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EMENTA (parte permanente) 
 

Estudo de tema ou temas centrais da Filosofia Antiga, em um ou mais autores, passíveis 

de tratamento numa abordagem introdutória. (Teoria das Formas, o Problema da 

Substância). 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

Propomos uma análise da obra Confessiones de Agostinho como introdução à biografia 

e à filosofia agostinianas. Na análise do texto abordaremos os temas da relação 

entre ratio e fides (Conf., I-VI), da solução agostiniana para o problema ontológico e 

ético do mal (Conf., VII-VIII;X), do conceito de tempo (Conf., XI) e de criação divina 

(Conf., XI-XIII). O fio condutor dos estudos será a análise da biografia agostiniana 

(Conf., I-IX) tendo em vista a reconstituição da experiência pessoal e do espaço de 

elaboração da filosofia de Santo Agostinho. Tendo em vista o aprofundamento dos 

temas acima referidos recorreremos também a outras passagens da obra de Agostinho. 

Como texto de apoio, contaremos com a Introdução ao estudo de Santo Agostinho de E. 

Gilson, que permitirá uma compreensão histórica e teórica das análises. 

 

 

Programa: 

 

 

1.Ratio e Fides 

Conceito de filosofia, hermenêutica literal da Sagrada Escritura, ceticismo acadêmico, 

hermenêutica  

alegórica da Sagrada Escritura, credo ut intelligam e intelligo ut credam. 

2.O problema do mal 

Conceito de corrupção, as raízes da culpa, pecado e deformitas,  pluralidade e unidade 

da identidade de malum e nihil. 

3.Tempo e criação  



Instante, distentio animi, matéria, formação dos entidades, movimento das formas. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

 

O curso será baseado em aulas expositivas. O cronograma deve ser consultado. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

AV1: PROVA (50,00 pt.) Matéria: AGOSTINHO. CONFISSÕES. Livros I-VII (data: 

19.11.2015) 

AV2: PROVA (50,00 pt.) Matéria: AGOSTINHO. CONFISSÕES. Livros VIII-XIII 

(data: 17.12.2015) 

 

 

 

EXAME ESPECIAL – (100,00 pt.) – 07.01.2016 – MATÉRIA: 

 AGOSTINHO. CONFISSÕES. Livros I-XIII. 
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