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CURSO DE EXTENSÃO Área: Patrística 

Introdução às Confissões de Santo Agostinho 

 

Prof. Dr. Luiz Marcos da Silva Filho 
 

Professor de Filosofia Patrística e Medieval dos cursos de graduação 
e pós-Graduação em Filosofia da PUC-SP. Possui graduação, mestra-
do e doutorado em Filosofia pela USP (com estágio na Universidade 
de Tours, França), pós-doutorado pela UFSCar. Autor dos livros Como 
ler Santo Agostinho: terapia da alma e felicidade (Paulus Editora) e 
Filosofia Política em Agostinho: estudos sobre A Cidade de Deus (Edi-
ções 70, no prelo), além de diversos artigos publicados em revistas 
científicas.  
http://lattes.cnpq.br/4056703491458554 

Matriculados ganharão um exemplar do livro 

 Como ler Santo Agostinho 

5ª feira: 14h às 16 horas Datas: 09 e 14   de junho de 2022 Carga horária: 6 horas com 2 encontros de 2 horas 

Perfil do público-alvo:  Estudantes de filosofia, teologia, história, psicologia, psicanálise, ciências humanas e humanida-
des em geral. Filósofos, Teólogos, Psicólogos, Psicanalistas, Cientistas sócias, Juristas, público em geral interessado em 
Filosofia e Teologia. 

Valor total cheio*:  R$ 300,00 (pode dividido em até 2 vezes de R$150,00) Número de vagas: 5 a 30 alunos 

*A Faculdade de São Bento mantém a política de descontos especiais para os cursos de extensão, a saber: é concedido 
desconto de 25% para alunos e professores e de 50% para alunos, ex-alunos e professores da própria instituição. 

Plano de ensino do curso 

Ementa  
 

A situação de Agostinho na Antiguidade Tardia e no Império Romano cristianizado. Introdução a 
conceitos fundamentais da obra de Santo Agostinho. Exegese bíblica, exegese de si e do mundo 
nas Confissões. Transcendência e presença de Deus. A imagem de Deus no proêmio das Confissões. 
Exercícios de inteligência da fé. Teologia apofática. Escuta ou audição da voz divina. Interioridade e 
presença divina. Portanto, o curso realizará uma introdução à obra de Santo Agostinho, com des-
taque para as Confissões. Num primeiro momento, situaremos sua obra no contexto tardo-antigo 
do Império romano cristianizado e estudaremos alguns de seus principais conceitos, tais como: fé e 
razão, natureza humana e queda, mediação e graça, mal físico e mal moral, signo e significado, 
interioridade e transcendência. Em um segundo momento, analisaremos em filigrana cada um dos 
seis parágrafos do proêmio das Confissões, para investigar a profusão literária, filosófica e teológica 
da escrita agostiniana, suas concepções de exegese bíblica, de imagem de Deus e do homem, de 
linguagem, de inteligência da fé etc.  

http://lattes.cnpq.br/4056703491458554
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Objetivos 

▪ Desenvolver habilidades de leitura e interpretação de textos filosóficos; 
▪ Reconstruir teoricamente argumentos filosóficos e teológicos; 
▪ Entender os limites da linguagem humana para tratar de Deus; 
▪ Compreender exercícios de inteligência da fé; 
▪ Analisar o estatuto racional da fé em Agostinho; 
▪ Investigar a exegese agostiniana. 

Metodologia 
de Ensino 

Aulas expositivas com reconstrução teórica de movimentos argumentativos, com handouts impres-

sos disponibilizados aos alunos ou projetados por Datashow. 

 
 
Programa das 
aulas 

 
 

Aula 1: A situação de Santo Agostinho na Antiguidade Tardia e no Império Romano cristianizado. 
Introdução a conceitos fundamentais da obra agostiniana. A imagem de Deus e do homem no 
proêmio das Confissões (I, i-ii); 
 

Aula 2: Exercícios de inteligência da fé, teologia apofática, escuta da voz divina no proêmio das 
Confissões (I, iii-vi). 

Bibliografia 
básica  
 

1. AGOSTINHO. Confissões. Trad. Lorenzo Mammì. São Paulo: Penguim Companhia das Letras, 
2017. 

2. NOVAES, M. “As Confissões como elogio do diálogo”. Discurso, v. 49, n. 1, 2019, p. 7-29. 
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/discurso/article/view/159272 (Acesso em 
24/02/2021). 

3. SILVA FILHO, L. M. da. Como ler Santo Agostinho: terapia da alma e felicidade. São Paulo: Pau-
lus, 2021. 

Bibliografia 
complementar 
 
 

1. GILSON, É. Introdução ao estudo de santo Agostinho. Trad. Ayoub, C. N. A. São Paulo: Discurso 
Editorial; Paulus, 2006. 

2. MAMMÌ, L. “Criação do mundo e consciência de si em Confissões, XIII, 1-3”. Doispontos:, vol. 
18, n. 1, 2021, p. 35-48. DOI: http://dx.doi.org/10.5380/dp.v18i1.75934 (Acesso em 
27/02/2022). 

3. NOVAES, M. A razão em exercício: estudos sobre a filosofia de Agostinho. São Paulo: Pau-
lus/Discurso Editorial, 2009. 

4. ___________. “O herói e o forasteiro: narração e metafísica nas Confissões”. Dissertatio, volu-
me suplementar 10, 2020, p. 207-228. Disponível em: 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/dissertatio/article/view/20599/12744 (Acesso 
em 24/02/2021). 

5. SILVA FILHO, L. M. da. “Nota sobre o estatuto da dialética e a emergência da vontade em Agos-
tinho”. Ética e Filosofia Política, v. II, 2018, p. 143-156. DOI: https://doi.org/10.34019/2448-
2137.2018.17863 (Acesso em 27/02/2022). 
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