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 A doutrina agostiniana da iluminação é de interpretação controvertida: remota metáfora , 
verdadeira analogia ou algo outro? Determiná-lo é o objetivo da primeira parte do curso. Nesse 
sentido, cabe estudar seu lugar, razão e estatuto no pensamento agostiniano. A bibliografia 
perpassa toda a obra do autor. Um centro de consistência pode ser encontrado na chamada 
questão De Ideis (Quaestio XLVI in Diversibus quaestionibus octoginta tribus liber unus. C. Chr. 44, 
Turnholt, Brepols, Bélgica, 1975). 
 As questões 84-89 da 1ª parte da Suma de Teologia de Tomás de Aquino são dedicadas ao 
estudo do conhecimento intelectual humano. Estas questões indicam um ponto de inflexão 
importante no pensamento medieval, na medida em que Tomás de Aquino opta decididamente 
nelas por uma concepção do conhecimento intelectual humano de tipo aristotélico, sendo então 
obrigado a uma interpretação muito particular da "teoria da iluminação" de Santo Agostinho. Gilson 
chega mesmo a falar em ruptura com esta última. 
 Por outro lado, Tomás de Aquino apresenta sua concepção do conhecimento intelectual 
humano como uma "via média" entre o idealismo platônico e o materialismo dos pré-socráticos. Via 
média que, a seu ver, respeitaria as características próprias do ser, do conhecer e do significar. 
 O curso se propõe ser uma leitura e explicação destas questões. Haverá uma parte geral de 
apresentação da Suma de Teologia e uma parte expecífica de leitura do texto das questões 84-89. 
 O material básico para o curso é o texto da Suma, disponível seja no original latino, seja em 
traduções em português, espanhol, francês, italiano, inglês etc. A bibliografia secundária acha-se 
elencada em grande parte no artigo de J-D. Robert, "Éléments de bibliographie pour/l’étude du 
problème de la connaissance", Revue Philosophique de Louvain, 56 (1958), pp. 586-604). 
 


