do conhecimento verdadeiro. Ele procura 

incondicionadamente uma afirmação dogmática do conhecimento, nessa 

investigação reconhece que a certeza sobre a verdade apenas é encontrada no 

Criador de tudo, localizada no interior do homem. Na tradição agostiniana, o intelecto 

é a parte da alma na qual o homem questiona e entende, torna possível o 

conhecimento humano e nele se encontra a Luz Divina de Deus. A revelação divina 

é o ato de iluminação pelo qual Deus manifesta sua vontade e transmite a verdade 

na inteligência humana. A verdade encontrada pelo homem é o resultado da 

inspiração divina. O único critério para a obtenção do conhecimento verdadeiro se 

encontra em Deus. Na filosofia agostiniana o critério da verdade é fundamentado na 

fé cristã, primeiro se conhece a Deus, depois a verdade.  

 Prosseguindo a busca da verdade, Agostinho como professor de retórica em 

Milão, conheceu o bispo Ambrósio. Ao ouvir os sermões feitos por Ambrósio na 

Catedral, Agostinho se sentiu atraído pela sua oratória e encontrou nele um homem 

intelectual. Começou a estimá-lo, em princípio não como mestre da verdade, mas 

como um homem bondoso. Convenceu-se sobre os argumentos defendidos por 

Ambrósio a respeito de Deus e pelas interpretações da Sagrada Escritura. Os 

argumentos de Ambrósio refutavam as objeções defendidas por Agostinho. A partir 

desse momento, o pensador medieval começou a empenhar todas as suas forças 

em busca de um critério decisivo que demonstrasse a verdade:  

 

Contudo, em relação à própria estrutura do mundo e à natureza inteira 
perceptível a nossos sentidos físicos, minhas reflexões e comparações me 
convenciam cada vez mais de que a maior parte dos filósofos tinham 
opiniões bem aceitáveis. Assim, duvidando de tudo, à maneira dos 
acadêmicos - como se imagina comumente – flutuando entre todas as 
doutrinas, resolvi abandonar os maniqueus [...] por ignorarem eles o nome 
de Cristo. Resolvi então permanecer como catecúmeno na Igreja Católica, 
conforme o desejo de meus pais, até que alguma certeza viesse apontar-me 
o caminho a seguir. 55  

 

 Agostinho se tornou catecúmeno na Igreja Católica, no entanto, ainda não 

estava convicto de encontrar na doutrina cristã a verdade, apesar disso, sabia que 
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não fundamentavam suas acusações a essa doutrina. Confuso e em dúvida sobre a 

existência da verdade decidiu permanecer no cristianismo. Amante da sabedoria, 

procura e deseja possuí-la, ao examinar algumas obras e argumentos de Platão e 

dos neoplatônicos Plotino e Porfírio, verifica a semelhança de alguns argumentos 

com o dogma cristão. Encontra no platonismo uma espécie de divindade, parecido 

com a doutrina cristã e refere-se a Deus exclamando:  

Tu me proporcionaste, através de um homem inflado de orgulho imenso, 
alguns livros dos platônicos traduzidos do grego para o latim, onde 
encontrei escrito, se não com as mesmas palavras, certamente com o 
mesmo significado e com muitas provas convincentes, o seguinte: “No 
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No 
princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada 
foi feito. E o que foi, é a vida nele, e a vida era luz dos homens, e a luz 
brilha nas trevas, e as trevas não a apreenderam”. Aí encontrei também que 
a alma do homem, embora dê testemunho da luz não é a própria luz. Mas o 
verbo, que é Deus, é “a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a 
este mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o 
mundo não o conheceu”.56  

 
 O neoplatonismo é identificado por uma interpretação espiritualista e mística 

das doutrinas de Platão. O filósofo neoplatônico Plotino, se baseou nas obras de 

Platão. Agostinho argumenta que Plotino avantaja-se a todos os intérpretes de 

Platão57 e sustentou o seu semelhante modo de pensar58; sobre isso afirma: 

Fartas repetidas vezes afirmo Plotino, explanando o pensamento de Platão, 
que nem mesmo aquela que julgam alma do universo tem outro princípio de 
felicidade diferente da nossa. Tal princípio é luz que não é aquela a que 
deve seu ser e que, iluminando-a inteligivelmente, inteligivelmente brilha. 
Aplica às realidades incorpóreas imagem que pede de empréstimo aos 
resplendentes corpos da abóbada celeste. Deus é o Sol e a alma a Lua, 
porque segundo eles, a presença do Sol ilumina a Lua. O grande platônico 
pretende que a alma racional, ou antes, a alma intelectual não reconhece 
como natureza superior à sua senão a de Deus, autor do mundo e seu 
autor, e que os espíritos celestes não recebem a vida feliz e a luz de 
inteligência e verdade senão da mesma fonte de que nos vêm. 59 
 

 Para Plotino a realidade é o Uno, que é eterno, imutável e transcendente (o 

sol). A alma é originada no intelecto e através do intelecto se contempla o Uno. O 

Uno é a fonte do universo, um ser superior, uma espécie de Deus. Para atingir o Uno 

a alma precisa desliga-se no mundo sensível e de si mesma e apresentar uma 

religiosidade.  

                                                
56 AGOSTINHO, Confissões. VII, 9. 
57 AGOSTINHO, Santo. A Cidade de Deus - contra os pagãos (Parte I). Introdução de Oscar Paes 
Leme. (Coleção Pensamento Humano). Rio de Janeiro: Vozes, São Paulo: Federação Agostiniana 
Brasileira, 1990.  IX,X. 
58 Ibidem. X,XXX. 
59 Ibidem. X,II. 
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 Porfírio foi o discípulo e intérprete de Plotino, é por meio dele que 

conhecemos a vida e a obra de seu mestre. Ambos apresentaram influência na vida 

de Agostinho, que reconhece em seus livros o papel que os platônicos e 

neoplatônicos desempenharam em sua filosofia, como em sua conversão ao 

cristianismo. A fim de abordar o critério da verdade do conhecimento em Agostinho, 

o foco desse trabalho é identificar em Platão os argumentos que motivou o filósofo 

medieval a elaborar a sua filosofia.  

 Agostinho comenta no livro A Cidade de Deus - contra os pagãos que Platão 

considerou Deus como Autor de todas as naturezas, Dispensador da Inteligência e 

conduz à vida boa e feliz60. Deus é o autor de tudo o que existe na natureza, nesse 

sentido, as razões da criação estão contidas na mente divina. A origem do 

conhecimento verdadeiro está unicamente em Deus e a experiência do homem com 

Ele conduz a iluminação divina. Esse pensador medieval considera que não existe 

diferença entre os cristãos e os ilustres platônicos, visto que, deixaram registrados 

que Deus é a causa da felicidade é a intuição de certa luz inteligível, essa divindade 

nos ilumina para que sejamos perfeitos e felizes. É notório a relação que esse 

filósofo medieval faz entre a palavra de Deus e os escritos de Platão, Agostinho de 

Hipona declara a sua afeição pela crença de Platão e argumenta:  

 

Escolhemos os platônicos, sem dúvida os mais eminentes dos filósofos, em 
especial, porque, havendo reconhecido que a alma do homem, embora 
imortal e racional ou intelectual, não poderia, sem a participação da luz de 
Deus, seu autor e autor do mundo, ser feliz, negam que à felicidade a que 
todos os homens aspiram ninguém pode chegar, caso amor casto e puro 
não o una ao Deus sumamente bom, que é o Deus imutável.61 

 

3.1. A cristianização da doutrina platônica. 

 

 Agostinho foi um pensador centralizado nas reflexões do filósofo clássico 

Platão, no entanto, suas concepções estão voltadas para a filosofia cristã. Com isso, 

forneceu um critério da verdade que é superado somente pela fé. A possibilidade do 

conhecimento é adquirida pela verdade revelada, desse modo, o cristianismo passa 

a ser a verdadeira filosofia. A célebre fórmula agostiniana tem como preocupação 

central a relação entre a fé e a razão, sem a fé a razão é incapaz de promover a 

                                                
60 AGOSTINHO, A Cidade de Deus - contra os pagãos (Parte II). XI, XXV. 
61 Idem.  A Cidade de Deus - contra os pagãos (Parte I). X, I. 
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salvação do homem e lhe conduzir a verdade. A razão é o auxílio da fé, permite 

esclarecer, aquilo que a fé revela no intelecto do homem. 

  Por intermédio dos textos de Platão, Agostinho começou a fundamentar seu 

critério da verdade e construir os alicerces de sua filosofia. Através da teoria das 

ideias de Platão, Agostinho sentiu a necessidade de fundamentar o critério da 

verdade com conceitos seguros. Cristianizou a doutrina de Platão, fazendo 

comparações entre o mundo inteligível (espiritual) e o mundo sensível (real). Esse 

pensador medieval considera que nenhuma doutrina se aproxima mais ao 

cristianismo que a platônica, representada pela doutrina das ideias ou formas, as 

quais são transcendentais e incorpóreas.  

Consideraram que tudo quando existe é corpo ou é vida, que é melhor ser 
vida que corpo e que a espécie do corpo é sensível e a da vida, inteligível. 
Por isso antepuseram a espécie inteligível à sensível. Chamamos sensíveis 
as coisas que podem ser sentidas pela vista e pelo tacto do corpo; 
inteligíveis, as que podem ser entendidas pela vista da inteligência [...] 
Assim, o que é possível conhecer de Deus, naturalmente os platônicos 
conheceram; Deus revelou-o, pois desde a criação do mundo, os olhos da 
inteligência vêem, no espelho das realidades visíveis, perfeições invisíveis 
de Deus, seu eterno poder e sua divindade.62   

 

 No pensamento de Platão é identificado a existência de dois mundos: o 

inteligível (das ideias ou formas) e mundo sensível (ou visível), esses dois mundos 

estão interligados. O mundo inteligível é o que constitui a verdade. Esse mundo é 

imutável e eterno, as ideias existentes nele, existem independentes de nosso 

pensamento. Platão proferiu que as ideias é a realidade verdadeira, absoluta e 

eterna, existe fora e além de nós, são objetos abstratos que dão forma aos objetos 

visíveis. O que conhecemos no mundo visível não é verdadeiro, pois a verdade só é 

encontrada do mundo inteligível. O mundo sensível, o físico, compreendido das 

coisas matérias, são cópias imperfeitas e instáveis, uma espécie de imitação do 

mundo inteligível. Na justificativa elaborada por Agostinho podemos denominar as 

ideias como divinas, por serem perfeitas e imutáveis. 

 O conceito das ideias elaboradas por Platão, no pensamento de Agostinho, 

consiste em imagens eternas e infinitas, não nasce e nem morre. As ideias 

consistem no princípio de todas as coisas existentes. Enquanto Platão atribui que as 

ideias são encontradas no mundo inteligível, Agostinho as encontra na mente de 
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Deus, é por meio da inteligência divina que as ideias são criadas, são entidades 

mentais na mente de Deus. 

 Agostinho explica que as ideias são determinadas formas ou razões das 

coisas, fixas, verdadeiras e eternas contidas na inteligência divina. A alma racional, 

em sua parte superior, em outras palavras, na mente ou razão, pode contemplar a 

inteligência divina, através de um olhar interior. Somente as almas puras e santas, 

possibilita a contemplação das ideias de Deus. O homem é iluminado através da 

razão por Deus, a inteligência humana quando direcionada a Deus mostra o 

conhecimento verdadeiro e torna o homem feliz. A busca da divindade de Deus 

passa pela interioridade humana. As ideias eternas já existiam na mente de Deus 

antes mesmo Dele criar o mundo. De todas as coisas criadas por Deus, a alma 

humana é a sua maior criação. 

 Em Platão, todas as almas vivem antes de unir-se a um corpo no mundo 

inteligível e contemplam as ideias ou formas. Dessa apreciação é guardada na 

inteligência da alma uma lembrança, ao vivenciar uma situação juntamente com o 

corpo a inteligência é capaz de recordar a experiência vivenciada. Nisso consiste a 

doutrina da imortalidade da alma.  

 A teoria da Reminiscência de Platão é narrada no diálogo Mênon por 

Sócrates que descreve a alma como imortal, ora morre e ora nasce de novo, porém 

jamais é aniquilada, por esse motivo deve se viver de maneira mais pia possível.63 A 

doutrina da reminiscência formulada por Platão é uma forma de inatismo, pois 

subentende que a alma ao se encarnar em um corpo traz consigo ideias que 

contemplou no mundo inteligível. A alma ao juntar-se ao corpo recorda do contato 

que teve com as formas no mundo inteligível, essa lembrança seria o alicerce e o 

princípio da possibilidade do conhecimento. O acesso à verdade pode ser feito pela 

reminiscência da alma, a aprendizagem na verdade é uma lembrança de algo, é 

encontrada dentro do homem, na lembrança, em vista disso, Sócrates no diálogo 

Mênon explica: 

Sendo então a alma imortal e tendo nascido muitas vezes, e tendo visto 
tanto as coisas que estão aqui quanto as que estão no Hades, enfim todas 
as coisas, não há o que não tenha aprendido; de modo que não é nada de 
admirar, tanto com respeito à virtude quanto ao demais, ser possível a ela 
rememorar aquelas coisas justamente que já antes conhecia. Pois, sendo a 
natureza toda congênere e tendo a alma aprendido todas as coisas, nada 
impede que, tendo alguém rememorado uma só coisa – fato esse 
precisamente que os homens chamam de aprendizado -, essa pessoa 
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descubra todas as outras coisas, se for corajosa e não se cansar de 
procurar. Pois, pelo visto, o procurar e o aprender são, no seu total, uma 
rememoração.64  

 

 Ainda convém lembrar que Agostinho designa que o homem é formado de 

corpo e alma e defende a tese que na alma se conhece a Deus. O corpo é a parte 

exterior e a alma consiste na parte interior, assim denomina-se homem a união 

desses dois elementos. A alma humana é imortal, perpétua, resume-se na criação e 

perfeição de Deus, diferentemente do corpo, ela nunca morre. A alma é vinculada a 

mente, quando o corpo morrer, ela viverá na plenitude com Deus, na felicidade 

eterna. Para Agostinho, a possibilidade do conhecimento supõe algo prévio anterior, 

ele acredita que o conhecimento não pode ser derivado da experiência ou da 

percepção sensível, é necessário um elemento anterior, um início para o processo 

de conhecer. Agostinho segue o inatismo e a teoria platônica da reminiscência 

encontrada no diálogo Ménon. 

 O inatismo de Platão, no pensamento de Agostinho, seria Deus o criador, que 

vem antes de tudo. Deus que coloca no homem a capacidade de compreender. A 

sabedoria é conquistada pela fé e revelação. No conceito agostiniano, o elemento 

inato no ser humano, é Cristo, o mestre interior que nos guia para chegar à verdade. 

No pensamento agostiniano, o conhecimento está relacionado à subjetividade e 

interioridade do homem, olhando para sua interioridade o homem descobre a 

verdade transmitida pela iluminação divina. 

 

3.2. A explicação inteligível do surgimento do mundo. 

 

 A explicação do princípio originário do mundo material em Platão se baseia no 

demiurgo. Demiurgo é uma divindade, um artesão ou artífice que modela o mundo 

através de seu intelecto. Por meio do diálogo Timeu, Platão apresenta uma 

discussão acerca da história do universo e da criação divina do mundo. A 

compreensão do mundo se dá na concepção de um princípio não físico e imaterial. 

Desse modo, ao fazer a leitura desse livro, Agostinho possibilita interessantes 

reflexões em relação à doutrina platônica e as Sagradas Escrituras: 

No Timeu, livro escrito por Platão sobre a constituição do mundo, lê-se que 
Deus, na obra da Criação, juntou primeiro a terra e o fogo. É coisa evidente 
que ao fogo atribui o lugar do céu. Quer dizer que tal assertiva tem certa 
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semelhança com aquela em que se disse: No princípio Deus fez o céu e a 
terra... Ademais, nada existe mais claro nas Sagradas Letras que o que 
Platão diz, a saber, que o que ama Deus é filósofo. E máxime aquilo que a 
mim quase me induz a dar assentimento a que Platão não fosse alheio a 
esses livros.65  
 

 O universo descrito no diálogo Timeu, é o resultado do pensamento do 

demiurgo, definido como um deus totalmente bom e absolutamente livre, criador e 

pai do mundo que teria dado forma, a uma matéria prima. Ele produziu a natureza e 

todas as formas existentes que habita nela, tornando por modelos as ideias eternas 

do mundo inteligível. O universo foi construído a semelhança de seu modelo, uma 

vez que o mundo criado é uma imagem, uma imitação de algo, isto é, das ideias.  

Como é descrito no diálogo Timeu: 

 

[...] o mundo é a mais bela das coisas devenientes e o demiurgo é a mais 
perfeita das causas. Deste modo, o que deveio foi fabricado pelo demiurgo 
que pôs os olhos no que é imutável e apreensível pela razão e pelo 
pensamento. Assim sendo, de acordo com estes pressupostos, é 
absolutamente inevitável que este mundo seja uma imagem de algo.66   

 

 Na narrativa do livro, o demiurgo fabricou o mundo, estabelecendo o intelecto 

na alma e a alma no corpo, realizando a mais bela e excelente obra da natureza, 

seria impossível o intelecto se gerado em algum lugar fora da alma67. Em 

consequência disso, o mundo só pode ter sido gerado por um deus dotado de alma 

e intelecto68. Demiurgo é a mais perfeita das causas, tudo o que existe, devém de 

uma causa maior. Por esse motivo, é necessário distinguir duas espécies de causas: 

a necessária e a divina:  

 

Por isso, é necessário distinguir duas espécies de causas: a necessária e a 
divina. E é a divina que devemos procurar em tudo, com vista à obtenção de 
uma vida feliz, na medida em que a nossa natureza o admita; quanto à 
necessária, é em função da divina que a procuramos, tendo em mente que 
sem as causas necessárias não nos podemos ocupar das próprias causas 
divinas, as únicas com que nos preocupamos, nem apreendê-las nem 
participar delas de qualquer modo.69  

  

                                                
65AGOSTINHO, A Cidade de Deus - contra os pagãos (Parte I). VIII, XI. 
66PLATÃO. Timeu – Crítias. Tradução de Rodolfo Lopes, Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e 
Humanísticos da Universidade de Coimbra, 2011. Timeu. 29a – 29b. 
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 O demiurgo criado por Platão corresponde à divindade de Deus em 

Agostinho. Deus é o princípio e o fim de tudo. À medida que Agostinho se converte 

ao cristianismo, crê que a verdade está em Deus, que é Uno, Verdadeiro, 

Onipresente, Indivisível e Imutável. Esse pensador medieval, identifica que em Deus 

procede tanto a nossa natureza, pois somos a sua imagem e semelhança, como a 

ciência. Ao fazer uma análise, admite que a origem da natureza não procede do 

próprio homem, mas sim, de um criador divino: 

 

Logo, se a nossa natureza procedesse de nós, é fora de dúvida que 
teríamos sido também a origem de nossa sabedoria e não procuraríamos 
percebê-la pela doutrina, quer dizer, aprendendo de algum mestre. E nosso 
amor, originando de nós, por nós e referido a nós, bastaria para vivermos 
felizmente e não necessitaríamos de gozar outro bem. Como, porém, nossa 
natureza, para existir, tem Deus por Autor, para sentirmos devemos tê-lo por 
Doutrinador e, para sermos felizes, tê-los por Dispensador da suavidade 
íntima.70 

 
3.3. O critério da verdade se encontra na interioridade do homem. 

 

 No que se refere à verdade, Agostinho, argumenta que é encontrada no 

interior do homem. O conhecimento é concedido pela revelação divina, à verdade é 

algo que transcende a razão e deve ser buscada no espiritual. No agostianismo, 

dentro da mente humana se encontra Aquele que é o verdadeiro mestre, isto é: 

Cristo, que está no nosso interior. O conhecimento seria adquirido mediante um ato 

íntimo na interiorização, na qual a razão assume a presença divina de Deus, e a 

partir dessa presença divina é concedido o conhecimento. A razão desempenha um 

papel central no conhecimento da verdade, ela determina a verdade, que é contida 

na inteligência, isto é, na alma. A teoria da iluminação Agostiniana explica o ponto 

de partida do processo de conhecimento. A resposta a todas as perturbações de 

Agostinho se encontra no nosso interior, a fé em Cristo passa então a ser o centro 

de sua argumentação. Cristo é o mestre interior, Agostinho, em seu livro De Magistro 

(O Mestre) aborda:  

 

Sobre as muitas coisas que entendemos consultamos não aquelas cujas 
palavras soam no exterior, mas a verdade que interiormente preside à 
própria mente, movidos talvez pelas palavras para que consultemos. E 
quem é consultado ensina, o qual é Cristo que, como se diz, habita no 
homem interior, isto é, a virtude incomutável de Deus e a eterna sabedoria... 
E se às vezes há enganos, isto não ocorre por erro da verdade consultada, 

                                                
70 AGOSTINHO, A Cidade de Deus - contra os pagãos (Parte II). XI, XXV. 



41 

 

como tão pouco da luz exterior, pela qual os olhos com frequência se 
enganam; confessamos que consultamos esta luz a respeito das coisas 
visíveis para que no-las mostre à medida que as possamos ver. 71 
 

 Deus é a verdade e quem coloca a verdade na interioridade humana é Cristo, 

ou seja, é Ele quem nos dá a sabedoria necessária para compreendermos: “[...] a 

respeito das coisas que se conhecem pela inteligência, consultamos a verdade 

interior por meio da razão [...]”72. Deus é o mestre interior, que se encontra em nós. 

Todo o problema do critério do conhecimento é superado pela fé. A fé é subjetiva e 

universal está presente em todos os homens que aceita Deus como a divindade 

superior. A revelação divina e a fé são as únicas possibilidades de superar a 

incertezas existentes e se encontram presentes na subjetividade dos indivíduos. 

Para Agostinho, Deus Onipotente é luz que ilumina a inteligência humana. Ele irradia 

a luz da verdade na mente do homem, por meio dessa luz o homem alcança a 

sabedoria com a verdade. Através da certeza da verdade o homem adquire a 

felicidade.  

 Referentes às coisas que percebemos, as percebemos pelos sentidos do 

corpo ou pela mente73. No entanto, em relação às coisas que percebemos com a 

mente, isto é, pelo intelecto ou pela razão, compreendemos por intermédio da luz 

interior. Através da mente a verdade é estabelecida. A mente é algo que entende, 

conhece e julga, é diferente do corpo, porém está aninhado a ele. 

 A inteligência humana presenteada por Deus nos possibilita a aprender o 

conhecimento. Sem a inteligência não haveria a capacidade da aprendizagem. A 

mente é também denominada como inteligível ou espiritual. Se não fosse a 

inteligência dada por Deus e a iluminação interior fornecida por Ele, o homem não 

seria capaz de alcançar a sabedoria. A sabedoria oferecida por Deus é uma luz 

incontestável da mente, é plena e não carece de dúvida, ela é a medida da alma.  

 A doutrina da iluminação agostiniana compõe-se na iluminação divina de 

Deus, isto é, o sol que ilumina a nossa alma. Deus instrui o interior do homem e lhe 

dá a sabedoria necessária sobre a natureza das coisas. Agostinho refere-se a Deus 

como Pai da sabedoria, da verdade, da suprema vida e felicidade74.    

                                                
71 AGOSTINHO, O Mestre. XI, 38. 
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73 Idem. 
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 Deus é o grande Artífice, que conduz a vida boa e feliz. Agostinho alega: 

“Pois bem, se a sabedoria é Deus, por quem foram feitas todas as coisas, como 

demonstraram a autoridade divina e a verdade, o verdadeiro filósofo é aquele que 

ama a Deus.”75 Em Deus existe amor, verdade e eternidade, Ele é a Luz e o critério 

da verdade, constatado em Agostinho. Deus é o único que proporcionada à 

sabedoria ao homem.  

 Ninguém chega a Deus se não for pela inteligência. Cristo é o filho de Deus, o 

verbo encarnado eterno que ilumina a mente do homem e torna o possível o 

conhecimento. Agostinho evidencia Deus como: “[...] luz do meu coração, pão da 

boca interior do meu espírito, poder fecundado na minha inteligência e do meu 

pensamento”.76 Além disso, abrange que o olhar da alma é a razão, o olhar correto e 

perfeito. A razão está na mente e exerce o mesmo papel que a visão77. Assim, como 

os olhos nos possibilita enxergar as coisas, a razão é o entendimento da alma, 

proporciona o homem olhar para dentro de si e encontrar a verdade.  

 

3.4. O homem que possui a verdade é feliz. 

 

 Cabe acrescentar também outro aspecto favorável em relação à definição de 

sabedoria, para Agostinho a sabedoria é a plenitude, a medida do espírito, que torna 

o homem feliz: “Aquele que é feliz, portanto, tem sua justa medida, isto é, a 

sabedoria”.78 A sabedoria de Deus é a verdade, de modo geral, pode-se dizer que 

Agostinho acredita que a verdadeira felicidade é a comunhão com Deus, uma vez 

que, obtemos através Dele o conhecimento verdadeiro, sobre isso relata:  

 

Mas, dessa mesma fonte da verdade, emana certa advertência que nos 
impulsiona a recordar a Deus, para buscá-lo, para que sentimos sede dele, 
repelindo todo fastio. Aquele sol secreto que infunde seus raios em nossos 
iluminares interiores. É dele que procede tudo que dizemos aqui de 
verdadeiro, mesmo quando, com os olhos ainda doentios ou recém-abertos, 
ousamos voltá-los a ele e tememos vê-lo em sua totalidade. E isso não nos 
parece ser outra do que Deus, ser perfeito, destituído de qualquer 
degeneração. Pois ali Deus está todo e é totalmente perfeito, sendo ao 
mesmo tempo sumamente onipotente... Portanto, a saciedade plena do 
espírito, isto é, a vida feliz é conhecer piedosamente e perfeitamente: por 
quem somos conduzidos para a verdade79.  
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 É indiscutível que a perfeita plenitude da alma do homem que o torna feliz 

constitui em conhecer absolutamente a Deus. Nesse modo, a fé imutável leva a vida 

perfeita e feliz. Deus é a luz da inteligência e da verdade, a inteligência humana não 

pode ser luz para si mesma, ela necessita de uma luz verdadeira que ilumina a alma 

e a conceda a verdade e felicidade.  

 Iluminados pela luz da criação, o homem conquista a sabedoria e a felicidade 

almejada. Deus mostra a verdade ao homem pela parte do seu corpo que é mais 

perfeita, isto é, a inteligência, que se encontra unida a alma. A fé faz o homem 

caminhar para o conhecimento verdadeiro que é Deus. Se Deus tudo fez, possui a 

luz do conhecimento infinito, é o único que pode conceder ao indivíduo a sabedoria 

por meio da razão. O ser humano não pode conhecer o mundo sem a orientação 

Daquele que é o verdadeiro autor. Se uma pessoa deseja ser feliz, precisará 

procurar um bem constante e eterno que não lhe possa ser tirado, isto é, Deus.  

 Só quem ama e conhece Deus é feliz, a vida feliz somente é alcançada 

através da união do homem com Deus. Deus é o único bem que torna feliz o 

intelecto humano, aquele que não se une ao Todo Poderoso persiste no erro e é 

incapaz de ser feliz. A felicidade autêntica não pode vir das coisas terrenas, ela 

procede de algo Divino, com a meta de alcançar a salvação e a felicidade eterna. No 

pensamento agostiniano, é feliz quem possui a Deus, Ele é a única verdade que 

pode satisfazer o espírito humano. O intelecto humano quando experimenta e 

permanece em Deus torna o homem feliz, em Agostinho não existe vida feliz sem o 

perfeito conhecimento de Deus. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Agostinho fez um percurso, uma busca para obter um critério do 

conhecimento verdadeiro. O critério deveria apresentar um fundamento confiável, 

para distinguir o verdadeiro do falso. Ao conhecer e experimentar algumas doutrinas 

se sente decepcionado e infeliz por não encontrar o critério da verdade desejado. 

Depois da grande influência da leitura e do impacto causado pelas teses platônicas, 

na vida e no pensamento de Agostinho, sobretudo da interpretação espiritual da 

doutrina de Platão, chega à conclusão que a sabedoria não é encontrada em um 

lugar, pois ela não é uma matéria ou corpo. Agostinho acreditava na possibilidade do 

homem alcançar o conhecimento total, pleno, confia que a epistemologia no homem 

só é possível por meio da luz divina. O reflexo e a ação da presença de Deus 

refletem no intelecto do homem, então a verdade sobre o conhecimento é 

compreendido. 

 Agostinho apresenta um argumento em que todas as coisas que entendemos, 

a entendemos pela mente. A sabedoria é encontrada da mente humana, por meio da 

mente a verdade é estabelecida. O verdadeiro critério para atingir a sabedoria se 

encontra na mente guiada por Deus, na mente que se deixa irradiar pela luz da 

verdade. A razão ilumina a mente e compreende aquilo que os olhos não podem ver 

e compreender, ou seja, as coisas divinas. A visão de Deus se encontra na razão, 

Nele, a razão alcança o seu bem último e consegue a felicidade. Todo pessoa que 

enxerga interiormente é discípulo da verdade, à vista disso, Agostinho analisa: 

Se nos perguntam donde procede, respondemos que Deus a criou; se nos 
perguntam por que é sábia, respondemos por que Deus a ilumina; se nos 
perguntam por que é feliz, respondemos que porque goza de Deus80.  
 

 O único mestre de todos está no céu, que nos ensina interiormente e orienta 

com sinais por intermédio da razão, para voltarmos ao nosso interior e sermos 

instruídos por Ele. O verdadeiro filósofo é aquele que ama a Deus, pois a sabedoria 

vem Dele. Existe um caminho certo para alcançar a verdade e evitar ao erro. Esse 

caminho é conduzido pela fé com a finalidade de atingir a sabedoria vinda do 

Redentor. Deus é o verdadeiro mestre, pois é Ele que ensina o homem à verdade. 

Para Agostinho, devemos buscar Deus e suplicá-lo no íntimo da alma racional. Deus 

é o mestre da vida interior, o ser humano descobre dentro de si, o reflexo, o amor e 

                                                
80 AGOSTINHO, A Cidade de Deus - contra os pagãos (Parte II). XI, XXIV. 
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a presença de Deus. Somente por intermédio de Deus a inteligência humana é 

capaz de discernir o verdadeiro do falso.  

 O processo de epistemologia no homem procede de Deus, o ser humano 

possui o conhecimento dentro de si mesmo através do Criador. Deus é o 

conhecimento maior, que nos proporciona conhecer a verdade como ela é: 

“Somente Deus é o bem que torna feliz a criatura racional ou intelectual”81 Nessa 

continuidade, Deus é o princípio, a luz e o bem do sábio. Somente conhecemos a 

luz da verdade e somos felizes se estivermos unidos a Ele. 

 A verdade no pensamento agostiniano só pode ser Deus. Deus é a felicidade 

porque é a verdade. Quando o homem penetra dentro de si, em sua interioridade, na 

inteligência ou razão encontra o conhecimento verdadeiro, isto é, Deus. A 

inteligência humana é uma centelha da inteligência divina. Em Agostinho o 

pensamento e a razão são a única coisa que se pode confiar como critério da 

verdade.  

 A solução para o problema do critério do conhecimento em Agostinho se 

encontra na subjetividade.  A subjetividade que determina a verdade no homem, ou 

seja, a verdade se encontra no interior do homem que pensa. Se atentarmos a 

filosofia elaborada por Agostinho de Hipona, observaremos que a verdade e a 

felicidade só são encontradas pelos que possui em seu interior a presença Divina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 AGOSTINHO, A Cidade de Deus - contra os pagãos (Parte II). XII, I. 
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