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La raison triomphante se donne pour tâche de substituer au monde vécu, dans son
incohérence, dans son opacité sensible, dans sa coloration passionnelle, le monde
intelligible d´un univers du discours. Le réel, dans tous les domaines, doit faire place
au vrai. La démythisation entraíne non seulement la déchéance des fabulations
imaginatives, mais encore le rejet de l´affectivité, comme aussi la méfiance
systématique vis-à-vis du sensible. L´esprit ne peut prendre appui que sur l´esprit.
C´est-à-dire que l´intellectualisme se donne pour tâche de mettre au point une
ontologie sans présupposé, une vérité qui ne soit pas vérité d´autre chose que de soi,
consacrant le triomphe de la forme1 (GEORGES GUSDORF, 1953, p. 163).

1

A razão triunfante se dá à tarefa de substituir o mundo da experiência vivida, em sua incoerência e opacidade
sensível, em um matiz emocional através do mundo inteligível, o mundo do discurso. Aí, o real em todos os
seus domínios, deve ser substituído pelo verdadeiro. Esta desmitificação implica não somente a decadência das
fabulações inventivas, mas a rejeição da afetividade, como também a desconfiança sistemática em relação ao
sensível. O espírito já não pode se apoiar se não em si-mesmo; significa dizer que o intelectualismo se dá à
tarefa de desenvolver uma ontologia sem pressuposto, uma verdade que não é de outra cousa a não ser de si
própria, consagrando triunfo à forma.
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Verba
excipere

Avgvstinianae Opus
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DGn
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EPs
SRt

Contra Academicos Libri tres
Contra Felicem Manichaevm Libri dvo
Contra Faustvm Manichaevm Libri triginta tres
Contra Iulianvm haeresis Pelagianae defensorem Libri sex
Contra Secvndinvm Manichaevm Libri Vnvs
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De Beata Vita Libri Vnvs
De Bono Vidvitatis Libri Vnvs
De Civitate Dei contra Paganos Libri viginti dvo
Confessionvm Libri tredecim
De Doctrina Christiana Libri quatvor
De Dvabvs Animabvs Contra Manichaeos Libri Vnvs
De Dialectica
De Dono Perseverantiae Liber Vnvs
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De Fide et Symbolo Libri vnvs
De Genesi contra Manichaeos Libri dvo - Admonitio
De Genesi ad Litteram Libri dvodecim
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De Moribvs Manichaeorvm
De Magistro Libri Vnvs
De Natvra Boni Contra Manichaeos Libri Vnvs
De Natura et Gratia Libri Vnvs
De Nvptiis et Concvpiscentia Libri dvo
De Ordine Libri dvo
De Peccatorvm Meritis et Remissione et De Baptismo Libri tres
De Quantitate Animae Libri Vnvs
De Retractationvm Libri dvo
De Trinitate Libri quindecim
De Vera Religione Libri Vnvs
De Correptione et Gratia Liber Vnvs
In Evangelivm Ioannis tractatvs centvm viginti quatvor
Regvla Ad Servos Dei
Soliloquiorvm Libri dvo
Enarrationes in Psalmos
Sermones e Retractationvm
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PRIMORDIVM

A coeva pesquisa apresenta, perspicuamente, veemências de conceitos sobre o bem
e o mal segundo obras de Aurelio Avgvstinvs, em contra ponto com conceitos outros,
maiormente de Paul Ricœur (1913-2005) e de Leszek Kolakowski (1927-2009), com
pressuposições em um combinado de esboços distanciados entre si de mil e quinhentos anos,
dos quais o esclarecimento visa atar fios, que munem condições à compreensão conjugada
das obras: Avrelivs Avgvstinvs Confessionvm; L´homme Faillible sur L´Philosophie de La
Volonté II – L´étude sur la Finitude et Culpabilité, et la Symbolique du Mal du Ricœur; e
Horror Metafísico e La Présence du Mythe de Leszek Kolakowski, sem obstar obras e
autores outros, recorrentes à filosofia reflexiva, onde existe sempre mais que o eclodido.
A análise de Confessionvm de Avgvstinvs recai em uma realidade constituída a
partir de si, em seu tempo e espaço, no que mais lembra o formalismo do giro copernicano
da filosofia transcendental de Immanuel Kant (1724-1804), pelo qual o sujeito
transcendental cria um mundo para habitá-lo, mas sempre a partir de um orbe que lhe é
disponibilizado a priori. O homem, para conhecer o mundo o faz através de suas próprias
estruturas mentais, que moldam os dados que ele recebe do mundo exterior, embora ele não
seja mero receptor, mais é um construtor de imagens que lhe aparecem à mente. Para Kant,
um objecto em si é incognoscível, mas quando a mente humana reconfigura seus dados por
meio de estruturas internas, esse objecto adquire a entidade conhecida, ou seja, o mundo é
como aparece à mente do homem que se propõe conhecê-lo. Da mesma forma que Copérnico
colocou o sol, ao invés da terra como centro do universo a teoria kantiana coloca o sujeito
do conhecimento e seu acto de conhecer no núcleo dessa temática, onde ocupa um lugar
central e ativo em especulações sobre o acto de conhecer. Essa foi a reviravolta copernicana,
que aplicada à Confessionvm (397-401) apresenta um relato vivido de Avgvstinvs, posto que
o Rector, à época, reportasse o que era, o que estaria sendo e o que seria, como já antecipara
na exposição de sua interioridade em Soliloquiorum (386).
Ao se delimitar por este pressuposto, esta pesquisa intenta apresentar a objetividade
de um mundo que o hiponense construiu, dentro da experiência que lhe era possível, posto
que o mundo noumênico, consoante Kant, ele não pudesse conhecer; vê Confessionvm como
uma das cardinais na magna opera avgvstiniana e, uma excecional lapis philosophorum de
valores intervenientes do Rector, a envolver a filosofia christã e a teologia filosófica.
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À época do apóstolo Pavlvs, catequizar a partir do Christo crucificado, se constituia
de uma aporia para os judeus que ainda aguardavam sinais divinais e, representava uma
insanidade para os gregos que iteravam a sabedoria. Os filhos da Grécia, então berço da
civilização ocidental, relutavam em aceitar qualquer sapiência no verbo crucificado; tinham
que seus ensinos seriam incoerentes quando confrontados com a escola dos mestres gregos,
enquanto que para os judeus a palavra arfada na cruz seria insipiente, posto esperassem um
salvador armipotente que os libertasse do jugo romano e, não um messias crucificado.
A resposta christã incluía a intuição da anterioridade e da superioridade do bem
sobre o mal e, justificava o sacrifício de Christo, como a salvação definitiva a permitir ao
homem viver as mazelas da vida, na esperança final da recompensa, posto nela se encontrar
a consolação na imagem de que o próprio Deus sofreria e que a Aliança, além dos aspectos
conflituosos, culminaria no arrefecimento das dores de Christo. A linguagem da Cruz seria
a loucura para os ímpios, mas para aqueles que fossem salvos, representaria a força divina.
Assim, para os christãos a salvação dependeria da graça de Deus, estigmatizado no sangue
do filho derramado em sua crucificação, na forma como Pavlvs expõe ao citar a perversa
tendência humana, em medir a revelação de Deus pelos padrões da sabedoria humana; aquilo
que o apóstolo assentou chamar de “A loucura da Cruz”:
[...] verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est his autem qui salvi fiunt id
est nobis virtus Dei. Est scriptum est enim perdam sapientiam sapientium et
prudentiam prudentium reprobabo. Ubi sapiens, ubi scriba, ubi conquisitor huius
saeculi nonne stultam fecit Deus sapientiam huius mundi nam quia in Dei sapientia
non cognovit mundus per sapientiam Deum placuit. Deo per stultitiam
praedicationis salvos facere credentes quoniam et Iudaei signa petunt et Graeci
sapientiam quaerunt, nos autem praedicamus Christum crucifixum; Iudaeis quidem
scandalum gentibus autem stultitiam ipsis autem vocatis Iudaeis atque Graecis,
Christum Dei virtutem et Dei sapientiam quia quod stultum est Dei sapientius est
hominibus et quod infirmum est Dei fortius est hominibus2 (m.t.) (I Cor: 1:18, 24).

À época o mal implicaria a efusão de sangue, o mito Crvor Dei em sacrifício
penitencial de remissão, a imolação do ritual hebraico em holocausto por conta de pecados:
« [...] qui dilexit nos et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo »3 (m.t.) (Ap: 1.5).

2

[...] a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que forem salvos, para nós, será a
força divina. Está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos judiciosos. Onde está o
sábio? Onde está o erudito? Onde estão os questionadores deste mundo? Acaso, por loucura, Deus não declarou
a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com sua sabedoria não reconheceu a Deus, na sabedoria divina,
aprouve a Ele salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos
reclamam a sabedoria, mas nós pregamos o Christo cruxificado, escândalo para os judeus e demência para os
pagãos; mas, para os eleitos, quer judeus, quer gregos, é a força e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus
é mais sábia que os homens e, a fraqueza de Deus é mais forte que os homens.
3
Aquele que nos ama e, que lavou nossas iniquidades com o seu sangue...
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Leszek Kolakowski (1988) sobre o Crvor Dei expressou:
Nossas pobres ferramentas conceituais talvez pudessem ser novamente ajudadas por
fantasias mitológicas. Em muitos mitos cosmológicos arcaicos, o universo emerge
de um deus primitivo que é torturado brutalmente, um deus-mártir que se sacrifica
no acto da criação. O cosmos se torna Crvor Dei, o sangue de Deus, resultante de
seu infinito sofrimento auto punidor. Esta autoimolação divina explica a origem do
cosmos tendo como custo a imutabilidade do Creador (1988, p. 48).

Nesse princípio que envolve a teologia da Cruz reside uma transmutação da
lamentação, por onde se renuncia ao desejo de ser recompensado por virtudes e, se regozija
no desejo de ser libertado pelo sofrimento através do Crvor Dei. Biblicamente, consolidouse a ideia de que os homens seriam escravos do pecado e condenados à separação eterna de
seu Creador e, somente redimidos por um tributo pago com o Yeshua Ben Yousef Crvor
Carnis, o sangue deitado em sofrimento como estipêndio à liberdade da escravidão eterna
do pecado. No entanto, o mito do Crvor Dei ricœuriano segue vicissitude outra e oposta, no
que se constitui o ponto axial desta pesquisa, apoiada em Ricœur que ao se falar de sangue,
expõe uma altercação entre interpretações distintas para sangue ermo e para sangue
derramado. Ricœur entende que sangue isoladamente significa o movimento que dá a vida,
representada em suas múltiplas manifestações e, que a redenção não poderia ser um termo
sacrificial, tampouco agonia e morte poderiam ser elementos salvíficos da humanidade
(RICŒUR, 2012, p. 50).
René Girard (1923-2015), filósofo, historiador francês, conhecido como o Darwin
das Ciências Humanas, sobre o sacrifício humano comenta:
O sacrifício seria o intermediário entre a religião e todas as culturas, que são
sacrificiais num certo plano. Basta vermos instituições ligadas às formas de
hierarquia, as quais exigem formas de disciplinas ou deixariam de funcionar: estas
são sempre derivadas do sacrifício. Tento mostrar a forma pela qual o sacrifício se
transformou em justiça. Quando se sacrificou uma vítima qualquer, muitas vezes e
de preferência um inocente, decidiu-se sacrificar o culpado, e só uma instituição
muito forte pode fazer isto, porque as instituições arcaicas têm medo de sacrificar o
culpado; seria um convite à vingança. Pelo contrário, o sacrifício se dirige para o
assassinato de indivíduos que não têm qualquer relação directa com a situação
considerada, o que, aos nossos olhos, se faz muito mais injusto (GIRARD, 2009,
p.16).

Georges Gusdorf cita o fenômeno da Cruz como uma hermenêutica divinatória: «
Le signe de la croix prolonge et actualise pour le fidèle l´histoire et le sacrifice du Christ »4
(m.t.) (GUSDORF, 1953, p. 23).

4

O sinal da Cruz amplia e atualiza a fidelidade histórica ao sacrifício de Christo.
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Paul Ricœur interpreta estes dois vocábulos, o Crvor Dei, como referência ao
sangue de Deus e, adiciona a perspectiva de Lezek Kołakowski, quando ele, Ricœur, entende
que, isoladamente, o sangue divino indicaria o movimento que dá a vida ao mundo.
Kolakowski (1988) ao tratar das dificuldades da filosofia ao longo de sua história, intentou
distinguir o real do irreal, o verdadeiro do falso e, o bem do mal, ao afirmar:
Num dado momento, porém, os filósofos têm que encarar e lutar contra um fato
simples, doloroso e inegável, entre as questões que sustentaram a vida da filosofia
européia por dois milênios e meio, onde nenhuma tenha sido resolvida
satisfatoriamente; todas permanecem controversas ou invalidadas por decreto dos
filósofos. Ser nominalista ou antinominalista hoje é culturalmente e intelectualmente
tão possível quanto no século XII; acreditar ou não acreditar que alguém possa narrar
fenômenos na essência, é tão admissível quanto o foi na Grécia Antiga e, o mesmo
seria pensar que a distinção entre o bem e o mal seja uma convenção incerta ou que
esteja embutida na ordem das cousas (g.m.) (KOLAKOWSKI,1988, p. 08).

Esse escopo se faz assaz crível à obra de Soliloquiorum de Avgvstinvs se lhe
acrescer a ipseidade ricœuriana, assentada nas dimensões pré-predicativas da identidade
avgvstiniana, na forma como especifica Étienne Gilson: « Ainsi la verité par essence n´est
en accord avec rien d´autre qu´elle-même, elle n´énonce rien d´autre qu´elle-même, mais
elle est, et ce qu´elle est, c´est cela qu´elle énonce »5 (m.t.) (GILSON, 1983, p. 160).
Avgvstinvs, arconte da helenização do Christianismo primitivo, em Confessionvm
balouça entre sua autobiografia, a filosofia e a teologia; pensa e problematiza a condição
humana, ao buscar respostas sobre o que seria o homem e à instigante questão que o
mitigava: Crescei e multiplicai-vos! Que grande mistério carrega o homem?
Sed quid est hoc et quale mysterium est? Ecce benedicis homines, o Domine, ut
crescant et multiplicentur et impleant terram. Nihilne nobis ex hoc innuis, ut
intellegamus aliquid? Cur non ita benedixeris lucem, quam vocasti diem, nec
firmamentum caeli nec luminaria nec sidera nec terram nec mare? Dicerem te, Deus
noster, qui nos ad imaginem tuam creasti, dicerem te hoc donum benedictionis
homini proprie voluisse largiri, nisi hoc modo benedixisses pisces et coetos, ut
crescerent et multiplicarentur et implerent aquas maris, et volatilia multiplicarentur
super terram. Item dicerem ad ea rerum genera pertinere benedictionem hanc, quae
gignendo ex semetipsis propagantur, si eam reperirem in arbustis et fructetis et in
pecoribus terrae. Nunc autem nec herbis et lignis dictum est nec bestiis et
serpentibus: " Crescite et multiplicamini ", cum haec quoque omnia sicut pisces et
aves et homines gignendo augeantur genusque custodiant6 (g.m.) (m.t.) (DCf, Liber
XIII – 24.35).
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Dessa maneira a verdade na sua essência está de acordo com nada mais do que seria ela-mesma; ela nada
enuncia além dela mesmo; mas ela existe e o que ela consiste, será aquilo que ela enunciar.
6
Mas o que seria isto e que mistério é este? Bendiz os homens, meu Senhor, para que eles cresçam e se
multipliquem, preenchendo a terra. Com isto, não desejaries nos dar algo a entender? Por que não abençoaste
a luz, a que chamastes de dia, tampouco consignou o céu nem o luminar 6, nem os astros, nem a terra, nem os
mares? A ti, nosso Deus, eu diria que nos criaste à tua imagem, diria propriamente que até concedestes de
forma pródiga esta benção aos homens, se não pelo fato de tivesses igualmente abençoado peixes e cetáceos,
para que também crescessem e se multiplicasse para encher as águas do mar, como também os pássaros para
que se multiplicassem sobre a terra. Igualmente eu diria às cousas geradas estas mesmas benevolências, como
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O Doutor da Graça, como o chamava o filósofo e teólogo neerlandês
Cornelivs Otto Jansennivs (1585-1638), de quem procedeu a magnifica obra póstuma
intitulada Avgvstinvs7, publicada em 1640, afirmou que em Confessionvm o Rector mais
revelou as misérias de sua humanidade, declinada em iniquidades e transgressões à lei divina
christã, para daí se abeberar em experiências espirituais que o levaram a deparar a via à
felicidade e, assim louvar a Deus em reverências, com o intuito de que o Creador8 abrandasse
seu agastado coração, ao se aperceber do amor que o rector lhe dedicava.
Em consonância a Avgvstinvs e as suas Confessionvm, esta pesquisa analisa,
contrapõe e inventaria primacialmente o modo pelo qual Paul Ricœur disserta
hermeneuticamente sua Philosophie de la Volonté, em um percurso intelectual entre as
décadas de 1940 e 1950, onde procede a uma espécie de contaminatio da fenomenologia de
Edmund Husserl (1859-1938) com a hermenêutica de Hans-Georg Gadamer (1900-2002) e
de Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834), ao utilizar o método de análise
fenomenológico aos objectos moventes do querer, da vontade e a seus fenômenos, o que
envolve a decisão, a ação voluntária, a liberdade e a ação involuntária. Ricœur, em um
segundo andamento, caracteriza as imbricações de ambas as obras, a partir do
estabelecimento das delimitações conceituais da opus avgvstiniana com a hermenêutica, aqui
tomada em sentido de sua implicação na problemática central desta pesquisa a envolver
l´homme faillible et la symbolique du mal, a fim de suster a análise da identidade narrativa
das reflexões de Avgvstinvs, mormente em Confessionvm:
[...] sic creaturam tuam finitam te infinito plenam putabam et dicebam: "Ecce Deus
et ecce quae creavit Deus, et bonus Deus atque his validissime longissimeque
praestantior; sed tamen bonus bona creavit; et ecce quomodo ambit atque implet ea:
ubi ergo malvm et unde et qua huc irrepsit? Quae radix eius et quod semen eius? An
omnino non est? Cur ergo timemus et cavemus quod non est? 9 (m.t.) (DCf, Liber
VII – 5.7).
nas árvores frutíferas derivadas de sementes, como da mesma forma nos arbustos e animais da terra. Agora,
por outro lado, não foi dito à relva e à lenha, tampouco às feras e às serpentes: “cresçam e se multipliquem” e,
não obstante todas essas creações se multipliquem pela procriação, como ocorrem com peixes, pássaros e
homens e, assim tem conservado seu gênero.
7
O livro Augustinus de Jansenius sofreu forte perseguição da Inquisição, que proibiu a sua leitura em 1641 e,
em 1643 o papa Urbano VIII, condenou o livro em sua bula In eminenti.
8
Observação contida na contracapa de todos os livros de Huberto Rohden: Creador com “e”, do latim credere,
significando crear a partir do nada, o que diferencia do criador em português, onde o criar tem a conotação de
transformação, criar algo a partir de outra substância (in ROHDEN, prefácio de Filosofia da Arte, Ed Martin
Claret, 2007).
9
Assim é que eu concebia a tua creação finita, cheia de ti, infinito e, dizia: “Eis aqui Deus, e eis aqui as cousas
que Deus criou; Deus é bom, imenso e infinitamente mais excelente que suas criaturas; e, como Eleé bom, fez
todas as cousas boas; vede como as abraça e protege! Onde está, pois, o mal? De onde e por onde conseguiu
penetrar no mundo? Qual é a sua raiz e sua semente? E se tememos em vão, o próprio temor já é certamente
um mal que atormenta e espicaça sem motivo nosso coração; e tanto mais grave quanto é certo que não há
razão para temer.
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O Rector visa o homem em seu cerne, na perspectiva de um pseudo absoluto que
deparasse o Absoluto, na expectativa de transcendência de sua própria finitude. Avgvstinvs
sabia qual a raiz que vicejaria o mal, como também sabia que somente Deus preencheria o
seu vazio, deparado de uma vida vivida em aventuras que envolviam a concupiscência da
carne e, a cobiça de bens materiais anelados a prazeres sensuais, como também sabia que a
lacuna deparada em sua vida só seria suprida pela fé, a mesma que tocou Abraão e, que o
levou a ser reverenciado por judeus, muçulmanos e christãos e por isso, a Sagrada Escritura
o chamaria de Pai daqueles que tem fé: « [...] quomodo ergo reputata est in circumcisione an
in praeputio non in circumcisione sed in praeputio et, signum accepit circumcisionis
signaculum iustitiae fidei quae est in praeputio ut sit pater omnium credentium per
praeputium ut reputetur et illis ad iustitiam »10 (m.t.) (Rm: 04 – 10,11).
René Girard, dos mitos, afirma:
Encontramos exactamente o mesmo processo no christianismo; uma comunidade
inteira, os sacerdotes do Sinédrio, Pilatos e mesmo Herodes, em Lucas, quer que a
vítima morra, nem que fosse apenas para desfrutar do espectáculo da sua morte.
Assim, nos Evangelhos vemos a reformulação do linchamento, e é a vítima desse
linchamento que é divinizada. Eis, por outro lado, a razão por que os antropólogos
da “grande époque”, que eram todos anti-christãos, puderam dizer que os mitos e o
christianismo eram semelhantes e, que o erro dos christãos foi o de tomarem mais
um mito pela verdade. Este religiocentrismo é uma forma de etnocentrismo
(GIRARD, 2009, p. 08).

Ricœur (2008), enfaticamente, indica Avgvstinvs como o responsável pela
elaboração clássica do conceito de originale pecatvm e, de sua introdução no depósito
dogmático da Igreja, ao reformular conceitos que envolveram a querela antipelagiana:
Pelagivs, deste modo, estava na linha recta do que se poderia chamar contingência
do mal, que vimos que é e, permanece um tema bíblico autêntico: “Proponho-te a
vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois a vida”. O que Pelagivs
traduz por libertas ad peccandum et ad non peccandum. Para tal voluntarismo,
levado até um contingentismo coerente, o naturale peccatum interpretado como
culpabilidade herdada, não pode significar senão uma recaída no Manicheismo:
“Nunca te lavarás jamais dos mistérios de Manes”, dirá mais tarde o bispo Juliano
de Eclana a Avgvstinvs (RICŒUR, 2008, p. 15).

Avgvstinvs, ante a necessidade de encontrar razões que justificassem suas mazelas,
busca-as em fantasias mitogênicas, a qual toma-a como verdade, primeiramente ao dar luz
ao originale pecatvm; de forma mais concisa fundou a teologia da causa e efeito, em que o
primeiro rebate se deu com a sexualidade representada no mito adâmico. Para Jacqueline
10

Quando ela lhe foi imputada? Antes ou depois de sua circuncisão? Não depois, mas antes, e depois recebeu
este sinal como o sêlo da justiça que obtivera pela fé antes de ser circuncidado; depois se tornou o pai de todos
os incircuncisos que créem, a fim de que tabém a estes seja imputada a justiça.
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Amati-Mehler et all, enquanto uma definição formal do mito revela suas limitações na
incapacidade de especificar a natureza mesma do objecto, uma definição baseada numa
teoria interpretativa universal, dentro de uma posição existencialista, configura-se como uma
tautologia: o objecto movente coincide com a teoria. Os acontecimentos narrados fazem
parte de uma estrutura que vislumbra uma relação entre mito e temporalidade, que faz
referência simultaneamente ao passado, ao presente e ao futuro, uma duplicidade que é
histórica e a-estórica (AMATI-MEHLER, 2005, pp. 37, 38).
Ricœur inspirado em obras de Jean-Paul Charles Aymard Sartre e, de Maurice
Merleau-Ponty, agiu enquanto filósofo e também como antropólogo, ao apontar o problema
da falibilidade do homem, a expor a porta pela qual o mal adentra o mundo; por segundo
apresentou questões suscitadas na hermenêutica do mal, cuja revelação enigmática implica
a poiética da vontade. Em seu estudo sobre o mal, Ricœur apresenta o carácter limitado deste
problema na argumentação da teodicéia e, procura a medida da amplitude e da complexidade
do tema, através da fenomenologia da vida vivida e do fenômeno do mal, ante sua posição
de enigma a inferir na ação dos homens e de seus sentimentos, questão que se distingue da
referência ao próprio pecado e à culpabilidade, ao coligir com a dessemelhança de princípio:
“Não se leva em conta que a tarefa de pensar Deus e de pensar o mal perante Ele, pois esta
pode não estar esgotada através de nossos raciocínios, de acordo com a não contradição e,
com a nossa inclinação para uma totalização sistemática” (RICŒUR, 1988, p. 22).
Ricœur, sob a ótica da teodicéia christã, transpôs abstrações metafísicas e insensatas
sobre o mal e a liberdade, transversalmente à percepção do mal como sofrimento humano;
para tanto induziu a ideia de liberdade adentro a de libertação e, assim instaurou o homus
capior, como sujeito de ação ética e política a esmorecer o sofrimento, em oposição à
submissão ao debate metafísico sobre o mal enquanto uma ausência absoluta, com a qual o
ser humano não está acostumado e, consoante à contumaz busca pela liberdade veraz, o que
aqui se vindica a Confessionvm de Avgvstinvs, como a que revela sua pilhagem:
Quid ergo in illo furto ego dilexi et in quo Dominum meum vel vitiose atque
perverse imitatus sum? An libuit facere contra legem saltem fallacia, quia potentatu
non poteram, ut mancam libertatem captivus imitarer faciendo impune quod non
liceret tenebrosa omnipotentiae similitudine? Ecce est ille servus fugiens dominum
suum et consecutus umbram. O putredo, o monstrum vitae et mortis profunditas!
Potuitne libere quod non licebat, non ob aliud, nisi quia non licebat? 11 (m.t.) (DCf,
Liber II – 6.14).
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Logo, o que teria eu amado naquele furto, pelo qual imitei, viciosa e perversamente, o meu Senhor? Acaso
teria sido o gosto pela ação da fraude contra a vossa lei, posto não pudesse imitá-lo ao agir pela força e, assim
me tornei cativo de uma simulação que implicava a falsa liberdade, ao perpetrar impunemente aquilo que me
era interdito; que representação tenebrosa de tua onipotência? Eis-me aqui como aquele servo que, mesmo ao
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Para a rapinagem de Avgvstinvs, compete Guilhem Causse12, o qual busca definir a
hermenêutica da obra Le volontaire et l 'involontaire de Ricœur, aonde o autor assume que
vivências afetivas e volitivas não se baseiam em representações, mas sim em realidades
primevas constituídas pelo homem, dado que não se possa pensar a total ausência volitiva
sem que também ausente esteja a subjectividade própria. A total ausência volitiva implicaria
também a ausência do ser homem constituído no mundo:
La philosophie de la volonté est la première grande œuvre de Paul Ricœur, publiée
en deux volumes : Le Volontaire et l’Involontaire (1950) et Finitude et Culpabilité
(1960), composé de L’Homme faillible et de La Symbolique du mal. Cet ouvrage
est fondamental pour comprendre la suite de son œuvre, autant pour les questions
qu’il ouvre que par la manière dont il les prend en charge. Le Volontaire et
l’Involontaire, dont l’objet est une phénoménologie de la volonté, s’ouvre sur une
question qui ne cessera de retentir : comment comprendre l’homme – et le monde
dans lequel il vit et agit – alors qu’il y a le mal, cette réalité qui saute aux yeux mais
qui n’est jamais vraiment compréhensible ? Comment affirmer la liberté de l’homme
sans nier la servitude où sa culpabilité l’enferme ? Comment offrir une
anthropologie honorant un homme originellement bon sans ignorer la radicalité du
mal ? Par des distinctions et une élaboration délicate et attentive, il va donner une
vision de l’homme et du monde qui ne soit ni désespérée ni naïvement optimiste. À
cet homme, il proposera des ressources pour que la bonté originelle transparaisse
davantage en lui et dans le monde13 (CAUSSE, Cours de la Histoire de la
philosophie, 2016-2017).

O tema do mal em Paul Ricœur centrou os dois volumes da Philosophie de la
Volonté, os quais contém estudos sobre a simbólica do Mal interpretada e, nos quais Ricœur
intenta hierarquizar e decifrar o sentido filosófico dos mitos do mal, em especial nas matérias
que trata de la finitude et culpabilite, l´homme faillible e, la symbolique du mal, pour alle le
volontaire et l´involontaire, onde o filósofo gaulês busca compreender e articular seu
projecto inacabável, ou sempre por se refazer.

fugir de seu senhor, o seguiu através de sua sombra (referência ao livro de Job VII:2: [...] sicut servus desiderat
umbram [...] (Os escravos desejam a sombra...). Óh podridão! Óh anomalia da vida e abismo da morte! Como
pôde me agradar o ilícito, e não por outro motivo, que não por me ser ilícito?
12
Guilhem Causse, jesuíta, doutor em filosofia, leciona no centro Sèvres, Faculdades Jesuíta de Paris.
Workshop sobre o pensamento e a hermenêutica de Paul Ricœur, philosophe de la volonté à l’épreuve du mal.
Cengtre Sèvres – Paris, Facultés Jésuites. 35 bis, rue de Sèvres – 75006, PARIS.
13
A filosofia da vontade é a primeira grande obra de Paul Ricœur, publicado em dois volumes: O Voluntário
e o Involuntário (1950) e, Finitude e Culpa (1960), ambos contemplando O homem falível e A Simbólica do
mal. Este livro é essencial para entender a sequência do seu trabalho, tanto para as questões que ele levanta
quanto a forma pela qual abordas os problemas. No Voluntário e Involuntário, cujo objecto é uma
fenomenologia da vontade, abre-se uma questão de contínuo ressoar: Como entender o homem e o mundo em
que vive e atua, não obstante a existência do mal, uma realidade óbvia, mas nunca realmente compreensível?
Como afirmar a liberdade do ser humano sem negar sua servidão em face da culpa que o aprisiona? Como
propor uma antropologia homenageando um homem originalmente bom sem ignorar a natureza radical do
mal? Por distinções e uma cuidadosa e delicada preparação, da-se uma visão de homem e de mundo que não é
uma desesperança tampouco algo ingenuamente otimista. A este homem, ele (Ricœur) irá propor expedientes,
tal que a bondade original seja refletida muito mais nele e no mundo.

13
Le volontaire et l'involontaire define o projecto Ricœuriano de La Philosophie de
la Volonté que aborda a questão da ação voluntária no interior da fenomenologia, na
interligação das essências puras do acto volitivo, com a existência corpórea e temporal da
subjeclividade humana, através da fenomenologia existencial, que tem a existência como
uma busca visceral de sentido, enquanto um processo distendido no tempo e, no qual ocorre
a substanciação da experiência de sentido.
Da obra Philosophie de la Volonté em Ricœur, Maurice Nédoncelle escreveu:
Vouloir, c'est 1° décider; 2° mouvoir le corps; 3° consentir. Cette formule
énigmatique résume le livre. Mais chaque partie est un monde : la décision met len
cause un projet, nous l'impute, le rend historique par des motifs et des valeurs.
Mouvoir le corps, c'est se référer à des pouvoirs et à des organes : nous voici devant
Ies redoutables questions de l'automatisme, de l'émotion, de l'habitude et de l'effort.
Consentir, enfin, c'est se rendre compte qu'il y a un involontaire absolu : caractère,
inconscient, organisation vitale ... et que nous sommes dans une situation (par
exemple, celle d'être nés) dont notre vouloir ne peut pas plus s'affranchir que se
contenter. En cette triple série de recherches, M. Ricœur développe l'unie de ses
idées maîtresses, qu'il appelle la réciprocité du volontaire et de l'involontaire : seul
est intelligible pour lui le rapport du volontaire et de l'involontaire; nous partons du
premier, mais nous ne pouvons le comprendra que par les motifs et les assises du
second. Celui-ci est incompréhensible en soi et ne se laisse atteindre
phénoménologiquement que par la signification dont le vouloir le penetre 14 (m.t.)
(NÉDONCELLE, 1951, p. 331).

Ricœur procede em contraponto à hermenêutica filosófica, porém constata que o
fenômeno da ação involuntária é fugidío ao próprio método fenomenológico, o que por vezes
dela faz ininteligível. Le volontaire et l 'involontaire se desenvolve em três actos: o primeiro
ligado a ação que envolve a decisão e, os motivos que levam a decisão, o segundo que estuda
o agir, que leva à moção voluntária e os poderes para tanto e, o terceiro que analisa o acto
volitivo no eidós que leva do consentimento à necessidade.
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Desejar algo implica primeiro decidir, depois mover o corpo e, finalmente consentir. Esta fórmula enigmática
resume o livro (Philosophie de la Volonté de Paul Ricœur). Mas cada parte é um mundo: a decisão coloca em
causa um projecto, cujos motivos nós imputamos como valores históricos. Mover o corpo se refere aos poderes
orgânicos e, aqui estamos frente a três questões formidáveis de automatismo, de emoção, de hábito e de esforço.
Consentir, finalmente, é perceber que não existe um absoluto involuntário: característico, inconsciente, de vital
organização... e, que estamos em uma conjuntura (por exemplo, daquilo que aparece) e, do qual nossa vontade
não tem como se conter. Para esta tripla série de pesquisa, Mr. Ricœur desenvolveu a unificação de suas ideias
matrizes, que ele denominou de a reciprocidade do voluntário e do involuntário, para ele só entendível a partir
do relato do voluntário e o involuntário; nós inciamos com o primeiro, mas só entendemos suas razões e
fundamentos a partir do segundo. Isto seria incompreensível em si ao não se prender a atender
fenomenologicamente a significação e o valor que lhe compete.
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MÈTHODOLOGIE

A metodologia empregada na análise desta pesquisa foi bibliográfica com a
aspiração de ser qualitativa, ao priorizar, quando possível, o método fenomenológico de
investigação em relação ao dedutivo e ao indutivo, ao se ocupar com a descrição da
experiência, tal como ela se abancava ao se constituir:
[...] trata-se de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não
pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e, a atribuição de
significados são atividades básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer
o uso de métodos e técnicas estatísticas (SILVA E MENEZES, 2001, p. 20).

Segundo André Dartigues (1992), à utilização do método fenomenológico em
pesquisa é recomendado, quando da pretensão de escandir a vida vivida de determinado
agente, sobretudo quando retrata a experiência pela qual ele vive o mundo do cotidiano, onde
atua e realiza seu projecto de vida singular; é o esbater de si em si-mesmo, como totalidade
daquilo que está ante a extensividade do transcorrer de uma vida, no que reflete a experiência
vivida tanto de Avgvstinvs quanto de Ricœur e Kolakowski.
De suas Investigações Lógicas, Edmund Husserl afirmou que a Fenomenologia é a
intuição primeira da consciência:
[...] uma zona neutral de investigação, onde as ciências têm raízes [...]. A
fenomenologia nunca se orienta pelos fatos (externos ou internos), mas pela
realidade da consciência, isto é, para aquilo que se manifesta imediatamente na
consciência, alcançada por uma intuição, antes de toda reflexão ou juízo (HUSSERL
in Ribeiro Jr., 1991, pp. 24, 25).

Para D. A. Moreira (2002), essa intuição inclui todas as formas pelas quais o mundo
se apresenta à consciência, o que alude estar consciente de implicações deparadas de
quaisquer espécies de sentimentos, no que bem reflete Confessionvm:
Significa o aparecimento do que verdadeiramente é tão manifesto que exclui a
possibilidade de dúvida e erro; a evidência é um critério de verdade, de certeza. Para
Husserl, vai haver evidência sempre que exista uma adequação completa entre o
intencionado e o dado, quando ocorre o “preenchimento da intenção”, isto é, a
intenção recebe a absoluta plenitude do conteúdo do próprio objecto [...]. A
fenomenologia seria uma ciência que partiria do zero, sem pressuposições. O foco
da fenomenologia está no que é dado por intuição. Husserl segue o princípio dos
princípios, segundo o qual o conhecimento dado originalmente pela intuição é
conhecimento verdadeiro (MOREIRA, 2002, pp. 83, 86).

A fenomenologia aqui reportada às confissões avgvstinianas, refere o estudo do que
é dado ou aparece à consciência do rector: “Trata-se de explorar este dado, a própria cousa
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que se percebe, que se pensa, que se fala e, evitar forjar hipóteses tanto sobre o laço que une
o fenômeno com o ser do qual é fenômeno, tanto quanto sobre o que o une com o ego de
quem depara o fenômeno” (LYOTARD, 1967, p. 9).
Em sua leitura do livro X das Confessionvm, Heidegger15 proclama e alterca uma
nova perspectiva à obra avgvstiniana, a qual considerava que a cogitação deveria, ser bem
mais aprofundada e necessariamente inscrita na perspectiva cultural, tanto da filosofia
patristico-medieval quanto da contemporânea, porquanto se tratar de um marco da
helenização do Christianismo, que delimitou toda a construção da dogmática christã;
objetivo concorde desta pesquisa:
Com a aurora da critica das ciencias do espirito no seculo XIX, isto é, com o
surgimento da autêntica igreja e da história dogmática, bem como da literatura
christã e, da história da filosofia, Avgvstinvs é objecto de nova consideração; é
possivel nele distinguir as tres concepões mais marcantes e as breves considerações,
nos estudos dos últimos anos, em relação aos quais, o esforco de amanhã os
delimitaria e os reduziria ao essencial (HEIDEGGER in Manuela Brito Martins,
1995, p. 383).

Para Manuela Martins (1995), Heidegger distingue a sequência deste desmedido e
riquissimo fenômeno de colisão da filosofia grega com o pensamento christão, cristalizado
na história da filosofia e da teologia patrístico-medieval, incluso a absorção de outro
fenômeno a envolver a mistica medieval, a reação em cadeia que tem início com o fulgurante
personagem Martinho Lutero e, para além dele. Em um texto de 1922 intitulado,
Interpretações fenomenológicas de Aristóteles, Heidegger requisita à compreensão da
história da filosofia e, a necessidade de uma interpretacao greco-christã, fundamentada
essencialmente numa nova consideração da antropologia avgvstiniana.
O centro de uma tal interpretacão de Avgvstinvs, orientada sobre as construções
lógico-ontológicas fundamentais de sua doutrina de vida, deve ser buscado nos
tratados relativos a querela pelagiana e em sua eclesiologia. A ideia de homem e de
um ser-ai remonta à filosofia grega e à teologia patristica, fundada no pensamento
grego, na antropologia paulina e no Evangelho de Ioannes. O neoplatonismo e
Avgvstinvs não refere uma pura casualidade, mas ao contrario, ambos devem ser
assumidos e alçados à historicidade como um acto genuino, em cuja dimenção de
efectuacão se constitui o próprio do lá, onde nos colocamos hoje. A história afectanos e somo-la nós mesmos. É justamente isso que nós não vemos hoje, quando
acreditamos ter e possuir a história numa visão histórica objectivante, o que ate hoje
nunca foi alcançado (HEIDEGGER in Manuela Brito Martins, 1995, p. 385).
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A leitura heideggeriana do livro X das Confessionvm, foi um curso ministrado por Heidegger, na
Universidade de Fribourgo, no semestre de verão de 1921. Estas lições, tinham como título Avgvstinvs und
Neoplatonismus e foram publicadas, na edição da Gesamtausgabe, vol. 60, onde incluem igualmente um outro
texto, intitulado, fenomenologia da religião, que precedeu este curso.
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Avgvstinvs mais utilizou ideias neoplatônicas convenientes ao teocentrismo
christão, que propriamente as defendeu, mormente para provar a espiritualidade da alma, ao
transpor conceitos de Platão e dos neoplatônicos: « Sed quid ad nos? Nunc illud responde:
si ea quae de Deo dixerunt Plato et Plotinvs vera sunt, satisne tibi est ita Deum scire, ut illi
sciebant? »16 (m.t.) (SLq, Liber I – 4.9).
Para Urbano Zilles (1996), somente a fenomenologia se capacita a ser ciência das
ciências, por abdicar do mundo via redução fenomenológica e, reencontrá-lo na
intencionalidade da consciência, o que significa um possível pré-dado àquilo que dá sentido
à vida. Para Moreira (2002), do conceito de consciência intencional resultaria o de imanência
que satisfaz a determinado constato, tal como ao se ater à parte frontal da Esfíngie de Tebas17
e, o de sublimidade que objetaria o singular dessa esfíngie, seu enigma. Passar, pois do
imanente para o sublime significaria, partir da imagem à análise intencional:
[...] dizer que a consciência é intencional significa dizer que toda consciência é
consciência de algo. A consciência não é uma substância, mas uma atividade
constituída por actos (percepção, imaginação, volição, paixão, etc.), com os quais se
visa algo. [...] é a consciência intencional que faz o mundo aparecer como fenômeno,
como significação, pelo fato de ser um cogitatum intencionado pelo sujeito
(MOREIRA, 2002, p. 85).

Para Susan Bassnett (2003), cabe à teoria somente identificar procedimentos
implicados em traduções e não fornecer pressupostos teóricos que, de partida, indicassem a
interpretação ideal. Indicação semelhante se encontra em Marcelo da Veiga Greuel:
A teoria da tradução refere fenômenos que apenas à luz dos critérios por ela
elaborados, se mostram como pertencentes ao processo tradutório. Devido à
característica de que percepções por si não são qualificadas. Não existem no fundo
dados extrateóricos como referências comparativas, mas apenas dados que se
estruturem e se configurem a luz de uma ou outra teoria abordada. Em nenhum dos
casos a tradução ocorre simplesmente pela substituição de signos de uma língua por
signos de outra. Essa substituição é apenas um efeito final que não explica o
processo tradutório, pois a tradução é um processo mental baseado na intuição de
conteúdos situados em contextos. A chamada substituição de signos é efeito e não
causa (GREUEL, 1996, pp. 30, 35).

Para Greuel, a constatação e a apreensão do fenômeno da interpretação marcam
apenas o início de uma teoria, posto estas só estabeleçam critérios a partir dum mostrar
referido no próprio fenômeno de traduzir; pensamento corroborado por George Steiner:
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Mas e para nós, além disso? Agora responda: se for verdade o que de Deus tenham dito Platão e Plotinvs, a
ti seria suficiente o que eles conheciam?
17
A mitologia grega conta que uma esfinge guardava a entrada da cidade de Tebas, permitindo apenas a
passagem de viajantes se eles conseguissem responder ao seu enigma... Após ser derrotada em sua charada por
Édipo, a esfinge se atirou de um precipício e morreu.

17
Não há, com toda a certeza, e não obstante nossos especialistas em firulas bizantinas,
nenhuma teoria da tradução. O que efetivamente temos são descrições razoáveis de
processos. Na melhor das hipóteses, o que perseguimos é a articulação de narrativas
de experiências vividas, de registros exemplares ou heurísticos de trabalhos em
curso. Esses registros não têm qualquer estatuto científico. Nossos instrumentos de
percepção não são teorias ou hipóteses de trabalho em nenhum sentido científico (o
que significa dizer que são falseáveis), mas apenas o que chamo de metáforas
operacionais. A tradução, naquilo que tem de melhor, nada ganha com diagramas e
fluxogramas puerís apresentados por supostos teóricos (STEINER, 2005, p. 17).

Jean Ladrière (1977) recomenda avocarmos de início os critérios adotados na
interpretação, explicando as razões que a legitimem. Deste modo, aqui se justifica a opção
hermenêutica, mormente das obras em latim, coerente com o caminho mostrado pelo próprio
Avgvstinvs, conforme indica Umberto Eco:
Ensinará (Avgvstinvs), assim, a distinguir os signos obscuros e ambíguos dos claros,
a dirimir a questão sobre se um signo deve ser entendido em sentido próprio ou em
sentido figurado. Colocará o problema da tradução, porque sabe muito bem que o
Antigo Testamento não foi escrito em latim. E como ele não sabia hebraico, propos
como ultima ratio confrontar as traduções, ou comparar o sentido conjecturado ao
contexto precedente ou ao seguinte (ECO, 1979, p. 84).

De George Steiner (2005) se considerou que, para a compreensão de um texto a ser
traduzido, antes se deva examinar a questão dos limites de sua pertinência, determinando as
relações que estabelece com antecientes ou pósteros, com o objetivo de recuperar a história,
de modo a projetar o futuro a partir desta reconstituição e, para a qual se busca a veracidade
do passado. Quanto a essa especificidade, Julio Plaza afirma que: na tradução não se busca
a verdade do passado, mas uma construção inteligível dele em nosso tempo (2003, p. 13).
Operar sobre o passado para Plaza encerra um problema de valor, não se tratando
de escolher um dado do passado, mas de referenciar uma situação passada, tal que seja
possível resolver um problema presente, o que seria, justamente, conhecer o passado em sua
precisão e concreticidade. Ortega y Gasset (1994) prioriza ser o verdadeiro tradutor aquele
que promove o encontro de duas pessoas separadas, autor e leitor, procurando conduzir este
último, em sua língua materna, a uma compreensão e a uma apreciação correta e completa o
tanto quanto possível da intenção do primeiro. Para Ortega y Gasset, a tradução é um
caminho no qual devemos arrancar o leitor de seus hábitos linguísticos, obrigando-o a se
mover nos hábitos do autor, evidência para este teórico de uma tradução propriamente dita.
Da mesma forma, foi apropriado o pensamento do professor e teólogo protestante alemão,
Friedrich Schleiermacher (2001), o qual nega a possibilidade de recriação exata de uma obra
estrangeira em outro idioma, tal como se o autor mesmo a tivesse escrito originalmente nesta
outra língua e, entende que o tradutor sempre se encontra ante duas possibilidades, levar o
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leitor até o autor ou trazer o autor até o leitor; no que recomenda seguir rigidamente um dos
dois procedimentos do princípio ao fim; destas opções seguiu-se a primeira, mesmo
consciente que poder-se-ia selecionar possíveis leitores. Da mesma forma, Paulo Rónai em
seu livro A tradução Vivida, recomenda:
Conduzir uma obra estrangeira para outro ambiente lingüístico significa querer
adaptá-la ao máximo aos costumes do novo meio, retirar-lhe as características
exóticas, esquecer que reflete uma realidade longínqua, essencialmente diversa.
Conduzir o leitor para o país da obra que lê, significa, ao contrário, manter
cuidadosamente o que essa tem de estranho, de genuíno e acentuar a cada instante a
sua origem alienígena (RÓNAI, 1981, p. 20).

À especificidade de leitores para uma tradução, Coseiu comenta:
Um ideal de tradução integralmente válido é um contradictio in adiecto18, pois
tampouco pode existir uma invariância excelente e integralmente válida para o
traduzir, como também não existe um ótimo integralmente válido para o próprio
falar. O traduzir é mais proximamente análogo ao falar, valendo, portanto, tanto para
o traduzir como para o falar, somente normas finalisticamente motivadas e
finalisticamente diferenciadas. Pelo mesmo motivo também não existe a melhor
tradução para um determinado texto. Só existe a melhor tradução deste texto para
receptores específicos, com um determinado propósito e dentro de uma determinada
situação histórica (COSEIU, 1976. p. 2).

Roman Jakobson em Aspectos Linguísticos da Tradução, definiu:
Tradução interlinguística ou tradução propriamente dita, é uma interpretação de
signos verbais por meio de outra língua. Tradução intralingüística ou reformulação,
como sendo uma interpretação de signos verbais por meio de outros signos da
mesma língua. Tradução intersemiótica ou transmutação, uma interpretação de
signos verbais por meio de signos de sistemas não-verbais (JAKOBSON, 1974, pp.
232, 239).

Coerente com Immanuel Kant (1724-1804), e adepto de sua Filosofia, esta pesquisa
é partícipe da ideia da impossibilidade de conhecimento da realidade efetiva, por conseguinte
jamais se adentrará ao conhecimento da obra primigênia, apenas se lhe interpretará a partir
de supostos valores adquiridos em face de vida vivida do autor e de sua imersão cultural, no
que faz possível a profanação do texto original e, da intenção do autor com a obra, tal como
preconizado pela paronímia italiana traduttore, traditore. Para minimizar esta cinca, em
textos mais específicos das Confessionvm Libri Tredecim, confrontou-se a versão da
perquisição com a édition bilingue da traduction française de D´Arnauld D´Andilly, adaptée
pour la premiére fois au texte latin, avec une introduction par M. Charpentier, Garnier Frères
- Libraires, Éditeurs de Paris, année du 1895, tal a confrontá-las em azo quando julgada
oportuna, face a distância temporal e cultural entre ambas.
18

[...] sobretudo uma réplica...
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Esta pesquisa ainda deprecou acentuado incremento de citações relacionadas com
obras atreladas à vida vivida de Avgvstinvs, que na tradução, para evitar a incompletude do
sentido, requisitou além da análise intratextual também a intertextual com obras outras
avgvstinianas correlatas, disponibilizadas entre um vasto acervo com mais de quatrocentos
sermões, duzentos e setenta tratados teológicos, nove diálogos filosóficos e cento e cinquenta
livros. O fenômeno da intertextualidade exigiu um acentuado, mas necessário incremento de
citações, interrelacionados com textos do corpus principal de análise. Não obstante a fraterna
distensão entre Avgvstinvs e Evsebivs Sophronivs Hieronymvs19 (345-420), como indica
Francisco Moreno (1992), a envolver traduções do hebraico e do grego, dado Avgvstinvs,
predominantemente, dominar apenas a língua latina, seus estudos derivaram, mormente da
Vulgata Versio , na forma como assumiu em Confessionvm: « [...] ideoque cum essemus
infirmi ad inveniendam liquida caste ratione veritatem et ob hoc novis opus esset auctoritate
sanctarum Litterarum »20 (g.m.) (m.t.) (DCf, Liber VI – 5.8).
Observar que, não sem causa, do texto supra consta o predicado caste ao vocábulo
ratione, original do texto latino, para dar o sentido de segundo o rigor; referência posterior
e viva da Crítica da Razão Pura de Kant que, neste caso, concilia o raciocínio dedutivo com
o conhecimento indutivo. Avgvstinvs fez uso intenso da Vulgata Versio em suas confissões:
Itaque institui animum intendere in Scripturas Sanctas et videre, quales essent. Et
ecce video rem non compertam superbis neque nudatam pueris, sed incessu
humilem, successu excelsam et velatam mysteriis, et non eram ego talis, ut intrare
in eam possem aut inclinare cervicem ad eius gressus. Non enim sicut modo loquor,
ita sensi, cum attendi ad illam scripturam, sed visa est mihi indigna, quam Tullianae
dignitati compararem. Tumor enim meus refugiebat modum eius et acies mea non
penetrabat interiora eius. Verum autem illa erat, quae cresceret cum parvulis, sed
ego dedignabar esse parvulus et turgidus fastu mihi grandis videbar 21 (m.t.) (DCf,
Liber III - 5.9).
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Referência a Jerônimo de Estridão, cidade onde nasceu por volta de 347. Foi um sacerdote christão
descendente dos Ilírios, povo indo-europeu que habitou o oeste dos Bálcãs e, partes do sul da Itália no início
da era Christã. Destacado como teólogo e historiador e considerado confessor e Doutor pela Igreja Católica,
com uma obra extensa, porém é mais conhecido por sua tradução da Bíblia do hebraico e grego para o latim
(conhecida como a Vulgata Versio) e, por seus comentários sobre o Evangelho dos Hebreus. Viveu como
eremita em uma ilha no Adriático onde deu continuidade a seus estudos sobre retórica e filosofia. Foi aluno do
gramático Élio Donato, com quem aprendeu latim e um pouco de grego. Depois de Avgvstinvs de Hipona,
Jerônimo é o segundo autor mais prolífico do cristianismo antigo tardio.
20
Por isso, a nossa fraqueza não nos permitia encontrar a Verdade apenas com a ajuda da razão pura e, deste
modo, tínhamos a necessidade de consulência à autoridade da Sagrada Escritura.
21
Determinei-me ao estudo da Sagrada Escritura para conhecê-la. Vi uma cousa oculta para os soberbos,
confusa para as crianças; no entanto era simples de início e sublime à medida que seguia velada de mistérios.
Eu ainda não estava disposto a nela adentrar ou me inclinar à submissão de suas passagens. O que senti, ao
tomar nas mãos aquele livro, não foi senão que ele me pareceu indigno de compará-lo à elegância de Tulio
(Cícero). A sua simplicidade constrangia o meu orgulho e a luz de meu intelecto não adentrava seu interior. A
argúcia da visão floresce com os acanhados, porem de modo algum queria eu passar por acanhado e,
ensoberbecido pelo orgulho, tinha-me como suficiente!

20
Conexões intertextuais com a Vulgata Versio Versio se fizeram igualmente
necessárias, às quais suas traduções receberam o mesmo critério do corpus princeps. A
relevância da consulta à Vulgata Versio para esta pesquisa pode ser encontrada no prólogo
da Bíblia Sagrada dos Monges Beneditinos de Maredsous – Bélgica:
A autoridade da Vulgata Versio em matéria de doutrina não impede, antes, nos
nossos dias quase exige que a mesma doutrina se prove e confirme também com os
textos originais, e que se recorra aos mesmos textos para encontrar e explicar cada
vez melhor o verdadeiro sentido da Sagrada Escritura (PAPA PIO XII in Encíclica
Divino Afflante Spiritu, 1943).

Esta relevância é denotada em Confessionvm, na traduction française de D´Arnauld
D´Andilly: « [...] Ayant ainsi reconnu que nous sommes trop foibles de nous-mêmes pour
trouver la vérité par des raisons claires et évidentes, et que pour cet e´fet nous avons besoin
de l´autorité des livres divins »22 (g.m.) (m.t.) (D´ANDILLY, 1895, p. 188).
As citações em francês seguiram o mesmo critério das latinas, com o texto original
no corpo da pesquisa, enquanto as respectivas traduções constam das rez-de-chaussée e,
àquelas em espanhol se considerou dispensáveis. Igualmente, o campo lexical aduzido se
apresentou incluso no glossário desta pesquisa, com sua devida aclaração.
Esta pesquisa não levou em linha de conta, traduções de acostamentos outros da
obra avgvstiniana; adotou o critério da ABNT e, procedeu à sua particular tradução bilíngue
de textos retirados do corpus pertencente à latium editius da BIBLIOTHECA S. AVRELII
AVGVSTINI OPERA OMNIA: PATROLOGIÆ LATINÆ ELENCHVS23.

22

Assim, reconhecendo que somos fracos demais para por nós mesmos para encontrar a Verdade e, dado razões
claras e óbvias, foi que precisamos para este efeito da autoridade dos livros divinos.
23
BIBLIOTHECA
A V G V S T A N A - Biblioteca virtual da Fachhochschule Augsburg –
University of Applied Sciences, conhecida por The Residence of the Gods, mantida pelo Prof. Ulrich Harsch,
Fachhochschule Augsburg – Fachbereich Gestaltung Lehrgebiet: Kommunikationsdesign, Elektronisches
Publizieren Henisiusstraße I, 86152 Augsburg.
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I. DEMONSTRATIO PRŒMIALIS

A Patrística reporta o movimento filosófico-teológico sucedâneo ao período
helênico, herdeiro da “Doutrina do Pórtico”, da Atenas dos séculos I e II a.C., com
impregnações culturais e ecléticas de fontes clássicas, maiormente de Aristocles de Atenas,
mais conhecido como Platão (428-347 a.C), a avocar a ideia de revelação advinda da tradição

dogmático-judaica e, reinterpretada pelos teólogos christãos na ecclesiae24, movimento
conhecido posteriormente à Grécia antiga como a Paidéia Christã. in limine25, considerouse como uma filosofia remanente, e por tal se entendeu dispensável pela Patrologia26 christã
e, precipuamente por Avgvstinvs, mas que persistiu submetida às influências culturais de
religiões monoteístas derivadas das culturas judáica e árabe, no que redundou um pluralismo
de propostas filosóficas por vezes conflitantes, as quais partiram da filosofia cética e
transitaram pelos dogmáticos, ecléticos e gnósticos. Nessa efervecência, Avgvstinvs ganhou
notoriedade com uma biografia que envolveu estudos sobre a razão e a fé, o corpo e a alma.
A vida ascética de Avgvstinvs pungiu questões coevas, onde a angústia dessa
vivência se fez presente à experiência de sua exposição em Confessionvm e, em sua
incansável busca por respostas reiteradas em suas obras, tais como: Deus existe? Qual o
sentido da vida? A alma existe? O que ocorre após a morte? Quem sou eu? Qual o significado
de minha existência? Quem é e, o quê é o homem? Estas duas últimas antecientes e
amanhadas por Heráclito de Efeso (535-475 a.C.) em seu Aforismo 116: “a todos os homens
é dado conhecerem-se a si-mesmos” (EFESO, 2003, p. 155).
Influências diversas guiaram Avgvstinvs à conversão christã; foi professor de
oratória em sua cidade natal Tagaste, província romana da Numídia na África e, em cidades
influentes do Império como Cartago, Roma e finalmente Milão, onde ao final do ano de 384
assumiu a Cátedra Municipal de Rector.
O despertar de um espírito crítico levou Avgvstinvs a adotar o manicheismo e, na
pretensão de seguir a seiva única da razão, fez-se sectário de seu fundador e propagador
Mani (216-274), profeta persa do século III, com sua filosofia religiosa sincrética e
dualística, que pregava uma doutrina que miscuia evangelho, ocultismo e astrologia e,

24

Ekklesia era a principal assembleia da democracia ateniense na Grécia Antiga.
No início, desde logo.
26
Por Patrologia se entenda o movimento dos primeiros padres pensadores christãos que, até o século II, não
aceitaram a aproximação da revelação sagrada com a Filosofia grega.
25
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consagrava o mundo à oposição entre o bem e o mal. O manicheismo se propunha como
religião-ciência, pela qual se capacitaria através da sabedoria, a explicar racionalmente o
universo e a vida. Para os manichaevs existiria um dualismo ontológico ao qual
corresponderiam dois princípios: o bem (a luz) e, o mal (as trevas), ambos na forma de
naturezas corpóreas incriadas ou coeternas e, da luta entre esses dois polos teria surgido os
diversos seres do universo, onde o homem se constituiria de uma mistura entre o corpo que
incluiria a matéria ou o mal e, a alma como a luz ou o bem; notar aqui a ausência do mau
moral. Não obstante dúvidas quanto à doutrina, Avgvstinvs nela permaneceu por nove anos,
quando então acedeu aos ensinamentos do bispo Ambrosius e à filosofia neoplatônica.
A vivaz verve de Avgvstinvs o levou a ser enaltecido por inigualável facúndia e,
segundo ele próprio, deve ser creditada à influência que recebera da leitura do diálogo27
Hortensivs (2016) de Marcvs Tvllivs Cicero (106-43 a.C.), obra de inúmeras referências aos
Estóicos, na qual Avgvstinvs deparou, sobretudo, a filosofia sistemática de Crisipo de Solos,
que realçava a essência do homem e, sua íntima ligação com a divindade, além de invocar a
unidade com o Creador, o que contrariava a polissemia do Pantheon romano, pensamento
que no aleive desta obra, o próprio Hortensivs utiliza para indagar a Cicero: « Si deus unus
est, quae esse beata solitudo queat? »28 (m.t.) (CICERO, 2018, p. 17).
Nello Cipriani (2010), ao comentar a obra Problemi di Libertà destaca,
especialmente, a menção de seu autor, Hans Jonas, que partindo da doutrina da criação,
aprofunda a diferença entre a concepção judaico-christã do homem e, a concepção grega
clássica, que tinha os estoicos29 como representantes. A filosofia estóica via o mundo
dominado pelo fatalismo: “[...] o problema da liberdade se traduz em alcançar o máximo
possível de independência interior, com uma espécie de recusa à relevância do engajamento
exterior do homem” (JONAS, 2010, p. 92).
Para os estóicos o mundo seria um organismo vivo autossuficiente e, pela ação
do logos imanente, seria reconduzido à ordem, no que se eliminaria todos os conflitos in
limini litis30, no devir ininterrupto dos eventos. O homem ao fazer uso de seu ego racional

Deferência a Quintus Hortensivs Hortalus (135 – 55 a.C.?), político da República Romana de Hortênsia,
eleito cônsulem 69 a.C. Célebre orador e jurista, amigo pessoal de Cicero, quando como juristas atuaram juntos
em vários processos, por vezes do mesmo lado e ocasionalmente em lados opostos.
28
Se Deus é uno, quem se privaria dessa bem-aventurada unidade?
29
Referência ao estoicismo, doutrina fundada por Zenão de Cítio (335-264 a.C.), que se caracteriza por uma
ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas
fundamentais do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade.
30
Logo de início.
27

23
constituir-se-ia na síntese do mundo e poderia dominar todas as inquietações exteriores que
cominacem em sua paz interior: “[...] a verdadeira liberdade do homem consiste no que eles
chamam seu completo poder de assentir ou dissentir ante tudo que se apresenta. [...] esse
poder é alcançado mediante um processo de autoeducação interior e autodisciplina”
(JONAS, 2010, p. 92).
Cipriani (2010) destaca que Jonas enfatiza a fé na creação doutrinária da Bíblia
judaica, onde mundo e homem perderam autonomia e autossuficiência, posto que toda e
qualquer existência só adviria do summo Deus. Entretanto, segundo o Gênesis, creado à
imagem e semelhança de Deus, o homem teria a capacidade de gerir outras creaturas e de
discernir entre o bem e o mal:
[...] significa que ele (o homem) pode pode se transformar, desde que faça uso
apropriado desse poder, já que a faculdade de discernir entre o bem e o mal não é
simplesmente o poder intelectual de reconhecer o bem e o mal, mas um poder de
escolha, uma capacidade de escolha [...] Assim, a liberdade da vontade moral do
homem representa o pressuposto fundamental da possibilidade de conformação do
homem ao original divino” (JONAS, 2010, pp. 113 e 114).

No judaísmo, essa condição isenta Deus de todo o mal existente e, transfere ao
homem, assaz problemático, a responsabilidade por suas escolhas. Com a lei, porém, surge
um outro grande problema para quem crê:
Como posso enfrentar o exame de Deus, a cujos olhos nada está oculto? Essa é a
origem de uma concepção que terá tremendas consequências na história da
autocompreensão humana: a concepção da existência de um Ente diante do qual
nada é oculto, de forma que me possa agradar quando penso em mim mesmo, ou
aquilo que me pode fazer satisfeito comigo mesmo e, que pode não ser verdadeiro
aos olhos desse Ente que a tudo vê e por nada é corrompido ou enganado [...]. Os
profetas judaicos foram os primeiros a descobrir que não existe apenas o lado
objetivo da lei, podendo ser acompanhado de uma indiferença para com Deus ou de
um espírito afastado da verdadeira vontade de Deus [...]. É a partir desse ponto que
o problema christão do ‘si mesmo’ do homem e da liberdade humana vieram a ser
formulados, primeiramente por Pavlvs e mais tarde por Avgvstinvs (JONAS, 2010,
pp. 117 e 118).

Cipriani (2010) destaca que para Jonas, o apóstolo Pavlvs teria diminuído o valor
salvífico da lei, para exaltar a Cruz de Christo; teria acentuado a concupiscência do orgulho
inerente ao homem, que leva até mesmo aquele que busca ser justo diante de Deus a se
arrogar o mérito de ser justo, em uma forma de autocomplacência. Para Jonas seria esse
orgulho inato a vicejar a corrupção da natureza humana, originária no pecado adâmico:
“[...] o problema christão da liberdade repousa nesta doutrina de base não empírica, não
filosófica, inverificável, em certo sentido atróz, mas ao mesmo tempo grandiosa, da
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impossibilidade de que a natureza humana seja amparada diante do mandamento moral”
(JONAS, 2010, p. 120).
Jonas entende que se o homem fosse capaz de cumprir a lei, não somente na letra,
mas no espírito, poderia apenas per si obter sua salvação, mas esta condição implicaria
Christo ter morrido em vão:
No credo judaico a lei, com todas as ciladas que pode ter, oferece, todavia, os
meios para satisfazer o que Deus exige do homem, que não está além da
capacidade do próprio homem. O Christianismo é que aí abre um abismo. Cada
ser humano carrega de certa forma um precipício em si mesmo, o qual envolve o
peccatvm genvs, que sempre empeçonha tudo o que ele busca fazer [...]. Só a graça
dá a possibilidade de uma anistia (JONAS, 2010, pp. 120 e 121).

Para Jonas, com Pavlvs, o desenvolvimento da questão a que ele dá início se
concluiria em Avgvstinvs e, aqui estaria o ponto de hérnia do Christianismo pavlino e
avgvstiniano com o estoicismo e o judaísmo, que implicariam a negação do poder do livre
arbítrio: “ O modo de ser humano continua essencialmente o mesmo, e, por mais que já
não seja inocente, o homem conservou o poder de livre escolha” (JONAS, 2010, p. 121).
Quintvs Tvllivs Cicero tinha a felicidade identificada à sapiência como uma
verdade eterna e, acessada por conhecimentos racionais, o que colidiria com a sabedoria
da verdade christã; episódio que agenciaria profundas influências na retórica de
Avgvstinvs:
[…] hoc tamen solo delectabar in illa exhortatione, quod non illam aut illam sectam,
sed ipsam quaecumque esset sapientiam ut diligerem et quaererem et assequerer et
tenerem atque amplexarem fortiter, excitabar sermone illo et accendebar et ardebam,
et hoc solum me in tanta flagrantia refrangebat, quod nomen Christi non erat ibi
[…]31 (g.m.) (m.t.) (DCf, Libri III - 4.8).

Avgvstinvs acede à natureza da razão a partir de um princípio ontológico, no qual
persiste a gradação dos seres expostos, em face de maior ou menor proximidade ao supremo
Creador, como quando se referiu à creação das moscas em réplica aos Manichaevs, no qual
ratificou a designação de animam como princípio animador dos corpos, tanto no homem
quanto nos animais: « Atque hic si forte turbati a me quaererent, num etiam muscae animam

31

[...] deleitava-me somente naquela exortação o fato das palavras me incitarem fortementene àquela sapiência
e animarem em mim o desejo de amar, buscar, conquistar, reter e abraçar não esta ou aquela seita, mas qualquer
que fosse [...] uma única cousa alí me magoava entremeio a tanto ardor, o fato de nela não encontrar o nome
de Christo.
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huic luci praestare censerem: responderem: Etiam; nec me terreret musca quod parva est,
sed quod viva firmaret »32 (m.t.) (DDa, Libri I - 4.4).
Avgvstinvs faz questão de realçar que ao final do Hortensivs, Cicero une a sapiência
divina à sabedoria humana, através de alma:
Hanc contemplativam sapientiam, quam proprie puto in Litteris sanctis a scientia
distinctam sapientiam nuncupari, dumtaxat hominis, quae quidem illi non est, nisi
ab illo cuius participatione vere sapiens fieri mens rationalis et intellectualis potest,
Cicero commendans in fine dialogi Hortensii33 (g.m.) (m.t.) (DTn, Liber XIV 19.26).

Avgvstinvs embora não se obrigasse ao conceito ciceroniano, cita o Hortensivs em
várias obras, como o fez em Confessionvm:
Inter hos ego imbecilla tunc aetate discebam libros eloquentiae, in qua eminere
cupiebam fine damnabili et ventoso per gaudia vanitatis humanae, et usitato iam
discendi ordine perveneram in librum cuiusdam Ciceronis, cuius linguam fere
omnes mirantur, pectus non ita. Sed liber ille ipsius exhortationem continet ad
philosophiam et vocatur Hortensivs. Ille vero liber mutavit affectum meum et ad te
ipsvm, Domine, mutavit preces meas et vota ac desideria mea fecit alia 34 (g.m.)
(m.t.) (DCf, Liber III - 4.7).

E, em De Trinitate Avgvstinvs realça a felicidade no Hortensivs:
Itane falsum erit, unde nec ipse (cum Academicis omnia dubia sint) Academicus ille
Cicero dubitavit, qui cum vellet in Hortensivs dialogo ab aliqua re certa, de qua
nullus ambigeret, sumere suae disputationis exordium: Beati certe, inquit, omnes
esse volumus? Absit ut hoc falsum esse dicamus. Quid igitur? an dicendum est
etiamsi nihil sit aliud beate vivere, quam secundum virtutem animi vivere, tamen et
qui hoc non vult, beate vult vivere? Nimis quidem hoc videtur absurdum. Tale est
enim ac si dicamus: "Et qui non vult beate vivere, beate vult vivere". Istam
repugnantiam quis audiat, quis ferat? Et tamen ad hanc contrudit necessitas, si et
omnes beate velle vivere verum est, et non omnes sic volunt vivere, quomodo solum
beate vivitur35 (g.m.) (m.t.) (DTn, Liber XIII - 4.7).
32

E, por outro lado, se porventura muito aquietados me inquirissem ainda agora, sobre a alma de uma mosca
asceder àquela luz (vide metáfora do sol), eu avaliaria que não me aterra a sua minudência, mas sim o fenômeno
que a faz estar vigorosamente viva.
33
Essa sapiência contemplativa é aquela que as Escrituras, conforme ajuízo, chamam-na propriamente de
sabedoria, distinguindo-a da ciência. Sem dúvida, é a sabedoria do homem, embora não lhe pertença a não ser
que lho dê, Aquele que, por participação, pode fazer a alma racional realmente sábia e inteligente. É ela que
Cicero enaltece ao final de seu diálogo o Hortensivs.
34
Eu, ainda fraco de espírito me instruía em livros de eloquência, nos quais desejava me sobressair com a
intenção condenável e vã de sorver a vaidade humana; segundo o uso disposto, cheguei de algum modo ao
livro de Cícero, no qual a linguagem digna de admiração transporta à sede do coração e da alma. Todavia,
aquele livro chamado Hortensivs continha em si uma exortação ao estudo da filosofia. Ele na verdade mudou
minhas afeições e me encaminhou para Vós Senhor, no que transformou minhas preces em promessas e por
outro lado fez meus desejos serem outros.
35
Seria então falso aquilo do qual nem o próprio Cicero, sendo um Acadêmico duvidou, (embora para os
Acadêmicos tudo seja duvidável) e, que no diálogo Hortensivs ao assentar o exórdio de sua discussão sobre
um fundamento seguro de que ninguém duvidasse, afirmou: Seria correto afirmar que todos desejam ser
faustos? Distante de nós dizermos que isto é falso. Que pensar pois? Ou será que ao dizer faustos não seria
senão viver segundo a força do espírito? Porém, também seria desejoso de uma vivência feliz, aquele que não
quer viver desse modo? Isto parece totalmente absurdo, pois seria como se disséssemos: até aquele que não
quer viver feliz gostaria de viver feliz. Existirá quem esteja disposto a ouvir, existirá quem esteja disposto a
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Em De Trinitate Avgvstinvs cita Cicero e sua observação de que na ausência
do mal e do bem, não existiria a necessidade da Retórica:
De omnibus tamen quatuor magnus auctor eloquentiae Tullius in Hortensivs dialogo
disputans: Si nobis, inquit, cum ex hac vita emigraverimus, in beatorum insulis
immortale aevum, ut fabulae ferunt, degere liceret, quid opus esset eloquentia, cum
iudicia nulla fierent; aut ipsis etiam virtutibus? Nec enim fortitudine egeremus,
nullo proposito aut labore aut periculo; nec iustitia, cum esset nihil quod
appeteretur alieni; nec temperantia, quae regeret eas quae nullae essent libidines;
nec prudentia quidem egeremus, nullo delectu proposito bonorum et malorum36
(g.m.) (m.t.) ( DTn, Liber XIV - 9.12).

Segundo Frédérique Ildefonse os estoicos apresentaram o mundo como: “unidade
perfeita e divina, viva, contínua, autocriadora, organizada por leis inteligíveis e governada
por uma razão providencial e presente em todos os lugares” (2006, p. 32). A observação de
Ildefonse explica a primazia da razão em Avgvstinvs e, sua ideia de um Deus como potência
única a conter um mundo uno e limitado. Essa influência, no rector, é melhor aclarada na
observação de Émile Bréhier:
O Deus dos estoicos não vem do Olimpo, nem é um Dionísio; é um Deus que vive
em sociedade com os homens e com os seres racionais e, que dispoe todas as cousas
do universo em favor deles; sua potência penetra todas as cousas e, à sua providência
não escapa nenhum detalhe, nem o menor que seja. Sua ralação com o homem e
com o universo é concebida de uma maneira inteiramente nova; ele não é mais o
solitário estranho ao mundo, que seduz com sua beleza; ele é o próprio autor do
mundo, que foi por ele concebido em seu pensamento (BRÉHIER in Ildefonse,
2006, cp).

A afeição à sabedoria fez Avgvstinvs se abeberar na fonte da Sagrada Escritura:
Itaque institui animum intendere in Scripturas Sanctas et videre, quales essent. Et
ecce video rem non compertam superbis neque nudatam pueris, sed incessu
humilem, successu excelsam et velatam mysteriis, et non eram ego talis, ut intrare
in eam possem aut inclinare cervicem ad eius gressus. Non enim sicut modo loquor,
ita sensi, cum attendi ad illam scripturam, sed visa est mihi indigna, quam Tullianae
dignitati compararem. Tumor enim meus refugiebat modum eius et acies mea non
penetrabat interiora eius. Verum autem illa erat, quae cresceret cum parvulis, sed
ego dedignabar esse parvulus et turgidus fastu mihi grandis videbar (m.t.) (DCf,
Liber III - 5.9).

A leitura da Sagrada Escritura sob a tutela de Ambrosivs (340-397), acrescida de
livros platônicos e, da filosofia de Plotinvs de Licopólis (204/5-270), possibilitou a

tolerar esta contradição? Apesar disso, a necessidade nos força a tanto, não só é verdade que todos desejam
viver felizes, mas também que nem todos desejam viver da única maneira como se vive feliz.
36
Nas quatro virtudes citadas no diálogo do Hortensivs, o grande mestre de Retórica, Tvllivs Cicero diz: “Se
ao emigrarmos desta vida nos for permitida viver uma vida imortal nas ilhas dos venturosos, como descrevem
as fábulas, para que serviria a Retórica, onde não existiriam pleitos e, ainda de que serviriam virtudes? Não
necessitaríamos da fortaleza, não havendo absolutamente infortúnio ou perigo; nem da justiça; não existindo
nada a ambicionar do alheio, nem a temperança moderante das paixões não existiria e, também não teríamos
necessidade de prudência ao não ter que fazer escolhas entre o bem e o mal.
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Avgvstinvs superar o ceticismo, que afirmava a impossibilidade do conhecimento e do juízo
de valor: « Lectis autem Plotini paucissimis libris, cuius te esse studiosissimum accepi,
collataque cum eis, quantum potui, etiam illorum auctoritate qui divina mysteria tradiderunt
»37 (m.t.) (DVb, Libri I - 1.4).
Avgvstinvs retratou essa influência a Simplicianvs sucessor do bispo Ambrosivs:
Perrexi ergo ad Simplicianum, patrem in accipienda gratia tunc episcopi Ambrosii,
et quem uere ut patrem diligebat. Narraui ei circuitus erroris mei. Ubi autem
commemoraui legisse me quosdam libros Platonicorum, quos Victorinus, quondam
rhetor urbis Romae, quem Christianum defunctum esse audieram, in latinam
linguam transtulisset, gratulatus est mihi, quod non in aliorum philosophorum
scripta incidissem, plena fallaciarum et deceptionum [...] in istis autem omnibus
modis insinuari deum et eius uerbum [...]38 (m.t.) (DCf, Liber VIII – 2.3).

Segundo Henri-Irénée Marrou, Avgvstinvs ouvira os encômios densamente
platônicos proferidos por Ambrosivs, destaque aos sermões de Isaac Vel Anima e De Bono
Mortis, notadamente influênciados pelas Eneadas de Plotinvs (MARROU, 1950, p. 113).
Dos ensinamentos auferidos de Ambrosivs, Avgvstinvs pôde vivenciar a ascese:
[...] saepe in popularibus sermonibus suis dicentem Ambrosium laetus audiebam:
Littera occidit, spiritus autem uiuificat, cum ea [...] remoto mystico uelamento
spiritaliter aperiret, non dicens quod me offenderet, quamuis ea diceret, quae utrum
uera essent adhuc ignorarem39 (m.t.) (DCf, Liber VI – 4.6).

Pesquisar a hagiografia de Avgvstinvs implicou, sobretudo, examinar os liames
metafísicos de seu pensamento em sua moção infindável via a busca de si-mesmo:
Sed utrum et se ipsam haec vita sentiat, quae se corporalia sentire sentit, non ita
clarum est, nisi quod se quisque intus interrogans, invenit omnem rem viventem
fugere mortem; quae cum sit vitae contraria, necesse est ut vita etiam seipsam
sentiat, quae contrarium suum fugit40 (m.t.) (DLa, Liber II – 4.10).

Para Platão, as cousas seriam sombras das ideias perfeitas do topus auranios, local
supraceleste, tal que a ele se aquiesça somente pelo conhecimento e não pela exata realidade,
37

Por outro lado, li alguns livros de Plotinvs a quem estimo com justiça por ser ele muito diligente e,
confrontava quando possível, o valor de tais considerações, com aquelas autoridades que nos transmitiam os
divinos mistérios.
38
Ao consultar Simplicianvs, instituidor do Bispo Ambrosivs na concessão da graça, que em verdade o amava
como a um pai, narrei a ele o período de meus erros. E ao confessar a leitura dos livros platônicos vertidos para
o latim por Victorinvs, outrora rector em Roma, de quem eu ouvira dizer ter morrido christão; ele me deu
felicitações por não pender aos escritos de outros filósofos, cheios de falácias e enganos. [...] Neste, de todos
os modos encontramos Deus em sua palavra.
39
Frequentemente ouvia Ambrosivs se dirigir ao povo em copiosos sermões: A letra mata, por outro lado o
espírito vivifica. Removido o véu místico do que foi dito e que me agravou, a espiritualidade se desvelou, já
que se porventura ele não os expusesse, a Verdade até agora estivesse ignorada.
40
Mas, essa mesma vida que assente a sensação dos objectos corporais, não certamente deixa isso claro, a não
ser quando interroga a si-mesmo em seu interior e, constata que todo ser vivo foge da morte; a qual ao ser o
oposto da vida faz necessário que a vida tome consciência de si-mesma, para fugir de seu oposto.
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mas que através da dialectica ascendente o homem, antes preso à caverna e submetido aos
enganos dos sentidos, poderia se aproximar. Severo Hryniewicz (1996), comparou as teorias
de Plotinvs (g.m.) e, de Platão que influenciaram Avgvstinvs:
Platão
1ª - OUmundo das ideias é estático e imutável
em toda a eternidade.

Plotinvs
O Uno é dinâmico. Dele procedem diligentemente
todas as cousas.

2ª - As ideias não procedem umas das outras.

A processão41 não é apenas um conceito intelectual,
mas real: todos os seres da escala ontológica
procedem do Uno.

3ª - OTUno platônico é a causa exemplar de
todos os seres.

O Uno não é somente a causa exemplar, mas por
emanação a causa eficiente de todos os seres.

4ª - As
Qrelações entre o mundo inteligível e o
mundo sensível são distantes, no sentido de
o mundo sensível parecer resultante de um
capricho do Demiurgo42.

O mundo sensível é uma exigência da bondade
efusiva do Uno. Portanto, a relação é de necessidade
entre ambos os níveis da realidade.

Avgvstinvs se abeira do inatismo platônico, ao justificar seu pensamento a partir do
pressuposto de que, a vida pelos sentidos se encontraria apartada do intelecto por um amplo
hiato, o que dificultaria o conhecimento e a verdade que pertenceriam à ordem
transcendental, o reino das ideias puras e eternas. A isto, Mircea Eliade alude:
Essayons de comprendre la situation existentielle de celui pour qui toutes ces
homolagations sont des expériences vécues, et non pas simplemente des idées. [...]
La vie est vécue sur un double plan : elle se déroule en tant qu´existence humanine
et, en même temps, elle participe à une vie trans-humaine, celle du Cosmos ou des
dieux43 (m.t.) (ELIADE, 1981, pp. 140, 141).

Disto segue fundamentos conceituais de Avgvstinvs que implicavam o homem
possuir certezas sem a concorrência dos sentidos. Para Louis Lavelle: « La distinction de
l’être et de l’intelligence n’est qu’une distinction de droit qui ne porte pas atteinte à la
primauté de l’être par rapport à l’intelligence »44 (m.t.) (LAVELLE, 1947, p. 44).
Do desembarque do manicheismo e do afastamento da via aos Acadêmicos, em
Avgvstinvs, surgiram os conceitos dogmáticos do Christianismo, em perorações conciliadas
à filosofia platônica e neoplatônica: A verdade seria possível! Deus não seria matéria e,
41

Na teologia católica, implica a procedência que se faz presente no mistério da Santíssima Trindade.
O Demiurgo segundo Platão (428-348 a.C.), seria o artesão divino ou o princípio organizador do universo
que, sem criar de fato a realidade, modela e organiza a matéria caótica preexistente através da imitação de
modelos eternos e perfeitos. Em seitas christãs de inspiração platônica e no gnosticismo, seria o ser
intermediário e distinto do Deus supremo na creação do mundo; em geral é considerado mau. O demiurgo nada
cria a partir do ex nihilo, apenas cunha o mal a partir de um estado preexistente de caos.
43
Tente entender a situação existencial daqueles para quem todas essas homologações são experiências vividas
e não simplesmente ideias. [...] A vida é vivida a partir de um projecto dual: realiza-se como existência humana,
concomitante participar de uma vida trans-humana, identificada no Cosmos ou nos deuses.
44
A distinção entre a existência e o intelecto seria tão somente uma distinção de direito que não afetaria a
primazia da existência quando comparada à inteligência.
42
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sequer a alma o seria! Assim, Avgvstinvs sobrepujou a soteriologia dos gnósticos, tanto
quanto a ética estóica, que incidia no gozo de si-mesmo para redirecionar a felicidade à
detenção do bem absoluto e perfeito, o Deus creador. Esse é um pensamento plotiniano,
ressalvado que para Plotinvs, a felicidade seria uma conquista individual atrelada à ética
autosalvacionista, enquanto para Avgvstinvs, retrataria a livre manifestação do Absoluto que
se aloca no homem por processão. Plotinvs (2008) creditou a creação do mundo à cadeia de
emanações do princípio supremo, o Unus, como a menor luminosidade do foco em relação
à fonte de onde a luz emanaria; destarte, à causa não concerniria o efeito, sequer o efeito
competiria à causa. No que refere Creador e creação, aquilo do Unus emanado a Ele não
competeria, não obstante d`Ele dimanasse. Deste último conceito, Avgvstinvs distendeu de
Plotinvs, por acatar a natureza de Deus por apreensão direta, sem revelação: « Item legi ibi,
quia uerbum, deus, non ex carne, non ex sanguine, neque ex uoluntate uiri, neque ex
uoluntate carnis, sed ex deo natus est »45 (m.t.) (DCf, Liber VII – 9.14).
Em Plotinvs, Avgvstinvs encontrou o mundo inteligível composto de três partes: o
Uno, a realidade perfeita, inefável, imutável; o Nous (inteligência); e a Psique (alma). Para
Plotinvs, o Uno gera o Nous, que gera a Psique, que gera o mundo sensível, tal como a nós
se manifesta e onde a cada etapa desta emanação, que pensadores da Antiguidade conheciam
como hipóstase, emanaria uma realidade permanente, concreta e substancial. Neste
pensamento se observa a influência do pensamento de Platão e, sobretudo do neoplatônico
Plotinvs, no entanto: “Avgvstinvs não é um neoplatônico christão, mas, sobretudo, um
christão que emprega alguns elementos neoplatônicos, enquanto venham a coincidir com o
Christianismo e, lhe seja útil para expressar suas crenças” (FRAYLE, 1978, p. 196).
O rector mostrou que o probabilismo evocara brutal crítica:
[...] os illud Platonis quod in philosophia purgatissimum est et lucidissimum, dimotis
nubibus erroris emicuit, maxime in Plotinvs, qui platonicus philosophus ita eius
similis iudicatus est, ut simul eos vixisse, tantum autem interest temporis ut in hoc
ille revixisse putandus si »46 (m.t.) (CAc, Liber III – 18.41).

A crítica de Avgvstinvs era, sobretudo, àquilo que os estoicistas defendiam, a
abstinência de emoções destrutivas, posto que estes sentimentos impediriam o homem de
encontrar a verdadeira felicidade ou a pureza estável de espírito. A perspectiva de vida

45

Da mesma forma li nesse lugar que o Verbum de Deus não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade
do homem, sequer da vontade da carne; entretanto tenho que se originou de Deus.
46
[...] àqueles puros e lúcidos em filosofia platônica, apartados e elevados às nuvens de erros, avançados em
Plotinvs, filósofo platônico julgado tão semelhante a Platão, que se diria terem vividos em uma mesma época,
tal a se crer nele (Platão) ter revivido.
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estóica, implicava o sábio viver tão somente de subsídios simples e úteis, mantendo-se
indiferente ante as adversidades da vida. Em Contra Academicos, o rector enceta seu
percurso rumo à Sapiência, conquanto os acadêmicos à época esteassem a impossibilidade
do conhecimento de quaisquer verdades. A Nova Academia se limitara ante o ceticismo47
ortodoxo. Avgvstinvs para chegar à Verdade, fez intenso uso da dialectica platônica, ao
mobilizar contradições em relação à busca da unidade e multiplicidade, entre o singular e o
universal, entre o movimento e a imobilidade, com a contraposição e reconciliação de
contradições, a fim de refutar e persuadir seus interlocutores a arrazoarem suas posições.
Avgvstinvs abriu o Contra Academicos com seus alunos Licencivs e Trigecivs e,
por fim com o seu grande amigo Alypivs que amparava os acadêmicos; discute ora a relação
entre a fausticidade e o saber a Verdade, ora a doutrina e o erro dos Acadêmicos, na forma
como especifica Pierre Bayle:
Alypivs, évèque de Tagaste, as patrie, fut um des bons amis de saint Augustin. Il fut
baptisé à Milan avec lui, l´an 388. Il fit un voyage dans la Palestine cinq ans apres ;
et si d´un côté le grand bien qu´il dit de saint Augustin à saint Jérôme servit de
ciment à l´amitié de ces deux pères , il semble de l´autre qu´á son retour en Afrique,
il refroidit un peu le cœur de saint Augustin. On croit que ce fut en lui rapportant le
mal que disaient de saint Jéròme les adversaires qu´il avait à Jerusalem. Alypivs ne
parvint à l´épiscopat de Tagaste qu´en 394, un an aprés son voyage de Palestine. Il
assista l´an 403 an concile de Carthage48 (m.t.) (BAYLE, 1820, p. 451).

Étienne Gilson procurou recriar o autêntico significado existencial deídico a partir
de sua manifestação a Moisés, e encontrou que toda a intuição de Deus estaria direcionada
ao puro acto da existência e não à creação, no que distingue o Deus da filosofia e o Deus da
revelação religiosa. Avgvstinvs não apenas procurou interpretar o mundo, muito mais buscou
sua transformação ao colocar o problema de Deus intrinsecamente ao homem em sua busca
inexaurível pela Verdade absoluta, evidenciada por três níveis de conhecimento: o sensorial,
o iluminado e o místico, na forma como Ele se revelou a Moisés, YHWH, do tetragrama
hebraico impronunciável, mais conhecido por YAHWEH e, abusivamente transcrito como
Jehovah. Mas, este não seria propriamente um nome, apenas uma forma verbal designando,

47

Doutrina segundo a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que
resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação, por inata incapacidade, de uma
compreensão metafísica, religiosa ou absoluta da realidade posta.
48
Alypius, do bispado de Tagaste, sua pátria, era um dos amigos de Avgvstinvs; com o rector teria sido batizado
em Milão no ano 388. Alypius fez uma viagem à Palestina, cinco anos depois; e, se de um lado lhe foi um
grande bem como afirmou Avgvstinvs, por outro a Jerônimo serviu como base sólida da amizade desses dois
pais da Igreja christã, mas parece que após seu retorno à África, ele arrefece um pouco o coração de Avgvstinvs.
É de se acreditar que nele se reportara o mal existente em Jerusalém, que os adverários diziam ser de Jerônimo.
Alypius só adentrou ao episcopado de Tagaste em 394, um ano após sua viagem à Palestina. Ele frequentou no
ano de 403 o Conselho de Cartago.
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« Ego sum hic quid sum »49. O homem não poderia, pois dar um nome ao Creador porque o
limitaria e, tampouco poderia conhecê-Lo, porque se colocaria em paridade igualitária com
Ele. (DERRIDA, 2006, p. 17 e 19).
Essa especificidade do Creador já havia sido aludida pelo teólogo capadócio,
místico e escritor christão, comparte da Patrologia Grega e, primeiro sintetizador dos dogmas
christianos, Gregorivs Nyssenvs (331-394), em seu Hino à Divindade:
Ó Todo-Além - pois com que outro nome poderia eu nomear-Te?
Como pode louvar-Te uma palavra, se nenhuma palavra Te pode exprimir?
Como pode contemplar-Te o espírito, se não és apreensível por nenhuma
inteligência?
Só Tu és inefável, mas tudo o que criaste balbucia o teu nome.
Só tu não podes ser conhecido, pois é por Ti que há todo o pensamento.
Louvam-Te todos, os que falam e os que não falam.
Glorificam-Te todos, os que Te pensam e os que não pensam.
Os desejos de todos, as dores de todos, primeiramente referem-se a Ti.
Tudo o que existe Te invoca
E, tudo o que compreende quem és balbucia um hino silencioso.
Em Ti só tudo permanece. Para Ti tudo é impelido.
E, Tu és o fim de tudo:
Tu que és Um, és também Tudo, e és também Nenhum,
E, também não és Um e não és Tudo.
Tu tens todos os nomes, mas como Te nomeio,
A Ti, único que não se pode nomear?
Nas trevas, acima das nuvens, nem mesmo o espírito celestial penetra.
Tem piedade, ó Todo-Além,
Pois com que outro nome poderia eu nomear-Te? (Edição francesa da
Patrologia Grega, 1856, tomos 37, 507).

Para Peterson, a essência do Deus christão é ser e não crear ou ser infinito.
A existência de Deus é assim comprovada a priori, irrevogavelmente, por sua
existência no espírito humano e sua iluminação na inteligência humana. Falando a
Moisés, Deus disse: Eu sou o que sou! Isto só pode significar que Deus é o total das
totalidades, o real das realidades, a Verdade das verdades, a mais perfeita das
perfeições, isto é, uma essência absoluta do Universo. Sob patente influência
neoplatônica é fácil perceber que Avgvstinvs se valeu desse conceito, identificando
o Uno com o Eu sou o que sou, em um conceito de Deus como a essência final de
todas as cousas (PETERSON, 1981, p. 65).

Para Gilson o esquecimento do acto de existir seria a principal fonte de incoerência
na modernidade filosófica; acrescenta o fato de que por ser absolutamente simples essa ideia
não pode ser conceitualizada (GILSON in Kolakowski, 1988, p. 72).
Essa é uma questão basilar para a compreensão do pensamento avgvstiniano à
época, a inferir um método credível para impetrar a verdade de forma certa e segura. Contra
Academicos sugere a plausibilidade como possibilidade, onde o rector comprovou a

49

Eu sou aquilo que sou.
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insuficiência dos argumentos céticos, como método e instrumento na condução do
raciocínio, tal que não se desse crédito à primeira manifestação da verdade, como propusera
o ceticismo. O roteiro avgvstiniano que partiu do racionalismo para chegar à fé compreendeu,
inicialmente, o amor à filosofia em face de a leitura do Hortensivs, de onde adveio a adesão
ao manicheismo, depois ao neoplatonismo e, por fim, ao Christianismo Da conversa do
rector com seu aluno Licencivs consta: « [...] Error mihi videtur esse falsi pro vero
approbatio; in quem nullo pacto incidit, qui veritatem quaerendam semper existimat: falsum
enim probare non potest, qui probat nihil; non igitur potest errare. Beatus autem facillime
esse potest »50 (m.t.) (CAc, Liber I - 4.11).
O rector compreendeu o Creador ao senti-lo essencialmente imutável e presciênte;
não existe um tempo em que não permanecesse, tampouco teria procedência; seria ao mesmo
tempo a realidade imanente e transcendente:
Ce, réellement réel, ce vere esse, c`est ce qu`Augustin nomme l`essentia, et toute
l`économie de ses preuves s`explique par son dessein de mettre en évidence
l`existence de cet être identique à soi-même, parfaitement immuable, donc
parfaitement être, que nous nommons Dieu51 (m.t.) (GILSON, 2003, p. 27).

Para Étienne Gilson (2003) o Rector não foi um ontologista estreme; mas nota que
para alguns historiadores, Avgvstinvs ampliou as provas da existência de Deus,
transversalmente ao princípio causal do mundo sensível; por isso seria o precursor do
Argumentum Contingentia Mundi52, reconhecido ao medioevo:
Sans doute, Augustin a souvent et expressément insisté sur le fait que la mutabilité
même du monde des corpos atteste sa contingence et sa dépendance à l´égard d`un
être nécessaire qui est Dieu. On ne peut donc nier que as doctrine contienne tous les
élémentes nécessaires d`une preuve de ce genre et par conséquent que cette preuve
ne soit compatible avec l`augustinisme le plus authentique. Bien plus, il s´exprime
parfois de manière telle que la simple vue de l`ordre du monde semble équivaloir
pous lui à une preuve immédiate de l`existence de Dieu53 (m.t.) (GILSON, 2003, p.
22).
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[...] a mim parece que o erro é aceitar o falso como correto, ante o não incidir de quem ajuíza que à Verdade
se deve procurar sempre. Certamente, não aprovaria o falso aquele que nada aprova, assim não erraria e, poderia
naturalmente ser feliz.
51
Este realmente real, o vere esse, é o que Avgvstinvs nomeia de essentia; toda lucidez de suas provas se
explica por seu propósito de evidenciar a existência desse ser idêntico a si-mesmo, perfeitamente imutável, o
ser perfeito, a quem denominamos Deus.
52
Argumento pelo qual o universo não foi disposto exatamente como ele é, por qualquer necessidade a priori;
portanto, ele deve ter um pré-existente, uma causa independente.
53
Sem embargo, Avgvstinvs frequente e explicitamente insistiu no fato de que a mutabilidade mesma do mundo
dos corpos atesta sua contingência e sua dependência em relação a um ser necessário, que seria Deus. Não é
possível negar que sua doutrina contenha todos os elementos necessários para uma prova deste gênero, e,
consequentemente, que essa prova seja compatível com o mais autêntico avgvstinianismo. Embora algumas
vezes ele se exprima de tal forma que a simples visão da ordem do mundo parece equivaler a uma prova
imediata da existência de Deus.
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Gilson (2003) alude que Avgvstinvs acrescentou a essência à existência, quando
cunhou ao homem o estado de ignorância no exame do supremo Vere Esse:
Bonum ex Deo, defectus a nobis. [...] Si enim motus iste, id est aversio voluntatis a
Domino Deo, sine dubitatione peccatum est, num possumus auctorem peccati Deum
dicere? Non erit ergo iste motus ex Deo. Unde igitur erit? Ita quaerenti tibi, si
respondeam nescire me, fortasse eris tristior: sed tamen vera responderim. Sciri
enim non potest quod nihil est 54 (m.t.) (DLa, Liber II – 20.54).

Gilson admite que no rector se encontre que o Creador não formou os inteligíveis, no
entanto d´Ele tenha originado a verdade para juízos probos ao homem, fenômeno que
caracterizaria o intricesismo55 teológico avgvstiniano; conquanto Avgvstinvs não
manifestasse claramente sua moção à essencialidade de Deus, ela se fêz presente em toda a
sua obra, nomeadamente em De Vera Religione: « On se prouve pas que Dieu doive exister,
mais qu´Il existe »56 (m.t.) (GILSON, 2003, p. 29).
José Beluci Caporalini (2007) observa que Avgvstinvs, por alguns é considerado
intelectualista, posto conste de Confessionvm a espressão intellectus valde e, por outros um
voluntarista ao acudir à primazia da vontade: homus voluntates est. Porém, Caporalini
entende serem estas apenas interpretações absortas, por não considerarem o sintesismo
avgvstiniano, que conforma algo através de outro ou outrem; Avgvstinvs usa o método
sintético em contraposição ao analítico, quando passa do universal ao singular.
Para Peterson (1981), Avgvstinvs ao propor uma Verdade inteligível e eterna,
atingiu o cerne da consciência humana em seus mistérios e, influenciou todo o pensamento
teológico e filosófico ocidental; partiu da verdade lógica para chegar à ontológica, ao exibir
um Deus ubiquitário e composto de todos os superlativos: infinito, eterno, imutável,
onisciente, onipotente, racional, omnipresente, como exposto na Sagrada Escritura: « [...]
magnus Dominus noster et magna virtus eius et sapientiae eius non est numerus »57 (m.t.)
(Sl: 147.5).
De tal modo, alargar o entendimento das obras avgvstinianas para além dos textos
literalmente versados e, reavaliá-los qualitativamente expondo-os à hermenêutica

54

A bondade procede de Deus, enquanto uma defecção de nós. [...] Se realmente existe o movimento, este é
avesso à vontade do senhor Deus e, sem nenhuma dúvida o pecado existe; porventura poderíamos dizer que
Deus é autor do pecado? Portanto, se este movimento não procede de Deus, de onde ele emanaria? Certamente
ao procurar a si mesmo e, se me responder que não sabe talvez se contriste, mas também muitos responderiam
reconhecer que, de fato, não poderiam afirmar que nada seria.
55
Que está dentro, que faz parte intrínseca como característica peculiar a indicar algo que é interno; a parte
íntima e essencial alguém. Avgvstinvs refere ao homem interior que se localiza no Abditum Mentis.
56
Em Avgvstinvs, não se trata de provar a existência de Deus, mas sim de saber que Ele existe.
57
Grande Senhor nosso, sua magna virtude e sapiência não são quantificáveis.

34
ricœuriana, pode significar uma nova possibilidade de noesis58 na filosofia de Avgvstinvs,
que tem especificidade capital; o rector não parte de impulsos para suas investigações, mas
de problemas reais da vida vivida, do que resultou seu magno acervo com cartas,
conferências públicas, mais de quatrocentos sermões, duzentos e setenta tratados teológicos,
nove diálogos filosóficos, aproximadamente cento e cinquenta livros, além de cartas
inúmeras e algumas canções.

58

Acto de perceber. Tomar consciência, pensar.
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I. AVRELIVS AVGVSTINVS
Após cerca de tresentos anos de perseguição aos fiéis da cristandade, o Império
Romano, liderado por Flavivs Valerivs Avrelivs Constantinvs, através do Édito de Milão
(313) estabeleceu a tolerância ao Christianismo, mas somente em 380 ele se tornou a religião
oficial do Império Romano, por decreto do imperador Flavivs Theodosivs Avgvstvs, via
Édito de Tessalônica, o qual tornava o Christianismo niceno a única religião oficial e
autorizada em todo o império.
Avrelivs Avgvstinvs, nato a 13 de novembro de 354, em Tagaste, pequena cidade da
Numídia, à época sob dominação romana, vivenciou a parte final dessa mutação clerical; o
pai teria recebido o batismo pouco antes de morrer, enquanto a mãe fosse christã devota,
com notável influência religiosa à conversão do filho. De Avgvstinvs se diz célebre teólogo
dogmatista e, causídico concernente aos padres da Patrística, que não se pos mercê da
realidade de sua era, pelo contrario a ultrapassou ao conciliar fé e razão, para se destacar
como um dos primeiros filósofos christãos e, o maior vulto da filosofia metafísica christã,
que influenciou todo o posterior pensamento medieval em seus primeiros séculos sem que,
propriamente se instituísse dele uma filosofia específica: “A ideia de uma filosofia christã
entendida no sentido de um saber que, sem pertencer à teologia, fosse especificamente
marcada pelo Christianismo, era totalmente estranha à tradição christã antiga e medieval”
(VAN STEENBERGHEN, 1986, p. 191).
Avgvstinvs iniciou estudos basais em Tagaste e, posteriormente o pai o enviou a
Madaura onde estudou gramática, música, física, matemática e filosofia, até quando por
motivos financeiros regressou a Tagaste. Posteriormente voltou a Madaura, onde iniciou
estudos de retórica, aprimorando-se na leitura de poetas e prosadores latinos, com destaque
a Pvblivs Vergilivs Maro e Pvblivs Terentivs Afer e, em especial a Marcvs Tvllivs Cicero, se
destacando em gramátida e retórica, ao demonstrar larga eloquência, a qual admitiu ser
creditada à grande influência nele exercida pelo Arpinati59.
No ano de 371, momento em que contava com dezessete anos de idade, Avgvstinvs
se transferiu para Cartago, capital da África romana, que à época constituiria a maior cidade
do Ocidente latino depois de Roma, onde atuou como professor por longo tempo. Cartago
era um grande centro da doutrina pagã, onde o jovem se deixou levar pela ostensão dos
cerimoniais em honra aos deuses benfeitores do império. Adepto do Manicheismo e,
59

Apelido de Cicero.
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integrante de academias ceticistas, o Rector buscava encontrar a si próprio através de textos
neoplatônicos, momento em que a inquietude era um tema permanente em sua vida. A
vivência de Avgvstinvs no Manicheismo, segundo ele próprio declarou em Confessionvm, o
lançou em uma vida de extrema sensualidade, cujas consequências mais tarde às implicaria
ao peccatvm genvs e, que creditava dele ter tomado conta por longo tempo, tanto moral
quanto intelectualmente, posto atribuísse realidade substancial tanto ao bem e qunto ao mal
e, neste dualismo justificava sua vida vivida.
Em Cartago, Avgvstinvs viveu de acordo com a natureza humana animal, entregandose a impudicícias e em busca muito mais dos prazeres da carne sem, contudo, se sentir feliz
e realizado, chegando inclusive a viver em concubinato por treze anos com uma jovem
mulher cartaginense, Flora Emilia60, de cuja união nasceu o filho Adeodatvs61 no ano de 373,
até a separação do casal, quando o filho passou a viver exclusivamente com o pai, até seu
fenecimento, quando contava com dezesseis anos. Durante sua estadia em Cartago sentiu
uma enorme atração pelo teatro, que representaria uma de suas marcantes características;
detentor de enorme talento retórico, se sobressairia em concursos poéticos e certames
públicos. Esse período foi marcado por excessos de paixão e de impulsos sensuais, mas
também de um largo estudo que envolvia primacialmente a filosofia; em Confessionvm, mais
tarde, criticou essa fase da juventude, que julgou estar enleado pela leitura dos Platonicorum
libris e, por convencionalismos racionalistas que antepararam a Verdade transcendente.
Avgvstinvs se dedicara ao estudo das Escrituras, mas deparou a linguagem assaz
singela da Bíblia:
Sed tunc lectis Platonicorum illis libris posteaquam inde admonitus quaerere
incorpoream veritatem invisibilia tua per ea quae facta sunt intellecta [...]. Itaque
avidissime arripui venerabilem stilum (Scripturas Sanctas) spiritus tui et prae ceteris
apostolum Paulum et perierunt illae quaestiones, in quibus mihi aliquando visus est
adversari sibi et non congruere testimoniis Legis et Prophetarum textus sermonis
eius, et apparuit mihi una facies eloquiorum castorum, et exsultare cum tremore
didici. [...] Et coepi et inveni, quidquid illac verum legeram, hac cum
commendatione gratiae tuae dici, ut qui videt non sic glorietur, quasi non acceperit
non solum id quod videt, sed etiam ut videat 62 (m.t.) (DCf, Liber VII - 20. 26/
21.27).
60

O nome da mãe de Adeodatvs é oficialmente desconhecido. Esta não se casou com Avgvstinvs, sob a
fundamentação da insuperabilidade de motivos jurídicos e sociais muito fortes. O nome pela qual se lhe
reverencia é fictício, dado por Jostein Gaarder em seu livro Vita Brevis, no qual constaria a pressuposta e
dubitável carta da mãe de Adeodatvs ao pai Avgvstinvs (GAARDER, 1998).
61
Avgvstinvs escolheu por julgar ser “dado por Deus”; Adeodatvs ou Deusdedit, um antropônimo; nome
próprio que explica sua origem, em face da época ou dos costumes culturais de seu local de origem.
62
Mas após ler aqueles livros platônicos e, por eles induzido à busca da Verdade incorpórea, vi que: “as vossas
perfeições invisíveis se intuem por meio das cousas creadas” [...]. Por conseguinte, lancei-me avidamente sobre
o respeitável estilo (da sagrada escritura), ditado por vosso Espírito que, dentre outros autores, elegi o sediado
no apóstolo Paulo. Dissiparam-se aquelas minhas objeções, segundo as quais algumas vezes entendi existir
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Ao concluir seu curso em retórica e eloquência, Avgvstinvs retorna a cidade natal
e, inaugura uma escola de ensino da gramática e retórica até o ano de 374 quando retoma à
docência em Cartago, onde jaz até 383 quando seguiu para Roma. Para Philippe Ariès e
Georges Duby, o ensino em Roma tinha uma estreita relação com a formação do carácter:
Teoricamente a educação (em Roma), tinha por objetivo temperar o carácter a tempo
para que os indivíduos pudessem resistir, depois de adultos, ao micróbio do luxo e
da decadência, que, devido ao vício daqueles tempos, estava em toda a parte somente
a severidade, aterrorizaria os apetites tentadores, ao desenvolver o carácter (ARIÈS,
2004, p. 29).

Em 386, Avgvstinvs insatisfeito com o manicheismo o abandona e, mergulha em
profundo ceticismo, até abraçar a filosofia neoplatônica, que lhe instruiu à espiritualidade de
Deus e a negatividade do mal, levando-o à concepção christã de vida vivida:
Hoc quidem non nunc primum. Nam cum triginta tres annos agam, quatuordecim
fere anni sunt ex quo ista cupere destiti, nec aliud quidquam in his, si quo casu
offerrentur, praeter necessarium victum liberalemque usum cogitavi. Prorsus mihi
unus Ciceronis liber facillime persuasit, nullo modo appetendas esse divitias, sed si
provenerint, sapientissime atque cautissime administrandas63 (m.t.) (SLq, Liber II
- X).

O capítulo VIII 6.14 em Confessionvm retrata a visita a Avgvstinvs e a Alypivs pelo
compatrício christão Ponticianvs em Mediolanvm64; este amigo vê sobre uma mesa um livro,
que aleatoriamente abre e encontra uma referência à Epístola de Pavlvs aos Romanos: « [...]
sicut in die honeste ambulemus non in comesationibus et ebrietatibus non in cubilibus et
inpudicitiis non in contentione et aemulatione, sed induite Dominum Iesum Christum et
carnis curam ne feceritis in desideriis »65 (m.t.) (Rm: 13:13, 14).
Ponticianvs narra o episódio de dois jovens de Trévis, que se converteram após a
leitura da vida de Santo Antão, o padre do deserto; uma das passagens marcantes de mutação
da vida prófuga de Avgvstinvs e, de sua posterior conversão:

contradições na Bíblia e incongruências entre o texto e os testemunhos da Lei dos discursos dos Profetas.
Compreendi o aspecto singular daqueles castos escritos, e “aprendi a alegrar-me com tremor”. Principiei a lêlos e notei que tudo o que de verdadeiro tinha lido nos livros dos platônicos lá se encontrava, mas com a
consignação da vossa graça: “que aquele que vê não se glorifique apenas e tão somente com o que vê, mas
também e principalmente com a possibilidade de ver”.
63
Não é de agora minha renúncia a estas! Tenho trinta e três anos, e faz quatorze que deixei de desejá-las. Caso
ma oferecessem, delas só me serviria o suficiente para meu necessário sustento. Um livro de Cícero
espontaneamente me persuadiu de que não se deve pôr o coração em riqueza, e caso a tivesse haveria de
administrá-la com grande cautela e prudência.
64
Atual Milão.
65
Tal como honestamente andamos durante os dias, sem comilanças e ebriedades, longe de prostíbulos e orgias,
tampouco em contendas e rivalidades, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a
carne para não excitardes as suas cobiças.
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[...] represso que impetu lacrimarum surrexi nihil aliud interpretans divinitus mihi
iuberi, nisi ut aperirem codicem et legerem quod primum caput invenissem.
Audieram enim de Antonio, quod ex evangelica lectione, cui forte supervenerat,
admonitus fuerit, tamquam sibi diceretur quod legebatur [...] 66 (m.t.) (DCf, Liber
XVIII - 12.29).

Avgvstinvs se volta Alypivs e profere: « Quid patimur? Quid est hoc? Quid audisti?
Surgunt indocti et caelum rapiunt, et nos cum doctrinis nostris sine corde ecce ubi volutamur
in carne et sanguine! An quia praecesserunt, pudet sequi et non pudet nec saltem sequi? 67 »
(m.t.) (DCf, Liber VIII - 8.19).
A seguir, Avgvstinvs confessaria a Alypivs que suas dúvidas se dissiparam após a
Epístola de Pavlvs, episódio que culminaria em sua conversio em agosto de 386, durante a
vigília da Páscoa, com o seu batismo no ano de 387 por Ambrósio, em Milão. Em 391 d.C.
foi ordenado ao sacerdócio e, quatro anos depois bispo coadjutor de Hipona. Porém; pouco
tempo morreria o bispo Valerivs, e Avgvstinvs assumiria o seu lugar, como bispo de Hipona.
O bispo Ambrosivs, neoplatônico, estudioso da gramática, da retórica, da literatura
greco-romana e do direito, representou a segunda grande influência no jovem Avgvstinvs:
[...] et ueni Mediolanium ad Ambrosium episcopum, in optimis notum orbi terrae,
pium cultorem tuum, cuius tunc eloquia strenue ministrabant adipem frumenti tui.
[...] studiose audebam disputantem in populo, non intentione, qua debui, sed quasi
explorans eius facundiam, utrum conueniret famae suae, an maior minorue
proflueret, quam praedicabatur. [...] et delectabar sermonis suauitate, quamquam
eruditioris, minus tamen hilarescentis atque mulcentis, quam Fausti erat68 (m.t.)
(DCf, Liber V - 23).

Com Ambrosivs, Avgvstinvs pôde vivenciar a ascese christã:
[...] saepe in popularibus sermonibus suis dicentem Ambrosium laetus audiebam:
Littera occidit, spiritus autem uiuificat, cum ea [...] remoto mystico uelamento
spiritaliter aperiret, non dicens quod me offenderet, quamuis ea diceret, quae utrum
uera essent adhuc ignorarem69 (m.t.) (DCf, Liber VI – 4.6).
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[...] reprimi o ímpeto das lágrimas, e me recuperei ao me persuadir que Deus só me mandara fazer uma cousa:
abrir o códice e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Tinha ouvido que Antão, assistindo, por acaso a uma
leitura do Evangelho, fora por ele advertido, como se essa passagem que se lia, lhe fosse dirigida pessoalmente.
67
O que é que nos aflige? Que significa isso que também tu acabas de ouvir? Erguem-se os incultos e tomam
de assalto o reino do céu, enquanto nós, com o nosso saber insensato, nos revolvemos na carne e no sangue!
Teríamos vergonha de seguí-los porque nos precederam, e não nos envergonhamos ao não os seguir?
68
E, ao vir a Milão para ver o Bispo Ambrosius, notório em todos os cantos da terra por seus excepcionais
predicados e vosso mui respeitoso servidor, cujo vigor de sua eloqüência diligentemente alimentava a ti [...]
zelosamente o ouvia quando pregava ao povo, não com a intenção de obrigação, mas para explorar a sua
facilidade em falar e ver se correspondia a notoriedade; conforme assentava a sua fama; se realmente era uma
sumidade ou se seria indigno da reputação em oratória que lhe predicavam [...] deleitava-me com a suavidade
do sermão, tanto quanto com a sua erudição, maior que a de Faustus.
69
Frequentemente ouvia Ambrosius se dirigir ao povo em copiosos sermões: A letra mata, por outro lado o
espírito vivifica. Removido o véu místico do que foi dito e que me agravou, a espiritualidade se desvelou, já
que se porventura ele não os expusesse, a Verdade até agora estivesse ignorada.
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A leitura da Sagrada Escritura sob a tutela de seu mentor Ambrosivs, acrescida de
livros platônicos e o contato com a filosofia de Plotinvs, serviram a Avgvstinvs para a
superação do ceticismo; posição filosófica que afirmava a impossibilidade do conhecimento
e do juízo de valor: « Lectis autem Plotini paucissimis libris, cuius te esse studiosissimum
accepi, collataque cum eis, quantum potui, etiam illorum auctoritate qui divina mysteria
tradiderunt [...] »70 (m.t.) (DBv, Liber I - 1.4).
Após longo período de aventuras, errâncias e estudos, Avgvstinvs se converteu ao
Christianismo, quando então extremou seu modo de vida ascética71, levando-a inteiramente
ao espiritual; procurararia o poderoso bispo do Império, o teônomo Ambrosivs (340–397),
arcebispo de Mediolanum, neoplatônico, estudioso da gramática, retórica, literatura grecoromana e direito, na expectativa de conseguir uma colocação oficial como professor. No
bispo encontrou respostas para algumas das suas dúvidas e, assim passou a ser um assíduo
ouvinte de seus sermões, inspirados, mormente, no Antigo Testamento. Em setembro do ano
386, Avgvstinvs se resigna à concuspiciência da promiscuidade e se recolhe nas cercanias de
Milão em companhia da mãe, do filho e alguns discípulos, quando escreveu seus diálogos
filosóficos, até que na Páscoa de 387, juntamente com o filho Adeodatvs e o amigo Alypivs,
recebeu do bispo Ambrosius, em Milão, o seu batismo. No ano seguinte, falecida a mãe em
Ostia, Avgvstinvs abandona Milão e retorna definitivamente à Tagaste, se dedicando à vida
monástica; vendeu a propriedade deixada pelo pai e, distribuíu o dinheiro arrecadado entre
os pobres, conservando apenas um pequeno pedaço de terra, no qual juntamente com os
amigos Alypivs e Ovidivs, fundou o primeiro mosteiro avgvstiniano, aonde a contemplação
envolvia o otivm deificante72, assim como os mistérios do espírito, de cuja discução e estudo
levaram o Rector a escrever o De Diversis Quaestionibus.
Em 391, durante uma missa regida por Valerivs, antigo bispo da cidade, que ao
povo explicava a premência da diocese em ter outro sacerdote que o amparasse, da multidão
se elevou uma voz seguida de outras a clamar por Avgvstinvs para o posto e, embora este
resistisse ao defender a serenidade de seu monacato, a contumácia da população venceu e,
com os olhos lacrimantes ele se prostou de joelhos à frente de Valerius e elevou seu
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Por outro lado, li alguns livros de Plotinvs, a quem estimo com justiça por ser muito diligente e, confrontava
quando podia, o valor de tais considerações, com aquelas autoridades que nos transmitem os divinos mistérios.
71
Para os ascetas ou praticantes do ascetismo, o corpo físico seria a fonte de grandes males, sendo inútil em
termos espirituais, por isso renegam todos os desejos carnais ou mundanos.
72
A felicidade em Deus.
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pensamento ao Creador: « Fiat mihi secúndum verbum tuum »73. Foi ordenado sacerdote,
quando contava com 37 anos.
Sem perder sua índole contemplativa e fiel aos ideais de Cassiciaco e Tagaste,
novamente com Alypivs funda um segundo mosteiro, até que em 396 foi consagrado bispo
auxiliar na colônia romana de Hipona, no norte da África, a qual governou até à morte, que
se deu durante o assédio da cidade pelos Vândalos, em 28 de agosto do ano 430, quando
contava com setenta e cinco anos de idade. Avgvstinvs foi canonizado por aclamação
popular, e reconhecido como Doutor da Igreja, em 1292, pelo papa Bonifácio VIII.
Para M. Allen Peterson, Avgvstinvs inspirado no neoplatonismo, excedeu em muito
os pensadores de sua época, ao produzir além de uma teologia um sistema filosófico que, de
forma coerente, formula concomitante a teologia, a cosmologia, a antropologia e uma teoria
sobre o conhecimento, ao fundir em si-mesmo o carácter especulativo da patrística grega
com o carácter prático da patrística latina, ainda que os problemas que fundamentalmente o
preocupassem fossem sempre os problemas práticos e morais, tais como o mal, a liberdade,
a graça, a predestinação. Segundo Peterson, a teoria do conhecimento de Avgvstinvs parte
da verdade lógica para chegar à ontológica, ao apresentar Deus como a unidade composta
de todos os superlativos. Estes fundamentos aparecem em De Magistro na forma de um
tratado pedagógico, retirado de um pré suposto diálogo no qual o pai Avgvstinvs esclarece
ao filho Adeodatvs que, só no mundo divino existiria a luz do verdadeiro conhecimento.
Sobre a obra, a Alypivs, expressou:
Adiunximus etiam nobis puerum Adeodatum ex me natum carnaliter de peccato
meo. Tu bene feceras eum. Annorum erat ferme quindecim et ingenio praeveniebat
multos graves et doctos viros. Est liber noster, qui inscribitur de Magistro: ipse ibi
mecum loquitur. Tu scis illius esse sensa omnia, quae inseruntur ibi ex persona
conlocutoris mei, cum esset in annis sedecim. Multa eius alia mirabiliora expertus
sum74 (m.t.) (DCf, Liber IX - 6.14).

De Magistro reporta um colóquio redigido após a morte prematura de Adeodatvs,
quando contava dezesseis anos, no qual Avgvstinvs mostra a dependência recíproca da
palavra e do pensamento e, onde conceitua aspectos pedagógicos ligados, mormente ao
pensamento interior. No diálogo, o magister enceta uma análise ampla que envolve a
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Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Juntamos a nós o menino Adeodatvs, filho carnal de meu pecado. Aquele que muito bem o transformou.
Com quase quinze anos e grande talento estava adiante de muitos homens idosos e doutos(...) Existe um livro
nosso que se intitula De Magistro, onde ele dialoga comigo. Sabeis que todas as opiniões que ali se inserem,
são atribuídas ao meu interlocutor, eram dele quando contava com dezesseis anos. Notei nele cousas ainda
mais prodigiosas.
74
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linguagem e o signo, o significado dos signos, as palavras como signos e, os objetivos da
linguagem, todos evidenciados na gramática e na semântica; para tanto parte do inferior para
o superior, do exterior para o interior e, nesta interioridade antevê o encontro com o
verdadeiro e único Magister, que ensina a verdade das cousas; foco determinante na
definição do nome da obra, retirado da Sagrada Escritura: « [...] nec vocemini magistri quia
Magister vester unus est Christus »75 (m.t.) (Mt: 23.10).
Para Peterson, a perspectiva filosófica do pensamento avgvstiniano, ao primar por
fundamentos do conhecer, centrou-se naquilo que para Avgvstinvs era um problema
existencial; a busca perene pela verdade em termos absolutos, o que é evidenciado em sua
filosofia por três níveis de conhecimento: o sensorial, o iluminado e o místico, ao expor sua
singularidade: “[...] passou de uma vida de concupiscência à monástica, do manicheismo ao
ceticismo acadêmico, de notável professor de retórica a escritor e Pai da Ecclesiae christã
latina” (PETERSON, 1981, p. 59).
Avgvstinvs reificou a teoria platônica e derivou sua natureza para uma epistemeteológico-filosófica, que serviu de base para sua Teoria da Iluminação Divina, a qual
registrou em sua obra De Retractationvm. Sobre seus objetivos com esta obra, relatou:
Per idem tempus scripsi librum cuius est titulus: De magistro, in quo disputatur et
quaeritur et invenitur, magistrum non esse qui docet hominem scientiam nisi Deum,
secundum illud etiam quod in Evangelio scriptum est: Unus est Magister vester
Christus76 (m.t.) (DRt, Liber I - 12).

A influência neoplatônica em Avgvstinvs, segundo Costa (2002), deu-se pelas
traduções de Caivs Marivs Victorinvs (285–362); entres outras, a Ysagoge do grego
Porphyrios de Tiro, as Categorias de Aristóteles e as Enéadas de Plotinvs. Desta inferiu a
relação entre Deus e o Verbum:
[...] et ibi legi non quidem his uerbis, sed hoc idem omnino multis et multiplicibus
suaderi rationibus, quod in principio erat uerbum et uerbum erat apud deum et deus
erat uerbum: hoc erat in principio apud deum; omnia per ipsvm facta sunt, et sine
ipso factum est nihil; quod factum est, in eo uita est, et uita erat lux hominum; et lux
in tenebris lucet, et tenebrae eam non conprehenderunt; et quia hominis anima,
quamuis testimonium perhibeat de lumine, non est tamen ipsa lumen, sed uerbum,
deus ipse, est lumen uerum, quod inluminat omnem hominem uenientem in hunc
mundum77 (m.t.) (DCf, Liber XII – IX.13).
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[...] vós não vos façais chamar mestre, porque somente Christo é vosso Mestre.
No mesmo período escrevi um livro intitulado De Magistro. Nele se discute e se indaga a si mesmo, e se
descobre que o Mestre que ensina todo o conhecimento ao homem não é outro a não ser Deus, segundo o que
está escrito no Evangelho: Seu único Mestre é Christo.
77
[...] nelas li não com estas mesmas palavras, mas provado com muitos e numerosos argumentos, que no
princípio era o Verbum e o Verbum estava em Deus e Deus era o Verbum: no princípio este existia em Deus;
todas as cousas foram feitas por Ele, e sem Ele nada seria criado; o que foi feito, nele é a vida, e a vida era a
luz dos homens; a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam; a alma do homem, ainda que
76
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As obras avgvstinianas pertencem ao latim tardio (200 a 500 d.C.), postea classicae
aetate, período em que a língua passou por múltiplos escambos culturais, em face a expansão
do domínio romano; considerar uma acrescência cultural determinante, dado a vida vivida
de Avgvstinvs se dar em um mundo repleto de signos e significados, as palavras se
encontravam circunscritas a um contexto sócio-político em permanente convulsão.
Em Avgvstinvs se firmou o pensamento aristotélico com as Categorias, traduzidas
por Victorinvs, mas de forma débil, posto o rector não acessasse o conjunto das obras, posto
não dominasse a língua grega: « Cur ergo graecam etiam grammaticam oderam talia
cantantem? Nulla enim verba illa noveram et saevis terroribus ac poenis, ut nossem,
instabatur mihi vehementer »78 (m.t.) (DCf, Livro I - 14.23).
A Victorinvs, Avgvstinvs nutria profunda admiração e a ele se referiu:
[...] quemadmodum ille doctissimus senex, et omnium liberalium doctrinarum
peritissimus, quique philosophorum tam multa legerat et diiudicauerat, doctor tot
nobilium senatorum, qui etiam ob insigne praeclari magisterii, quod ciues huius
mundi eximium putant, statuam Romano foro meruerat et acceperat [...] 79 (m.t.)
(DCf, Liber VIII – 2.3).

As Categorias, conjunto de textos do Corpus Aristotelicum, proporcionaram ao
rector um estudo mais pragmático, em que a formalidade lógica foi delimitada a formas de
raciocinar Substantia; quantitas; qualitas; relatio; ubi; quando; situs; habere; actio e passio;
as quais se prestaram muito mais a organização de seu raciocínio às percepções materiais:
Et quid mihi proderat, quod annos natus ferme uiginti, cum in manus meas uenissent
Aristotelica quaedam, quas appellant decem categorias [...] et satis aperte mihi
uidebantur loquentes de substantiis, sicuti est homo, et quae in illis essent, sicuti est
figura hominis, qualis sit, et statura, quot pedum sit, aut cognatio, cuius frater sit,
aut ubi sit constitutus aut quando natus, aut stet an sedeat, aut calciatus uel armatus
sit, aut aliquid faciat aut patiatur aliquid, et quaecumque in his nouem generibus,
quorum exempli gratia quaedam possui, uel in ipso substantiae genere innumerabilia
reperiuntur80 (m.t.) (DCf, Liber IV – 16.28).

testemunhe a Luz, não é, porém, a própria Luz, mas o Verbum próprio de Deus, que é a luz verdadeira que
ilumina todo homem que vem a este mundo.
78
Por que me aborrecia a literatura grega? [...] eu não conhecia qualquer palavra daquela língua e, para me
fazerem aprende-la, ameaçavam-me com terríveis punições e brutalidades.
79
[...] aquele em alto grau e doutíssimo ancião, exímio em todas as ciências liberais, leitor que tantas obras
filosóficas que ajuizou e ensinou tantos senadores egrégios e que pelo seu insigne e notável magistério,
merecera ter acolhida sua escultura no foro romano, a honraria que os cidadãos deste mundo têm por excelsa.
80
E o que a mim se adiantava ao contar aproximadamente com vinte anos, foi que em minhas mãos vieram
certa Aristotelica, aquelas que chamavam de dez categorias. [...] pareciam-me falar claramente de substâncias:
como o homem; do que nele existe enquanto um esboço, tais como; a estatura, de quantos pés consta; ou seu
parentesco, de quem é irmão; onde se encontra; se está calçado ou armado; se faz alguma cousa ou padece de
algo; e tudo o mais que se encontra nesses nove gêneros que aqui exemplifiquei graças àquilo que possuem,
como reconhecidos e enumerados na própria substância do gênero.
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Avgvstinvs tinha reservas à teoria de origem dúbia e comumente atribuída ao
filósofo grego e neo-platônico Porphyrios de Tirus, mas também adjudicada a Plotinvs, a
qual tratafa do dogma da encarnação e ressurreição de Christo, que o apregoava como sendo
ao mesmo tempo, homem e Deus, ou seja, o Verbo seria creador de si e, seu filho Christo,
nada mais seria que o verbo encarnado; a fala de Deus transmudada em humanidade: « Item
legi ibi, quia uerbum, deus, non ex carne, non ex sanguine, neque ex uoluntate uiri, neque
ex uoluntate carnis, sed ex deo natus est; sed quia uerbum caro factus est et habitauit in nobis,
non ibi legi »81 (m.t.) (DCf, Liber XII – 9.14). Nessa passagem, especificamente, surge uma
refutação fruto de suas distensões manicheias: “[...] que o Verbum tenha se feito homem e
habitado entre nós, lá isso não li”.
Através das Enéadas, o rector teve noção da precariedade de seu racionalismo e
percebeu o erro manicheísta, que impunha materialidade à existência de Deus. A ideia da
substância espiritual presente no homem, até então desconhecida de Avgvstinvs, apresentava
um novo juízo à afirmação: « [...] tamen fecisti hominem ad imaginem tuam... »82 (m.t.)
(DCf, Liber VI – 3.4).
Essa distensão se patenteou na contenda de Avgvstinvs com o Bispo Fortunato:
[...] Hipona era uma cidade de 40.000 habitantes, constituída por uma maioria pagã
e manichaeus. Existia apenas uma igreja católica e pequeno número de fiéis. O bispo
manichaev, era um tal de Fortunato, pregador eficaz e cheio de ardor. Avgvstinvs
desafiou-o para um debate público, que se realizou em frente de numerosa multidão,
durou dois dias. Fortunato foi literalmente esmagado pelo ímpeto oratório do rival.
Descendo do púlpito debaixo das vaias e chufas dos espectadores; o infeliz foi
obrigado a fugir de Hipona. (MONTANELLI e GERVASO, 1967, p. 167).

Segundo Costa (2002), nas Enéadas de Plotinvs encontrar-se-ia o princípio de
substância una e imaterial, a substância espiritual, que teria levado Avgvstinvs a antever a
precariedade de seu racionalismo e, a perceber o erro da concepção material e dual à
existência de Deus, derivada do emanatismo manicheísta. O prélio de Avgvstinvs à doutrina
de Mani persistiu em inúmeras obras posteriores: De Utilitate credendi ad Honoratum Liber
unus; Contra Epistolam Manichaei quam vocant Fundamenti Liber unus; Contra Adimantum
Manichaei discipulum Liber unus; Contra Faustum Manichaeum libri triginta tres; Contra
Felicem Manichaeum libri duo; Contra Secundinum Manichaeum Liber unus; De Natura

81

Da mesma forma li nesse lugar que o Verbum de Deus não nasceu da carne, nem de sangue, nem da vontade
do homem, mas de Deus. Porém, que o Verbum tenha se feito homem e habitado entre nós, lá isso não li.
82
O homem foi criado por Vós a vossa imagem.
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Boni contra Manichaeos Liber unus; De Duabus Animabus contra Manichaeos Liber unus
e, Acta disputatio contra Fortunatum Manichaeum Liber unus.
A influência da academia platônica em Avgvstinvs, derivou do período póssocrático, séc. IV a.C. e, se tornou conhecida pela visão platônica e cética que admitia a
impossibilidade do conhecimento das cousas naturais, posto envolto em erros da percepção.
Após Platão, a academia perdeu seu carácter metafísico, existia enquanto escola de céticos,
os acadêmicos que ao negarem a certeza objetiva do mundo externo, centravam-se no
homem e em seu ser, tal que o autoconhecimento seria pré-requisito à autorealização.
Conhecida inicialmente como Academia Antiga, em Arcesilau de Pitane no séc. III a. C.,
teve seu digno representante do ceticismo contra o dogmatismo estóico. Ante o impasse em
alcançar a certeza dado a falta de evidências, Arcesilau admitiu a razoabilidade como
possibilidade de verdade e, estabeleceu uma nova visão ao ceticismo probabilista, originando
a Academia Nova, ou dos Neoacadêmicos, a qual Avgvstinvs conhecera através da obra
Academica de Cicero. Avgvstinvs registrou a influência neoplatônica a que se submeteu em
diálogo que manteve com Simpliciano:
Perrexi ergo ad Simplicianum, patrem in accipienda gratia tunc episcopi Ambrosii,
et quem uere ut patrem diligebat. Narraui ei circuitus erroris mei. Ubi autem
commemoraui legisse me quosdam libros Platonicorum, quos Victorinus, quondam
rhetor urbis Romae, quem Christianum defunctum esse audieram, in Latinam
linguam transtulisset, gratulatus est mihi, quod non in aliorum philosophorum
scripta incidissem, plena fallaciarum et deceptionum [...] in istis autem omnibus
modis insinuari deum et eius uerbum [...]83 (m.t.) (DCf, Liber VIII – 2.3).

Avgvstinvs mostrou que o probabilismo evocara feroz crítica àquilo que defendiam,
sobretudo, do estoicismo, levando-o a escrever o tratado Contra Academicos, mais
precisamente contra os platonizantes, posto não os considerasse platonistas; declarou que a
Academia Nova ao se afastar do platonismo, tornara-se limitada pelo ceticismo ortodoxo:
[...] os illud Platonis quod in philosophia purgatissimum est et lucidissimum, dimotis
nubibus erroris emicuit, maxime in Plotinvs, qui platonicus philosophus ita eius
similis iudicatus est, ut simul eos vixisse, tantum autem interest temporis ut in hoc
ille revixisse putandus sit84 (m.t.) (CAc Liber III – 13.41).
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Ao consultar a Simpliciano, instituidor do Bispo Ambrosius na concessão da graça, que em verdade o amava
como a um pai, narrei-lhe o período do meu erro. E quando, lhe disse que lera os livros platônicos vertidos
para o latim por Victorino – outrora retor em Roma, e de quem eu ouvira dizer ter morrido christão – ele deume os parabéns por não pender aos escritos de outros filósofos, cheios de falácias e enganos [...] nestes, de
todos os modos encontramos Deus e sua palavra.
84
[...] àqueles puros e lúcidos em filosofia platônica, apartados e elevados às nuvens de erros, avançados
em Plotinus, filósofo platônico julgado tão semelhante a Platão, que se diria terem vividos em uma
mesma época, tal a se crer nele (Platão) ter revivido.
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A perspectiva da obra avgvstiniana, ao se desviar da cosmologia grega e primar pelo
humanismo christão, adquiriu uma natureza antropológica quando o rector estudou o homem
através da teurgia85; Avgvstinvs deparou indícios da realidade divina, muito mais no próprio
homem que em seu derredor, pois a insuficiência do creado atestaria a abundância do
Creador e, assim entendia o Rector que para encontrar o caminho à felicidade, precisaria
antes resolver o problema gnosiológico da Verdade: « Nam cum beati esse cupiamus, sive
id fieri non potest nisi inventa, sive non nisi diligenter quaesita veritate; postpositis caeteris
omnibus rebus, nobis, si beati esse volumus, perquirenda est » 86 (m.t.) (CAc, Liber I - 9. 25).
Em Avgvstinvs, surgiria as Seminales Rationes, que se apresentariam à creação em
escorso sui generis; os seres creados teriam uma estrutura constitutiva fruto de princípios de
uma tríade ontológica: « modus, especies e ordo » ou « mensura, numerus e ordo »87.
Esse era um ajuizamento da Sagrada Escritura: « [...] sed omnia mensura et numero
et pondere disposuisti »88 (m.t.) (Sab: 11.21):
a) Modus, mensura: corresponde à medida, grandeza, dimensão, proporção, quantidade,
capacidade, mas no sentido puramente etimológico, significa uma grandeza
determinada que sirva de padrão para avaliar outras distinções. Na antiguidade esse
conceito indicava a perfeição, sem nenhuma conotação negativa. Exprime as
fronteiras de um determinado ente em suas formas, o que na antiguidade foi sinônimo
de percepção estéiica a envolver conceitos de beleza.
b) Species, numerus: corresponde às palavras gregas idea e eidos, como referência à
forma ou essência no sentido filosófico da metafísica. Platão entendia que o eidos ou
espécie seria um universal correspondente a uma pluralidade de casos singulares.
c) Ordo, pondus: corresponde à ordem, arranjamento, disposição e peso. A perfeição da
creação implicitaria cada cousa em seu devido lugar, dentro da estrutura creativa,
portanto prenhe de valor ontológico e axiológico derivado da própria gênese.
Especificamente para o homem, pondus indica seu amor incondicional pela natureza,
em face do brocardo avgvstiniano que correlaciona o amar ao sempre fazer cousas
boas, o único objetivo da existência humana; buscar através do amor a unicidade com
a perfeição do Creador, a única medida suprema de todas as cousas existentes.

A medida caracterizaria o modo pelo qual cada ser expressa sua existência, sua
unidade e proporção; o número diz respeito à espécie, a forma pela qual a creatura expressa
à existência, a determinar sua beleza e veracidade e, o peso disporia sua estabilidade em face
da finalidade, no que viabilizaria à creatura seu grado de bondade e amor; portanto não
existiriam momentos temporais distintos às creações. Daí, o rector derivar das rationes
seminales às rationes causatae, a potência ontologica de Aristóteles, que respondeu a
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Arte de fazer milagres.
De fato, quando desejamos a felicidade ou que nela deseje se fiar, não será possível a não ser que a encontre,
ou a não ser para aqueles que cuidadosamente procurem a verdade; como proposto para todas as outras cousas
e, para nós se a felicidade estiver a procurar.
87
Medida, número e peso.
88
[...] mas todas as cousas dispusestes com medida, conta e peso.
86
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Heráclito e a Parmênides, não ser do não-ser-absoluto a surgir o ser, mas do ser-empotência, ser em acto, tal qual a semente a possui em si para se fazer a árvore da vida89; por
isso, o mundo estaria prenhe de causas a se reproduzirem. Avgvstinvs justificara seu novo
conceito ao partir do Creador imutável, imperecível e, atemporal, que tudo esquipa em
virtualidades. Soliloquiorum instancia a processão das rationes causataes:
R. - Quid illud alterum? Nonne concedis hoc genus rerum esse arborem, quod
nascatur et intereat?
A. - Negare non possum.
R. - Concluditur ergo aliquid quod verum sit, interire.
A. - Non contravenio.
R. - Quid illud? Nonne tibi videtur intereuntibus rebus veris veritatem non interire,
ut non mori casto mortuo castitatem?90 (m.t.) (SLq, Liber I – 15.27).

Para Avgvstinvs a metafísica do mal implicaria a ausência de perfeição, por isso
comentava seu conceito a partir do oposto, o bem! Este, consistiria de três perfeições
contidas no homem seminalmente; assim, no plano ontológico dos seres o mal não poderia
existir, porque as naturezas creadas teriam de per si a origem de todos os atributos do bem,
fundamentados na substancialidade do amor das creaturas humanas, sorvido do Creador, na
forma como densamente notou em todas as suas obras: « [...] pondus meum amor meus; eo
feror, quocumque feror »91 (m.t.) (DCf, Liber XIII – 9.10).
Avgvstinvs, ao asseverar que Deus seria o parâmetro de todas as cousas, a partir do
preceito de que Ele creara e crea tudo com medida, forma e ordem, reconhecera que esses
predicados essenciais da creação seria a via de acesso à summa Verdade e ao bem supremo,
intrínseco ao ser creado:
Proinde cum quaeritur unde sit malvm, prius quaerendum est quid sit malvm; quod
nihil aliud est quam corruptio vel modi, vel speciei, vel ordinis naturalis. Mala itaque
natura dicitur quae corrupta est: nam incorrupta utique bona est. Sed etiam ipsa
corrupta, in quantum natura est, bona est; in quantum corrupta est, mala est 92 (m.t.)
(DNb, Libri I - 4).

89

Árvore da Vida é um símbolo sagrado da creação, fecundidade e imortalidade, que representa a
ligação entre céu, terra e submundo.
90
R. - E o que respondes a isto? As árvores pertencem ao gênero das cousas que nascem e morrem?
A. - Também não posso negar isto!
R. - Então poderemos deduzir que cousas verdadeiras podem morrer!
A. - Nada contraponho!
R. - E não acreditas que ao fenecer cousas verdadeiras, não feneceria a verdade, assim como a morte do casto
não implicaria na morte da castidade?
91
Meu peso é meu amor; para onde quer que eu vá, é ele quem me leva.
92
Consequentemente, quando buscamos a fonte do mal, temos por primeiro investigar a natureza do mal. O
mal é nada mais do que a corrupção do limite, a forma ou a ordem da natureza. Portanto, uma natureza que foi
corrompida é denominada mal e, obviamente toda não corrupção da natureza seria algo bom. Mas mesmo uma
natureza corrompida seria algo bom na medida em que é uma natureza; na medida em que tem sido corrompida
é o mal.
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Em Avgvstinvs se instaurara a liberdade christã, residente na relação interior de cada
creado com o Creador, a summa mensura, o summum numerus e a summus ordo; se Ele é
bondade infinita, não poderia existir o mal de gênese, tão-só a liberdade humana
condicionada à volvntas de seu livre-arbítrio.
Confessionvm constituem uma das mais distinguidas obras de Avgvstinvs e, um dos
mais importantes livros da história da Patrística; reporta sua autobiografia antes da conversão
ao Christianismo e, aonde o rector esmiúça seu conceito sobre o mal. A importância dessa
obra se vê quando o Papa Ioannes II93, em 534, declarou que a Igreja de Roma a seguiria e a
conservaria como doutrina. Escrita entre os anos de 397 e 398 d.C., a obra reporta o
amálgama da cultura greco-romana. Avgvstinvs iniciou as Confessionvm, ao tempo em que
manifestava ao Creador sua dúvida: « Da mihi, Domine, scire et intellegere, utrum sit prius
invocare te an laudare te et scire te prius sit an invocare te »94 (m.t.) (DCf, Liber I - 1. 1).
Sobre as Confessionvm Teixeira de Pascoaes expressou:
Chegamos às Confissões, ao problema do bem e do mal, à coexistência de dois
princípios que se nos afigura opostos e irredutíveis. Como conciliar a bondade
divina e a índole maléfica dos sêres? O caso é grave para Avgvstinvs e para os crentes
no Deus da Teologia clássica. Valeu-lhe o misticismo, que é uma espécie de suicídio
ideal, o culto transcendente da morte. Colocamo-la num altar, ajoelhamos deante
dela, mas não a vêmos. Apenas sentimos a sua presença de melancolia a nos
ensombrar de luz o coração ou, antes, a nos alumiar escuramente. Extasiamo-nos
numa quietação crepuscular, num meio adormecimento em que os sonhos emergem
das entranhas do sono para a vigília, quaes almas do outro mundo em movimento
para este, mas se tornando indecisas como se na verdade se afastasse. Assim
acontece às almas inferiores, tanto mais longe quanto mais próximas de nós.
(PASCOAES, 1945, p. 78).

O vocábulo confessio em latim pode ser interpretado por: confissão;
reconhecimento e testemunho; é por este último significado que se deve ter em mente a
epígrafe da obra, e não como primariamente se vê enquanto autobiografia, que mais
manifestaria as fraquezas íntimas de Avgvstinvs; é pois, um depoimento que reconhece a
magnificência do Creador, como explicitado no hino Te Deum laudamus: te Dominum
confitemur95: « Accipe sacrificium Confessionvm mearum de manu linguae meae, quam

93

Seu nome de batismo era Mercurius, uma divindade pagã, foi o primeiro papa a não utilizar o seu nome
batismal. Ficou historicamente conhecido por obter de Atalarico, rei dos ostrogodos, um decreto contra a
simonia e, por regulamentar a eleição papal. Ainda, em 534, sob sua direção, foi aprovada uma confissão de
fé, escrita nos dias do Imperador Justiniano, do Império Romano do Oriente.
94
Avgvstinvs pede ao Creador se a ele deveria primeiro invocá-lo ou encomiá-lo ou, se teria que
necessariamente antes conhecê-lo ou invocá-lo.
95
Louvamos-Te como Deus: Confessamos-Te como o Senhor... (Uma das possíveis explicações para a autoria
do hino Te Deum laudamus, é auferida à ocasião do batismo de Avgvstinvs por Ambrósio, no ano de 387).
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formasti et excitasti, ut confiteatur nomini tuo [...]. Sed, te laudet anima mea, ut amet te, et
confiteatur tibi miserationes tuas, ut laudet te »96 (m.t.) (DCf, Liber V - 1. 1).
As Confessionvm, no dizer de um dos pensadores coevos mais notáveis em palcos
acadêmicos, o professor, crítico e ensaísta literário associado ao existencialismo, o filósofo
português Eduardo Lourenço de Faria97, constituem o alvitre de uma das míticas conversões
da Cultura Ocidental; predicações que reportam o dizer e o testemunhar simultaneamente,
em uma obra de demanda originária e matricial da mundicidência98, um fascínio quase
inexplicável: « Dico autem haec tria: esse, nosse, velle. Sum enim et scio et volo: sum sciens
et volens et scio esse me et velle et volo esse et scire. In his igitur tribus quam sit inseparabilis
vita et una vita et una mens et una essentia, quam denique inseparabilis distinctio et tamen
distinctio, videat qui potest99 » (m.t.) (DCf, Liber XIII - 11.12).
Avgvstinvs sabia do êxito de Confessionvm, tanto que registrou sua relevância em
De Dono Perseverantiae, ao comentar que Confessionvm seria a de maior reconhecimento
pelo bispo Ambrosivs: « Quid autem meorum opusculorum frequentius et delectabilius
innotescere potuit, quam libri Confessionvm mearum? »100 (m.t.) (DDp, Libre I - 20. 53).
O mesmo adveio com Simplicianvm episcopum Mediolanensis Ecclesiae, que
sucedera a Ambrosivs no bispado de Mediolano (Milão) em 397 e, responsável pela
conversão de Avgvstinvs, bispo assaz enaltecido por sua erudição e zelo:
Perrexi ergo ad Simplicianum, patrem in accipienda gratia tunc episcopi Ambrosii
et quem vere ut patrem diligebat. Narravi ei circuitus erroris mei. Ubi autem
commemoravi legisse me quosdam libros Platonicorum, quos Victorinus quondam,
rhetor urbis Romae, quem christianum defunctum esse audieram, in Latinam
linguam transtulisset, gratulatus est mihi, quod non in aliorum philosophorum
scripta incidissem plena fallaciarum et deceptionum secundum elementa huius
mundi, in istis autem omnibus modis insinuari Deum et eius Verbum101 (m.t.) (DCf,
Liber VIII – 2. 3).
96

Aceite o sacrifício de minhas confissões por meio de minha língua, que formaste e conduziste para confessar
o vosso nome [...]. Mas, que a minha alma Vos louve, ame, e em ti reconheça a vossa misericórdia, para Vos
louvar.
97
LOURENÇO, Eduardo. Sanctvs Avgvstinvs - Tabu do Ocidente? in Didaskalia 19 (1989/1), pp.69-79 (In
Rosa, 2007, p. 05).
98
Expressão própria do professor Eduardo Lourenço com o significado de disseminação da decência.
99
Afirmo três episódios: ser, conhecer, desejar. Existo como também conheço e vejo. Eu sou aquele que
conhece e deseja; sei que existo e que quero e, quero existir e saber. Observe quem puder como essas três
cousas da vida são indivisíveis: a unidade da vida, da mente e da essência; tanto quanto a inseparabilidade em
distinguir elementos inseparáveis, contudo existentes.
100
Qual entre os meus opúsculos é mais frequentemente conhecido por deleitável, quanto o livro de minhas
Confissões?
101
Logo, ao estar com Simplicianus, o concessor da graça e portanto pai do bispo Ambrósivs, que, em verdade
o amava como um pai diligente, narrei-lhe os crivos de meus erros e, quando lhe contei que lera alguns livros
dos platônicos, traduzidos para o latim por Vitorinvs, outrora retórico em Roma e do qual ouvira dizer que
morrera christão, ele me felicitou por não recair em obras de outros filósofos, falazes e fraudulentos, segundo
os elementos deste mundo. Estas obras, de todas as formas, sugerem a Deus e a seu Verbo.
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Malgrado o caudal de influências retratadas na obra, trata-se de uma ampla e ao
mesmo tempo singular caminhada de vida vivida; a obra é autobiográfica e, expressa a
filosofia do hiponense, no qual surge a proeminência do espaço interior, como locvs da
verdade essencial e existencial do homem. Avgvstinvs em Confessionvm, manteve a
característica teo-filosófica de seus escritos, em uma obra constituída de treze livros, dos
quais os dez primeiros apresentam aspectos e fatos particulares de sua vida, complementados
pelos três derradeiros que reportam as Escrituras Sagradas, a partir do livro dos Gênesis,
onde o Rector exibe a forma pela qual a Bíblia deveria ser interpretada. Além de tomos
fundamentais do Livro Déz, Onze e Doze, onde o Rector trata de seu encontro com Deus,
aporta na obra uma revolução conceptual sobre o Tempo como distensão da alma a partir da
Creação e, sobre a noção psicológica que dele temos, a retratar o passado, o presente e o
futuro, abolindo a ideia de um tempo circular.
Segundo Manuela Brito Martins (1995), o livro X em especial, reporta a narrativa
da experiencia pessoal de Avgvstinvs no sentido tácito do verbo latino confiteor, com o
sentido de reconhecimento, de declaração, de sua vida vivida e, o sentimento que o habita
em relacão aos preceitos das Escrituras Sagradas, que segundo Heidegger, mais se aplica a
expor a verdade não somente diante de Deus mas ante seus leitores. Por outras palavras, o
eu vai se explicitando a partir da temporalidade vivida.
Ricœur em Tempo e Narrativa III, aborda essa questão da realidade do passado
histórico e suas proeminências:
A questão da representância do passado real pelo conhecimento histórico nasce da
simples pergunta: o que significa o termo real aplicado ao passado histórico? O que
queremos afirmar quando dizemos que algo realmente aconteceu? Essa pergunta é
a mais embaraçosa de todas as que a historiografia faz ao pensamento da história.
Contudo, embora a resposta seja difícil, a pergunta é inevitável; ela constitui a
segunda diferença entre história e ficção, cujas interferências não causariam
problema se não se inserissem numa dissimetria fundamental […]. O problema que
se coloca consiste em articular conceitualmente o que, sob o nome de dívida, ainda
é apenas um sentimento (m.t.) (RICŒUR, 2010, p. 236).

Quanto ao aspecto literário de Avgvstinvs, Confessionvm merece destaque nas
considerações que lhe fez o austero dominicano espanhol Luís Bertrand (1526-1581):
Quando faz uso de um estilo elegante, o período é pesado, pouco corrente e por
vezes obsculo? Pelo contrário, nada mais vivo, claro, colorido e, como dizemos hoje,
nada mais directo do que a linguagem familiar dos seus sermões e de alguns de seus
tratados (BERTRAND, 1952, p. 205).

Inúmeras e relevantes obras outras proliferaram da mente profícua de Avgvstinvs;
da interioridade de Soliloquiorvm, passando pelo recôndito de Confessionvm, até chegar à
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obra mais contundente, De Civitate Dei contra Paganos, que contém uma ordem de fé para
o entendimento do mundo e da própria historia da humanidade; obra que mais se presta a
retratar à atrição entre o mal e o bem, representados respectivamente pela Cidade dos
Homens e pela Cidade de Deus, urbe esta considerada pelo Rector como a Nova Jerusalém.
Tal foi a importância dessa obra para as relações entre o Estado e a liberdade de consciência,
que ela delimitou o pensamento político do Medioevo, a ponto de Carlos Magno considerála como o seu livro favorito.
Para alguns críticos, De Civitate Dei tem sua extensão ou até mesmo uma segunda
edição na obra publicada en 1681, Discours sur l'histoire universelle, por Jacques-Bénigne
Bossuet (1627-1704), obra na qual o bispo francês revisita a tese avgvstiniana da presença
neste mundo de um embate universal entre o bem e o mal; conceito histórico e integrante da
doutrina oficial da Igreja Católica, reafirmado na declaração do Gaudium et Spes no Concílio
Vaticano II. A pungência De Civitate Dei Contra Paganos se fez presente ao longo da
tradição durante os dez séculos do período medieval e de sua filosofia escolástica, em rebate
aos suntuosos castelos que abrigavam o idealismo puro dos feudos, distante de espelhar a
realidade crua do homem decaído, que consistia na maioria da população aprisionada ao
redil das dificuldades do cotidiano e, limitada à sobrevivência pueril.
A dicacidade à Confessionvm, só retomou seu apogeu com o humanismo
renascentista, consolidando-se até o hodierno, por seu carácter filosófico-teológico e
principalmente psicológico, ao abordar o tema da consciência que se percebe e que, em
partículas copulativas e salmódicas, explicita a luta interior impetrada a si-mesmo.
Avgvstinvs, muito mais utilizou ideias neoplatônicas que convinham ao teocentrismo
christão, que propriamente se fez defensor do neoplatonismo.
Todas as influências aqui aclaradas levaram Peterson a concluir que Avgvstinvs, ao
propor uma Verdade inteligível e eterna, tenha atingido o cerne da consciência humana em
seus mistérios, ao enveredar pelo neoplatonismo christão, que influenciou e, ainda hoje,
influencia todo o pensamento teológico e filosófico ocidental:
Foi este homem que, mais do que qualquer outro, influenciou o pensamento da Igreja
do período, ajudando a formular sua filosofia e teologia para o presente e o futuro.
Na Cristandade latina, o nome de Avgvstinvs sobressai como o maior, tanto do ponto
de vista teológico, quanto no sentido literário, nome que dominou o pensamento
ocidental até o Século XIII e que jamais perderá seu brilho. Era figura riquíssima no
sentido intelectual e prolífica em produção de livros, a maior parte deles em estilo
latino, inspirados em problemas específicos que preocupavam a Igreja da época
(PETERSON, 1981, p. 62).
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É possível ver claro como o sol do meio dia, que ao cingir o servitium Dei e a regula
apostolorum, o Rector passa de um estágio inicial de quase candura para um derradeiro de
ampla convicção e, de aprofundamento investigativo, a refletir sua gradativa maturidade
teórico-conceitual. Uma análise crítica de obras estreais de Avgvstinvs, Contra Academicos;
De vita beata; De ordine e Soliloquiorum, até sua última Contra secundam Iuliani, mostra
que a maior parte dos episódios, mantém recorrência e se complementam progressivamente,
como exemplifica as obras que seguem como exemplo, quando o Rector se reporta à Deus:
SOLILÓQUIOS (386)
1. 1. Verum dicis. Itaque prorsus nescio quid agam102 (m.t.).
CONFESSIONVM (397-491)
8.1. [...] ablata mihi erat, nec certior de te, sed stabilior in te esse cupiebam103 (m.t.).
A CIDADE DE DEUS (413-426)
5.11. [...] Deus unus omnipotens, creator et factor omnis animae atque omnis
corporis, cuius sunt participatione felices, quicumque sunt veritate, non vanitate
felices, qui fecit hominem rationale animal ex anima et corpore104 (m.t.).

Ao construir sua filosofia como arma de defesa da fé, Avgvstinvs teceu uma
filosofia-teológica e uma teologia-filosófica, com uma visão de mundo que influenciaria por
séculos os líderes espirituais do ocidente; construiu sua tese de interioridade pontuando
criteriosamente conceitos; prova a existência de Deus, o macro-cosmo, para depois
estabelecer a sua íntima ligação com uma parte deste, o homem um micro-cosmo:
Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo [...]. Et quomodo
invocabo deum meum, deum et dominum meum, quoniam utique in me ipsvm eum
invocabo, cum invocabo eum? [...] Neque enim dico recti aliquid hominibus, quod
non a me tu prius audieris, aut etiam tu aliquid tale audis a me, quod non mihi tu
prius dixeris105 (m.t.) (DCf, Liber III - 6.11 - Liber I - 2.2 e Liber X -2.2).

Avgvstinvs foi basal para a consolidação da Igreja christã que, à época, vivia uma
crise e, que o rector em um rasgo de originalidade alvitrou conciliar através da razão e da fé,
ao utilizar da filosofia para esclarecer a relação do homem com Deus, ao amparar os
interesses da Igreja à conversão dos pagãos, ao invés de com eles confrontar. O Doutor da
Igreja morreu em vinte e oito de agosto de 430 d. C., aos setenta e seis anos.

102

Dizes uma verdade. Estou confuso sobre o que fazer...
Desejava... não digo estar mais certo de Vós, mas mais firme em Vós...
104
Deus onipotente e Uno, Autor e Creador de toda alma e de todo corpo, fonte de felicidade de quem quer
que seja feliz em verdade e não em vaidade, que fez o homem animal racional de corpo e alma...
105
Tu, por outro lado estavas mais inserido em meu íntimo que a minha mais importante estilha [...]. E como
lhe invocarei meu Deus e meu Senhor, se ao invocá-lo, o invoco sem dúvidas dentro de mim? [...]. Aquilo que
corretamente digo aos homens, já ouvistes de mim, e de mim nada ouves que tu mesmo não tenhas te dito
anteriormente.
103
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A realidade intrincada de sua vida vivida levou Hannah Arendt (2000), em sua tese
de doutoramento, que versou sobre a experiência do amor na obra do Rector, a escrever que
não considerar as transformações vividas na análise de sua obra, seria uma
irresponsabilidade. Assumir, portanto, traduções da imane obra avgvstiniana, significou
pesquisar um fenômeno de comunicação humana, como dístico da filosofia ocidental. Num
primeiro momento, Avgvstinvs toma a linguagem a partir da dimensão humana para, a seguir,
referir a linguagem ligada ao pensamento que precede à verbalização e investir numa
concepção semiótica, que explora os signos linguísticos que servem à fé e se instituem pela
razão iluminada; tal especificidade articula esta pesquisa, mormente, a pressupostos
hermenêuticos estudados pelos teóricos da tradução, Michël Oustinoff, George Steiner e
Friedrich Schleiermacher e com os filósofos da tradução, em especial, Paul Ricœur e Jean
Ladrière.
Destaque especial ganhou o mantimento do legado avgvstiniano, através de Paul
Ricœur, principalmente o traço essencial de subjetividade de Avgvstinvs, o seu carácter
temporal, a partir da célebre análise que o Rector empreende do tempo humano no livro XI
de Confessionvm e, que Ricœur o repropôe ao lado da narratividade. Esta apropriação
significou uma abertura para processos outros de interpretação da obra avgvstiniana, dado
que Ricœur ultrapasse a concepção temporal de Avgvstinvs, ao apresentar uma análise
minuciosa de temporalidade e narratividade interrelacionada na constituição da
subjetividade, mormente em Confessionvm.
Avgvstinvs foi o autor mais citado no Concílio Vaticano II (CVII), convocado no
dia 25 de dezembro de 1961 pelo Papa Ioannes XXIII, através da bula papal Humanae
salutis, com o objetivo de encontrar novos rumos para o Christianismo da hodiernidade. Sem
nenhuma dúvida este fato assaz surpreenderia àquele bispo que em seu Soliloquiorvm,
redigido as margens das termas de Cassiciaco, humildemente declarou ao Creador que sua
única volvntas seria tão somente conhecê-Lo e, à própria alma.
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III. PAUL RICŒUR ET LESZEK KOLAKOWSKI

De Paul Ricœur, Olivier Abel afirma ter sido discípulo profíciente de Karl Jaspers
e de Hannah Arendt; críticos outros se lhe predicam prolífico autor, herdeiro da
fenomenologia de Husserl e do existencialismo christão e, um consumado intérprete da
escola francesa de filosofia do século XX, em particular no período que se seguiu pós 2ª
Guerra Mundial, na qual em 1939, servindo como oficial de reserva, Ricœur foi preso pelos
nazistas e enviado a campos de concentração na Pomerânia, atualmente Polônia, experiência
que o remeteu a uma das obras mais influentes do pensamento político, o Leviathan de
Thomas Hobbes (1588-1679) e, seu célebre lema: Bellvm omnivm contra omnes!
De seus estudos sobre o mal, é possível afirmar que sua maior preocupação se
referiu a Antropodicéia106 colateralmente à Filosofia, ao se ocupar conjuntamente com a
natureza e o destino do homem. Segundo Olivier Abel, em Paul Ricœur o mal é radical à
escala do desastre colectivo; surge como uma perversão global de todas as dimensões de
nossas vidas: “A guerra foi, assim, uma das experiências fundamentais do seu pensamento
e, sem a existência dela, não seria possível compreender sua obsidiante reinterpretação da
problemática do mal, da pena, da falta e do sofrimento” (OLIVIER ABEL, 1997, p. 19).
Acrescente-se a essa pesquisa conceitos ricœurianos outros, observados sob o
enigma da temporalidade por Jeanne Marie Gagnebin de Bons, os quais envolvem estrutura
e alteridade de Avgvstinvs a Heidegger:
Les réflexions de Ricœur s’inscrivent aussi dans une double lignée théorique que je
voudrais rapidement résumer ici: un débat historiographique et philosophique, en
particulier en France, qui essaie, après l’héritage traumatique de la Seconde Guerre,
notamment de la Shoah, de mieux définir les relations entre la mémoire collective
et l’historiographie, donc le rôle décisif pour la constitution du présent des relations
au passé; et un débat plus clairement philosophique qui, de Augustin à Heidegger,
se penche sur l’énigme de la temporalité, en particulier, comme l’appelle Ricœur,
sur “l’énigme du passé”, ce temps qui n’est plus mais qui demeure 107 (m.t.)
(GAGNEBIN DE BONS, 2008, p. 02).

106

Parte da Teologia que se ocupa da natureza e do destino do homem.
As reflexões de Ricoeur também fazem parte de uma dupla linha teórica que eu gostaria de resumir aqui
rapidamente: uma historiográfica e filosófica, em debate particularmente na França, que tenta, depois do legado
traumático de guerra, incluindo o Holocausto, melhor definir a relação entre memória coletiva e historiografia,
portanto, revê seu papel decisivo na constituição do presente das relações com o passado; e outra em um debate
mais claramente filosófico que, de Avgvstinvs a Heidegger, inclina-se sobre o Enigma da temporalidade, em
particular, como observou Ricoeur sobre "O enigma do passado", onde desta vez o tempo representa muito
mais que aquilo que permanece.
107
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No pós-guerra, Ricœur foi acadêmico nas Universidades da Sorbonne - França, de
Louvaina - Bélgica e em Yale - EUA, quando elaborou extraordinária sua extensa obra de
filosofia, nas áreas de linguística, psicanálise, estruturalismo e hermenêutica, com
veemência particular aos textos sagrados do Christianismo, que resultaram em precípuo
contributo a filosofia da volvntas e, ao juízo que o homem contemporâneo teria da própria
vida, considerados diligentemente através da filosofia reflexiva, sobre problemas filosóficoteológicos replicados de feitos e fatos da humanidade. Para Jeanne Marie Gagnebin de Bons
(2011), Ricœur por seu pensamento reflexivo no domínio da fé pessoal e, por desponderar
uma filosofia sem absoluto é, por alguns críticos, considerado um filósofo christão.
Ricœur, nato em Valence e, professor na Universidade Paris-Sorbonne, entre outras
de não menos relevância, foi um dos mais fecundos filósofos do século XX; decano
honorário da Universidade de Nanterre e presidente do IIPSS - International Institute for
Philosophy and Social Studies, escreveu sobre a Fenomenologia a partir de conceitos do
filósofo e psiquiatra alemão Karl Theodor Jaspers, para quem a existência estaria
densamente vinculada à historicidade e à noção de situação e, em qualquer de seus aspectos,
seria necessariamente diversa de um objecto; esse constituiria o problema central da
filosofia, pensar a existência sem materializá-la, pois que ao existir competiria um
transcender na liberdade, conceito de referência de sua obra Philosophy of Existence. Ricœur
pesquisou obras dos fenomenólogos Martin Heidegger e Edmund Husserl, com o contributo
especial da influência do pensamento existencialista de seu mestre Gabriel Marcel e, da
corrente personalista francesa gerida por Emmanuel Mounier.
Em Soi-même comme un Autre, Ricœur descreveu seu conceito de identidade
pessoal, fundamentando-a em preceitos de mesmidade e de ipseidade, tal a constituirem uma
permanência que respondesse a uma questão que também afligira a Avgvstinvs:
Qui suis-je? Que la question soit difficile, la réflexion suivante va tout de suite le
rendre manifeste. Parlant de nous-mêmmes, nous disposons en fait de deux modèles
de permanence dans le temps que je résume par deux termes à la fois descriptifs et
emblématiques: le caractère et la parole tenue. En l`un et em l´autre, nous
reconnaissons volontiers une permanence que nous disons être de nous-mêmes108
(m.t.) (RICŒUR, 1990, p. 143).

108

Quem sou eu? Que a questão seja difícil, a reflexão que segue em seguida mostra ser evidente. Ao falar de
nós mesmos, dispomos de fato de dois modelos de permanência no tempo, que eu sintetizo por dois termos ao
mesmo tempo descritivos e emblemáticos: o caracter e a palavra empenhada. Em um e em outra reconhecemos
facilmente uma permanência que afirmamos ser de nós mesmos.
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Em sua antropologia, talvez por experiências traumáticas vividas enquanto
prisioneiro em campos de concentração, Ricœur vê a humanidade e seus símbolos, em
diversas formas simbólicas que marcam e remarcam os significados que implicam episódios
importantes da história vivida. Para tanto, Ricœur por um lado bloqueia as pretensões
teóricas totalizantes de interpretações particulares e, por outro, aceita o efetivo valor destas
interpretações singulares, ao creditar razões em raízes do passado e em motivações que
poderão influir em futuro vindouro, por isso escava o interior da existência humana, para
identificar o homem desvisto e núncio de ambígua vontade, caracterizada especialmente pelo
mal que delineia sua fragibilidade e, sua incertitude entre a prática do bem e do mal; investe
desta forma pela antropodicéia, em uma busca infindável pelo entendimento do porquê da
existência do homem ser estigmatizada pelo ferrete do mal. Para entender esta dualidade
humana, Ricœur recomenda ouvir e interpretar os símbolos que concebem a confissão que a
humanidade fez de suas culpas, para assim intentar compreender os mitos implícitos em
distintas culturas, que através de inúmeros símbolos singulares, tais como a nódoa, o pecado,
a culpabilidade e, tantos outros que apontam para a assunção dessa dívida, que dentre tantas,
Ricœur destaca o mito adâmico109 que exibe a universalidade do mal a partir do homem
primevo, marco miliário da humanidade.
Para abarcar o mal, se faz cogente interpretar os símbolos que representam a
confissão da humanidade, compreender os mitos que veiculam símbolos como a inquinação
para o pecado e a consequente culpabilidade; entre esses, no pensamento de Ricœur, é central
o mito de Adão, que mostra a universalidade do mal enquanto representante originário da
humanidade e, consequentemente surge ante Ricœur a questão da existência ou não do Deus
christão, o que delineia uma dificuldade até maior que o próprio fenômeno do mal.
Le volontaire et L´involontaire, eixo da magna obra ricœuriana Philosophie de La
Volonté, constitue a epítome do pensamento de Ricœur, no qual as relações intrínsecas entre
essas duas dimensões, implicam a tríade constituintes da vida vivida em indigências,
emoções e hábitos, a atuarem sobre a decisão do homem, levando-o imperativamente à
escolhas; por isso, nesta obra escreveu: "Eu suporto esse corpo que governo".

Segundo o dicionário de mitologia Grego-Romana: “as obras de alguns dos primeiros escritores christãos,
como Avgvstinvs (34-430), Clemente de Alexandria (150? -215), Arnóbio (260? -327) e Lactâncio (240-325),
contém informações mitológicas” (ABRIL, 1973, p.194).
109

56
A antropologia ricœuriana visa a condição da interioridade da existência humana,
através da fenomenologia da consciência, ao ver o homem concreto como vontade falível,
posto delineie sua fragibilidade por se encontrar à beira de um abismo entre o bem e o mal:
Na sequência da regra de ouro da fenomenologia de Husserl, de que toda a
consciência é conciência de alguma cousa. Ricoeur aceita que qualquer função
assume a sua inteligibilidade pelo tipo de "visée" que a realiza, ou, como nos diz a
fenomenologia, pela sua intencionalidade. O desafio ricoeuriano foi o de
compreender, analisar e descrever a "visée" do acto volitivo e o objecto que lhe
corresponde. O próprio filósofo reconhece como "singularmente delicada" a
aplicação do princípio de intencionalidade da consciência à dimensão prática do
agir, na medida em que há que reconhecer o estatuto que pode ter o objecto, isto é,
o correlato da consciência, no quadro das funções práticas, na medida em que, a
articulação, própria do método noético-noemático, exige a correlação do querer e do
seu objecto. A descrição analítica das intencionalidades emaranhadas da consciência
querente, noesis da vontade, procura, nas formas do querido, noema da vontade, a
inteligibilidade do acto de querer. É esta análise descritiva que permite descobrir na
vontade as três estruturas do querer consoante a significação do seu respectivo
correlato: o decidir, o agir e o consentir. O decidir esclarece-se pelo estudo do seu
objecto real - o querido, isto é: o projecto. O projecto é assim entendido como "a
acçâo no gerúndio, (...) na qual estou implicado (no acusativo) como aquele que fará
e (no nominativo) como aquele que pode" (MARJA CASTRO, 2010, p.99).

Paul Ricœur expôs com grandeza a sua visão ética do mundo e, o como o homem
conforma liberdade e libertação, através de uma harmonia explicativa entre o mal e a
liberdade, ao ultrapassar abstrações metafísicas contraditórias, em face da percepção do mal
como sofrimento humano. Ricœur compendia o debate metafísico a envolver o mal e a
liberdade, ao integrar esta à libertação, instaurando o homus capior como sujeito de uma
ação ética e política a minimizar esse sofrimento, tema do prólogo de Finitude et culpabilité:
Esta estructura ambigua del mito de caída señala ya el límite de una visión ética del
mal y del mundo: al poner el mal, la libertad es cautiva de Otro. La tarea de la
reflexión filosófica consistirá en recuperar las sugerencias de esta simbólica del mal,
en prolongarlas en todos los registros de la conciencia del hombre, desde las ciencias
humanas hasta la especulación sobre el siervo-arbitrio. Si “el símbolo da que
pensar”, lo que la simbólica del mal da que pensar, concierne a la grandeza y al
límite de toda visión ética del mundo, ya que el hombre, que esta simbólica pone de
manifiesto, no parece ser menos víctima que culpable (RICŒUR, 2004, p.17).

Essa empreitada de Ricœur, dele suscitou transitar resilientemente na busca por
respostas tais como: qual o balizamento de reciprocidade entre a liberdade e o mal? Quais
os limites da visão ética pertencente ao mundo da Patrística em relação ao Contemporâneo?
Como exibir a ideia de falibilidade do homem? Qual a expectativa de demanda na visão ética
do arrolamento entre o mal e a liberdade na pós-contemporaneidade?
Ricœur utiliza a linguagem simbólica, temática que explora com profundidade em
sua obra Le Conflit des Interprétations - Essais d´Herméneutique, quando aborda o problema
do mal e sua relação com la liberté, contrafactando temáticas outras, como o “Humano,
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Demasiado Humano”, abordado por Friedrich Nietzsche em “Além do Bem e do Mal”; o
“Projecto para Viver” de Martin Heidegger; imparmente “O Caminho para a Liberdade” de
Jean-Paul Sartre; e, “Horror Metafísico” de Leszek Kolakowski, tal que o ser humano não
seja condenado a ser livre, mas sim execrado à liberdade:
Tratar de comprender el mal por medio de la libertad es uma decisión grave; es la
decisión de entrar en el problema del mal por la puerta estrecha, considerando desde
el principio el mal como « humano, demasiado humano ». Y, además, es preciso
entender bien el sentido de esta decisión com el fin de no recusar prematuramente
su legitimidade. No se trata em modo alguno de uma decisión sobre el origen radical
del mal, sino tan sólo de la descripción del lugar en donde aparece el mal y desde
donde se lo puede ver; es muy posible, em efecto, que el hombre no sea el origen
radical del mal, que no sea el malo absoluto. Pero, aun en el caso de que el mal fuese
coetâneo del origen radical de las cosas, lo único que lo hace manifiesto seíra la
forma de afectar a la existência humana (RICŒUR, 2004, p. 14).

Ricœur recorre a Avgvstinvs como testemunha e pioneiro na defensa da elaboração
conceitual do mal pela teologia christã, bem como o dogma do peccatvm genvs, não obstante
soubesse serem os gnósticos os precursores da proposição dessa questão. Ao meditar sobre
a finitude e a culpa, o tema do Mal se fez central ao pensamento de Paul Ricœur (1988, p.
34) e, recorrente em várias de suas obras, onde sempre se apresenta como um desafio quer à
filosofia quer à teologia, ordenando um repensar a interpretação dessa temática, mesmo em
Avgvstinvs e em Pelagivs da Bretanha (350-423), especialmente na questão que permanece
sem respostas e que envolve o sofrimento inútil e, as razões que levaram a aceitação de uma
inculpação em massa do gênero humano. Ricœur em um primeiro momento se aproxima da
interioridade humana defendida por Avgvstinvs e, ao mesmo tempo se afasta de retornos
especulativos a fim de encontrar a convergência entre pensamento, ação e a transformação
espiritual de sentimentos.
Ricœur parte do plano ontológico para o plano ético, no qual não mais trata da
descoberta das origens do mal, mas por respostas que levem às razões pelas quais o homem
cometeria o mal; inexoravelmente Ricœur se defrontou com a possibilidade da existência da
face demoníaca da divindade como possível resposta, na qual demon est inversus dei. A
resposta à questão que implica a face demoníaca da divindade, talvez esteja com Hannah
Arendt, quando ela afirma que na contemporaneidade a morte está morta, já não tem nenhum
significado para o vivente; seríamos seres programados para morrer, assim deveria ser, e
como tal deveríamos nos preparar para um pós paraíso, único consolo do vivente, por isso
refletíamos sobre esse nosso pecúlio; porém no hodierno isso se alterou, hoje o próprio fato
da vida enquanto acção se projeta para fora dela, no devir, como um bem a ser alcançado,
não como episódio longínquo; é o devir do amanhã, do depois de amanhã.
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Essa projeção futura está ligada a uma vida correlata de desejos muito mais ligados
à aversividade, a qual em vez de introjetar o ser humano o faz se extrojetar de si, um viver
orientado para o externo, numa eterna dependência em relação ao mundo, como elencado
por Nietzsch em “Além do bem e do mal”, na insegurança e na futilidade que faz com que o
homem viva acolá de si próprio, alheio à histórica transcendência que o carreia ao divino e,
muito mais imerso em seu antitético, na imanência de uma realidade sempre por se fazer,
uma pura natureza fragmentada em múltiplas essências tal que o ser seja a medida de simesmo no espaço de sua consciência e, reduzida à finitude da matéria quando a forma depara
precisamente a real noção de infinito, momento em que sua vida vivida abrange o que
Nietzsch chamou de “fazer-se a si mesmo”, a partir das experiências da própria vivência,
como um espírito livre, o que não será uma ascensão, antes, o descenso do egotismo, via a
sua finitude na experiência temporal e, onde aquilo que volta ao si do homem é seu próprio
eu. Ao se afastar duma presença efetiva total a si mesmo, dentro do presente, o homem é
projetado para fora, num futuro hipotético, num porvindouro de apenas perspectivas
múltiplas, mas nenhuma garantia de sucesso, apenas devaneios de sonhos que aliviam a
consciência, um entorpecente de situações momentâneas, uma fuga da realidade; assim o
homem contemporâneo constrói dia a dia sua história de futuros sonhados e, de presentes
vividos e não vividos, que muito mais se revelam em possibilidades hermenêuticas.
Das obras de Ricœur aqui referenciadas e consultadas, constam particularmente: Le
volontaire et L´involontaire, de 1950 ; Le Mal – un défi à la philosophie et à la théologie,
de 1986 ; et Finitude et culpabilité, de 1988 ; e, Essai sur Sigmund Freud e Le Conflit des
Interprétations - Essais d´Herméneutique ; Métaphore Vive; Le Juste; Sur la Traduction;
Histoire et Vérité; La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli; Le Consciente et l`Inconsciente ; De la
Metaphysique à la Morale ; Sur la Traduction ; L’herméneutique Biblique ; Penser la
Bible ; Du Texte à L’action ; Herméneutique de L’idée de Révélation ; La Métaphore et le
Problème Central de L'herméneutique ; L'image de Dieu et L'epopée Humaine (Négativité
et Affirmation Originaire) ; Le Grand Problème d'une Philosophie de L'existence Culpabilitè, Ethique et Religion ; Foi et Philosophie : Le Problème du Langage Religieux ;
La Théorie de L’interprétation ; Le Discours et L’excès de Signification e, Temps et Récit.
Quanto a Leszek Kołakowski (1927-2009), dele se afirma eminente filósofo
polonês e historiador da Filosofia, da Sociologia, da Religião e, da Espiritualidade e,
considerado o principal cientista político polonês. Oriundo da corrente marxista,
posteriormente em um de seus críticos, se fez renomado por suas análises críticas do
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pensamento marxista, especialmente por sua elogiada obra em três volumes Main Currents
of Marxism. É autor de vários livros sobre filosofia, religião e história intelectual. Estudou
filosofia na Universidade de Łódź e, em 1953 se doutorou na Universidade de Varsóvia,
tornando-se, posteriormente, professor dessa instituição, na disciplina de História da
Filosofia e, conjuntamente diretor do departamento de filosofia até 1968, instância em que
foi expulso pelo governo polonês, acusado de corromper politicamente os estudantes, dado
seu rompimento com o stalinismo e, de se tornar um marxista revisionista ao defender uma
interpretação humanista de Marx.
Kołakowski atuou como professor visitante no departamento de filosofia da McGill
University do Canadá e, posteriormente se transferiu para as Universidades de Yale e
Chicago e, a da Califórnia. Em 1970, se transferiu para o All Souls College, em Oxford,
onde se fez membro do Senior Research do All Souls College. Possuidor de um raciocínio
sagaz, Kołakowski induzia questionamentos que abeiravam à perplexidade frente a alguns
postulados da filosofia, em especial, quando pregava que por bem mais de cem anos, grande
parte da filosofia acadêmica teria se dedicado a explicar que a filosofia seria impossível,
inútil ou ambas, mas que segura e felizmente ela teria sobrevivido ao próprio
depauperamento, ao se ocupar em provar que de fato pereceu. Kołakowski se fez mais
conhecido por suas análises críticas ao marxismo, particularmente por sua famosa obra
histórica em três volumes As principais correntes do marxismo. Reverenciado na Polônia
não somente como filósofo e historiador das ideias, mas, mormente como um ícone para os
oponentes do comunismo. Kołakowski ganhou vários prêmios, entre eles o Jerusalem Prize
for the Freedom of the Individual in Society e o John W. Kludge de Ciências Humanas, assim
como distinções em todo o mundo ocidental, tornando-se membro da Academia Europeia de
Ciências e artes. Kolakowski deparou que em suas formas mais radicais, como a
neoplatônica e a do cogito, do Absoluto o nada resultar e, a inevitabilidade lógica e histórica
desse processo; porém, ao não se contentar com essa tendência à desintegração imposta ao
Absoluto, Kolakowski partiu do princípio de que a implicação não excluiria a constante
indagação de sua legitimidade. Em sua obra A política e o Diabo (1990), aborda questões
que envolvem o bem e o mal, assim como a degenerescência frutificada no pecado humano:
De acordo com o ensino christão tradicional, o Diabo é incapaz de crear. Todo o
creado, o foi por Deus que por esta razão é absoluta e infinitamente bom; o todo da
natureza é como uma difusão de Deus, bom por definição, enquanto a má vontade
diabólica ou humana, representa a pura negatividade. Daí ser o Diabo a concluir a
obra de destruição; obrigado a explorar o material trazido por Deus, impedindo o
seu uso adequado. A sua atividade iníqua constitui inteiramente uma exploração
parasitária da perfeição da Creaçao (KOŁAKOWSKI, 1990, p. 29).
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Nesse sentido, o conhecimento é louvável se a razão for utilizada para penetrar os
mistérios da natureza, com o fim de melhor conhecer a ordem divina e seu Autor; amar
outros homens implica diretamente amar a Deus:
Na medida em que a política é puramente uma luta pelo poder, ela é por definição,
em categorias da fé christã, o domínio do Dianho. Ela simplesmente liberta a nossa
libido dominandi como um institno que cresce, como se fora por causa do seu
próprio crescimento, sem ter outros fins além de si mesmo. O domínio sobre a
natureza foi um privilégio bíblico do homem; do mesmo modo o é a ordem bíblica,
indispensável para garantir a paz e a justiça na terra, um modo de servir a Deus e de
cumprir suas intenções. E assim, como em todos os outros domínios da vida humana,
aqui também o Dianho torce e envenena uma ordem boa e natural. No momento em
que os bens políticos adquirem uma autonomia, tornando-se fins em si, eles passam
a ficar a serviço do mal (KOŁAKOWSKI, 1990, p. 29).

Para Kołakowski (1990), dita degeneração consistiria, principalmente, no fato que
o Dianho faz uso da indignidade humana resultante do peccatvm genvs e, dessa premissa o
faz tomar os bens relativos por bens em si, do que resulta a adoração a alguns bens
secundários, tal que estes merecessem uma veneração divina e, assim substituem o Creador
por suas creaturas. Os impulsos naturais, instintos e desejos são bons em si e, seu uso é
legítimo apenas na medida em que são dirigidos ao bem supremo, Deus e, não em si mesmos.
Kolakowski não oferece soluções à tão ampla e complexa questão, tão somente propõe uma
experiência, refletida em suas obras, que inclui críticas ao marxismo e ao mesmo tempo,
estudos sobre as influências do Christianismo no pensamento ocidental:
No que se refere ao mal da política secular, ele é tão evidente e clamoroso do ponto
de vista da tradição de sabedoria christã, que não existe necessidade de insistir sobre
esta questão. Se os negócios da política não têm sua base na lei natural, que procede
por sua vez da legislação divina, então parece óbvio que não existe absolutamente
razão alguma para que seja louvada a justiça (qualquere que seja o seu significado)
mais que a injustiça; e, a comunidade política não teria outra base do que o
movimento incontrolável das paixões cegas, em conflito [...]. Se a supremacia da lei
divina em todas as áreas da vida humana, inclusive na política, faz parte
indispensável do ensino christão e, se nenhuma ordem política pode ser válida (ou
pelo menos explicitamente um fragmento da ordem divina que abrange tudo); se a
vida social privada desta legtitimidade logo desliza nas garras de Satanás, então se
deveria supor que a Igreja não pode, sem ser inconsequente, renunciar às pretensões
de supremacia sobre as autoridades estatais e, até que deveria, de acordo com a sua
doutrina, aspirar à teocracia, para não se render ao príncipe deste mundo
(KOŁAKOWSKI, 1990, p. 30 e 31).

Kołakowski (1990) critica negativamente teóricos da lei natural, como os deístas e
ateístas110 dos séculos XVII e XVIII, que sustentavam a graça como intuição congênita, tal
110

A palavra teísmo se originou do vocábulo grego théos, que significa literalmente "deus", em oposição ao
ateísmo, que desacredita qualquer divindade. O conceito filosófico teísta pode ser aplicado à existência de um
único deus, o monoteísmo, ou vários deuses, o politeísmo e, o henoteísmo, a crença em vários deuses, com um
deles supremo aos outros; sempre com o sentido de entidades divinas superiores e responsáveis pela criação
do Universo e tudo o mais, não podendo por sua indistintabilidade ser considerado um tipo específico de
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a tornar desnecessário sua revelação ao homem, que por sua natureza saberia o que é certo e
o que não o é, em face da natureza lhe ter inscrito isso na mente, o que dispensaria a intuição
da lei divina; conceito já abordado pelos pelagianos à época de Avgvstinvs:
A razão desse uso fraudulento da religião para fins políticos era a seguinte: a maioria
dos homens ou seria estúpida ou infame, ou uma cousa e outra, tanto que sem a
ameaça do inferno não seria possível dominar suas cegas paixões, as quais
representavam um perigo constante para ordem pública. Se Deus era considerado
um juiz supremo, o Dianho como executor de seus veredictos, parecia excitar a
imaginação num grau bem maior Os teóricos políticos dessa orientação estavam
partindo do princípio que, se o Dianho não existisse, seria necessário inventá-lo
(KOŁAKOWSKI, 1990, p. 31).

Kołakowski (1990) retoma uma questão do Christianismo primitivo e ainda
hodierna, a qual perdura desde o trilema lógico de Epicuro de Samos: por que Deus não
impede o surgimento do mal?
1º - Se Deus é amor, mas o mal existe, então ele não é realmente onipotente para
impedir a existência do mal.
2º - Se Deus for onipotente, então ele não é amor, pois poderia acabar com o
mal, mas não o faz. Antes, deixa sua creação no sofrimento.
3º - Se Deus realmente for amor e onipotente, então o mal não deveria existir. Se
o mal é real, logo, pode ser que esse Deus onipotente e de amor não exista.

Kołakowski admite que para entender o comportamento de Deus seria necessário
considerar as razões pelas quais Ele não pode simplesmente suprir o Dianho ou pô-lo a ferros
tornando-o inerte: “Toda a teodiceia cabe virtualmente numa observação da homilia de São
Basílio, o Grande, segundo o qual culpar o Creador por não nos ter creado incapazes de pecar
é antepor a natureza irracional e passiva à natureza racional, ativa e livre” (KOŁAKOWSKI,
1990, p. 32).
Para Kołakowski (1990) a liberdade creadora sugere tanto fazer o bem quanto fazer
o mal, um decurso lógico, tal que o curso dos acontecimentos no mundo consista num jogo
contínuo em que o bem e o mal buscam indefinidamente se superar pela astúcia. Este jogo
interminável não é, com certeza, fonte de prazer intelectual, na forma como Avgvstinvs
escrevera em De Civitate Dei Contra Paganos:

religião. A filosofia teísta começou a ser propagada no século XVII, através do filósofo e teólogo inglês Ralph
Cudworth (1617-1688), em oposição aos movimentos ateístas, deístas e panteístas, com uma característica
especial de fundamentação da ideia de um único Deus, onipresente, onisciente e onipotente, e que transcenderia
a existência univérsica. O conceito deísta tem a mesma origem que o teísta, ambas são doutrinas que afiançam
a existência de Deus como princípio da creação. Entretanto, para o teísmo a existência de Deus se fundamenta
na díade formada pela conjunção da fé com a razão, enquanto que para o deísmo a existência de Deus é
estritamente racional. O deísmo enquanto corrente filosófica foi protagonizado na França, no século XVIII, o
conhecido como Século das Luzes. Para os deístas, os conceitos de pecado, redenção ou milagre não
consubstanciam a ideia específica de um Deus Creador, posto seja o deus de todas as crenças.
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Sicut ergo ista contraria contrariis opposita sermonis pulchritudinem reddunt: ita
quadam non verborum, sed rerum eloquentia contrariorum oppositione saeculi
pulchritudo componitur. Apertissime hoc positum est in libro Ecclesiastico111 isto
modo: Contra malvm bonum est et contra mortem vitam; sic contra pium peccator.
Et sic intuere in omnia opera Altissimi, bina bina, unum contra unum112 (m.t.)
(DCd, Liber XI - 18).

Kołakowski (1990) interpreta esta passagem avgvstiniana afirmando: “Deus
enriquece o curso da história do mundo com uma espécie de antítese que oferece beleza a
um poema... existe uma beleza que surge do conflito de opostos, uma espécie de eloquência
em eventos, em vez de nas palavras” (KOŁAKOWSKI, 1990, p. 38).
Das obras de Kołakowski aqui referenciadas e consultadas: Horror Metafísico, A
Presença do Mito e, A política e o Diabo, pode-se afirmar serem ímpares ao buscarem
delinear os contornos do Absoluto: objecto recorrente desta pesquisa, onde paradoxalmente
o Últimum se apresenta absolutamente inefável, tal como intenta o paradoxo do duplo Vazio
de Damascius113 (458-538), para quem o Absoluto seria em si-mesmo autossuficiente.
Kolakowski assevera que esta busca considerada por outros filósofos como fútil e vã,
adquiriu um fundamento cultural universal.

111

Este é o único livro do Antigo Testamento do qual se conhece o autor; Jesus Ben Sirac. O livro fala do temor
ao Senhor; da Lei; da Torah; do culto; todas temáticas judaicas que nada têm a ver com o helenismo.
112
Assim como a contradição que se opõem a seus contrários transborda de beleza: especifica até certo ponto
o não verbal, mas eloquentemente as cousas que se contrariam e, se opõe por gerações, compõe todo um
encanto. Manifesto aqui minha posição, consoante o modo como se vê no livro Ecclesiastico: Contra o mal
existe o bom e contra a morte existe a vida; dessa maneira contra o virtuoso e pecador. E isto se intui de toda
a obra do Altíssimo, de dois em dois, um contra o outro.
113
Damascius era natural de Damasco, de onde vem o seu nome e, à época uma província romana da Síria; seu
nome original é desconhecido.
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IV. AVGVSTINI INTERPRETATIO

Quaisquer interpretações que se faça à obra avgvstiniana, necessariamente,
carecem de análise pela Fides et Mystica. Para Peterson (1981), Avgvstinvs se conduziu
pela natureza de Deus de Quintus Septimius Florens Tertullianvs (160-220), um dos padres
latinos e, o primeiro autor christão apologista a produzir um corpus cristiânico em latim;
prolífico autor e apologista christão das primeiras fases do Cristianismo, um polemista
contra heresias, que defendia a ideia de um mundo real como sombra do mundo
suprassensível. A máxima fides quarens intellectvm114, muito provavelmente foi deduzida
do credo quia absvrdvm est115, de Tertullianvs, que concebeu o fideísmo, juízo dos
apoligistas que julgavam fé e razão irreconciliáveis e subjugavam a razão à superioridade
da fé. Diversamente, Avgvstinvs concebeu a fé por verdades reveladas, conquanto a razão
por si não as compreenderia, mas pela fé se prescindiria de uma compreensão lógica;
compreender para crer conciliaria fé e razão, dado a razão jazesse subordinada à fé.
Adalbert-Gauthier Hamman, realça o místico na obra de Avgvstinvs:
Este Deus à espreita em sua vida (de Avgvstinvs), este Deus presente em seus
irmãos, este Deus no mais íntimo de sua alma é também aquele a que aspira se
estreitar acima de todas as pesquisas, para o qual ele tende com todo o seu ser,
inflamado agora pelo próprio Amor. Quantas vezes não observa o horizonte para ver
se ele vem, para repousar nele e ele, dele gozar. Esta palavra de gozo é-lhe reservada
agora não somente para a visão, mas também para a posse de Deus (HAMMAN,
1985, p. 234).

A subordinação ao Pai foi a característica fundamental da linha filosófica chamada
Christologia do Logos, onde a busca pelo Deus ilimitado era, precisamente, a aceitação do
limite do ser humano e, por isso a busca pela mística a indicar a presença divina no homem,
o que era e permanece até hoje como um mistério, porque seu sentido derradeiro é o limite
de seu místico sentido. Esta presença, hodiernamente, se revela no mistério do rito christão
da transubstanciação, conjunção arcana das palavras trans e substantia:
[...] et accepto pane gratias egit et fregit et dedit eis dicens hoc est corpus meum
quod pro vobis datur hoc facite in meam commemorationem[…] similiter et calicem
postquam cenavit dicens hic est calix novum testamentum in sanguine meo quod pro
vobis funditur 116 (m.t.) (Lc: 22.19, 20).

114

Fé, pela qual o intelecto (razão).
Creio porque é absurdo.
116
Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lho dizendo: Isto é o meu corpo, que
é dado por vós; fazei isto em memória de mim [...]. Do mesmo modo tomou igualmente o cálice, depois de
cear, dizendo: “Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós [...]”.
115
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Ladrière, notando a palavra no mistério da fé, afirma:
Na experiência da fé, a palavra desempenha um papel essencial, não, porém, como
expressão de um sistema no qual nos fosse dada uma nova aproximação da verdade,
mas sim, como revelação; como livre manifestação de um desígnio de Deus sobre o
mundo, no qual o destino do homem, assim como, de certa forma, o ser mesmo de
Deus, se acha implicado [...]. Na medida em que a revelação não é simplesmente
apelo dirigido à vontade, mas manifestação do mistério de Deus que orienta certo
modo de compreensão, certo tipo de inteligibilidade, de tal forma que a fé
efetivamente envolve um saber. Para situar corretamente este saber em relação aos
outros, naturalmente é preciso reportá-lo à sua origem, recolocá-lo no contexto
vivido da palavra relevante [...]. Esta é essencialmente anúncio, a partir do que todos
os seus caracteres outros devam ser reinterpretados [...]. A relação da fé com a
verdade é escatológica, ou seja, plenamente atual e, ao mesmo tempo, inteiramente
por vir. Contudo, se a verdade implicada na fé tem este estatuto misterioso, é porque
encontra seu fundamento último na Palavra viva, que é a própria revelação que
anunciou a si mesma, dizendo: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida (LADRIÈRE,
1977, pp. 183, 187).

Avgvstinvs assume em Confessionvm a sua precariedade e, põe em pauta a
discussão moral ao partir do homem imperfeito para provar a existência de Deus na seição117,
porque para ele, conceitualmente, a existência de algo imperfeito só seria possível se
houvesse o seu contrário, conforme explicitou Kołakowski (1990) em menção anterior, ao
referir a beleza que surge do conflito de opostos. Encontramos inferência similar em Peterson
(1981), para quem, Avgvstinvs aceitou a existência de outro mundo, ao se conduzir pela
natureza de Deus de Tertvlianvs, do mundo real como sombra do mundo suprasensível:
O Filho e o Espírito Santo procedem do Pai por emanação. Assim são de uma só
substância com ele, pois Deus é corpo. O espírito tem uma substância corpórea de
sua própria espécie. E, sendo emanados dele, o Filho e o Espírito são subordinados
ao Pai (TERTVLIANVS in Peterson, 1981, p. 49).

Para Steiner (2005), nas relações com o sagrado não há antinomias, porque a
Verdade não é contingente; ela pressupõe a si; é, como cita Ladrière, auto-implicada, não
carecendo de comprovação para conceber o discurso e nele atestar uma revelação com sua
própria lógica. Para Avgvstinvs, a experiência mística implica aceitar a existência de Deus,
única via à descoberta dos conhecimentos necessários, eternos, imutáveis e pré-existentes na
alma. Este Pai eterno e imutável é Aquele que tem presciência, não existe um tempo em que
não permanecesse, tampouco procede de lugar algum; é ao mesmo tempo, uma realidade
imanente e transcendente ao pensamento.
4.1 Immortalitate Animae

117

Acto de ser aquilo que se é.
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Segundo Ferrater Mora (1977), Platão distinguira as atividades humanas como
sendo as da alma, a parte sensitiva (o desejo), a parte irascível (o valor) e, a parte inteligível
(a razão), tal que apenas esta última fosse apartada do corpo, porquanto Plotinvs se
interessara pela alma como a parte superior e inteligível do homem, aquela que não sofre
alteração, que é incorruptível e de origem divina. Para Plotinvs: “a alma governa o corpo do
mundo, pois não está presa a ele [...]; para nós o corpo se tornou apenas uma relação [...]”
(PLOTINVS, 2010, p. 83).
Ferrater (1977) cita que Avgvstinvs rejeitou a concepção de alma como entidade
material, ao sublinhar seu carácter pensante. Em Soliloquiorvm, o Rector trata do saber da
Verdade e da alma: « Devm et animam scire cvpio »118 (m.t.) (SLq, Liber I – 2. 7).
Em De Civitate Dei Contra Paganos, Avgvstinvs segue Cicero quão à natureza da
alma como sopro divino, porém, acrescenta sua gênese à vontade do Creador:
Fecit ergo Deus hominem ad imaginem suam. Talem quippe illi animam creavit,
qua per rationem atque intellegentiam omnibus esset praestantior animalibus
terrestribus et natatilibus et volatilibus, quae mentem huiusmodi non haberent. Et
cum virum terreno formasset ex pulvere eique animam qualem dixi sive quam iam
fecerat sufflando indidisset sive potius sufflando fecisset eumque flatum, quem
sufflando fecit (nam quid est aliud sufflare quam flatum facere?), animam hominis
esse voluisset119 (m.t.) (DCd, Liber XII - 23).

Para Avgvstinvs o homem é uma substância composta de alma e corpo, porquanto
entendesse que a palavra spiritvs significasse a particular aderência da creatura ao Creador:
« Et si quando fallitur, non fit vitio consultae veritatis, ut neque huius, quae foris est, lucis
vitium est, quod corporei oculi saepe falluntur, quam lucem de rebus visibilibus consuli
fatemur, ut eas nobis, quantum cernere valemus, ostendat » 120 (m.t.) (DMt, Libri I - 11).
Na obra De fide et symbolvs Avgvstinvs define seu conceito de alma e espírito:
Et quoniam tria sunt quibus homo constat, spiritus, anima et corpus: quae rursus duo
dicuntur, quia saepe anima simul cum spiritu nominatur; pars enim quaedam
eiusdem rationalis, qua carent bestiae, spiritus dicitur: principale nostrum spiritus
est; deinde vita qua coniungimur corpori, anima dicitur; postremo ipsvm corpus
quoniam visibile est, ultimum nostrum est121 (m.t.) (DFs, Libri I - 10. 23).
118

Desejo conhecer a Deus e a alma.
Deus fez o homem a sua imagem (Gen 1, 26). Nele creou a alma dotada de razão e de inteligência, tal a
fazê-lo superior aos outros animais terrestres, aquáticos e voantes, destituídos de uma mente. E, depois de haver
do pó da terra formado o homem, soprou-o e lhe insuflou a alma (Gen 2, 7), quer a houvese feito antes, quer
ao soprar, como se quisesse que o sopro produzisse (que é insuflar se não produzir um sopro?) a alma do
homem.
120
E, se às vezes ela (a alma se engana) não seria pela Verdade consultada, da mesma forma como não é pela
luz exterior que por vezes o corpo pelos olhos se engana; é esta a luz a que recorremos para nos mostrar acerca
das cousas visíveis, na medida em que somos capazes de distinguir as cousas sensíveis.
121
Pois que três cousas são constatadas pelo homem: espírito, alma e corpo: dos quais dois deles são ditos
inversamente, posto a alma ser nomeada de espírito; este que de fato refere à parte racional da mesma, aquela
119
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Da alma, Avgvstinvs ao amigo Evodivs, afirmou: « Si autem definiri tibi animum
vis, et ideo quaeris quid sit animus; facile respondeo. Nam mihi videtur esse substantia
quaedam rationis particeps, regendo corpori accommodata »122 (m.t.) (DQa, Liber I - 13.22).
Quanto a essa interpretação Caporalini comenta:
Com esse conceito metafísico, Avgvstinvs se distancia daqueles que concebiam a
alma como algo corpóreo e dos platônicos que consideravam o corpo a fonte de
todos os males. Mente e vontade são atividades supremas da alma. A mente, ao ter
por objecto a Verdade, se distingue em intellectvs e ratio; a vontade persegue o fim
último e realiza as aspirações do homem (CAPORALINI, 2007, p. 71).

Para Avgvstinvs, a alma vivifica o corpo:
Haec igitur primo, quod cuivis animadvertere facile est, corpus hoc terrenum atque
mortale praesentia sua vivificat; colligit in unum, atque in uno tenet, diffluere atque
contabescere non sinit; alimenta per membra aequaliter, suis cuique redditis,
distribui facit123 (m.t.) (DQa, Libri I - 33.70).

O estamento de Avgvstinvs em Soliloquiorvm transcende o espaço corporal do simesmo, ao lhe apropriar o outro de si como constituto de sua identidade, onde os dois
interlocutores, grau a grau, estabelecem a Verdade no horizonte de uma vida vivida, na qual
a culminância se dá quando a Ratio, finalmente, profere a Avgvstinvs: « Noli gemere,
immortalis est animus humanus »124 (m.t.) (SLq, Liber I – 13.24).
É digno de observação, em Soliloquiorvm, que Avgvstinvs distende da servidão do
corpo à alma, aludida por Platão, quando romanticamente seu alter indica que da derrição
do olho do intelecto, se passa para a admissão de que seriam os olhos da alma a constatarem
a presença do Creador; axioma que requer absorvê-lo anteciente:
Promittit enim ratio quae tecum loquitur, ita se demonstraturam Deum tuae menti,
ut oculis sol demonstratur. Nam mentis quasi sui sunt oculi sensus animae;
disciplinarum autem quaeque certissima talia sunt, qualia illa quae sole illustrantur,
ut videri possint, veluti terra est atque terrena omnia: Deus autem est ipse qui
illustrat. Ego autem ratio ita sum in mentibus, ut in oculis est aspectus. Non enim
hoc est habere oculos quod aspicere; aut item hoc est aspicere quod videre125 (m.t.)
(SLq, Liber I - 6.12).

da qual carecem os animais ferozes. Entre nós o fundamental é o espírito, depois denominamos alma à vida
que unimos ao corpo e, posteriormente nosso último torso, o próprio corpo visível.
122
Se a ti interessa definir a natureza da alma e descobrir o que ela é, respondo facilmente: a mim representa
ser uma substância da razão, acomodada em um corpo.
123
Esta (alma), portanto, primeiro com facilidade podemos notar, vivifica com sua presença este corpo terreno
e por outro lado o mortal; encerra-os em um uno, como também fá-los fluir e os funde, e não consente que se
sustentem igualmente pelos elementos que lhes chegam e se distribuem.
124
Não lamente! A alma humana é imortal.
125
Porque este outro que te fala mostrará Deus assim como se mostra o sol aos olhos. As energias da alma são
como os olhos da mente, e os axiomas e verdades das ciências se assemelham aos objectos ilustrados pelo sol,
para que possam ser vistos como a terra e tudo o que é terreno. Deus é o sol que ilumina com sua luz. Eu, seu
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Para Avgvstinvs, no homem a sapiência seria obscurecida pelo afastamento de sua
alma ao Creador, o que indicaria que o conhecimento só poderia reintegrá-lo se a Ele
retornasse. Avgvstinvs indaga a Adeodatvs se ele não leu no Apóstolo, o locvs íntimo do
homem: « […] nescitis quia templum Dei estis et Spiritus Dei habitat in vobis? »126 (m.t.)
(I Cor: 3-16).
Esse pensamento avgvstiniano deu origem à concepção medieval da teologia
Veritas est adaequatio rei intellectvs, desinente da fé cristã, pela qual as cousas em sua
essência e existência corresponderiam a ideia previamente concebida pelo intessectum
divinus, o espírito de Deus; ou seja, a harmonia seria determinada pela ordem divina, através
da verdade revelada aos homens por seu Creador. Em Soliloquiorvm, Deus e a alma se fazem
objecto movente primevo da volvntas avgvstiniana, no que implicou, na obra, apreendê-los
via a anagogia127.
Ecce oravi Deum.
Quid ergo scire vis?
Haec ipsa omnia quae oravi.
Breviter ea collige.
Deum et animam scire cupio.
Nihilne plus?
Nihil omnino.
Ergo incipe quaerere. Sed prius explica quomodo tibi si demonstretur Deus, possis
dicere: Sat est!128 (m.t.) (SLq, Liber I – 2.7).

A seguir Avgvstinvs alerta o filho: « [...] Deus autem in ipsis rationalis animae
secretis, qui homo interior vocatur »129 (m.t.) (DMt, Libri I - 15).
Conhecer-se, em Avgvstinvs, seria se vir como a imagem do Creador, através da
memória, inteligência e, sobretudo da vontade, ao expressar relações com o Creador, mas
consoante o Nosce te Ipsvm, aforismo grego que de acordo com o escritor Pausanias, seria

outro, estou para a sua mente como o raio da visada para os olhos. Não é a mesma cousa ter olhos e ter visão,
nem visar e ver. Logo a alma necessita de três cousas: ter olhos, visar, e ver.
126
Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
127
Em teologia refere-se ao êxtase místico, arrebatamento da alma na contemplação das cousas divinas.
Interpretação mística dos símbolos e alegorias das Escrituras e de outras obras de inspiração religiosa.
128
Meu Deus! Suplico-te.
O que queres saber exatamente?
Tudo o que tenho te rogado.
Faça uma breve síntese.
Desejo conhecer a Deus e a alma.
Nada mais?
Absolutamente mais nada.
Logo inicie tua busca. Mas, antes aclare o modo que a ti se demonstraria Deus, para que possas asseverar: É
o suficiente!
129
[...] a Deus se deve racionalmente procurar e suplicar no íntimo da alma, e invocar aquele homem interior,
considerado como o seu templo.
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uma máxima inscrita no pronaos130 do Templo de Apolo em Delfos, que na Grécia
implicaria: “Saberias, pois que és mortal e, saberias que não és Deus”?
Em De Quantitate Animae surge o modvs para acessar a sapiência: o objecto
movente (matéria), os sentidos do corpo (meio) e a senciência da alma (atividade da alma),
tal que o uno formado por esses elementos configure o próprio homem. Aqui, a senciência
responde as questões: Quem busca a Verdade? Onde encontrar a Deus? Ora, para o Rector
quem busca a Verdade é a própria alma, que depara Deus em seu interior; tal é que em
Soliloquiorvm, Avgvstinvs imbrica três fenômenos a constituir o eixo analítico e mentor de
seu pensamento: mens (o conhecimento); volvntas (busca pela felicidade) e memoria
(sigilvm distintivo de Deus no homem). Assim, do aforismo grego conhece-te a ti mesmo do
templo délfico, em Avgvstinvs, resultaria deparar Dei in Abditvm Mentis.
O rector inferiu a ligação do Verbvm com o Creador e, a retratou em Confessionvm
(XIII – XI): infinitvs in se sibi fine131; infinito como fundamento do finito, onde a alma
encontraria seu fim; não contida no infinito, mas por princípio este a conteria em seu interior.
Em Soliloquiorvm, escreveu que da morte o homem cogitaria o sentido à vida:
Immortalis est igitur anima: iamiam crede rationibus tuis, crede veritati; clamat et in
te sese habitare, et immortalem esse, nec sibi suam sedem quacumque corporis
morte posse subduci. Avertere ab umbra tua, revertere in te; nullus est interitus tuus,
nisi oblitum te esse quod interire non possis (m.t.) (SLq, Liber II – 19.33).

Avgvstinvs retirou seu pensamento da Sagrada Escritura: « [...] et nolite timere eos
qui occidunt corpus animam autem non possunt occidere sed potius eum timete qui potest et
animam et corpus perdere in gehennam132 »133 (m.t.) (Mt: 10.28).
Gilson (2003) comenta que, em Avgvstinvs, Deus preside o pensamento humano
por meio da alma, que lhe é próxima e submissa, e transversalmente às res intelligibiles e
não diversa da divinae notio, que Avgvstinvs designa de formas distintas: idea, formae,
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Antecâmara que antecedia a naus principal de um templo.
Infinito em si e finito para si.
132
Geena vem do vocábulo hebraico Ge Hinom ou Gé Ben Hinom – Vale de Hinom ou Vale do filho de Hinom,
transliterado para o grego e, que surge doze vezes no texto bíblico: Mateus 5: 22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15,
33; Marcos 9:43, 45, 47; Lucas 12:2; Tiago 3:6. Este vale, fora das muralhas da cidade antiga de Jerusalém,
situado ao sudoeste de Jerusalém, antes da conquista de Canaã pelos filhos de Israel, os cananitas ofereciam
sacrifícios humanos ao deus Moloque; era também usado como depósito, onde se lançavam os cadáveres de
pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais, e toda outra espécie de imundície. Usava-se enxofre
para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Jesus usou este vale como símbolo da destruição eterna.
133
Não temais àqueles que matam o corpo, pois não podem matar a alma; temei antes Àquele que pode
precipitar a alma e o corpo na Geena.
131
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species, rationes ou regvlae. Portanto: « [...] ces idées sont les archétypes de toute espèce ou
de tout individu créés par Dieu »134 (m.t.) (GILSON, 2003, p. 109).
Do brocardo de Etienne Gilson se destaque Introduction à l`étude de Saint
Augustin, quando no início do capítulo III, ao tratar de L`Ame et la Vie, em nota de rodapé,
procedeu a uma analise das designações utilizadas pelo rector em suas obras, as quais Gilson
vê como flutuantes e, passível de suscitar dúvidas em uma leitura complacente, por isso
expõe as interpretações assumidas por Avgvstinvs ao longo de todo seu acervvs:
Anima ao designar o princípio animador dos corpos, que se refere tanto ao homem
quanto aos animais, nominada animam.
Animvs quando se refere especificamente à alma do homem, um princípio vital que
constitui a substância racional, princípio espiritual da vida intelectual e moral do
homem, anima una et cor unum in Deum, um princípio pensante em oposição a
corpus e anima. Qualquer movimento impetuoso da alma. Poeticamente seria o
próprio coração; é o summus gradus animae, como Avgvstinvs cita em De Civitate
Dei.
Spiritvs, onde faz uso com dois sentidos diversos: o primeiro, derivado de Porfírivs
e utilizado em De Civitate Dei, com o sentido de memória sensível e, o segundo,
quando designa por mens a parte racional da alma, faculdade tão somente dos
homens, como escreve em sua obra De fide et symbolvs; a parte superior da alma
racional, o mesmo que animvs, aderente aos inteligíveis e por conseguinte a Deus.
Ratio como o movimento pelo qual o pensamento (mens) passa de um conhecimento
para outro, os associando ou dissociando.
Intelligentia como aquilo que existe na mens do homem, em sua forma mais
eminente. O intellectvs é a faculdade iluminada pela luz divina na alma do homem
(GILSON, 2003, p. 56).

Para Avgvstinvs a alma seria espiritual, posto desenvolveria sua atividade
livremente, por isso, em Soliloquiorvm, o rector propõe o conhecer da alma em si-mesma; «
Deum et animam scire cupio ». Bossuet complementa Avgvstinvs ao escrever sobre o
conhecimento de Deus e de si-mesmo: « La nature humaine connoit des vérités éternelles, et
elle ne cesse de les chercher au milieu de tout ce qui change, puisque son génie est de rappeler
tous les changements à des règles immuables »135 (m.t.) (BOSSUET, 1922, p. 231).
A argumentação lógica de Avgvstinvs segue o princípio da não-contradiçao, quando
perpassa à alma exercer suas atividades sem o corpo, então seria espiritual ou incapaz de
exercê-las sem o corpo, e aí seria material. Segundo este princípio da lógica clássica, uma
proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Urbano Zilles a respeito do
dualismo corpo-alma, na tradição filosófico-religiosa, considera que o homem não se reduz
ao corpo e tampouco à alma; para Zilles a alma humana está em um corpo animado, que é a

134

[...] os arquétipos são de toda espécie ou de todo indivíduo creado por Deus.
A natureza humana conhece as verdades eternas e, não cessa de procurá-las em meio de todas estas
mutações, uma vez que sua genialidade o faz recordar que todas as alterações se submetem a regras imutáveis.
135
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sua forma de ser no mundo; referência às existências outras, no que não existiria sequer
consciência sem corpo:
[...] é a tentativa de esclarecer a ambivalência do homem a partir do conceito de
união de diferentes substâncias. Nesse caso, tudo o que enfatua o homem atribui-se
à alma, restando ao corpo ser fonte de todo o mal [...]. Por alma, entendemos, antes
de tudo, o princípio que caracteriza o ser humano, que perfaz sua essência íntima
como ser vivente, que percebe e, pensa consciente de si-mesmo. A alma humana é,
além disso, o espírito que permite constituir-se num eu (ZILLES, 2011, p. 120).

Em Bossuet, o conhecimento da verdade à alma se daria pela luz do Creador:
Les sens n`apportent pas à l`âme la connoissance de la vérité ; ils l`excitent, ils la
réveillent, ils l`avertissent de certains effets : elle est sollicitée à chercher les causes ;
mais elle ne les découvre, elle n`en voit les liaisons, ni les principes qui font tout
mouvoir, que dans une lumière supérieure qui vient de Dieu, ou qui est Dieu
même136 (m.t.) (BOSSUET, 1922, p. 257).

Bossuet, de certa forma, associou Avgvstinvs a Platão: « Ainsi, on peut dire que le
corpos est un instrument dont l`âme se sert à sa volonté ; et c`est pourquoi Platon dèfinissoit
l`homme en cette sorte : L`homme, dit-il, est une âme se servant du corps »137 (1922, p. 160).
Ao referenciar à alma como pertinente ao conhecimento superior em íntima ligação
entre corpo e alma; Bossuet corroborou Avgvstinvs:
C`est cette union admirable de notre corps et de notre âme que nous avons a
considérer.[...] Nous avons distingué dans l`âme deux sortes d`opérations : les
opérations sensitives, et les opérations intellectuelles ; les unes attachées à
l`altérations et au mouvement des organes corporels, les autres supérieures au corps,
et nées pour le gouverner. [...] Il a plu néanmoins à Dieu, que des natures si
différentes fussent étroitement unies. Et il étoit convenable, afin qu`il y eùt de toutes
sortes d`êtres dans le monde, qu`il s`y touvât, et des corps qui ne fussent unis à aucun
esprit, telles que sont la terre el l`eau, et les autres de cette nature ; et des esprits,
qui, comme Dieu même, ne fussent unis à aucun corps, tels que sont les anges ; et
aussi des erits unis à un corps, telle que`est l`âme raisonnable, à qui, comme à la
dernière de toutes les créatures intelligentes, il devoit échoir en partage, ou plutôt
convenir naturellemente de faire un même tout avec le corps quei lui est uni. Ce
corps, à le regarder comme organique, est un par la proportion et la correspondance
de ses parties ; de sorte que´on peut l`appeler un même organe [...]d`où il résulte que
l`âme lui doit être unie en son tout, parce que`elle lui est unie comme à un seul
organe parfait dans sa totalité138 (m.t.) (BOSSUET, 1922, pp. 97, 98).
136

Os sentidos não suscitam o conhecimento da verdade para a alma; eles o excitam, eles o acordam, eles a
avisam de determinados efeitos: mas é ela solicitada a procurar as causas; se as descobre, vê ligações, não com
os princípios todos que estão em movimento, mas com a luz maior que vem de Deus ou o próprio Deus.
137
Assim, pode-se dizer que os corpos são instrumentos usados pela alma em sua vontade; por isso Platão
definiu o homem da seguinte forma: O homem, disse êle, é uma alma que se serve de um corpo.
138
É esta União admirável de nosso corpo e nossa alma que temos uma condideração... Nós distinguiremos
dois tipos de operações na alma: operações sensoriais e intelectuais; cada qual ligada às alterações e ao
movimento dos órgãos corporais, outra superiores ao corpo e com ele nascido para governá-lo. No entanto,
aprouve a Deus, que diferentes naturezas fossem intimamente unidas adequadamente, para todos os tipos de
seres do mundo; existem corpos não unidos a alguma alma, como são a terra e a água e outros dessa natureza
e, o espírito como o do próprio Deus e dos anjos, não unidos a nenhum corpo; mas tal é que a alma também
se uniu a corpos, tais como a alma racional, uma dotação última às creaturas inteligentes, com a qual deve se
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Avgvstinvs, ao deparar a luz pela qual o homem captura o inteligível e abstrai os
dados sensíveis para propiciar a visão do eterno, se viu diante da tentação de ceder à teoria
platônica da anamnese139, mas lhe resistiu e conceituou que a Verdade seria imutável e
predisposta à alma, sem dependência ao esforço de rememorização. Para Caporalini (2007),
Avgvstinvs cristianizou o conceito platônico, conquanto para Platão, a alma não tivesse
destino terreno, passaria por este orbe e retornaria ao mundo das ideias. A unidade intrínseca
do pensamento em Avgvstinvs, entende o homem como um ser creado particularmente por
Deus, o que em si lhe proporcionaria um destino sobrenatural e, sua vida aqui seria uma via
e não o fim, posto este estivesse alhures, no que faz do homem um ser superior às cousas
naturais outras: “[...] em Avgvstinvs não existe inatismo, mas sim presencialismo, que seria
a presença da Verdade ou da ideia no espírito” (CAPORALINI, 2007, p. 45).
4.2 Creatio ex nihilo
Eco reitera a Demócrito de Abdera o caminho firmado por Avgvstinvs, ao se guiar
pela teoria simbólica-alegórica do universo, interpretada no Homo Quadratvs, o homem
perfeito, dos patrísticos Ambrosivs Avrelivs Theodosivs Macrobivs (~ 340-415) e, Calcidivs,
o latino (Séc. IV), ambos da escola neoplatônica do Ocidente Latino: « [...] physici mundum
magnum hominem et hominem brevem mundum esse dixerunt »140 (ECO, 1989, p. 52).
A sinonímia retratada ao Homo Quadratvs, refere à obra De Architectura, de
Marcvs Vitruvivs Pollio (Séc. I a.C.), na qual surge o escorso do Homem Vitrvviano,
considerado o cânone das proporções do corpo humano e, o modelo ideal de homem,
segundo o raciocínio matemático fundamentado na proporção áurea, definida por Euclides
de Alexandria (300 a.C.), através de um número na natureza que, desde a Antiguidade,
desperta curiosidade e fascínio nos matemáticos, o número φ=1,618034…, conhecido como
o número de ouro; ele está por traz de importantes obras da arquitetura clássica, em pinturas
e esculturas renascentistas e na natureza, incluindo o corpo humano; um número que
organizaria todo o universo em uma mesma proporção, denominada divina, daí a proposição
da existência de Deus como macrocosmo e, de o homem como microcosmo, a partir do

compartilhar, ou se preferir concordar naturalmente para uma mesma unidade com o corpo ao qual se juntou
[...] Este corpo, considerado orgânico, está dimensionado em adequada proporção e correspondência entre
suas partes; então se pode chamá-lo de um mesmo organismo [...] do que resulta a alma ser unida plenamente,
porque está esculpida em um único corpo perfeito na sua totalidade.
139
Do grego ana, que significa trazer novamente; e mnesis, a memória.
140
Os físicos afirmaram que o universo seria um macro-homem e, o homem um micro-universo.
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conceito de Demócrito de Abdera (460-370 a.C.) (DEMÓCRITO DE ABDERA in Présocráticos, 2000, p. 260).
Em Gorgias de Leontinos (485-380 a.C.), o Nihilista, encontram-se suas Três Teses
aonde conclui que: nada é; ainda que fosse, seria incognoscível; ainda que fosse
cognoscível, seria incomunicável: “O Tratado do Não-Ser contém uma impiedosa sucessão
de antinomias que destroem todas as doutrinas filosóficas, cada uma delas nadificando a
outra e, que por sua vez também se auto nadifica” (BARBOSA & CASTRO, 1993, p. 212).
O século I a.C. registrou a figura do poeta e filósofo romano Titvs Lvcretivs Carvs
(99–55 a.C.), poeta e filósofo romano, autor de uma única obra; mas que grande obra a seu
tempo! O poema didático De Rervm Natvra, no qual defende a filosofía moral de Epicuro
de Samos (341-271/270 a.C.) e, a física atomista de Demócrito de Abdera, e de Leucipo de
Mileto e/ou Abdera ou Eléia (480-420 a.C.), este, em especial, considerado o mestre de
Demócrito e, segundo Aristóteles, talvez o verdadeiro criador do atomismo, no qual
considerava que a matéria poderia ser dividida inúmeras vezes até sua menor partícula
indivisível, que a avocou de átomo:
Antes de mais, nada provém do nada, pois que então tudo nasceria sem necessidade
de sementes. E, se se dissolvesse no nada tudo o que desaparece, todas as cousas
seriam destruídas, anulando-se as partes nas quais se decompunham. E também é
certo que o todo foi sempre tal como é agora e será sempre assim, pois nada existe
nele que possa ser mudado. Com efeito, mas além do todo não existe nada que
penetrando nele produza a sua transformação (g.m.) (LUCRETIVS, 1962, p. 24).

O filósofo Józef Maria Bocheński (1902- 1995), também conhecido como
Innocentivs Marie Bochenski, de certa forma, contrapõe Gorgias e Lucretivs:
É absolutamente certo que existe alguma cousa; também é certo que podemos
conhecer muitas cousas; e, é igualmente certo que podemos comunicar a outros,
algumas das cousas que conhecemos. [...] Não obstante não temos meios para
afirmar que existe uma realidade fora de nós, fora de nossa consciência; poderia ser
que existam cousas e realidades, mas que estas se encontram somente dentro de nós,
em nossas ideias, o que levaria a distinção entre realidade e aparência, mas não entre
o interno e o externo. Dessa exposição se segue que tudo que cremos conhecer seja
de fato assim como o vemos. É certo que alguma cousa existe, mas como essa cousa
é na realidade, é outra questão [...]. É certo que existem muito mais cousas do que
aquelas que podemos conhecer e, conhecemos muito mais do que podemos
comunicar aos outros (BOCHENSKI, 1977, pp. 39, 40).

No De Rervm Natvra, Lvcretivs proclamara a realidade do homem num universo
sem deuses e, assim intentara liberta-lo de seu receio à morte (CHAUÍ, 2010, p. 253).
Conforme Almir de Andrade (1971), da oposição entre ser e não-ser, naturalmente, surgiu o
problema do ex nihilo, como extensão da ideia de negação de algo ou de todas as cousas;
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conceitos que certamente Avgvstinvs contatou através das obras aqui avocadas. A filosofia
grega dos eleatas e epicuristas mantinham a tese que ex nihilo nihil fit, refutando Lvcretivs,
Gorgias e Demócrito de Abdera, a qual foi recomposta por Avgvstinvs e, posteriormente pelo
religioso e filósofo francês, Jean Buridan (1300-1358), ambos partícipes da crença de que
Deus creara o mundo a partir do nada, por isso pregavam o princípio reconhecido à escola
neoplatônica de Alexandria, particularmente por Plotinvs, ex nihilo fit ens creatum:
Seguindo as pegadas de Platão, Plotinvs admite que, se existe algo a que se possa
chamar de nada, seria o mundo dos sêres creados, a matéria mesma, que de início
informe e perenemente em busca de alcançar a plenitude da existência; porquanto a
matéria, abstraída da totalidade dos seus atributos, não pode ser chamada ser, sendo
mais correto asseverar que seria um não-ser, porém no sentido em que dizemos, por
exemplo, que o movimento e o repouso não são; pois é ela o verdadeiro não-ser,
imagem e fantasma de massa corporal, mera aspiração à existência (PLOTINVS,
Eneadas III-6.7, in Andrade, 1971, p. 112).

Almir Andrade (1971) comenta que para Sartre (1905-1980), o nada seria a centelha
de liberdade e a esperança de ressurreição; o homem nasce e vive para o nada e, justamente
por isso introduz o nada no mundo, o que lhe possibilita extrair da náusea e da angústia desse
nada, um novo ser, uma nova essência, seria ele o arquiteto de sua própria vida. Daí a
necessidade de engager à tarefa de neutralizar o absurdo da morte, tanto quanto da própria
existência. Para os existencialistas, a existência precede a essência, o que leva
necessariamente a acreditar que a essência do homem vem de escolhas da sua livre vontade;
Sartre em L´Être et le Néant escreveu:
O nada está contido no próprio seio do ser, no seu coração, na sua carne, como um
verme; e, de onde surge e como se origina o nada? O ser que se mostra capaz de
introduzir o nada no mundo deve ser o seu próprio nada; ora, somente o ser do
homem revela condição capaz de permitir o aparecimento do nada: a liberdade,
Como condição de niihilficação do nada, néantisation du néant, a liberdade humana
precede a essência do homem e a torna possível; e, a essência do homem está em
suspenso na sua liberdade. Esta tem por instrumento a consciência que é um êtrepour-soi, um ser-para-si, que dialeticamente se opõe ao être-em-soi, ou ao ser-emsi das outras cousas do mundo, possibilitando ao homem, não só criar o nada da sua
própria essência, mas também introduzir o nada no mundo (SARTRE in Almir de
Andrade, 1971, p. 116).

Para Sartre, o homem lançado ao mundo não teria essência, seria não-ser, seria a
pura ausência de ser; gradualmente tomaria consciência de sua existência e manifestaria a
vontade de ser:
O homem é, antes de qualquer cousa, um projecto que se vive subjetivamente, nada
existe anterior a este projecto. Ele será o que ele tiver projetado e não o que ele
quiser ser. Para isso, é necessário destacar que há dois tipos de subjetivismo: a
escolha do sujeito individual por si só; e, o outro, a impossibilidade do homem em
superar a subjetividade humana (SARTRE, 1978, p. 6).
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Ser significa concretizado, algo impraticável ao homem; se o fosse se tornaria ser
em-si, passível de imutabilidade, o que não ocorreria porque ao adentrar o mundo nada era
e, só a partir daí iniciaria o processo interminável da construção de si. Do conceito
existencialista, suscita a questão basal: O que seria o mal e, quando ele ocorreria
antecedentemente à definição de sua possível substancialidade? Avgvstinvs observou que o
mal não seria algo a ser escolhido, o que põe em dúvida o seu conceito de livre arbítrio, pois
para o hiponense a fonte do mal estaria exatamente no livre arbítrio e, na contemplação das
extensões do mal, que implicariam seu carácter metafísico, físico e moral. Admitir o livre
arbítrio implica necessariamente a sua correlação com a existência do mal; um só existiria
em face da existência do outro. Avgvstinvs pareceu antecipar Sartre em Confessionvm: «
[…] et omnia vera sunt, in quantum sunt, nec quidquam est falsitas, nisi cum putatur esse
quod non est »141 (m.t.) (DCf, Liber VII - 15. 21)
Questão fundamental à resposta outra, que Avgvstinvs parece ter deixado em aberto;
como é possível afirmar que algo não tenha substância, sem de definir o que é esse algo?
Ergo si omni bono privabuntur, omnino nulla erunt; ergo quandiu sunt, bona sunt.
Ergo quaecumque sunt, bona sunt, malvmque illud, quod quaerebam unde esset, non
est substantia, quia, si substantia esset, bonum esset. Aut enim esset incorruptibilis
substantia, magnum utique bonum, aut substantia corruptibilis esset, quae nisi bona
esset, corrumpi non posset. Itaque vidi et manifestatum est mihi, quia omnia bona
tu fecisti et prorsus nullae substantiae sunt, quas tu non fecisti. Et quoniam non
aequalia omnia fecisti, ideo sunt omnia, quia singula bona sunt et simul omnia valde
bona, quoniam fecit Deus noster omnia bona valde142 (m.t.) (DCf, Liber VII - 12.
18).

Uma das grandes inquirições que se põe no entendimento da temática do mal em
Avgvstinvs, é que em nenhum momento de sua obra ele define objetivamente o que seria o
mal, ao menos para ele, assim como não responde de onde ele advém; embora até tentasse:
« Et quaesivi, quid esset iniquitas, et non inveni substantiam, sed a summa substantia, te
Deo, detortae in infima voluntatis perversitatem proicientis intima sua et tumescentis foras
»143 (m.t.) (DCf, Liber VII - 16. 22).

141

[...] todas as cousas são verdadeiras enquanto existem, e só é pérfido aquilo que julgamos existente, porém
inexistente.
142
Logo se são privadas de todo o bem, então não existem; presentemente só existem enquanto forem boas.
Portanto todas as cousas que existem são boas e aquele mal que eu procurava não é substânciável, pois se fosse
seria uma benécia; ou poderia ser substância incorruptível e então seria certamente um grande bem e, não seria
corruptível. Vi e para mim é manifesto que creastes todas as cousas boas e, que certamente não existe nenhuma
substância que Vós não tenhais creado; e, por esta razão, todas são boas tanto se tomadas em particular, quanto
no seu conjunto pois o nosso Deus as creou todas de forma muito apropriada.
143
Indaguei o que seria a maldade, e não encontrei uma substância, apenas a perversão da vontade que se afasta
da suprema substância, de Vós, óh Creador, a qual se inclina para as cousas inferiores; vontade que derrama
das entranhas e se intumesce exteriormente.
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Para este episódio, tive por bem, novamente comparar a minha tradução com a
traduction française de D´Arnauld D´Andilly:
Je recherchai ensuite ce que c´étoit que le mal et le péché ; et je trouvai que ce n´étoit
point une substance, mais seulement un déréglement de la volonté, qui, en
s´éloignant de vous, mon Dieu, qui êtes la souveraine substance, se porte dans
l´affection de ce qui est au dessous de vous, et qui, rejetant ce quélle a de plus
précieux dans elle-même, s´enfle d´orgueil et se répand au dehors144 (m.t.)
(D´ANDILLY, 1895, p. 248).

Observar que D´Andilly traduz a iniquidade de Avgvstinvs como a associação entre
o mal e o pecado, do que se poderia deduzir a existência do mal, sem que se lhe predicasse
o laivo de pecado. Entre as inúmeras possibilidades, cabe reverências ao Rector por não usar
o verbo existir, até para ser coerente com o seu conceito de insubstancialidade, contando
ainda que quaisquer tentativas de tradução do “mal” em Avgvstinvs, sempre implica dúvidas
com relação, a saber, de que mal estaria ele exatamente a referir. Essa condição de dúvida
nos faz deparar o existencialismo sartreano e sua manifesta ambiguidade entre a prima
precedência da existência ou da essência. Uma análise logica recomendaria que na ausência
de um conceito para o mal, também não existisse uma concepção para o bem. Daí outra
demanda se faz imperativa: como saber o que seria o bem na ausência do conceito de mal?
Esse conceito plotiniano de ex nihilo createm, se faria de suma importância a Avgvstinvs,
em sua argumentação na defesa de sua teoria que pregava a insubstancialidade do mal.
Avgvstinvs ficara seduzido pela aclaração manicheísta, que postulava duas substâncias
fundamentais, o bem e o mal, contanto permanecesse certa imprecisão em aberto: se tudo de
Deus provesse, que seria o Bem, de onde proviria o mal?
Avgvstinvs para se esquivar da concepção manichéia materialista, que implicava
luz e trevas possuírem um carácter corpóreo, primeiro faz uso da filosofia platônica de
existência de dois mundos distintos, um material e outro espiritual, para posteriormente
alvitrar o mal como ausência de um bem, posto cavo de uma natureza. À posteriori,
Avgvstinvs segue a direção indicada por Plotinvs (204/5-270 d.C.) de uma creação ex nihilo,
tal que na metafísica a Creação plotiniana, regesse a absoluta transcendência do Uno, como
fonte do Ser de tudo e, que dela transcendesse em sua azada natureza, quando, ao mesmo
tempo, o Uno não seria de modo algum afetado por "nada" exterior. Convém, nesse ponto,

144

Então busquei a origem do o mal e do pecado; e neste particular encontrei a não existência de uma origem,
de uma substância, apenas uma cizânia da vontade, por um afastamentol de Vós, meu Deus, que é a suprema
Substância e, a qual se acede dentro da benevolência de que está abaixo de Vós, e que, ao rejeitar o que é mais
precioso dentro de si-mesmo, se infla de orgulho e estravasa externamente.
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recordar Ricœur (2008), com o não equívoco destes dois nadas, o da creação e o nada da
defecção que envolve a insubstancialidade do mal, defendido pelo hiponense.
Para Plotinvs, na hierarquia das derivações abrangidas pelo intelecto está Deus, o
princípio, a origem e, posteriormente surge o intelecto, a alma e o mundo físico composto
da matéria de valor negativo. A matéria, no patamar inferior dessa escala, por ser o não ser,
seria o mal, que enquanto privado de todo bem, seria desprovido de toda benécia que emana
do Deus-Uno. Em Plotinvs, mesmo o mal teria a sua razão de ser, o que estaria comprovado
em face de sua inevitabilidade; no entanto dado sua evidência não haveria como não lhe
predicar um estado ético, não obstante Plotinvs ver no mal uma condição de expiação por
uma culpa original, portanto ele, o mal, enquadrar-se-ia em um problema ético, no que
poderia invocar ou justificar uma expiação por uma espécie de culpa de origem; concepção
esta, mais tarde aclarada por Avgvstinvs. Por fim surge o mundo físico composto de matéria
que para Plotinvs seria algo negativo, seria o não ser; o Mal enquanto privação de todo Bem
porque desprovido de toda positividade inerente ao Deus-Uno. Nesta reação em cadeia
representações de creações tem sua identidade minimizada, tal como ocorre com cópias de
cópias que perdem atributos originais; por isso as cousas originadas no primeiro princípio, o
Creador, sempre serão inferiores ao summo artífice à medida que Dele se afastem.
Plotinvs autoquestiona as razões da existência do Creador e, as razões para que Ele
se poste na forma como se apresenta e, conclui que Ele se autoconstituiu como o supremo
Bem por ser essa sua melhor configuração; conclui pela suprema liberdade de creação, posto
o Creador transcender de si e, nesta ação pensa a si mesmo e crea no intelecto a sua
representação e, o intelecto, ao pensar em si, crea a alma que é a representação do intelecto:
[...] a natureza do bem é uma natureza simples e primeira, porque toda cousa que
não é a primeira não pode ser simples. [...] a natureza do Uno não contém nada em
si porque é algo que é uno, que é a própria natureza do Uno; porque o Uno não é em
si uma cousa que venha se acrescentar à Bondade. Portanto, quando falamos do Uno
e quando falamos do Bem, falamos de uma natureza idêntica: não afirmamos nada
acerca deles, apenas os designamos tanto quanto isso nos é possível. A essa natureza
chamamos o primeiro, com o que queremos dizer que é simplicíssimo e absoluto,
porque não se compõe de partes; se o fosse, dependeria dos elementos de que seria
formado145 (PLOTINVS, 2020, p. 75).

Avgvstinvs ao afirmar que do ponto de vista de sua natureza, o mal não teria
substância ou um ser, atestou a privação de uma perfeição que a substância deveria encerrar;
o mal não seria uma realidade existente natural e creada, mas uma eiva presente em
145

Observação contida em seu Tratado contra os gnósticos, que afirmava ser mau tanto o demiurgo quanto o
cosmos (Nota de rodapé do mesmo texto da citação).
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determinado ente, tal que nada mais seria que uma imperfeição na natureza, a carência de
um bem não disponibilizado pelo conceito christão de creatio ex nihilo. A solução
encontrada por Avgvstinvs implicava ao mal, apenas a minoração daquilo que seria mais
para o que menos subsistiria; questionada à época e melhor questionada pelo conhecimento
hodierno, envolveu inicialmente sua libertação e, a seguir, a negação da realidade metafísica
do mal, o que implicava ele não deter substancialidade. Este conceito filosófico-teológico
marcou a diferença basilar entre os pensamentos grego e christão. Do conceito christão de
creatio ex nihilo, Avgvstinvs escreveu sobre o mal: « Mali enim nulla natura est; sed amissio
boni mali nomen accepit »146 (m.t.) (DCd, Liber IV - 9).
No conceito avgvstiniano o mal metafísico seria uma abstração, tão somente um
ente de razão por não possuir uma natureza dado sua insubstancialidade:
Ergo quaecumque sunt, bona sunt, malvmque illud, quod quaerebam unde esset, non
est substantia, quia, si substantia esset, bonum esset. Aut enim esset incorruptibilis
substantia, magnum utique bonum, aut substantia corruptibilis esset, quae nisi bona
esset, corrumpi non posset147 (m.t.) (DCf, Liber VII - 12. 18).

Assim, o mal poderia condizer com a deficiência de uma qualidade física,
implicando o mal físico, ou a ausência de certa ordem e, neste caso aludindo ao mau moral.
Avgvstinvs, inicialmente adotara Plotinvs ao encetar o conceito de que Deus não poderia ser
o autor do mal, pois que ao crear todas as cousas, lhes deu o necessário; acompanha Plotinvs
e admite que fosse logicamente inconcebível que um Ser tão bom creasse o mal, por isso seu
conceito, de que se todo o bem fosse suprimido das boas cousas, nada sobejaria, posto para
ele o mal não fosse substância e, esta particularidade faria impossível o mal se originar de
Deus, pois por conceito Ele crea provendo ser às cousas:
Et intendebam, ut cernerem quod audiebam, liberum voluntatis arbitrium causam
esse, ut male faceremus et rectum iudicium tuum 8 ut pateremur, et eam liquidam
cernere non valebam. Sed rursus dicebam: « Quis fecit me? Nonne Deus meus, non
tantum bonus, sed ipsvm bonum? Unde igitur mihi male velle et bene nolle? »148
(m.t.) (DCf, Liber VII - 3. 5).

A concepção que Avgvstinvs preconizou que o mal não conteria ser, por não
apresentar carácter ontológico, seria então um não-ser; fundamento retirado da
146

O mal não tem qualquer natureza, pois a falta de ser em si, fez com que tomasse o nome de mal.
De onde segue que enquanto cousas existentes elas são boas e, assim tudo o que existe é bom. O mal cuja
origem eu procurava, não tem substância, pois se a tivesse seria incorruptível, não se corromperia e certamente
seria um grande bem; nesse caso, ao ser corruptível não poderia ser boa.
148
Esforçava-me por compreender a tese que ouvira professar, de que o livre-arbítrio da vontade é a causa de
praticarmos o mal, e de teu reto juízo é a causa do mal que padecemos. [...] Mas de novo refletia: Quem me
criou? Não foi o bom Deus, que não só é bom, mas a própria bondade? De onde, então, me vem essa vontade
de querer o mal e não querer o bem?
147
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teoria platônica, de que o mal constituiria o efeito de decremento do bem, este que pelo
conceito avgvstiniano seria a personificacão do Creador, a summa perfeição e bondade.
Em De Libero Arbitrio, Avgvstinvs intenta provar filosoficamente que Deus não é
creador do mal e, em De Genesi contra Manichaeos, faz uso da lógica para refutar o sofisma
dualista; parte do princípio que a existência já seria uma benécia divina evidente em dois
silogismos onde busca provar a inautenticidade do mal:
Iº

1) Todas as cousas que Deus criou são boas; IIº
2) o mal não é bom;
3) portanto, o mal não foi criado por Deus.

1) Deus criou todas as cousas;
2) Deus não criou o mal;
3) portanto, o mal não é uma substancia.

Avgvstinvs se fundamentou no argumento de que o Creador não poderia ser
responsabilizado pelo mal que o homem, não obstante sua iluminação divina, tivesse
escolhido praticar, logo, a existência Dele não estaria comprometida com o mal que o homem
pudesse gerar. Para Avgvstinvs, dado que a alma esteja intimamente ligada a ratio aonde
subsiste, conjuntamente vive tal a permutar a percepção física e pragmática, pela apreensão
racional derivada do conhecimento da Essência imutável. No illuminatio avgvstiniano, Deus
constitui a Luz, que ilumina toda a compreensão do intelecto; daí Avgvstinvs argumentar que
ao mal careceria natureza, conforme atesta o Creador: « [...] viditque Deus cuncta quae fecit
et erant valde bona et factum est vespere et mane dies sextus »149 (m.t.) (Gn: 1.31).
Uma visão concordante com o conceito avgvstiniano para o mal, pode levar à
conclusão de que a perfeição do Creador buscou um ser que, naturalmente, tivesse
competência e autonomia de voluntariamente optar pelo bem, seria o único de seus creados
com a faculdade da vontade e, para exercitá-la careceria de liberdade, mormente de
conhecimentos que lhe possibilitasse escolhas, a partir da apreensão dos sentidos existentes
em si mesmo e na natureza; mais precisamente esta creação derradeira precisaria estar
capacitada a fazer opções entre a bondade oriunda de Deus e, a prevalência do mal derivada
da vontade das paixões humanas:
Deus universitatis conditor, praesta mihi primum ut bene te rogem, deinde ut me
agam dignum quem exaudias, postremo ut liberes. Deus per quem omnia, quae per
se non essent, tendunt esse. Deus qui ne id quidem quod se invicem perimit, perire
permittis. Deus qui de nihilo mundum istum creasti, quem omnium oculi sentiunt
pulcherrimum. Deus qui malvm non facis, et facis esse ne pessimum fiat150 (m.t.)
(SLq, Liber I - 1.2).
149

Deus contemplou tudo o que fez e viu que de fato era muito bom; então sobreveio a tarde e a manhã, era o
sexto dia.
150
Deus, construtor do universo, primeiro me dê a graça de te suplicar adequadamente, depois me fazei digno
de por ti ser ouvido e por último me libertai. Deus, de ti tudo procede, posto não existissem e, só passaram a
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A posteriore da filosofia neoplatônica, Avgvstinvs se interessou pelas razões da
existência humana através da Cosmologia e, após sua conversão ao Christianismo, nas
evidências no livro do gênesis, aonde acolheu a creação ex-nihil. Após De Libero Arbitrio,
Avgvstinvs escreveu De Magistro, onde retomou a temática da ausência, ao fazer uso de um
verso de Virgilio na Eneida-II, 659: « Si nihil ex tanta superis placet urbe relinqui? »151 (m.t.)
(DMt, Libri I - II.5).
Em De Magistro, Avgvstinvs instiga o filho Adeodatvs sobre a creação do mundo a
partir do nada; como poderia a palavra nada ter uma referência real, se não referiria qualquer
cousa, pois se referenciasse tornar-se-ia algo e entraria em contradição com a própria
designação: « Nihil, quid aliud significat nisi id, quod non est? » (m.t.) (DMt, Libri I - II.5).
Avgvstinvs fundamentou filosoficamente o argumento de Deus com o atributo de
onipotência a crear o universo a partir do nada, máxime a justar com discípulos de Mani, que
a implicavam a uma cosmogonia tal como quaisquer creações outras.:
Dominus deus omnipotens, in principio, quod est de te, in sapientia tua, quae nata
est de substantia tua, fecisti aliquid et de nihilo. Fecisti enim caelum et terram; non
de te, nam esset aequale unigenito tuo, ac per hoc et tibi, et nullo modo iustum esset,
ut aequle tibi esset, quod de te non esset. et aliud praeter te non erat, unde faceres
ea, deus, una trinitas et trina unitas: et ideo de nihilo fecisti caelum et terram,
magnum quiddam et paruum quiddam, quoniam omnipotens et bonus es ad facienda
omnia bona, magnum caelum et paruam terram. tu eras et aliud nihil, unde fecisti
caelum et terram, duo quaedam, unum prope te, alterum prope nihil, unum, quo
superior tu esses, alterum, quo inferius nihil esset [...] ergo dixisti et facta sunt, atque
in verbo tuo fecisti ea152 (m.t.) (DCf, Liber XII - 7).

Avgvstinvs, familiarizado com a lógica aristotélica, não aceitou a base materialista
condicionada pela canhesca lógica do manicheismo. A creação ex-nihil também se mostra
no aleive inicial de Soliloquiorvm, quando Deus ao crear o primeiro momento, implícito
adveio a creação do mundo, com o qual se ordenaram metafisicamente todas as creaturas em
suas forças germinativas, segundo o que lhes foi concebido conforme o modelo idealizado

ser por vós. Deus, não consinta que os seres se aniquilem, e que de si próprios promovam a destruição. Deus
que creaste este mundo do nada, o mais belo que os olhos pudessem contemplar. Deus, que não promove
nenhum mal e faz com que este não impere.
151
Nihil, qual outro significado, a não ser o que não existe?
152
Senhor Deus onipotente, do princípio que de Vós procedeu e, da substância que resultou de vossa sapiência,
creastes algo do nada. Creastes o céu e a terra não de Vós, porque doutro modo iguais seriam ao vosso filho
unigênito e, por isso igual a Vós. E, de modo nenhum justo seria que, iguais a Vós fossem, por não serem de
vossa substância. Nada existia fora de Vós, com que os pudésseis crear, ó trindade una e unidade trina. Do nada
fizestes o céu e a terra, aquele grande e esta pequena, porque sois onipotente e bom para fazerdes tudo
apropriado: um céu grande e uma terra pequena. Vós existías e nada mais quando fizestes o céu e a terra: uma
contígua a Vós e outra próxima do nada; uma da qual Vós é soberano, outra que descende de cousa nenhuma.
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pelo supremo Arquiteto. A creação, enquanto vestígio do Absoluto, d'Ele se diferenciaria
por carecer de sua perfeição, o que seria refletido pela existência do mal:
Sed et ego adhuc, quamvis incontaminabilem et inconvertibilem et nulla ex parte
mutabilem dicerem firmeque sentirem Deum nostrum, Deum verum, qui fecisti non
solum animas nostras sed etiam corpora, nec tantum nostras animas et corpora, sed
omnes et omnia, non tenebam explicatam et enodatam causam mali153 (m.t.) (DCf,
Liber VII – 3. 4).

Para Avgvstinvs, conforme aludiu no embate que manteve com seu irmão Navigius,
o homem enquanto unidade substancial, seria composto de duas substâncias distintas, a
constituírem a atividade de um corpo e de sua estrutura ontológica, porém com uma alma
que a ele seria superior:
Augustini - Manifestum vobis videtur ex anima et corpore nos esse compositos?
Cum omnes consentirent, Navigius se ignorare respondit.
A. - Cui ego: Nihilne omnino scis, inquam, an inter aliqua quae ignoras etiam hoc
numerandum est?
Navigius - Non puto me, inquit, omnia nescire.
A. - Potesne nobis dicere aliquid eorum quae nosti?
N. - Possum, inquit.
A. - Nisi molestum est, inquam, profer aliquid. ( Navigius dubitaret)
A. - Scisne, inquam, saltem te vivere?
N. - Scio, inquit.
A. - Scis ergo habere te vitam, siquidem vivere nemo nisi vita potest?
N. - Et hoc, inquit, scio.
A. - Scis etiam corpus te habere? (Navigius assentiebatur).
A. - Ergo iam scis te constare ex corpore et vita.
N. - Scio interim; sed utrum haec sola sint, incertus sum.
A. - Ergo duo ista, inquam, esse non dubitas, corpus et animam; sed incertus es
utrum sit aliud quod ad complendum ac perficiendum hominem valet.
N. - Ita, inquit154 (m.t.) (DBv, Libri I - 2.7).

153

Mas eu, mesmo quando afirmava e cria firmemente que Tu és incorruptível, inalterável, absolutamente
imutável, Senhor meu, Deus verdadeiro que não só criaste nossas almas e nossos corpos, e não somente nossas
almas e corpos, mas todas as criaturas e todas as cousas. Todavia, faltava-me ainda uma explicação, a solução
do problema da causa do mal.
154
Avgvstinvs – Seria evidente a vós que somos um composto de alma e corpo? Todos consentiram que sim,
exceto Navígio que respondeu isso ignorar.
A. – Disso eu lhe perguntei: pensas ignorar tudo, ou dizes especificamente dessa proposição que dentre outras
desconheces?
Navígio – Não me considero totalmente ignorante.
A. – Não poderias citar aquelas as quais tu conheces?
N. – Sim, posso!
A. – A não ser que isso te incomode, fale de algumas. (Navigio hesitou)
A. – Não saberias ao menos que vives?
N. – Disso eu sei.
A. – Então sabes que tens uma vida, posto ninguém viva se ela não tiver.
N. – Disso também sei.
A. – Igualmente saberias que tens um corpo? (Navígio assentiu)
A. – Saberias, então, que consistes de corpo e vida?
N. – Sim! Entremeio existem dúvidas se não existiria algo mais que isso.
A. – Logo não duvidaria dessas duas realidades: tens um corpo e uma alma, não obstante ter dúvidas se não
existiria algo outro que para o homem representaria um complemento de sua perfeição.
N. – Sim, exatamente isso!
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Ex-nihilo em Avgvstinvs, não refere um nada substancial, mas a concepção pela
qual não pré-existiria uma matéria de princípio à creação do universo. Em Confessionvm
Avgvstinvs escreveu: « Ideo sumus, quia facta sumus; non ergo eramus, antequam essemus,
ut fieri possemus a nobis [...] »155 (m.t.) (DCf, Liber XI – 4.6).
Avgvstinvs entendeu que Deus creara tudo o que existe ab initio mundum,
concebendo-o através de possessão das virtualidades que o compõe, as rationes seminales.
Assim, o todo fora edificado ex-nihilo, apenas pela elocução do Creador: « [...] ergo dixisti
et facta sunt, atque in verbo tuo fecisti ea »156 (m.t.) (DCf, Liber XI - 5).
Avgvstinvs tinha em conta que as creaturas se consumariam ao estabelecerem uma
ordem de proximidade e, ao mesmo tempo de distanciamento da Summa Essentia; uma
existência infinitamente hipostasiada, na forma como afirma Lavelle:
L’infinité de l’être est, au regard de l’analyse, l’expression de la vue intuitive par
laquelle nous saisissons son unité. Au point de vue de l’extension, l’unité permet
de considérer le monde comme un individu, et l’infinité comme une multitude
innombrable d’êtres particuliers. Au point de vue de la compréhension, l’unité
nous permet de considérer l’être comme indivisiblement présent en tous points,
et l’infinité comme une abondance inépuisable de caractères donnés à la fois 157
(m.t.) (LAVELLE, 1947, p. 105).

A efemeridade das cousas seria a prova cabal, de que estas da natureza do Creador
não procederiam, caso o fossem, seriam imutáveis, imprescindíveis e sempiternas:
Omnes igitur naturae corruptibiles nec omnino naturae essent nisi a Deo essent, nec
corruptibiles essent si de illo essent, quia hoc quod ipse est essent. Ideo ergo
quocumque modo, quacumque specie, quocumque ordine sunt, quia Deus est a quo
factae sunt; ideo autem non incommutabiles sunt, quia nihil est unde factae sunt.
Sacrilega enim audacia coaequantur nihil et Deus, si quale est illud, quod de Deo
natum est, tale velimus esse illud quod ab eo de nihilo factum est158 (m.t.) (DNb,
Libri I - 10).

Ante a mutação das cousas e a imutabilidade do Creador, Avgvstinvs não aceitou a
tese de Aristóteles, da origem do mundo a partir de um movedor imóvel, tampouco aceitou
155

[...] existimos porque fomos feitos; deste modo não existíriamos antes de existir, tal que pudéssemos criar
a nós próprios.
156
Falastes! Logo se fizeram; assim, por vossa palavra se crearam por si
157
A infinidade da existência é, no que se refere a análise, a expressão da visão intuitiva, pelo qual nós
compreendemos a sua unidade. Do ponto de vista da extensão a unidade permite considerar o mundo como um
indivíduo e o infinito como uma multitude inominável de seres particulares. Do ponto de vista da compreensão,
a unidade nos permite considerar a existência como indivisivelmente presente em todos os pontos e, o infinito
como a abundância inesgotável de atributos dignos de crédito.
158
Todas as naturezas corruptíveis não são naturais porque de Deus não procedem; visto que não seriam
corruptíveis se d’Ele tivessem sido geradas. Logo, se assim fosse então seriam aquilo mesmo que Deus é em
si; por conseguinte, não seriam imutáveis as que do nada se originam. Na verdade, seria um sacrilégio a audácia
de equiparar o nada a Deus, como se o que de Deus procedesse fosse como aquilo que do nada procede158
(m.t.) (DNb, Libri I.10).
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o gênesis da hipóstase159 proposto no emanacionismo de Plotinvs nas Eneadas, um princípio
inicial e transcendente, do qual derivaria toda a realidade do Unvs absoluto em Si e para Si
e, em descendência a patamares inferiores de existência, na condição de que a cada moção
descendente, ocorreria uma transformação substancial e essencial dos novos seres, mais
impuros e imperfeitos, menos divinos; teologicamente, o emanacionismo confrontaria o
Creacionismo e o Materialismo. Essa contingência da creação elucidaria o retorno ao não
ser (nihil) no devir natural:
Magnifice igitur et divine Deus noster famulo suo dixit: Ego sum qui sum; et dices
filiis Israel: Qui est misit me ad vos. Vere enim ipse est quia incommutabilis est.
Omnis enim mutatio facit non esse quod erat. Vere ergo ille est qui incommutabilis
est. Cetera quae ab illo facta sunt, ab illo pro suo modo esse acceperunt 160 (m.t.)
(DNb, Libri I .19).

Para Avgvstinvs, a experiência mística implica aceitar da existência de Deus, única
via à descoberta dos conhecimentos cogentes, eternos, imutáveis e pré-existentes na alma.
Este Pai eterno e imutável seria Aquele que tem presciência, não existe um tempo em que
não permanecesse, tampouco procede de lugar algum; ao mesmo tempo seria uma realidade
imanente e transcendente ao pensamento, conforme descreve Derrida: “como se revelou a
Moisés, Yahweh, não propriamente um nome, apenas uma forma verbal designando, eu sou
o que sou” (2006, p.17). À alternativa avgvstiniana poder-se-á redarguir que ela responde
parcialmente à questão, posto não resolva o problema; principalmente no ceticismo teísta,
que repousa no conceito de que jamais poder-se-ia entender o Uno e, talvez esta seja a mais
notória resposta ao problema do mal entre os filósofos contemporâneos. Kolakowski
(1988), faz-se cético ao questionar o próprio ceticismo:
Será que carregamos certo instinto duvidoso, o qual sempre rejeitado e
ridicularizado pela razão empirista comedida, nunca esteve totalmente adormecido
através da história da civilização e, que tenta nos persuadir de que o olho divino (ou
ego transcendental) vê as cousas diferentemente de nós e, que não estamos para
sempre excluídos de compartilhar desta visão infalível? (KOLAKOWSKI, 1988, p.
20).

Em Avgvstinvs, a in-exsistencialidade não significaria a absoluta ausência;
implicaria todas as creaturas estarem sujeitas à mutação por acidentes, contingentes

Origem do grego e utilizado como equivalente a “ser” com o sentido de verdadeira realidade. União do
Verbo com a natureza divina, como substância única. Compreende-se uma realidade constituída, algo que se
põe a si-mesmo como subsistente, onde acto e potência é uma só realidade autofundante de si.
160
Nosso Deus, em sua forma divina, di-lo Ele magnificamente a seus servos: Yahweh. Eu sou aquele que É!
Diras isso aos filhos de Israel, Aquele que É me enviou a vós. Ele é verdadeiramene, porque é imutável. Com
efeito, toda e qualquer mudança faz não ser àquilo que era; assim, Ele é verdadeiramente porque é imutável,
Todo o restante por Ele foi feito e, d`Ele, receberam seu ser segundo o seu modo singular.
159
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justamente porque creados do nada e, não da natureza de Deus, o único retentor da
imutabilidade: « [...] nec ea genuit de seipso, ut hoc essent quod ipse est; sed ea fecit de
nihilo ut non essent aequalia, nec ei a quo facta sunt »161 (m.t.) (DGn, Liber I - 2.4).
O dicionário de Japiassú e Marcondes, para o vocábulo acidente define:
1º. Tudo aquilo que não pertence à essência ou natureza de uma cousa, não existindo
em si mesmo, mas somente em outra cousa. Ex.: a forma ou a cor pertencem a uma
cousa que subsiste em si mesma: a substância.
2º. E, acidental seria aquilo que pode ser mudado ou supresso sem que a cousa
mesma mude de natureza ou desapareça. Na metafísica clássica, os acidentes se
opõem à substância e à essência: todo acidente só existe na substância (JAPIASSÚ
e MARCONDES, 2001, p.8).

Nominalmente acidente é aquilo que predica e, inere a um sujeito ontológicamente,
portanto, o acidente é um predicante que expressa características pelas quais o ente se
apresenta; o que significa que ele naturalmente não é em si, mas noutro e, pelo qual
metafisicamente se apresenta como uma espécie de alteridade. Em Ferrater Mora se encontra
que Aristóteles na Metafísica definiu o acidente como: “Aquilo que pode pertencer a uma só
e mesma cousa, qualquer ela seja. O acidente é aquilo que pertence a um ser e pode ser
afirmado dele em verdade, mas não sendo por isso, a ele, nem necessário nem peremptório”
(1977, p.19).
Mora acresce que correntes da filosofia moderna, sobretudo da metafísica do século
XVIII, não aceitaram a distinção real entre acidente e substância, posto o acidente se lhes
apresentar um aspecto de substância e, ao se identificarem anulariam quaisquer distinções
possíveis (FERRATER MORA, 1977, p. 19).
Theodoricus Teutonicus de Vriberg (c.1250 – 1310), fundamenta-se basicamente
em Avgvstinvs, ao distinguir a substância do acidente, embora denomine a ambos de ens:
Si enim loquamur de significatione essentiae quantum ad rem significaam, falsum
est, quod assumitur, scilicet quod «omnis essentia potest intelligi» et cetera. Quando
enim intelligo hominem, intelligo hominem secundum actum suum essendi in rerum
natura, secundum quod supra dictum est de essentia, Augustini, scilicet quod «omnis
essentia non ob aliud essentia est, nisi quia est.»., in De Immortalitate Animae Liber
Unus 12. 9: Omnis enim essentia non ob aliud essentia est, nisi quia est. Secundum
hoc ergo non possum intelligere essentiam hominis, nisi intelligam esse actuale eius
162
(m.t.) (VRIBERG, 1300, 2.4).

161

[...] não a gerou de si próprio para ser aquilo que Ele constituiria e, sequer a fez do nada para que a Ele
semelhante fosse, nem sequer mesmo d´Ele a teria feito.
162
Ainda que de fato falássemos de significação quanto à essência para a cousa significada, falso seria quando
se assume evidentemente que “toda essência se pode discernir” quanto ao demais. Quando penso o homem,
penso o homem segundo o seu acto de ser entre as cousas da natureza conforme a máxima de Avgvstinvs: [...]
não por acaso, que toda essência seja essência, a não ser pelo que é (existir). Logo, segundo esta, não posso
discernir a essência do homem, a não ser que pense o seu atual ser.
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O acidente em Avgvstinvs reflete a qualidade casual e incidental que poderia ou não
pertencer a um determinado ente e, inteiramente estranha à essência necessária (à
substância) de este ser; uma determinação ainda não aderida à essência de um ente
particular, que com ela se arrola e, dela necessariamente procede ao integrar sua definição,
ao se constituir de quaisquer predicações a um ente, quer pertençam ou não a sua substância.
Vriberg ao assimilar influências do bispo de Hipona, como a visão beata e o Abditvm Mentis
como locvs da Verdade, adjuntou o conceito de homem interior em Avgvstinvs, no qual se
encontraria o diferencial próprio do humano, o único a dar existencialidade à morte. Por
extensão também recebeu defluxos da filosofia de Platão e do neoplatônico Plotinvs; além,
de incorporar conceitos do filósofo neoplatônico Proclvs Lycaevs ou Proclvs Diadoco (412485) e, de Priscianvs Caesariensis, que viveu entre o finissecular do século anterior e início
do VI d.C., gramático romano célebre pelas obras Instituitionvm grammaticarvm librie “De
constrvctione”. Vriberg acompanha Avgvstinvs ao subescrever o conceito de atividade
mental como um poder autoconstituinte que, em tese, desrealizaria a noésis; a compreensão
imediata como habilidade de sentir, perceber, ou saber algo imediatamente.
O bispo hiponense estudara o Ser de Deus, onde Ele seria a causa do Ser das cousas,
porque seria Ser por essência e, nestes termos a Existência e a Essência são “inseparáveis
em Deus”; consequentemente também negou a distinção entre a alma e suas faculdades. Para
Avgvstinvs, a essência de Creador seria compreendida através da revelação, onde Deus se
revelaria e faria se conhecer aos homens, do que resulta as ideias terem sua origem no divino
Portanto, o caminho para a verdade estaria na fé, conquanto a razão constituísse o melhor
meio para corroborar a validade das verdades. Nesse aspecto, para Kolakowski (1988), o
Absoluto é sempre sugado pela funda cova da inefabilidade do Duplo Vazio do neoplatônico
Damascivs, último escolarca da Academia de Atenas, a quem se deve o Paradoxo da
Inefabilidade: “Nada existe além de uma sugestão de henosis163”:
Damascivs aceita como acidente de percurso o dogma perene platônico: o fato de
que existem muitas cousas e nenhuma requer explicação que é necessariamente dada
por algo que não inclui pluralidade, que é o Unos... Que o múltiplo não pode ser um
fato primordial, que o Unos é real, na verdade é supremo e unicamente real, parece
quase tautologicamente verdadeiro dentro do pensamento neoplatônico. E ainda, o
Unicos é o Unos, o último e o mais alto. Como o Ser de Parmênides era para Plotinus
um nível segundário além do qual o inenarrável Unicos salta por toda a hierarquia
da realidade; nas especulações de Damascivs; o Unicos ou a causa prima se torna
secundário e, é colocado abaixo da inominável escuridão que nenhum conceito,
pensamento ou intuição pode alcançar (KOLAKOWSKI, 1988, p. 50).
163

A Henosis implica a "singularidade", "unidade", "união". No platonismo, e especialmente no neoplatonismo,
o objetivo da henosis é a união com o que é fundamental na realidade: "O Um" ou "o Uno", "A Fonte", "A
Mônada".
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A mística de Damascivs, dado que do Único, embora não absolutamente inefável,
não possa ser expresso por palavras ou quaisquer referências outras, seria tão somente aquilo
que a mente alcança quando dele se aproxima; não seria conhecimento o que dele se teria,
mas uma aproximação de união. Kolakowski explicita que quaisquer cousas que se diga
sobre o Arche, o elemento presente em todos os momentos da existência de todas as cousas
do mundo, conforme Proclvs Lycaevs (412-485) descreve, o Único, a primeira causa de tudo,
o que implicaria dizer que se Dele algo fosse dito, Lhe arrebataria a inefabilidade:
Algumas tendências heréticas ou semi-heréticas no pensamento christão se
aprofundaram mais ao tentar assimilar o mito do Deus humano, a fim de lutar contra
a incongruência com que a teologia inescapavelmente se deparou, uma vez que o
Deus bíblico se fundiu com o princípio de Ploclvs. O Deus de Meister Eckhart,
projetando-se no mundo e então se tornando algo; fere-se, por assim dizer, de modo
que ele poderia ter nascido com alma humana (KOLAKOWSKI, 1988, p. 49).

O Paradoxo de Damascivs implicava o Ultimvm ser tão absolutamente inefável que
não se poderia nem chamá-Lo de inefável; Aquele que não se poderia descrever em razão de
sua natureza, portanto indizível, indescritível, posto fizesse estar-se-ia de alguma forma a
predicá-Lo e, Ele deixaria de ser inexprimível: “Damascivs sabia disto (como também sabia
Avgvstinvs antes dele, em face da mesma antinomia), mas não encontrou uma solução exceto
descrevendo-o como Ultimum por dupla negação (a inefabilidade do inefável), no que recaiu
na mesma antinomia” (KOLAKOWSKI, 1988, p. 51).
Deste primeiro princípio se conclui que Dele nada poderia ser expresso, um
problema que Kolakowski retrata como: “[...] de um lado, um mundo de conceitos ante o
inominável abismo do Vazio e, de outro o texto sagrado que é ilícito interpretar, mesmo
mentalmente e que está congelado em sua superfície puramente verbal e consequentemente
ininteligível” (KOLAKOWSKI, 1988, p. 57).
Kolakowski acentua que:
Na medida em que o Absoluto, apesar de seus artifícios invencíveis, aparece
indistintamente nos horizontes de todas as nossas possíveis linguagens, nunca
extremamente aguçado, sempre procurado no escuro, Ele não pode ser, dentro dos
limites de nossa razão, concebido como uma pessoa ou um deus; nenhuma
comunicação com Ele é possível ou necessária e não pode ser chamado de Tu. É
uma entidade simbólica, um monarca constitucional sem poder, mas extremamente
importante que fornece ao universo cousas, mentes, eventos e deuses com uma
legitimidade ôntica contínua, mas que não governa. Sem ela o ínfimo Vazio poderia
reinar supremo. O Ultimum nada explica, se a palavra explicar retiver seu
significado normal; não podemos dizer em que sentido poderia doar alguma cousa
para a realidade, verdade ou bondade, mas é talvez uma condição necessária, sobre
a qual qualquer cousa pode ser totalmente real, verdadeira ou boa. Sobre a suposição
de que Deus-pessoa é o real governador deste universo, ele não é o Absoluto, pelo
menos não em termos daquilo que podemos, embora desajeitadamente, expressar
(KOLAKOWSKI, 1988, p. 62).
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É evidente que Damascius percebeu sua contradição teorética, dado que em lógica,
de uma dupla negação se tem em uma afirmativa; do paradoxo só se aprouve que o Unus
jamais pudesse ser expresso por quaisquer vocábulos. Para Kolakowski (1988), tão somente
dois grandes neoplatônicos, Damascivs e Spinoza se aventuraram ir o mais longe possível,
quanto ao Único. Posto que nenhuma potencialidade Nele se oculte e, que Ele se faça de
uma imobilidade perfeitamente autoconfinada, estes dois ousaram lhe furtar todas as suas
qualidades humanas ou de pessoa, ao mesmo tempo em que preservarão o primo conceito
de Creação. Com o mesmo sentido, Kolakowski (1988) ainda recorre a Nicholas de Cusa,
em seu opusculo De Dialogvs de Deo Abscondito, onde este cardeal afirma, de forma
neoplatônica que, sendo a Verdade incomunicável (desde que coincida com Deus), nenhuma
palavra, nem mesmo o vocábulo inefável não poderia ser propriamente atribuído a Ele:
[...] se ele não pode ser chamado de nada é porque Nada também é um nome (Nihil
non est, quia hoc ipsvm nihil nomen habet nihili), mas não poderíamos tampouco
chamá-lo de algo, palavra aplicável somente a seres particulares. Deus é então supra
« Nihil et aliquid » e, declaradamente a fé inexpressível origina um acto de adoração
sem um objecto identificável. Talvez o mais conciso e sugestivo resumo desta
doutrina seja dado no tão conhecido epigrama de Angelus Silesius (1624-1677),
nascido Johann Scheffler, místico e religioso: “Deus é verdadeiramengte nada e à
medida que Ele é algo, está somente em mim, pois Ele me escolheu para ser Ele
próprio” (g.m.) (CHERUBINISCHER WANDERSMANN in Kolakowski, 1988,
p. 57).

Rudolf Carnap (1891-1970) estabeleceu uma severa crítica à filosofia tradicional e
à metafísica. Para Carnap a aparência de verdade dos enunciados da metafísica é causada
porque a linguagem comum não é definida em adequação às exigências lógicas, mas usada
para expressar atitudes (CARNAP in Kolakowski, 1988, p. 21)
Dessa densa enfatuação não há como não recordar e, considerar o principal
representante da escola atomista, Demócrito de Abdera que defendia uma explicação
totalmente material e mecanicista do mundo: “[...] nada nasce do nada, nada retorna ao nada,
portanto o nada existe tanto quanto alguma cousa” (DEMÓCRITO DE ABDERA in Présocráticos, 2000, p. 260).
Emmanuel Lévinas, filósofo francês do século findo, retomou o estudo do nada em
sua obra De l’existence à l’existant (1988), na qual dedica um capítulo à l´existence sans
existant para tratar especificamente da nadificação como uma presença inevitável; ser
consciência é a possibilidade de ser arrebatado ao existente, posto que a existência de uma
consciência constitua uma subjetividade; uma vez que ela se faz sujeito de existência e, em
determinada medida é senhora do ser. O ponto de partida dessa contraposição está em um
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texto contido no De Natura Boni de Avgvstinvs: « Omnis enim mutatio facit non esse quod
erat. Vere ergo ille est qui incommutabilis est »164 (DNb, Liber I - 19).
Para Rossano Pecoraro (2004), quanto a nadificação da vida, Emil M. Cioran tem
um ponto de partida que implica uma dupla impossibilidade a impedir a fuga de uma
escravidão brutal; o homem se obriga a perseverar, mas ao se conservar obstinadamente em
vida, acolhe-se em um movimento de recusa e aceitação, de renúncia e de impulso vital:
Pregados em nós mesmos, não possuímos a faculdade de nos afastar do caminho
inscrito na inanidade de nosso desespero. Excluir-nos da vida porque não constitui
nosso elemento? Ninguém expede certificados de inexistência; somos obrigados a
perseverar na respiração, a sentir o ar queimar nossos lábios, a acumular pesares no
coração de uma realidade que não desejamos e, renunciar a dar uma explicação ao
mal que alimenta nossa perdição. Quando cada momento do tempo precipita sobre
nós como um punhal e, nossa carne instigada pelos desejos se recusa petrificar.
Como enfrentar um só instante acrecentado a nossa sorte? Com ajuda de que
artíficios encontrar-se-ia a força de uma ilusão suficiente para ir à busca de outra
vida, de uma nova vida? (CIORAN in Pecoraro, 2004, p. 30).

Ao rememorar Platão, Avgvstinvs aceitou a dualidade das cousas que, ao não poder
ser o absolutamente ser, sequer seria o não ser de modo absoluto: « [...] de nihilo enim a te,
non de te facta sunt, non de aliqua non tua uel quae antea fuerit, sed de concreata, id est
simul a te creata materia, quia eius informitatem sine ulla temporis interpositione formasti
»165 (m.t.) (DCf, Liber VIII - 33).
A gênese ex-nihilo, mostrou aos manicheistas que a materia do mundo seria devida
unicamente ao Creador e, aos Neoplatônicos evidenciou que o mundo não seria da mesma
natureza de Deus, pois do não-ser absoluto Ele fez o vir-a-ser. Ora, a princípio, aquilo que
do nada previesse nada seria! Pois foi exatamente a partir desse conceito de creatio ex-nihilo,
que Ricœur identificou a ontoteologia avgvstiniana:
Es el pensar filosófico el que excluye todo fantasma de un mal substancial. A su vez
clarea una nueva idea de la nada, la de ex nihilo, contenida en la idea de una creación
total y sin resto. Simultáneamente se presenta otro concepto negativo, asociado al
anterior, el de una distancia óntica entre el creador y la creatura, distancia que
permite hablar de la deficiencia de lo creado en cuanto tal; en virtud de esta
deficiencia resulta comprensible que creaturas dotadas de libre elección puedan
declinar lejos de dios e inclinar hacia lo que tiene menos ser, hacia la nada. Merece
que reconozcamos como tal este primer rasgo de la doctrina agustiniana, a saber, la
conjunción de la ontología y de la teología en un nuevo tipo de discurso, el de la
ontoteologia (g.m.) (RICŒUR, 2008, p. 177).

164

[...] toda a mudança faz com que aquilo que era deixe de ser. Portanto ele é, verdadeiramente, o Ser imutável.
[...] foram feitas por Vós do nada, não, porém, da vossa substância ou de certa matéria pertencente a outrem
ou anterior a Vós, mas de matéria concreada, isto é, creada por Vós ao mesmo tempo em que ela, e sem nenhum
intervalo de tempo, se fez passar da informidade à forma.
165
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O tema instigante do nada perpassou inúmeras obras de Avgvstinvs: « [...] fidenter
tamen dico scire me, quod, si nihil praeteriret, non esset praeteritum tempus, et si nihil
adueniret, non esset futurum tempus, et si nihil esset, non esset praesens tempus »166 (m.t.)
(DCf, Liber XI - 15).
Kolakowski coligou o nada de Avgvstinvs à obra L´Être et le Néant – essai
d´ontologie phénoménologique, publicada em 1943, por Jean-Paul Sartre (1905-1980):
Desde que o presente se reduz a nada, e desde que o universo físico, ao não ter
qualquer conhecimento do tempo, também não possui parte no tempo (isto é,
nenhuma memória e consequentemente nenhum passado), mas seu tempo é nosso,
esta experiência leva a suspeita alarmante de que uma idéia tão evasiva e lúbrica
quanto a de ser, está simplesmente além da nossa compreensão. Esta poderia ser
uma causa para o desespero se não houvesse um Ser Absoluto que rearmazenasse
nossa segurança e o sentimento de que existe uma ordem afinal... Sartre não estaria
satisfeito, caso não tivessem lhe informado de que era um discípulo incompleto de
Avgvstinvs (KOLAKOWSKI, 1988, p. 34).

4.3 Reminiscentiam Doctrina
Em Avgvstinvs ocorre a procepção167, libertatem vindicare, pela inferência externa
no sujeito via a propriocepção168:
Dito de outro modo, embora para Avgvstinvs haja um realismo da percepção, na
medida em que percebemos um corpo que é fisicamente presente e, encontrado na
experiência concreta, essa presença, todavia nada tem de um simples dado externo.
A mera presença espacial de um corpo em meu campo visual não basta para tornálo presente a mim, isto é, sensível; é a vontade que o faz assim, que o “torna
presente”, poderíamos dizer, e desse modo o torna sensível. A presença sensível não
é um fato, é uma construção, e essa construção é obra da volvntas. É a vontade que
volta a atenção mental para uma lembrança, assim destacada no campo da memória,
e é ela que liga a essa lembrança o olhar do espírito, então informado com base nesse
traço mnêmico, para produzir uma representação mental, que Avgvstinvs chama de
fantasia 169 (KOCH, 2012, pp.76, 77).

Isabelle Koch registra que a propriocepção de Avgvstinvs deriva de uma motivação
exterior ao corpo, in absentia rei 170, por uma operação da mente que tem um papel decisivo,
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[...] atrevo-me a dizer sem receio de contestação que, se nada sobreviesse, não existiria tempo futuro, e se
agora nada houvesse, não existiria o tempo presente.
167
Capacidade de conhecer e vivenciar o mundo. Uma percepção pessoal da realidade e peculiar de cada
indivíduo.
168
Termo criado por Charles Scott Sherrington em 1906. Aqui, tem o sentido da capacidade humana em
reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação em um centro receptor para decodificação
de vivências passadas, que intentam a percepção temporal e espacial do homem em relação ao mundo e, a sua
vida vivida.
169
Termo do estoico Zenão de Cítio, que pensava a verdade como representação compreensiva (phantasia katalèptikôs).
170
Na ausência da cousa motivante.
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porque de algum modo unifica o sentido corporal e o intelectivo ao objecto sensível e, os
mantém unidos durante o tempo da experiência.
Pitágoras de Samos (571/570 - 500/490 a.C.) criara a Teoria da Metempsicose, ao
asserir à alma prisioneira de um corpo, em face de punição de faltas passadas. A encarnação
seria pois, um encarceramento provisório da alma, tal que pela morte do corpo ela renasceria
em outro e assim sucessivamente, via transmigração, até que purificada pela virtude e pela
prática de ritos iniciáticos, fizesse jus à libertação derradeira de toda a matéria. Platão
reevocou essa retentiva e a distinguiu em uma bifurcação que implicou de um lado a
memória (mnèma) e, de outro a reminiscentia (anamnèsis). Para Platão, a memória se
dividiria em dois andamentos, um inicial que preservaria o traço inicial e um segundo que
promoveria sua reevocação, ambos a conferirem certa autonomia à memória na
propriocepção de eventos decorrentes de afastamentos e de aproximações recorrentes, nos
quais o instante retentivo se faz o traço mnêmico constitutivo da questão basal da tradição
filosófica, quando seu carácter imanente acaba por exceder os liames da pura propriocepção
memorial e, acaba por revelar o carácter efêmero da alma na percepção. Platão deparara o
problema ligado à memória como um traço inscrito na alma, pelo qual se concederia à
reminiscentia a condição da possibilidade de reevocação de uma lembrança armazenada em
momentos anteriores.
Platão derivou, pois, da Metempsicose pitagórica à Teoria da Reminiscentia ou
Anamnese, a vida além-túmulo que surge em forma de mito ao final de seu livro A República,
livro X. Esse pressuposto contempla o conhecimento humano como um saber inato, do qual
o conhecer seria o rememorar, fundamento retirado do mito escatológico que tem por
protagonista Er, o Arménio, Panfilio de nascimento, o qual após sua morte em combate e,
decorridos dez dias, já em estado de putrefação retornou do Hades171 à vida. Este mito é
vulgarmente tido como o Purgatório, um intermezzo entre o Inferno e o Céu. A Er teria sido
delegado o oficio de mensageiro junto aos homens, dos acontecimentos que ocorriam
naquele local; Er observou que aqueles que já tinham pago seus pecados regressavam à vida,
passando por um lugar onde estavam as Moiras172,: Láquesis (o Passado), Cloto (o Presente)
e Atropos (o Futuro), as quais teciam o destino dos humanos. O Mito de Er teve um papel
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Local onde as almas injustas pagavam a pena do quanto houvessem feito em vida, a fim de se purificarem.
As moiras, também conhecidas como Parcas, na mitologia grega, eram as três irmãs que teciam com o fio
da vida o destino, tanto dos deuses, quanto dos seres humanos.
172
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crucial na fixação duma escatologia com castigos e recompensas de acordo com a conduta
moral do indivíduo.
Avgvstinvs não seguiu rigorosamente a Reminiscentia platônica, embora lhe tivesse
estreita simpatia; dela derivou à Teoria da Iluminação, resultante da luz incorpórea
proveniente de Deus: « Cum ipsa memoria perdit aliquid, sicut fit, cum obliviscimur et
quaerimus, ut recordemur, ubi tandem quaerimus nisi in ipsa memoria? »173 (m.t.) (DCf,
Liber X – 19.28).
Sócrates concebia a alma como atividade pensante do homem ético, incluído, pois
a consciência e a personalidade intelectual e moral; donde se conclui que cuidar de si-mesmo
significaria mais que cuidar tão somente do corpo. Platão reavivou Sócrates, que na busca
da verdade afirmou a alma ser enganada por percepções do corpo, por isso estaria em erro.
No entanto, Platão ao buscar o inteligível retomou a Reminiscentia, em nova configuração,
para conhecimentos matemáticos, onde concluiu que com os sentidos se constataria a
existência de cousas iguais, maiores e menores, quadradas, circulares e outras análogas.
No Menon (2001), Platão intentou uma primeira resposta ao fenômeno da memória
à luz do mundo inteligível, não obstante suas dificuldades em investigar o que até então se
desconhecia, buscou vislumbrar um método adequado que possibilitasse tal identificação
como certeza da verdade. Para superar esse óbice, concluiu sua maiêutica ao interrogar um
servo ignaro em geometria e, conseguiu através do método socrático, que ele resolvesse um
abstruso problema de geometria que implicava o teorema de Pitágoras. Porquanto o servo
nada soubesse de geometria e, que tivesse respondido adequadamente; segue ter concluido
por si mesmo e, só restaria deduzir que o servo a extraiu de dentro de si, ou seja, recordou
de algo já conhecido, o que prova existir em si-mesmo verdades que não se tem lembrança.
Platão vai além no Filebo, onde apresenta o traço da origem sensível na memória, enquanto
no Teeteto mostra o traço de origem inteligível e, assim direciona a memória ao
reconhecimento das essências e do universal, para concernir à realidade perceptível.
No Teeteto e no Sofista, por vezes a memória se vê associada à ideia de imagem, que na
tradição filosófica é compreendida como um speculo aquém do real que lhe originou. A
discussão platônica sobre a memória se vê imbricada às argumentações sobre a essência do
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Quando a própria memória perde uma lembrança qualquer, como ocorre ao nos esquecermos de algo e dele
procuramos nos lembrar, onde é que o procuramos senão na memória própria?
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conhecimento e, a possibilidade ontológica de erro, ao se inserir no processo de informação
retroativa, devido a esta agregação de memória e erro.
Ricœur (2008) ressalta que a memória traz o signo da suspeição, em decorrência do
ambiente filosófico de sua investigação. Gagnebin retrata o traço mnêmico da tradição
filosófica na visão de Ricœur:
Ricœur examine d’abord le fait qu’il existe deux mots en grec pour désigner la
mémoire: d’une part, anamnèsis, l’acte de se rappeller, de se souvenir, le recueillir
actif des souvenirs, recueillir proche de l’acte de nommer et d’instaurer un ordre, du
logos; et d’autre part mnème, l’image dont l’on se rappelle, l’image-souvenir,
l’impression laissée dans l’âme, une image qui indique un être affecté (pathos), donc
quelque-chose d’involontaire, une certaine passivité174 (GAGNEBIN DE BONS,
2008, p. 6).

Para Ricœur a lembrança corresponde à realidade e, a a memória se dirige para
buscar seu conhecimento de origem, que se apresenta sob um fundo de ausência: " [...] na
esteira da imaginação, a memória deve ser considerada como uma das artes de imitação,
dado produza apenas imagens e não realidades verdadeiras. [...] é uma representação
presente de uma cousa ausente [...]" (RICŒUR, 2008, p. 25, 27).
Avgvstinvs evoca a Reminiscentia somente em conexões de presença e ausência:
Non continuo, si ea quae dixerunt, vera sunt, etiam scisse illos ea necesse est. Nam
multi copiose dicunt quae nesciunt, ut ego ipse omnia quae oravi, me dixi scire
cupere, quod non cuperem si iam scirem: num igitur eo minus illa dicere potui? Dixi
enim non quae intellectu comprehendi, sed quae undecumque collecta memoriae
mandavi, et quibus accommodavi quantam potui fidem: scire autem aliud est 175
(m.t.) (SLq, Liber I – 4.9).

Para Platão, a memória presentificaria fenômenos vividos não a partir das sensações
citadas, mas a partir de reminiscentiae percepcionadas, o que implicaria também especificar
o conceito de percepção, que aqui refere à interpretação dessas sensações, juntadas às
informações sensoriais da memória e sua cognição, de modo a formar conceitos sobre o
mundo e sobre nós mesmos. A teoria do conhecimento absorve três noções da Reminiscentia
Platônica: a primeira refere “A República”, de a ideia do bem a iluminar as ideias; a segunda

Ricœur reflete primeiro sobre o fato de que existem duas palavras gregas para designar a memória
(anamnèsis), o acto de recordar e de lembrar, o recolher ativo de lembranças, acto próximo do acto de nomear
e de encontrar uma ordem do logos e mnème, a imagem lembrada, a impressão deixada na alma, uma imagem
que indica um ser afetado (pathos) de maneira muitas vezes passiva, involuntária.
175
A isso não dou créditos. Do que disseram se verdades fossem, não se conclui que o fizeram com ciência.
Em verdade, muitos copiosamente falam do que desconhecem tal como eu mesmo expressei em todas as
minhas preces; a mim o desejo é conhecer e, não desejaria se já soubesse. Por acaso não deveria expressá-lo?
Tecer de fato, conceitos que o intelecto desconhece, recolhidos aqui e ali para depositar na memória e
harmonizá-los com a fé; mas saber é outra cousa!
174
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proveniente do neoplatonismo, a iluminação extática como originária de Deus a operar a
mente humana e, uma terceira que estabeleceria a realidade como princípio da plenitude
cósmica, a qual Avgvstinvs acresce à alma ligada ao mundo sensível através do espírito, o
elo com Deus, em verdades inteligíveis, eternas, imutáveis e universais.
Para José M. da Silva Rosa:
A lembrança do esquecimento, de modo especial, trouxe consigo uma grande
estranheza, porque o esquecimento é ausência e privação da memória. Ora, quando
lembramos o esquecimento, o que é que está presente? Não pode ser nem o
esquecimento, nem memória, como tais. Mas “quem poderá indagar isto? Quem
compreenderá como isto é?” (ROSA, 2002, p. 35).

Segundo Urbano Zilles (2011), o Christianismo ocidental adotou, em parte, essa
concepção filosófica da reminiscência, posto rejeitasse a ideia original do judaísmo de um
despertar dos mortos, uma vez que um princípio lógico de que algo que exista em dois
momentos sucessivos, deveria existir em todos os momentos intermediários dessa sucessão:
A antropologia da Patrística, embora marcada pelo platonismo, permanece
essencialmente christã. Mas a teologia dos Padres não se restringe a acrescentar
outro corretivo à filosofia, mesmo quando se trata da revalorização do corpo. Sua
originalidade consiste em apresentar outra perspectiva do homem: pensar a unidade
alma-corpo do homem no horizonte da salvação (ressurreição da carne) e da
liberdade (ZILLES, 2011, p. 124).

Em Avgvstinvs a recordação que leva ao conhecimento pela memória é um
pressuposto imperativo, o oblivio, posto existente não obstante esquecido no tempo:
Et unde adest nisi ex ipsa memoria? Nam et cum ab alio commoniti recognoscimus,
inde adest. Non enim quasi novum credimus, sed recordantes approbamus hoc esse,
quod dictum est. Si autem penitus aboleatur ex animo, nec admoniti reminiscimur.
Neque enim omni modo adhuc obliti sumus, quod vel oblitos nos esse meminimus.
Hoc ergo nec amissum quaerere poterimus, quod omnino obliti fuerimus 176 (m.t.)
(DCf, Liber X – 19.28).

Avgvstinvs subescreveu o conceito de atividade mental como um poder
autoconstituinte, que desrealizaria a noesis, porisso rejeitou resquícios anteriores à existência
corpórea; a iluminação se daria à razão de forma imediata e, o conhecimento seria mediado
pela contemplação anterior às ideias eternas:
Unde Plato ille philosophus nobilis persuadere conatus est vixisse hic animas
hominum, et antequam ista corpora gererent; et hinc esse quod ea quae discuntur,
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Mas de onde nos vem este nome, senão da memória? Mesmo quando nos é sugerido por outrem, é pela
memória que o reconhecemos; não o aceitamos como um conhecimento novo, mas apenas o recordamos e
confirmamos ser esse o nome que nos disseram. Se totalmente apagado da alma fosse, nem mesmo avisados o
reconheceríamos. Não podemos, pois afirmar que esquecemos completamente daquilo que nos lembramos. De
modo algum poderíamos resgatar uma lembrança submergida se seu esquecimento fosse absoluto
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reminiscuntur potius cognita, quam cognoscuntur nova [...]. Quas falsas fuisse
memorias, quales plerumque experimur in somnis177 (DTn, Liber XII - 15. 24).

Esta luz avocada por Avgvstinvs, propiciaria ao inteligível abstrair dados sensíveis
e, propiciaria a visão do eterno como o segredo da Verdade imutável disposta na alma,
procedente ao homem pela graça do Creador. Segundo Gilson (2003), o rector demudou a
Reminiscentia platônica, ao elevá-la à teoria da iluminação, dos inteligíveis puros e, do
conhecimento intelectual das cousas eternas, tal que o universo fosse uma matéria
impregnada transversalmente de inteligíveis de ideias divinas. Avgvstinvs, partiu do Mito de
Er, o qual serviu a Platão para explanar sua Teoria da Reminiscentia178, que pressupõe um
saber inato, do qual o conhecer se dá no rememorar; a conhecida anamnese platônica in
Diálogos, citada no livro X das Confissões:
Magnas vis est memoriae, nescio quid horrendum, Deus meus, profunda et infinita
multiplicitas; et hoc animus est et hoc ego ipse sum. Quid ergo sum, Deus meus?
Quae natura sum? Varia, multimoda vita et immensa vehementer. Ecce in memoriae
meae campis et antris et cavernis innumerabilibus atque innumerabiliter plenis
innumerabilium rerum generibus sive per imagines, sicut omnium corporum, sive
per praesentiam, sicut artium, sive per nescio quas notiones vel notationes, sicut
affectionum animi (quas et cum animus non patitur, memoria tenet, cum in animo
sit quidquid est in memoria) per haec omnia discurro et volito hac illac, penetro
etiam, quantum possum, et finis nusquam; tanta vis est memoriae, tanta vitae vis est
in homine vivente mortaliter!179 (m.t.) (DCf, Liber X – 17.26).

Kolakowski referiu à teoria da Reminiscentia como um fundamento mereológico:
Se Deus é incompreensível, o fato de isso observar e saber não é menos enigmático.
O meu (corpo) pode ser um milagre, mas o fato de tornar meu um corpo estranho,
não previamente presente em mim, mas convertido num acto de consciência, é o
milagre dos milagres. Uma vez que pensamos sobre isto, ainda, sentimos uma
tentação de ceder à teoria platônica-avgvstiniana da anamnese, que conhecemos
somente aquilo que sempre esteve em nós. Este é um dos caminhos pelo qual
podemos abordar a visão do Todo-em-uma-parte: O todo está em nós e esta é a razão
pela qual podemos saber alguma cousa (g.m.) (KOLAKOWSKI, 1988, p. 79).
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Eis porque Platão, aquele ilustre filósofo, esforçou-se em nos fazer acreditar que as almas humanas já
estavam neste mundo, mesmo antes do nascimento de seus corpos; daí os homens não adquirirem novos
conhecimentos, mas apenas se lembrarem de cousas conhecidas antes [...]. Essas reminiscências são falsas e
semelhantes as que experimentamos em sonhos.
178
Em filosofia, a reminiscência seria o modo pelo qual se compreende um acto cognitive, tal como teorizado
por Platão ao associar o conhecimento à recordação. Assim, o conhecimento universal não seria acessível
apenas pela experiencia ou por provas empíricas. Para Platão a alma humana ao conhecer não geraria novas
informações, apenas recordaria algo já conhecido e oriundo do mundo das ideias, em um momento anterior à
coeva vida física.
179
Meu Deus quão grande é a força da memória! Nela terrifica uma multiplicidade profunda e infinita de
alvitres e, isto é minha alma, meu si-mesmo (ego ipse sum). Então, o que sou eu (quid ergo sum?), ó meu Deus?
Qual a minha natureza? Uma vida imensa vivida em variada e inumeráveis formas. Eis-me na arena de minha
memória, em seus antros e furnas sem número, plena ao infinito, das cousas lá armazenadas, imagens como
indivíduos, ou pelas ciências e as artes, ou por signos que denotam os movimentos de minha alma, que mesmo
que o agitem se enraizaram na memória, porquanto lá jaza tudo o que na alma se encontre. Percorro estas
aragens por lá e cá, em toda a parte quando posso, sem atinar o fim. Ó pai quão grande é a patência da memória
e o vigor da vida que reside no homem vivente e mortal!
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Ao alvitre avgvstiniano, se realçe à relação inter tempos observada por Cassirer na
obra Essay sur l` homme; o que Whitehead nominou preconceito de localização:
L`organisme n`est jamais situé dans le seul instant. Les trois modes du temps : passé,
présent et futur, forment dans sa vie un tout qui ne peut être décomposé en éléments
indiviuels : « Le présent est chargé du passé, et gros de l`avenir », dit Leibniz. On
ne peut décrire l`état momentané d`un organisme sans prendre en considération son
histoire et sans le rapporter à un état futur pour lequel il n´est qu`un lieu de passage 180
(m.t.) (CASSIRER, 1975, p. 77).

4.4 Hominis Interivs et Abditvm Mentis
Ao atestar a possibilidade de o homem deparar a Verdade sem a afluência dos
sentidos, Avgvstinvs se aproxima de Platão e de Aristóteles. De Platão acede à teoria inatista
e à dialectica, ao adotar o exercício direto do pensamento e da linguagem como modo de
pensar e operar conteúdos, para demonstrar que a certeza não inferiria do mundo sensível,
mas a possuiríamos essencialmente e, de Aristóteles o rector absorve a lógica como
instrumento, a anteceder o exercício do pensamento e da linguagem para atingir o
conhecimento. É possível crer, pois que a validade do conhecimento em Avgvstinvs não
possa ser adscrita à ontologia, nem ao platonismo puro que suporia a preexistência das almas,
sequer ao estrito neoplatonismo, já que a luz divina avgvstiniana também não fosse o nous
plotiniano. Avgvstinvs pensava encontrar a si-mesmo ao encontrar Deus em tudo o que lhe
era exterior e, dado não o encontrasse fora, vagueava confuso ao sabor das circunstâncias,
até deparar a Sagrada Escritura e, voltar para si, para sua interioridade e lá deparar não o
próprio Deus, mas seus indícios, quando então se dá a sua conversão: « neque dicent ecce
hic aut ecce illic ecce enim regnum Dei intra vos est »181 (m.t.) (Lc 17:21).
Segundo Oliveira e Silva: “A investigação do homem interior evidencia o si-mesmo
do homem; mas, o que poderíamos denominar como esse si-mesmo? Uma noção de pertença
que a alma estabelece entre si e o Absoluto [...]” (OLIVEIRA E SILVA, 2012, p. 231).
O ponto fulcral do conceito de Oliveira e Silva, como já havia demonstrado
Avgvstinvs em Soliloquiorvm, expõe o modo como o “eu penso avgvstiniano” aclara que no
homem interior habitaria a Verdade, acrescendo-lhe a ipseidade ricœuriana, assentada nas
dimensões pré-predicativas da vida vivida em sua identidade (soi-même).

180

Um organismo nunca se situa em um único momento. Existem três modos de tempo: passado, presente e
futuro, os quais formam um todo que não pode ser dividido em seus elementos individuais. Tal como afirmou
Leibniz: “O presente é responsável pelo passado e pelo futuro”. Assim, não é possível descrever o estado
momentâneo de um organismo, sem considerar sua história e sem o referir a um estado futuro, o qual (o
presente) é apenas um ponto de passagem.
181
[...] não que se diz eis aqui ou eis ali, eis de fato que o reino de Deus está dentro de vós.
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Platão contrapôs o mundo das trevas à caverna, a ignorância à luz do sol, do
conhecimento, a luz ao mundo inteligível, fenômenos que para Avgvstinvs se daria tão
somente no encontro com a luz da Verdade. Gilson (2003) corrobora e elucida o pensamento
platônico, sobretudo no Menon, aonde Platão encontra o inteligível em vez de criá-lo, o que
explicaria o porquê de errôneamente se atribuir certo inatismo a gnoseologia182 avgvstiniana:
Tout d`abord, Il est légitime de lui attribuer un certain innéisme au sens où ce terme
s`oppose à l`empirisme aristotélicien qui fait dériver de la sensation le contenu de
toutes nos connaissances. Ainsi qu`on vient de le voir, Augustin ne requiert la
sensation que pour expliquer le contenu de notre connaissance des choses
corporelles ; quant aux incorporels, tels que l`âme et Dieu, c`est par l`âme qu`ils
nous sont connus183 (m.t.) (GILSON, 2003, p. 102).

Paula Oliveira e Silva (2012), mostra que Avgvstinvs recorreu ao privilegiado
divinus concessio na hierarquia ontológica, da qual a razão na mente do homem se faz
distintiva a revelar sua superioridade em relação às creações outras. O itinerário de
Avgvstinvs em Soliloquiorvm segue o conceito do acie mentis184, visão de homem cuja alma
ascende a Deus ao encontrar a si-mesmo, concomitante deparar o vestigia Dei que brota em

182

O vocábulo grego gnosis significa um conhecimento que faz parte da essência humana; um conhecimento
intuitivo, diverso do conhecimento científico ou racional. Historicamente refere o fenômeno de conhecimento
espiritual vivenciado pelos gnósticos (christãos primitivos sectários do gnosticismo), que nele viam o caminho
que guiaria o homem à iluminação mística através do conhecimento divino, para atingir o mais profundo da
realidade do mundo, tal a ser conduzido à salvação. Na Gnose a existência de um Deus transcendente não é
questionada pelos gnósticos, pelo contrário, é fruto do conhecimento; nesse sentido o gnosticismo está
relacionado com ensinamentos esotéricos da cultura helenística, que expõe seus iniciados a um caminho de
salvação através do conhecimento de determinadas verdades ocultas a respeito de Deus, do homem e do mundo.
Assim, a gnosiologia (ou gnoseologia), vocábulo formado por “gnosis” que significa “conhecimento” e “logos”
que significa doutrina ou teoria, seria a parte da Filosofia que estuda o conhecimento humano, com o objetivo
de reflexão sobre a origem, a essência e os limites do conhecimento do acto cognitivo; é o ramo da filosofia
que se preocupa com a validade do conhecimento em função do sujeito cognoscente; aquele que conhece o
objecto em questão, em contra-ponto ao vocábulo epistemologia, também uma teoria do conhecimento mas
associada ao conhecimento científico (episteme), pesquisas científicas e todos os princípios, leis e hipóteses
relacionadas. O Gnosticismo refere uma tendência e pretensão ao saber absoluto, sem que necessariamente seu
acesso implique uma via puramente racional ou intelectual, mas antes mística e extática. Usualmente o termo
gnóstico indica uma série de pensadores que elaboraram grandes sistemas teológico-filosóficos nos primeiros
três ou quatro séculos da era christã, grupos constituídos por christãos, judeus e até adeptos de pristinos cultos
egípcios, babilônicos, gregos e romanos, que abordavam ensinamentos derivados da matemática, da filosofia,
da teosofia, da astrologia e outros imiscuídos de especulações neoplatônicas a dogmas christãos e a tradições
judaico-orientais. Historicamente se assinala três tipos de gnose: a mágico-vulgar, a mitológica e a
especulativa, ambas a enlaçar dois polos distintos, o positivo e o negativo, o bem e o mal. Na gnose
especulativa, em especial, acentuou-se um caracter dualista a envolver a luta entre o Deus do mal e o Deus da
bondade, com a vitória final deste último, em uma dramática trama que envolve a história da natureza e do
homem. O gnosticismo pressupõe antes de tudo não só a impotência do Deus creador para ser plenamente bom,
daí seu fracasso na creação; além disso, coloca frente a ele, um algo pré-existente, uma matéria que o Deus
creador não pode dominar por completo (FERRATER MORA, 1977, p.173).
183
É legítimo lhe atribuir (a Avgvstinvs) certo inatismo no sentido em que este termo se opõe ao empirismo
aristotélico, o qual deriva da sensação, o conteúdo de todos os nossos conhecimentos. Assim, Avgvstinvs requer
a sensação somente para explicar o conteúdo de nosso conhecimento sobre cousas corporais; quanto aos
incorporais, só os conhecemos pela alma.
184
Adentro a mente.
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seu interior; um entelhamento da creatura finita com a infinitude do Creador, condição que
invocaria a relação de alteridade, postulada por Ricœur, porque Ele seria a Verdade a habitar
o mais profundo da alma humana, o locvs recôndito que o rector nomeou de Abditvm Mentis.
A esse local Moacyr Novaes referiu:
Graças a essas aporias entre linguagem e interioridade, cabe entendermos que o
papel da filosofia de buscar a verdade, não consiste em tornar possível que o homem
compreenda a natureza de Deus, já que é impossível conduzir uma natureza finita
até o infinito, à Verdade, o bem supremo. Trata-se de fazer com que os homens
reconheçam sua condição finita e miserável, na qual a natureza não está mais intacta
(NOVAES, 1997, p. 35).

Uma leitura intersemiótica da obra Soliloquiorvm mostrará que Avgvstinvs na
verdade intenta desvendar os mistérios da origem e das funções de toda a natureza, incluso
ele mesmo enquanto corpo agente. Nesta busca, o rector submerge no mundo interno ao
homem, que para ele seria iluminado e, que nesta obra se revela ao Alter de si, seu único
anseio; « Deum et animam scire cupio »185 (m.t.) (SLq, Liber I – 2.7).
A dialectica em Soliloquiorvm evidencia o conhecimento que Avgvstinvs observa
a si-mesmo na mutabilidade e na fragilidade de sua permanência, uma característica de seus
escritos, aqui já exposta por Kołakowski (1990), em pontuar contrários e entrelaçá-los na
narrativa, como a luz e as trevas, a presença e a ausência, a memória e o esquecimento; este,
muito mais um recurso retórico a conferir beleza beleza a seus discursos. Em Soliloquiorvm
o si de Avgvstinvs lhe autodissentiu, quando sua consciência intencionou seu si na seição,
fenômeno patente após dez anos em Confessionvm: « Tum in illa grandi rixa interioris domus
meae, quam fortiter excitaveram cum anima mea in cubiculo nostro, corde meo [...] »186
(m.t.) (DCf, Liber XIII - 8.19).
Avgvstinvs ampliou se desejo de conhecimento em De immortalitate animae e, em
De quantitate animae, ao incidir na viva relação entre a alma e o corpo e, entre a alma e a
Verdade, onde ajuizou estar a origem de todo conhecimento humano e a função do intelecto,
além de analisar os aspectos sensíveis, pelos quais o corpo estabelece sua relação com a alma
que lhe convém. Avgvstinvs parte da ideologia neoplatônica do regressus animae e do
reditus ad Deum; indício das razões que o levaram a escrever, em complemento a
Soliloquiorvm, o pequeno grande opúsculo De Immortalitate Animae, onde estuda as

185

Conhecer a Deus e a alma
Deste modo, no meio desse grande combate que se travava em minha morada interior, no qual violentamente
encetara minha alma, o lugar mais íntimo; meu coração [...].
186
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distintas naturezas do corpo e da alma através de conceito de ratio, a contemplar postulados
de base para a alma: « veri contemplatio e ipsvm verum » (DIa, Liber I - 6.10).
Em complemento Avgvstinvs escreveu De Quantitate Animae, na qual definiu a
alma imortal e insubstancial e, de viva participação à imutabilidade da razão no governo do
corpo, através de sete graus ativos das rationes remerorum: a animação, a sensação187, a
virtude, a arte, a tranquilidade, o ingresso e a contemplação. Dado que a alma esteja
intimamente ligada a ratio onde subsiste e, conjuntamente vive tal a permutar a percepção
física e pragmática, pela apreensão racional do conhecimento da Essência imutável:
[...] De toto mundo ad se conversis qui diligunt eam, omnibus proxima est, omnibus
sempiterna; nullo loco est, nusquam deest; foris admonet, intus docet; cernentes se
commutat omnes in melius, a nullo in deterius commutatur; nullus de illa iudicat,
nullus sine illa iudicat bene. Ac per hoc eam manifestum est mentibus nostris, quae
ab ipsa una fiunt singulae sapientes, et non de ipsa, sed per ipsam de caeteris iudices,
sine dubitatione esse potiorem188 (g.m.) (m.t.) (DLa, Liber II - 14.38).

A expressão foris admonet, intus docet indica que o exterior apresenta algo à
consciência, porém, o apreender este conhecimento depende da luz interior. Este
conhecimento não se apresenta de per si, mas pela inteligibilidade pode ser recordado, na
transcendência ao invisível: « Illa ergo auctoritas divina dicenda est, quae non solum in
sensibilibus signis transcendit omnem humanam facultatem, sed et ipsvm hominem agens
ostendit »189 (m.t.) (DOd, Liber II - 9. 27).
Em De Quantitate Animae Avgvstinvs fala ao amigo Evodivs sobre a natureza da
alma: « Quaero igitur unde sit anima, qualis sit, quanta sit, cur corpori fuerit data, et cum ad
corpus venerit qualis efficiatur, qualis cum abscesserit? »190 (m.t.) (DQa, Libri I - 1.1).
É de se observar que em Avgvstinvs permanesse sem uma explicação plausível, a
ideia de a alma como um princípio em moção a agir sobre o corpo, já que o rector tem a
ambos como realidades de natureza absolutamente distintas e na forma como situa a alma,

187

Cumpre precisar que nesta pesquisa se conclui por sensação, a competência em decodificar certos aspectos
físicos-químicos circundantes, intencionados através da recepção de estímulos captados por algum de nossos
cinco sentidos corporais.
188
Ele habita todos e por todos é estimado, está completamente próximo e é completamente eterno; não está
em nenhum local, no entanto nunca está ausente; adverte-nos do exterior e ensina-nos interiormente; na
alteração distingue inteiramente tudo de melhor. Por isso em nós, originados como simples conhecedores, Ele
manifesta o melhor; não a partir de si-mesmo, mas pelo mesmo a partir de outros julgamentos, dos quais não é
possível duvidar.
189
Logo, aqueles divinos ensinamentos das autoridades, não apenas transcende os signos sensíveis do humano,
mas possibilita seu existir [...].
190
Como investigar, por conseguinte onde se situa a alma; igualmente o que ela seria e de que forma; por qual
corpo ela se dá, e como ela advém do corpo ao se fazer completamente e, o que ocorreria com a sua separação
(do corpo)?
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sempre superior ao corpo, o que implicaria o inferior não incidir no superior; no entanto tal
inversão advém apenas implicitamente, posto não ocorresse teríamos a alma como imutável,
o que de fato não ocorre porque ela age e anima o corpo, na multitude da mundivivência
corpórea, o que sugere corpo e alma estarem em permanente animação, pela qual a alma
encontra em si-mesma a realidade eterna e, no tempo das experiências passa por um processo
de desenvolvimento, em que incide sobre o corpo levando-o a um estado de permanente
mutação vivida.
No illuminatio avgvstiniano, Deus constitui a Luz, que ilumina toda a compreensão
pelo intelecto. Para Avgvstinvs, a atividade racional comum e especulativa, conduziria o
homem tão somente à ciência, conquanto a atividade racional derivada do iluminatio divino
pudesse dirigir o homem, essencialmente à res divinae sophiae, por isso o rector teve o
cuidado de especificar que a iluminação divina só refereria os inteligíveis, com a exclusão
dos sensíveis. Essa união permite confirmar a proximidade íntima entre Deus e a mente
humana, entre o Uno e o múltiplo, não obstante a infinita distância que os separa:
« Conditore, subiuncta sic ista videat in quadam luce sui generis incorporea, quemadmodum
oculus carnis videt quae in hac corporea luce circumadiacent, cuius lucis capax eique
congruens est creatus »191 (m.t.) (DTn, Liber XII - 13.24).
Avgvstinvs só admite o conhecimento ao permissionar Deus introspectivamente:
Nescire te arbitror non ob aliud nobis praeceptum esse, ut in clausis cubiculis
oremus, quo nomine significantur mentis penetralia, nisi quod deus, ut nobis, quod
cupimus, praestet, commemorari aut doceri nostra locutione non quaerit192 (m.t.)
(DCf, Liber I – 1.15).

O conceito do verbo recordari invoca a lembrança de algo que já se sabia, o que
leva a considerar o rememorar como evocar algo néscio à consciência imediata e, que estaria
armazenado no recôndito da alma; portanto, ensinar não seria mais que fazer rememorar,
pois nada se apreende pelas palavras, tampouco com os professores:
At istas omnes disciplinas, quas se docere profitentur, ipsiusque virtutis atque
sapientiae cum verbis explicaverint, tum illi, qui discipuli vocantur, utrum vera dicta
sint, apud semet ipsos considerant interiorem scilicet illam veritatem pro viribus
intuentes. Tunc ergo discunt, et cum vera dicta esse intus invenerunt, laudant

191

É possível ver a ligação com essa luz incorpórea sui generis do Creador, da mesma forma que os olhos da
carne vêem. Nesta luz incorpórea que tudo circunda; a luminosidade contém o formatio pela qual tudo é creado.
192
Ignoras a lei que nos prescreve não proceder de outra forma, que não orarmos ocultos em um quarto, para
que a súplica penetre em nossa mente, senão, como poderia Deus nos fazer rememorar ou ensinar a alcançar
pela locução aquilo que desejamos.
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nescientes non se doctores potius laudare quam doctos, si tamen et illi, quod
loquuntur, sciunt 193 (m.t.) (DMt, Libri I - 14).

Para Avgvstinvs, os alunos não vão à escola para saber o pensamento do professor:
Eas rhetor Carthaginiensis, magister meus, buccis typho crepantibus commemoraret
et alii qui docti habebantur, tamquam in nescio quid magnum et diuinum suspensus
inhiabam – legi eas solus et intellexi? quas cum contulissem cum eis, qui se dicebant
uix eas, magistris eruditissimis non loquentibus tantum, sed multa in puluere
depingentibus, intellexisse, nihil inde aliud mihi dicere potuerunt, quam ego solus
apud me ipsvm legens cognoueram194 (m.t.) (DCf, Liber IV – 16.28).

Para Gusdorf a reflexão sobre uma existência de propriedades incontinentes antevê
a prestança de investigar a si-mesma: « La réflexion sur l`être s`arrête d`abord à ses
propriétés les plus immédiatement évidentes, mais elle éprouve bientôt le besoin de
s`interroger sur elle-même »195 (m.t.) (GUSDORF, 1953, p. 107).
Gusdorf confirma que o homem não se vê a não ser por sua efígie especular:
La connaissance de soi, réclamée par Socrate, fonderait aussi une morale de la
personne et de la fidèlitè à soi [...]. Principes d`attitudes intérieures, principe
d`affirmation de soi qui découle non pas d`un débat intellectuel, d`un choix de la
raison, mais d`un retour aux origines personnelles. Le jugement de valeur
correspond à l`affimation concrète, dans la conduite, d`une structure essentielle de
notre être196 (m.t.) (GUSDORF, 1948, p. 378, 487).

Em Soliloquiorvm o vocábulo espelho surge por dez vezes, onde o Alter aborda a
similitude especular, conquanto a aleivosia apareça em vinte e quatro momentos:
Quidni exspectes? Eadem illa sunt, quorum multa supra memoravimus. Annon tibi
videtur imago tua de speculo quasi tu ipse velle esse, sed ideo esse falsa, quod non
est? [...] unde in speculo vera hominis imago, si non falsus homo? 197 (m.t.) (SLq,
Liber II - 9.17, 10.18).
193

Acaso os professores confessam publicamente que se compreenda o conhecimento que concebem e não a
própria ciência que ao falar transmitem? Na verdade, quem diligente, seria insensato, a ponto de enviar seu
filho à escola para que aprenda o que pensa o professor? Portanto, após terem ensinado com palavras todas as
ciências que professam, incluindo as concernentes a virtude e a sapiência, os que são discípulos julgarão por si
se o dito é verdadeiro, na medida de sua capacidade em contemplar aquela Verdade interior que falamos. Então,
logo que ensinados, ao encontrar a verdade que se diz internamente, não podem louvar os sábios como
conhecedores, ainda que quando a falaram, o sabiam?
194
Um retórico cartaginense, meu professor, quantos outros arrogantes que se tinham por doutos, narraram
obscuramente e se exaltaram de soberba, e a ineptidão me deixava aéreo à espera de algo divino. Quando com
outros prestava atenção, estes se diziam com dificuldades; os eruditíssimos mestres não explicavam muito, e
mesmo que ao descrever indicassem com inumeráveis desenhos na areia, todavia não mais ensinaram o que eu
já não tivesse apreendido ao ler sozinho.
195
A reflexão sobre uma existência incontinente refere suas propriedades mais imediatamente óbvias, mas ela
logo sente a necessidade de investigar a si-mesma.
196
O Conhecimento de si, reivindicado por Sócrates, também fundou uma pessoa moral e de fidelidade a si
[...]. Princípios de atitudes interiores, como o princípio da assertividade que não decorre de debates intelectuais,
de escolhas da razão, mas de um retorno às origens subjetivas. O juízo de valor corresponde à afirmação
concreta na condução de uma estrutura essencial ao nosso ser.
197
O que mais anseias? São as mesmas cousas mencionadas acima e que te serviram de luz. Não percebe que
a imagem do espelho quer ser como aquilo que tu és, e assim é falsa, porque não consegue? [...] donde no
espelho a verdadeira imagem de um homem é a não ser um homem falso?
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A verdade em Avgvstinvs requer a atitude intelectual que depare a fé na existência
de um Deus creador, em uma relação entre o interior intímo meo et superior summo meo:
Dicimus item falsam arborem quam pictam videmus, et falsam faciem quae de
speculo redditur, et falsum turrium motum navigantibus, falsamque infractionem
remi, ob aliud nihil nisi quod verisimilia sunt. Sed fac me non metuere illud
respondere, similitudinem ac dissimilitudinem simul efficere ut aliquid falsum recte
nominetur; quam mihi evadendi viam dabis? Instabitur enim nihilominus ut omnia
falsa esse renuntiem; quippe omnia sibimet, ut supra dictum est, et similia quadam
ex parte, et dissimilia reperiuntur. Restaret ut nihil aliud falsum esse dicerem nisi
quod aliter se haberet atque videretur, ni vererer illa tot monstra quae me dudum
enavigasse arbitrabar198 (m.t.) (SLq, Liber II – 6.9, 8.15).

Avgvstinvs distinguiu, pois algo dele ausente, mas vivente no outro de si:
Et certe videmus nunc per speculum in aenigmate, nondum facie ad faciem; et ideo,
quandiu peregrinor abs te, mihi sum praesentior quam tibi et tamen te novi nullo
modo posse violari; ego vero quibus temptationibus resistere valeam quibusve non
valeam nescio. [...] Confitear ergo quid de me sciam, confitear et quid de me
nesciam, quoniam et quod de me scio, te mihi lucente scio, et quod de me nescio,
tamdiu nescio, donec fiant tenebrae meae sicut meridies in vultu tuo199 (m.t.) (DCf,
Liber XI – 5.7).

Para Avgvstinvs, encontrar a Deus significaria deparar a Verdade, porém no rector
essa procura não diria respeito somente a quem busca a verdade sobre cousas, ou que nela
não acreditasse, tampouco a quem ainda não tivesse encontrado a própria existência,
derivada da substância divina e inclusa ontologicamente em seu espaço-tempo. Do diálogo
consigo mesmo em Soliloquiorvm, consta:
Certe hic lapis est, et ita verus est, si non se habet aliter ac videtur; et lapis non est,
si verus non est; et non nisi sensibus videri potest. Etiam. Non sunt igitur lapides in
abditissimo terrae gremio, nec omnino ubi non sunt qui sentiant: nec iste lapis esset,
nisi eum videremus; nec lapis erit cum discesserimus, nemoque alius eum praesens
videbit. Nec, si loculos bene claudas, quamvis multa in eis incluseris, aliquid
habebunt. Nec prorsus ipsvm lignum intrinsecus lignum est. Fugit enim omnes
sensus quidquid in altitudine est corporis minime perlucentis, quod non esse omnino
cogitur. Etenim si esset, verum esset; nec verum quidquam est, nisi quod ita est ut
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Chamaríamos de falsa a uma árvore pintada em um quadro, a uma imagem refletida no espelho, ao
movimento dos edifícios quando se está a navegar, quão falsa seria a ruptura de um remo quando parte dele
está dentro da água; todas estas cousas chamamos de falsas, não obstante serem semelhantes às verdadeiras.
Será que terei então uma saída? Se antecipo em afirmar serem falsas as cousas, por serem semelhantes e ao
mesmo tempo dessemelhantes entre si, poderia chamar de falso a outro diverso do que parece, e aí voltaríamos
àquela definição, recusada por suas disparatadas consequências, ideia da qual já me acreditava livre.
199
Agora vemos como por um espelho, em enigma e não face a face. Por isso, enquanto peregrino longe de
Vós, estou mais presente a mim mesmo que a Vós; entretanto, sei que em nada poderas ser afrontado. Eu,
porém, desconheço a que tentações eu poderei resistir e as quais não poderei. [...] confessarei o que sei de mim
e também o que de mim ignoro, porque o que de mim conheço só o sei porque Vós me iluminastes, e o que de
mim ignoro, por tanto tempo desconhecerei, até que minhas trevas não volvam em meio-dia, ante a tua
presença.
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videtur: illud autem non videtur; non est igitur verum nisi quid habes ad haec quod
respondeas200 (m.t.) (SLq, Liber II – 5.7).

Soliloquiorvm requisita a interiorização do Creador para que se encontre a Verdade:
« Cum vero de his agitur, quae mente conspicimus, id est intellectu atque ratione, ea quidem
loquimur, quae praesentia contuemur in illa interiore luce veritatis, qua ipse, qui dicitur
homo interior, illustratur et fruitur »201 (m.t.) (DMt, Libri I – 12).
Para Georges Gusdorf (1948), o conhecer a si-mesmo de Sócrates, do abstém-se e
suporta do estoicismo de Zenão de Cítio e, do Christianismo, mostrou o autoconhecimento
na vida interior, a partir do conhecimento do ego em sua experiência vivida, com o único
propósito de encontrar respostas para si-mesmo: « L`attitude du Connais-toi toi-Même de
Socrate, du Stoïcisme et du Christianisme a sans doute soutenu un immense effort d`attention
à soi-même et à la vie intérieure et par là favorisé la connaissance de soi »202 (m.t.)
(GUSDORF, 1948, p. 540).
Para Étienne Gilson a Teoria da Iluminação no rector é sinônimo de vida, existência
como princípio de vitalidade, a vis espiritual no ser e, como tal adicto da Verdade: « [...] il
signifie simplement que, dans toute connaissance vraie, il se rencontre un élément dont
l`origine n`est ni dans le choses, ni en nous-mêmes, mais dans une source qui nous est plus
intérieure que notre propre intérieur »203 (m.t.) (GILSON, 2003, p. 102).
Influenciado por Plotinvs, da alma aprisionada no mundo sensível, mas do qual
Avgvstinvs distendeu ao elaborar a doutrina da iluminação divina, pela qual a verdade teria
por causa a luz emanada de Deus, só encontrada através do agenciamento do intelecto in
Abditvm Mentis, onde o homem teria uma reserva de conteúdos que não viria de sua
memória, seria nato à mente humana; conhecida como a doutrina das rationes aeternae.

200

Aqui está uma pedra verdadeira, porque é exatamente como parece e, se não fosse verdadeira não seria
pedra. Somente percebível com os sentidos. Sim! É verdade. Assim, não existiriam pedras nas profundezas da
terra, ou em outro lugar se não existisse quem as visse. Imagine nossos móveis com as portas fechadas, por
mais que tenham cousas dentro, nada se poderia afirma como lá existente. Se pensarmos nas entranhas das
árvores, por debaixo da casca, não conseguimos ver, então não seria madeira? O mesmo ocorre com o íntimo
de todos os corpos, nos quais nossa percepção sensível não consegue adentrar; concluiremos de forma lógica
que todas as cousas não têm existência e não são verdades. Tua definição de verdadeiro seria aquilo que é tal
como aparece. Teria alguma objeção a fazer a esta minha conclusão?
201
Quando, pois, se trata das cousas que compreendemos pela mente, através do intelecto e da razão, estamos
a falar de cousas que contemplamos e presentes naquela luz interior da Verdade, que frui do homem interior
iluminado.
202
A atitude de conheça-te a ti mesmo de Sócrates, do Estoicismo e do Cristianismo, teria sido, provavelmente,
submetida a um imenso esforço de atenção para si-mesmo e para a vida interior, o que dessa forma implicaria
o conhecimento de si.
203
Significa simplesmente que todo conhecimento verdadeiro, se re-encontra num elemento, no qual a origem
não está nem nas cousas nem em nós mesmos, mas em uma fonte que nos é mais interior que o nosso próprio
interior.
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A doutrina estoica fundamentada nas leis da natureza e, em extremo determinismo
que enfatizava sobre a paz de espírito, considerando a autossuficiência como seu maior
objetivo, foi fundante para que o rector inferisse regras de estudo à escritura, assentidas em
De Doctrina Christiana, apreendendo-a à creação em perspectiva diversa: « [...] non ut ipso
saltem die septimo potentia eius a coeli et terrae, omniumque rerum quas condiderat,
gubernatione cessaret, alioquin continuo dilaberentur »204 (m.t.) (DGn, Liber IV - 12.22).
Em Soliloquiorvm, Avgvstinvs impugnou os sentidos na busca pela Verdade e,
indicou o uso do intelecto via à interioridade, tal que o aprender se desse no descobrir em si
verdades eternas e imutáveis, em um influxo imanente de Deus sobre o raciocínio, por uma
acção interior ao homem, quando seu pensamento replica a relação do homem com o mundo,
no recôndito de seu interior onde ele depararia a si-mesmo, em contraponto à sapiência apud
Deum, sem abdicar de sua condição finita:
Nemini dubium est, sicut interiorem hominem intellegentia, sic exteriorem sensu
corporis praeditum. Manifesta est quippe apostolica sententia, quae interiorem
hominem renovari in Dei agnitionem declarat secundum imaginem eius qui creavit
eum; cum et alio loco dicat: Et si exterior homo noster corrumpitur, sed interior
renovatur de die in diem205 (DTn, Liber XI - 1.1).

Avgvstinvs instilou o filho Adeodatvs à relevância do Abditvm Mentis, ao lhe
contrapor a natureza dual do homem, ex constituto limitado a um corpo exterior e uma mente
interior, proeminência de várias obras do rector como burgo da Verdade: « An in apostolum
non legisti: Nescitis quia templum dei estis et spiritus dei habitat in vobis et in interiore
homine habitare Christum? Nec in propheta animadvertisti: Dicite in cordibus vestris et in
cubilibus vestris conpungimini ? »206 (m.t.) (DMt, Libri I - 15).
Do evangelho a Ioannes, Avgvstinvs aconselhou:
Agnosce in te aliquid, quod volo dicere, intus, intus in te; [...] sed aliud est in te
intus, aliud in te tamquam in veste tua. Sed relinque foris et vestem tuam et carnem
tuam, descende in te, adi secretarium tuum, mentem tuam, et ibi vide quod volo
dicere, si potueris. Si enim tu ipse a te longe es, Deo propinquare unde potes?207
(g.m.) (m.t.) (EVi, Tractatus 23.10).
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[...] seu domínio não cessou nem mesmo a partir do sétimo dia da creação do céu, da terra e de todas as
cousas que creara, pois se assim procedesse estas se esvaeceriam.
205
Ninguém duvida que, da mesma forma como o homem interior é dotado de intelecto, também o homem
exterior é dotado de sentidos no corpo. Mas, com efeito, é claro o dito do Apóstolo, que o homem interior
renova seu conhecimento de Deus segundo a imagem daquele que o creou e, complementa que embora o
homem exterior se corrompa, apesar disso o interior se renova dia após dia.
206
Nem observaste a recomendação do profeta: Falai dentro de vossos corações e compungi-vos nessa vossa
morada; oferecei sacrifícios de justiça e esperai no Senhor? Onde supões seja ofertado o justo sacrifício, que
não no templo da mente e no íntimo do coração?
207
Reconheça o que desejo te dizer, existe algo em ti: entrai, entrai em ti; [...] que outrem está em teu interior,
outrem em ti como que tuas vestes. Mas veja que tuas roupas e tua carne são externas! Adentre a ti em direção
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Avgvstinvs, alguns meses de finalizado De Magistro, escreveu:
Noli foras ire, in teipsvm redi; in interiore homine habitat veritas; et si tuam naturam
mutabilem inveneris, transcende et teipsvm. Sed memento cum te transcendis,
ratiocinantem animam te transcendere. Illuc ergo tende, unde ipsvm lumen rationis
accenditur208 (g.m.) (m.t.) (DVr, Libri I - 39.72).

Dos fenômenos que vergastaram a vida vivida de Avgvstinvs, o maior diz respeito
à alma. José M. da Silva Rosa questiona o que compreenderia o Rector por alma e sua
natureza? Seria ela material ou imaterial? Estaria ela sujeita a mortalidade ou seria imortal?
Com efeito, trata-se aqui de uma teoria (visão) dos lugares da alma, ou de uma
descrição fenomenológica da memória, de seus processos e conteúdos, onde, sobre
a interioridade, se intersectam em quiasma o melhor da especulação grega e a
concepção crista. [...] Avgvstinvs muitas vezes nos recorda, a razão primeira e
última desta demanda de si-mesmo e de Deus, desideratos e intimamente
coordenados, na linha do chamado socratismo christão [...] (g.m.) (ROSA, 2002, p.
29).

O rector apregoou:« Animam humanam non esse quod Deus est; ita praesumendum,
nihil inter omnia quae creavit, Deo esse propinquius »209 (m.t.) (DQa, Libri I - 34. 77).
Oliveira e Silva cita que essa passagem implica uma alogia:
Ora, este paradoxo inerente à afirmação de certa conaturalidade entre Deus e os seres
humanos e, não entre a alma e as formas como defendiam as correntes filosóficas de
filiação platônica, sustentado ao mesmo tempo na abissal diferença entre Creador e
creaturas, supõe a afirmação do carácter sempre mediado do conhecimento de Deus
por parte da mente. A própria verdade é, para Avgvstinvs, uma realidade a um tempo
suprema e mediadora, mesmo considerando que Deus é mais próximo e familiar ao
espírito humano que de qualquer outra creatura (OLIVEIRA E SILVA, 2012, p.
259).

Em si o homem conteria não o Absoluto, mas seu princípio formal; conhecimento
de Deus em Deus, germinado na mente humana. Assim, que gênero de presença se manifesta
e qual a sua vericidade? Essa presença interna gera uma imprecisão; seria possível definir
objetivamente essa experiência de encontro? Que tipo de conhecimento ela suscitaria?

ao teu mais íntimo, tua mente, e ali veja, se puderes, o que anseio dizer. Se te afastas de si-mesmo, daquilo que
és, por quais razões julga chegar ao locvs onde se encontra Deus?
208
Não procures fora, retorne a ti mesmo; a Verdade habita o homem interior; e se encontrares que sua natureza
é inconstante, transcenda a si-mesmo. Eu mesmo quando me elevo, penso transcender-me a alma. Conduzome àquilo donde a luz mesma da razão ilumina.
209
A alma humana não é o mesmo que Deus; assim se presume um nada entre tudo o que foi creado e Deus
que ao mesmo tempo seria próximo.
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Avgvstinvs parece responder a essa demanda em De Trinitate: « Intima scientia est
qua nos vivere scimus »210 (m.t.) (DTn, Liber XV - 12).
O rector, na gnosiológica da Verdade, afirma que ao homem a verdade seria
inerente, por ser ele pars pro Supremus totus:
Cognoscam te, cognitor meus, cognoscam, sicut et cognitus sum. Virtus animae
meae, intra in eam et coapta tibi, ut habeas et possideas sine macula et ruga. Haec
est mea spes, ideo loquor et in ea spe gaudeo, quando sanum gaudeo. Cetera vero
vitae huius tanto minus flenda, quanto magis fletur, et tanto magis flenda, quanto
minus fletur in eis. Ecce enim veritatem dilexisti, quoniam qui facit eam, venit ad
lucem. Volo eam facere in corde meo coram te in confessione, in stilo autem meo
coram multis testibus211 (m.t.) (DCf, Liber X – 1.1).

Para Avgvstinvs a realidade de Deus seria insondável e, jamais poderia ser
conhecida em sua completude; causa de sua inquietude: « [...] quia fecisti nos ad te et
inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te »212 (m.t.) (DCf, Liber I – 1.1).
Para Horn, como atesta Soliloquiorvm, Avgvstinvs se fez precursor da interioridade
no pensamento racional,:
Avgvstinvs caracteriza a certeza da própria existência como o saber mais íntimo:
intima scientia (De Trinitate XV 12.21). Os conceitos de espírito e de eu são
essenciais para uma interpretação apropriada do argumento. Faz-se preciso, a partir
daí admitir que o argumento avgvstiniano mantenha uma interpretação
performativa? Não! Pois o acento não está na autocertificação de um locutor
empírico, mas na durabilidade e na invariância de um domínio interno, não empírico.
Com respeito à história conceitual posterior, pode-se falar de um eu puro ou
transcendental (HORN, 2008, p. 37).

Panofsky elucida a diferença entre os termos eruditio e intima scientia:
Existe uma diferença sutil de interpretação, em latim, entre scientia e eruditio.
Scientia como conhecimento, denotando mais uma possessão mental que um
processo mental, que identifica as ciências naturais e, eruditio como estudo,
denotando mais um processo que uma possessão, esta que se identifica com as
humanidades. A meta ideal da ciência seria algo como mestria, domínio, e nas
humanidades algo como sabedoria (PANOFSKY, 2004, p. 45).

Para Gilson a submissão à iluminação divina em Avgvstinvs, evidencia aquilo que
já estaria impresso na alma, ao conter em si toda a realidade da ordo rervm:

210

Íntimo conhecimento pelo qual sabemos que vivemos.
Que eu te conheça, óh conhecedor de mim, o conheça tal como sou por ti conhecido. Óh virtude de minha
alma, nela adentre e a molde a ti, para que a tenhas e a possuas sem conspurcação e, tampouco dobragens.
Esta é a minha esperança, por isso a ti falo e, nesta esperança, me alegro ao experimentar essa sã alegria. As
cousas restantes desta vida tanto menos se devem chorar, quanto mais por causa delas se chora, e tanto mais
se deve chorar quanto menos por causa delas se chora. Mas Tu amaste a verdade, porque aquele que a põe em
prática alcança a luz. Ante Ti quero praticá-la no meu coração e, minha confissão a faço em meus escritos
diante de muitas testemunhas.
212
[...] nos creastes para Vós e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em Vós.
211
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La perception sensible intelligente l´inclut dans l´experience de ce que nous
nommons la réalité [...] En ce sens, il y a une intuition de l´être, mais c´est toujours
une expérience sensible informée par le concept abstrait de l´existence actuelle en
général, donnée chaque fois dans tel être particulier213 (m.t.) (GILSON, 1983, p.
149).

Soliloquiorvm identifica a dialectica do homem exterior com o seu outro, o interior
e, pelo Verbum intenta à Verdade, que envolve o Ego e o Alter-ego ricoœuriano. A dúvida
em não saber como buscar e onde encontrar a Deus, fez Avgvstinvs optar pela via à
interioridade, mediante a contemplação das cousas do Universo, nele incluso, sobretudo o
próprio homem; o pensamento avgvstiniano que pensa o homem, apoia-se em imagens
memoriais de seu interior, como expressou em Soliloquiorvm:
Quid illud? nonne concedis, quod in subiecto est inseparabiliter, si subiectum ipsvm
non maneat, manere non posse? Hoc quoque video necessarium; nam manente
subiecto, posse id quod in subiecto est non manere, quisquis diligenter res advertit,
intellegit. Siquidem huius corporis color potest vel valetudinis ratione vel aetate
immutari, cum ipsvm corpus necdum interierit. Et hoc non peraeque in omnibus
valet, sed in his in quibus, non ut sint ipsa subiecta, ea quae in subiectis sunt
coexistunt. Non enim ut sit iste paries, paries hoc colore fit, quem in eo videmus;
cum etiam si quo casu nigrescat aut albescat, vel aliquem alium mutet colorem,
nihilominus tamen maneat paries ac dicatur. At vero ignis si calore careat, ne ignis
quidem erit; nec nivem vocare, nisi candidam, possumus214 (m.t.) (SLq, Liber II –
12. 22).

O que impera na filosofia platônica, neoplatônica e avgvstiniana é a teonomia da
existência humana em um bívio entre o mundo temporal e o sublimado e, dado do Uno tudo
procedesse, resultaria o sentimento de que deparar a Verdade implicaria ao homem teônomo,
ex gradibus perfectionis, retornar à origem inscrita em seu interior. O rector reificou o
método dialético platônico, ao entender que o homem possuiria certezas essencialmente; ao
alvitrar a dialectica introspectiva na busca pelo conhecimento. Em Soliloquiorvm,
Avgvstinvs se põe enquanto personagem e concomitante como causa de dispersão, onde sua
alteridade o confronta ao instigar a consciência que teria de si-mesmo:
Quid tibi ergo videtur? Disciplina disputandi verane, an falsa est? Quis dubitet
veram? Sed vera est etiam grammatica. Itane ut illa? Grammatica igitur eadem arte
creata est, ut disciplina, et ut vera esset, quae est abs te superius a falsitate defensa.
Quod non de una grammatica mihi licet concludere, sed prorsus de omnibus
213

A percepção sensível inteligente inclui em si a experiência que nomeamos de realidade [...]. Neste sentido,
há um sentimento de ser, mas é sempre uma experiência sensível, informada pelo conceito abstrato da
existência atual, em geral tendo em conta todas as vezes, internamente, uma tal existência em particular.
214
Não me concederias igualmente que aquilo que está inseparavelmente unido a um sujeito, ao morrer este,
não poderia subsistir? Também me parece uma consequência necessária, porque na existência de um sujeito
ocorrem mudanças de fato e assim poderemos considerar também esta que cita. A cor de um corpo humano
pode mudar por enfermidades ou pelo passar dos anos, sem que ele pereça. Mas não ocorre o mesmo com as
propriedades inerentes a um sujeito, senão naqueles nas quais as existências não passem pela acção do
pensamento. Para a existência desta parede não é necessária a cor que tem e, por isso, ainda que a pintemos de
branco, preto ou outra cor, continuará a ser parede. Mas o fogo, se perder seu calor, não será fogo e, tão pouco
a neve poderíamos assim chamá-la se não fosse fria e alva.
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disciplinis. Nam dixisti, vereque dixisti, nullam disciplinam tibi occurrere, in qua
non definiendi ius atque distribuendi idipsvm, ut disciplina sit, fecerit. At, si eo verae
sunt quo sunt disciplinae, negabitne quispiam, veritatem ipsam esse per quam omnes
verae sunt disciplinae? Quare, si placet, repetamus breviter unde illa duo confecta
sint, aut semper manere veritatem, aut veritatem esse disputandi rationem215 (m.t.)
(SLq, Liber II - 11.19, 11.21 e 15.27).

Para Avgvstinvs, ante a reconstrução da humanidade submergida na escravidão de
paixões efêmeras, ao homem caberia somente o encontrar a si-mesmo e, aí ser-lhe-ia possível
visualizar a Deus e atingir à felicidade. Essa foi mais uma das extraordinárias contribuições
de Avgvstinvs para a filosofia medieval, derivada da noção aristotélica do agens intellectus
e, que o rector demudou para o Abditvm mentis, o locvs mais recôndito do ser humano.
Contudo, Avgvstinvs manteve a concepção de que a mente não seria um mero receptáculo
passivo, teria que cristalizar suas concepções; por isso em sua Regula Ad Servos Dei
identificou o modo pelo qual o homem deveria se colocar ante o Absoluto, ao utilizar o
recurso de um auratus principium: « [...] melius est enim minus egere, quam plus habere
»216 (m.t.) (RSd, Libri I - 3.5).
Cassirer realça a busca de um Deus no abscôndito de um homem:
Tout ce qui arrive à l`homme du dehors est nul et non avenu. Son essence n`est pas
tributaire des conditions extérieures ; elle dépend uniquement de la valeur qu´il se
donne. Les richesses, le rang, la distinction sociale, même la santé ou les dons
intellectuels, tout cela devient indifférent. Seul import l´inclination, la disposition
intérieure de l`ame ; et rien ne saurait ébranler ce principe intime. « Ce qui ne rend
pas l´homme inférieur à lui-même, ne rend pas non plus sa vie inférieure, et ne lui
fait nul tort ni intérieur ni extérieur »217. La religion, par conséquent, ne prétend en
aucun cas élucider le mystère de l´homme. Elle ne fait, au contraire, que le renforcer
et l´approfondir. Le Dieu dont elle parle est un Deus absconditus, un Dieu caché.
Dès lors, son image aussi, l`homme, ne saurait être moins mystérieuse. L´homme
demeure aussi homo absconditus. [...] La prétention de l´homme à être le centre de
l´univers perd tout fondement. L´homme est dans un espace infiini où son être ne
semble qu´un point évanousissant. Il est pris dans un univers muet, dans un monde
indifférent à ses sentiments religieux et à ses exigences morales les plus profondes218
(m.t.) (CASSIRER, 1975, p. 21, 28).
215

Agora o que dirias sobre a dialectica; é verdadeira ou falsa? Quem duvidaria de sua verdade? No entanto a
gramática é verdadeira. Seria igual à primeira? Logo, a gramática recebeu seu estatuto de educação verdadeira
da dialectica, a qual tem censurado como falsa. E isto não se limita à gramática, mas também às outras artes
liberais, como afirmastes com razão que nenhuma educação dispensaria a função de definir e distribuir; isso te
daria a dignidade de existir como tal. Se elas são verdadeiras por ser educação, poderia alguém negar que é
esta mesma verdade que faz com que todas elas possam ser verdadeiras? Por isso repitamos, se concordar, as
duas partes de nossa argumentação que é interessante conhecer bem; a verdade sempre permanece e a dialectica
é a verdade.
216
[...] é melhor ter menos precisões que possuir mais cousas.
217
Tudo o que ocorre exterior ao homem é inerte e sem efeito. Sua essência não é dependente de condições
externas; ele só depende unicamente do valor que ele-mesmo se doa. As riquezas, sua categoria, sua distinção
social e mesmo sua saúde ou dons intelectuais, tudo isso se faz indiferente. Só importa a inclinação, a
disposição interior da alma e, nada pode abalar este princípio íntimo. "Isso não diminuirá o homem a elemesmo, tampouco fará sua vida mais inferior e, a ele não fará nenhum mal nem interior nem exterior”.
218
A religião, por consequência, de nenhuma maneira pretende elucidar o mistério do homem; ao contrário,
ela o fortalece e o aprofunda. O Deus de que ela fala é um Deus absconditus, um Deus incognito. Portanto, a
imagem do homem também, não poderá ser menos misteriosa. Ao homem também cumpriria o homo
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Avgvstinvs ante a convergência da busca de si e da busca do Creador, diligencia a
distância e a diferença, para encontrar respostas à: “Quem sou eu?” e “Quem é Deus?”, em
face de estas estarem tão afastadas e concomitantemente tão próximas. Para Franklin
Leopoldo e Silva (2012-a) a saída para esse paradoxo se faz na identidade da creatura, que
se vê obstado em responder a “Quem sou eu”, sem que referencie o Creador, causa e razão
existencial do homem:
Um itinerário para Deus é também uma trajetória em que o indivíduo vai ao encontro
de si. Enquanto a busca de Deus e de si-mesmo ocorre na exterioridade (em tudo o
que é exterior à pessoa), o ser humano vaga, perdido, ao sabor das circunstâncias.
Quando se volta para si (para a interioridade), o ser humano encontra Deus na
própria alma: é a conversão. Trata-se, portanto, inseparavelmente, de um encontro
de si e de um encontro com Deus e, a razão disso está em que Deus habita no mais
profundo da alma. É na interioridade que se podem encontrar Deus e a si-mesmo,
renunciando aos simulacros que o mundo exterior oferece. Entre mim e Deus, no
entanto, a relação é de alteridade. Não pode haver maior oposição do que aquela
existente entre a creatura finita e o ser infinito. Pode-se dizer, então, que, em relação
ao Ego, Deus é absolutamente o Alter (g.m.) (LEOPOLDO E SILVA, 2012, pp. 18,
19).

Para Leopoldo e Silva (2012) a necessidade em fluir do Ego finito ao Alter infinito
gera a Verdade, porque esta se põe anterior e acima da subjetividade finita:
A razão desse salto para o infinito é que somente a representação do ser infinito na
consciência remete com necessidade à realidade desse ser em si-mesmo. Todas as
outras representações, por se situarem no âmbito da finitude, podem remeter às suas
respectivas realidades, mas essa correspondência não é desde logo necessária,
porque existe a possibilidade de que eu mesmo, ser finito, as tenha criado, uma vez
que elas são compatíveis comigo em grandeza. Entre essas estão representações de
outros seres pensantes e aí está a razão de que não chego a Deus passando pelos
outros, mas posso chegar aos outros depois de provar a existência de Deus, o Outro
Absoluto e necessariamente existente. Na ordem da lógica de Descartes, o Outro
que é Deus vem antes do outro que seria o outro-Eu (o alter ego) (g.m.)
(LEOPOLDO E SILVA, 2012, p. 21).

A peculiaridade citada por Leopoldo e Silva (2008), não poderia ser aduzida da
consciência de um ser finito, só se originaria da ideia de um Absoluto e, pela qual a existência
estaria necessariamente demonstrada, por isso ele cita que o conceito de interioridade se viu
reconstruído por Husserl, que entendeu a exterioridade não demandar que o sujeito abdicasse
de sua interioridade, o que em Avgvstinvs implica o movimento para dentro de si-mesmo,
não com o intuíto de ponderar pensamentos próprios, senão para se ouvir e se ver ante a
própria mutabilidade na continuidade de uma única existência, singular e impermutável.

absconditus. [...] A alegação do homem de ser o centro do universo perde qualquer fundamento. O homem está
em um espaço infiinito onde seu ser parece um ponto eclipissado. Ele é tomado dentro de um universo
silencioso, em um mundo indiferente aos sentimentos religiosos e exigências morais mais profundas.
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Essa é uma ascese que implica sair de si-mesmo para ao interior de si retornar, em uma
transcensão à luz da razão, à Aquele que a ilumina e fala no Abditvm Mentis.
Ter consciência de algo é dele estar consciente na medida em que ela (a consciência
de) continuasse a existir externamente; consequentemente, volver ad intus, como delineia
Soliloquiorvm é adentrar a fenomenologia no sentido cognitivo da intencionalidade da
consciência, na forma como especifica Georges Gusdorf em La découverte de soi, descobrirse a si-mesmo em e de seu interior: « anticiper sur ce qu`on sait pour aller au-devant de soimême... Pour tâcher d`identifier, au travers de toutes les vicissitudes, le visage authentique
de ce que nous nous sentons appelés à être »219 (GUSDORF, 1948, p. 487).
Para Brentano, a consciência seria sempre de alguma cousa, in-exsistiria, pois na
vida vivida o seu vazio. A interioridade se viu recuperada por Edmund Husserl, que entendeu
a exterioridade não demandar que o sujeito abdicasse da interioridade. Husserl afirmava que
enquanto consciência de um sujeito, ela não teria a dureza quase material concebida por
teorias do Realismo, do Idealismo e do Criticismo kantiano; seria algo leve a se projetar na
direção das cousas, apenas um movimento intencional de projeção, que Husserl entendeu ser
a consciência sempre propositada, a que denominou de intencionalidade, conceito filosófico
reavido de Franz Brentano (1838-1917), na obra Psicologia do Ponto de Vista Empírico.
Husserl, em suas Méditations Cartésiennes, evoca Avgvstinvs:
L`Oracle delphique a acquis un sens nouveau. La science positive est une science
de l`être qui s`est perdue dans le monde. Il faut d`abord perdre le monde pour se
rencontrer, pour le retrouver ensuie dans une prise de conscience universelle de soimême : Noli foras ire, dit saint Augustin, in teipsvm redi, in interiore homine habitat
veritas220 (DVr, I -39. 72) (g.m.) (HUSSERL, 1969, p. 134).

Husserl retrata uma luz à consciência para cousas que a ela aparecem e à qual ela
não está voltada: “Toda percepção de uma cousa tem um halo de intuições de fundo ou de
visões de fundo, caso já se compreenda no intuir o estar-voltado-para e, este também é um
vivido de consciência ou, mais brevemente, consciência” (HUSSERL, Op. cit., § 35).
De Husserl implica a esta pesquisa adotar o critério de distinção daquilo que
aparece (a realidade) da prima aparência (a mera ilusão), para discernir o mero

219

Antecipar àquilo que sabemos para, a seguir, avançar a si-mesmo... Para identificar todas as nossas
vicissitudes e, refletir sobre o aspecto autêntico daquilo pelo qual fomos chamados a ser.
220
O Delphvs Oracvlum adquiriu novo significado. A ciência positiva é uma ciência do ser que está perdido
dentro do mundo. É necessário perder o mundo para se reencontrar, para se reconhecer a seguir em uma
consciência universal de si-mesmo: Não procures fora (diz Avgvstinvs), retorne a você mesmo; a Verdade
habita o homem interior.
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aparecimento de um notado fenômeno. Existiria, portanto a possibilidade da consciência
intencional se dirigir para outro algo que até então não se voltara, que Husserl denomina
modificação de inatualidade. Assim, perdura certa indeterminação de cousas intuídas, em
que vivências são sempre atuais e inatuais: “O vivido é, por assim dizer, ora consciência
explícita ora consciência implícita, meramente potencial, de seu objecto [...]. O fluxo do
vivido jamais consiste de puras atualidades” (HUSSERL, Op. cit., § 35, p. 88).
Desse ponto, a partir de Husserl, compatibilizar Ricœur ao interpretar Avgvstinvs,
este a quem a luz divina se disporia no homem interior, em seu Abditvm Mentis, implicita
uma questão fundante na Sagrada Escritura: « [...] ut det vobis secundum divitias gloriae
suae virtute corroborari per Spiritum eius in interiore homine »221 (m.t.) (Ef: 3.16).
O mérito de Avgvstinvs com Soliloquiorvm foi induzir a forma filosófica do
Abditvm Mentis, ao constituí-lo como primado do homem interior, não em autoimersão
egológica, mas ao distinguir o caminho do si-mesmo ao outro de si, um vir-a-presença para
descortinar a Verdade que se dá na alteridade postulada por Ricœur (2008), na
fenomenologia do sagrado, onde existiria uma moção descendente, do Creador para a
creatura, como escrevera o rector em Confessionvm:
Et quomodo invocabo Deum meum, Deum et Dominum meum, quoniam utique in
me ipsvm eum vocabo, cum invocabo eum? Et quis locvs est in me, quo veniat in
me Deus meus ? Quo Deus veniat in me, Deus, qui fecit caelum et terram? Itane,
Domine Deus meus, est quidquam in me, quod capiat te? An vero caelum et terra,
quae fecisti et in quibus me fecisti, capiunt te? An quia sine te non esset quidquid
est, fit, ut quidquid est capiat te? Quoniam itaque et ego sum, quid peto, ut venias in
me, qui non essem, nisi esses in me? Non enim ego iam inferi, et tamen etiam ibi es.
Nam etsi descendero in infernum, ades. Non ergo essem, Deus meus, non omnino
essem, nisi esses in me. An potius non essem, nisi essem in te, ex quo omnia, per
quem omnia, in quo omnia? Etiam sic, Domine etiam sic. Quo te invoco, cum in te
sim? Aut unde venias in me? Quo enim recedam extra caelum et terram, ut inde in
me veniat Deus meus, qui dixit: Caelum et terram ego impleo?222 (m.t.) (DCf, Liber
I – 2.2).

221

[...] para que vos conceda, segundo seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu
Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior.
222
Deus está no homem, e este em Deus e como te invocarei meu Deus e meu Senhor, se ao invocá-lo o faço
certamente dentro de mim? E que lugar existe em mim para receber o Deus que fez o céu e a terra e, para que
Ele em mim adentre? Senhor existirá em mim algum recinto que te possa conter? Acaso te contêm o céu e a
terra, que tu criaste, e dentro dos quais também a mim? Será, talvez, pelo caso de que nada exista sem Ti, que
todas as cousas te contenham? E, assim, se existo que motivo pode existir para te pedir que a mim venhas, já
que eu não existiria se em mim não habitasses? Não estive no inferno, mas também ali estás presente, pois, se
descer ao inferno, ali estará. Eu nada seria meu Deus, nada seria em absoluto se não estivesses em mim; talvez
fosse melhor dizer que eu não existiria de modo algum se não eu estivesse em ti, de quem, por quem e em
quem existem todas as cousas? Assim é Senhor, assim é! Como, pois, posso te avocar se já estou em ti, ou de
onde hás de vir a mim, ou a que parte do céu ou da terra hei de me recolher, para que ali venhas a mim o meu
Deus; Tu que disseste: eu encho o céu e a terra.
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À interpretação em via ao místico em Avgvstinvs, nesta pesquisa, foi considerada a
partir da linguagem autoimplicativa a envolver notadamente a natureza e as relações da alma
e do corpo, que no rector visam muito mais a certeza escatológica, tal qual a ponderação de
Ladrière (1977), para quem encontrar o mistério de Deus requer introverter e aceitar
intimamente este mistério. Oliveira e Silva (2012) comenta a autoimplicação:
Acerca do modo como se articula esta conceção de forma humana com o
esclarecimento da noção de ordem, dois aspectos merecem peculiar relevo; por um
lado, cada creatura espiritual está chamada a superar a sua original dissemelhança
com a essência divina, mediante um processo de conquista da semelhança ao Verbo
e, por outro, esse processo se realiza mediante o tempo. Ora, o factor tempo introduz,
precisamente, uma radical diferença entre a essência de Deus e a de forma humana.
Por isso, aquela conquista da semelhança só pode se dar por aproximação, nunca
por dissolução da identidade da creatura no Creador (OLIVEIRA E SILVA, 2012,
p. 269).

Cumpre observar que para Avgvstinvs o conhecimento que a creatura espiritual tem
de seu Creador importa à constituição de seu ser, quando sua mente sugere nova forma de
se ver, como existência creada a partir do sigillum do Uno, inscrito no Abditvm mentis e, ao
mesmo tempo, o rector dá conta da abismal diferença entre a inefabilidade do eternum
Verbum e a mente humana, o que lhe permite conceber a irrealização plena do homem,
condenado a viver tão somente do que lhe for concebido pela processão divina, que o limita
ao capax Dei. Essa especificidade levou esta pesquisa a considerar a recomentação de
Ricœur (1978), que demanda à interpretação se conduzir por uma cultura particular e nela
se locomover tal a encontrar seus significados, procurando-os muitas vezes na própria
língua, o que pressupõe uma busca intralingual a preceder à interlingual.
4.5 Avgvstinvs Copvlandi Volvntatis Obiacens
É imperativo ter em conta que ao tratar do liberum arbitrium em Avgvstinvs, estrita
e necessariamente se estará ante um exercício cabal de liberdade, uma das noções mais
respeitáveis no ulterior pensamento medieval. A filosofia christã tanto quanto a teologia
filosófica avgvstiniana, se fazem anuentes ao desenvolvimento cultural da humanidade e,
requisita sua refiguração sine qua non, para que a condição humana, na contemporaneidade,
não se perca de sua biografia de ascendência, do que faz do legado hiponense de princípios
algo dinâmico, concludente e hodierno. Segundo Gilson, estamos diante de um exercício de
liberdade, uma das noções mais importantes para o pensamento medieval:
Uma vontade é livre em vários sentidos diferentes, mas ela o é, antes de tudo, pelo
fato de que pode querer ou não querer exercer seu acto, ou não o exercer e, essa
primeira liberdade lhe é essencial. É o que os filósofos christãos exprimem
positivamente, identificando o livre-arbítrio como vontade, ou melhor, como o acto
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de escolher o que a vontade exerce; porque quando ela escolhe, ela quer; é ela que
quer, mas também poderia não querer (GILSON, 2006, pp. 372, 373).

Dessa condição, surge à vontade em possibilidades de rupturas, conflitos e
contradições, resultantes do querer ou não querer, da volição e da nolição:
[...] é da natureza da vontade se duplicar e, neste sentido, onde quer que exista uma
vontade: “Et ideo sunt duae voluntates, quia una earum tota non est...” Por essa
razão, são sempre necessárias duas vontades antagônicas para se chegar a ter
vontade: « Non igitur monstrum partim velle, partim nolle » 223 (m.t.) (ARENDT,
1995, p. 255).

Isabelle Koch reporta que:
[...] em Avgvstinvs a volvntas vem a ser uma das principais faculdades do espírito
humano, ativa em todos os nossos comportamentos, mesmo em nossas percepções
ou nossos sonhos, pelo liberum arbitrium que a caracteriza; a vontade é também o
que nos define como seres morais (KOCH, 2012. p. 73).

Hannah Arendt aludiu seu conceito de mal radical inicialmente em sua obra Origens
do Totalitarismo, no sentido de negá-lo e, na obra “A Condição Humana” (2001, p.251), na
qual justifica o não penalizar o mal intencional, ao utilizar uma das passagens da Sagrada
Escritura: « Pater dimitte illis non enim sciunt quid faciunt ... »224 (m.t.) (Lc: 23.34).
Um bom exemplo do que Arendt apregoa tem-se no roubo das peras praticado por
Avgvstinvs, no qual surge a malícia de inflingir a lei, tão somente pelo gosto em transgredila, sem interesses outros quaisquer:
Furtum certe punit lex tua, Domine et lex scripta in cordibus hominum, quam ne
ipsa quidem delet iniquitas; quis enim fur aequo animo furem patitur? Nec copiosus
adactum inopia. Et ego furtum facere volui et feci nulla compulsus egestate nisi
penuria et fastidio iustitiae et sagina iniquitatis. Nam id furatus sum, quod mihi
abundabat et multo melius, nec ea re volebam frui, quam furto appetebam, sed ipso
furto et peccato. Arbor erat pirus in vicinia nostrae vineae pomis onusta nec forma
nec sapore illecebrosis. Ad hanc excutiendam atque asportandam nequissimi
adulescentuli perreximus nocte intempesta, quousque ludum de pestilentiae more in
areis produxeramus, et abstulimus inde onera ingentia non ad nostras epulas, sed vel
proicienda porcis, etiamsi aliquid inde comedimus, dum tamen fieret a nobis quod
eo liberet, quo non liceret225 (m.t.) (DCf, Liber II - 4.9).

223

Na verdade, existirão duas tais que nenhuma seja plena, o que faltar a uma estará presente na outra. [...] Não
é, portanto, monstruoso querer em parte e em parte não querer.
224
Pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
225
Senhor o furto é punido por vossa lei gravada nos corações dos homens, a qual nenhuma iniquidade poderá
apagar; ora que ladrão suportaria com prazer que ladrões outros o roubassem? Se tampouco o rico o tolera ao
indigente compelido ao roubo pela miséria? Eu quis roubar e roubei não incitado pela necessidade, mas
somente pela penúria, enfado da justiça e por minha abastança de maldade. Assim foi que furtei o que tinha
em abundância e, de muito melhor qualidade. Não me atraíu do furto o gozo de seu resultado, mas sim o furto
em si, o pecado. Próximo da nossa vinha existia uma pereira carregada de frutos nada sedutores, nem pelo
aspecto nem pelo sabor. Alta noite, pois tínhamos o nefando costume de nos prolongarmos nas eiras de jogos,
eu e alguns jovens malvados fomos sacudi-la para a lhe roubarmos os frutos. Tiramos grande quantidade, não
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Nesse ponto, Arendt (1995) cita que Avgvstinvs se distanciou de Pavlvs, ao
descobrir o prélio entre a carne e o espírito, avesso à recomendação da Sagrada Escritura:
[…] dico autem spiritu ambulate et desiderium carnis non perficietis, caro enim
concupiscit adversus spiritum spiritus autem adversus carnem haec enim invicem,
adversantur ut non quaecumque vultis illa faciatis, quod si spiritu ducimini non estis
sub lege 226 (m.t.) (Ga: 5, 16-17-18).

Para o Rector, o corpo obedeceria mais facilmente a mais anêmica das vontades,
conquanto a alma obedecesse sòmente a si mesma. Assim, a lei divina de Pavlvs que deveria
comprazer aos homens à obtenção da probidade, não só desajudou quanto mais contribuiu
com a ampliação da iniquidade, o que prova que a natureza humana é maligna; tanto mais a
lei proíba os desejos profanos, ainda mais o homem deseja concebê-los. Em Avgvstinvs o
homem é singular, por isso seu estatuto ontológico se faz unicamente a partir de sua gênese,
em via a uma filosofia que deva necessariamente conduzi-lo à felicidade, a qual se encontra
na tríade apontada por Mariana Palozzi (2001), que implica a memória, a inteligência e a
vontade in via a passagem bíblica: « [...] et ait faciamus hominem ad imaginem et
similitudinem nostram et praesit piscibus maris et volatilibus caeli et bestiis universaeque
terrae omnique reptili quod movetur in terra [...] »227 (m.t.) (Gn: 1.26).
O dualismo apontado pelo teólogo Alfonso García Rubio (2003), não obstante
rejeitado pela tradição teológica christã, coexistiu com a fé em um Deus Creador e Salvador
e, com elementos gnósticos que apontavam à superioridade da alma em relação ao corpo
humano. Ullmann cita que os primeiros padres doutrinavam com o auxílio da filosofia,
porque se viam na necessidade de fundamentar racionalmente as verdades cridas: “[…] a
gnosis enquanto conhecimento filosófico seria diverso da ideia de fé; da mesma forma como
existem diferenças entre gnose e gnosticismo”228 (ULLMANN, 2002, p. 118).

para nos banquetearmos, se bem que provassemos alguns, mas para os lançarmos aos porcos. Portanto, todo o
nosso prazer consistiu em praticarmos o que nos agradava, pelo facto do roubo ser ilícito.
226
Deixai se conduzir pelo espírito (moral da verdadeira natureza), e não se satisfaçam com os desejos carnais
(moral da natureza decaída); os desejos da carne se opõem aos do espírito e, estes aos da carne, posto sejam
contrários entre si, por isso que não fazeis o que desejaríeis. Se, porém, vos deixarem guiar pelo Espírito, não
estarão sob a lei.
227
[...] e então disse (o Creador): que se faça o homem a minha imagem e semelhança; que ele reine sobre os
peixes do mar, as aves dos céus, os animais selvagens e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra.
228
A Gnose refere a ação de conhecer; conhecimento, ciência, sabedoria. Na filosofia refere o conhecimento
esotérico da verdade espiritual, combinando mística, sincretismo religioso e especulação filosófica, que
diversas seitas dos primeiros séculos da era christã, consideradas heréticas pela Igreja, acreditavam ser
essencial à salvação da alma. O vocábulo Gnosticismo se origina etimologicamente do termo grego gnosis, que
significa conhecimento; todavia não se trata de um conhecimento racional, científico, filosófico, teórico e
empírico (a episteme grega), mas sim daquele de caracter intuitivo e transcendental; a Sabedoria. O
Gnosticismo retrata um movimento religioso, de caracter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros
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Para Ullmann, esse estágio inicial reinvidica revelar a postura decididamente
antignóstica de Plotinvs e, para tanto se faz necessário aclarar o conceito de gnose e
gnosticismo; ver-lhe as raízes históricas e destacar alguns personagens mais relevantes entre
a diversidade de proposições à época de Plotinvs; em especial, à pretensão do gnosticismo
em rivalizar com o Christianismo, quando salvação e creação se estabeleceram em planos
díspares na reflexão teológica, graças à ampla influência do gnosticismo e do neoplatonismo
sobre os teólogos da escola de Alexandria. Plotinvs franquiava a encarnação do Verbo
porquanto desnecessária; o homem por si se autoredimiria e se faria artífice de si, não
obstante em alguns momentos o licopolitano subentendesse a inópia divina. Plotinvs negava,
pois, a ressurreição da carne, conforme explicitamente afirmou:
[...] o verdadeiro despertar consiste em levantar-se sem o corpo e, não com ele; pois
a mudança de um corpo seria passar de um sono a outro sono, como de um leito a
outro. Levantar-se verdadeiramente é separar-se por completo dos corpos
(PLOTINVS in Ullmann, 2002, p. 113).

Ullmann contrapôs a posição de alguns Santos Padres que defendiam uma lídima
gnose christã; destes primos padres compete destacar: Orígenes de Cesareia ou Orígenes de
Alexandria, conhecido como o Christão (185 - 253), teólogo, filósofo neoplatônico patrístico
e, um dos Padres gregos; Clemente de Alexandria ou Tito Flávio Clemente (ca. 150 - 215),
escritor, teólogo, apologista christão grego, o qual usava a expressão pístis epistemonikê229,
sem, contudo, deixar de advertir que a gnose christã teria que se orientar pelas normas da
Santa Igreja; e, em especial Irineu de Lyon (ca. 130-202), teólogo e escritor, um dos
primeiros grandes teólogos christãos, que enfatizava os elementos da Igreja, especialmente
o episcopado, as escrituras e a tradição e, por extensão, se inclua o bispo Valentinus (100160), teólogo gnóstico do período do Christianismo primitivo, de grande influência na
comunidade Christã, malgrado seus trabalhos e ideias terem sido considerados uma apostasia
por volta de 175, não obstante jamais serem avaliados como heréticos; todos estes de alguma
forma defenderam a estreita relação da gnosis como conhecimento filosófico e com a fé.
Rubio realça a influência do gnosticismo no dualismo radical gerado entre o Deus
creador e o Deus salvador: “o Deus mau do Antigo Testamento, Creador da matéria,
considerada intrinsecamente má pelos gnósticos e, o Deus do Novo Testamento, considerado

séculos de nossa era à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e especulação
filosófica; e, por extensão qualquer conhecimento místico das verdades divinas e transcendentes que se referem
à condição espiritual do ser humano.
229
Fé epistemológica.
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pelos christãos como bom e misericordioso, a salvação da realidade espiritual humana”
(RUBIO, 2003, p. 213).
Para o bispo Valentinvs (100-160), teólogo gnóstico do período do cristianismo
primitivo, existiriam três tipos de seres humanos: os espirituais, os físicos e os materiais; e
só aqueles com natureza espiritual (seus seguidores) receberiam a gnosis (conhecimento),
que os permitiria retornar ao pleroma230 divino, enquanto aqueles com a natureza psíquica
(os demais christãos) obteriam uma forma inferior de salvação e, os de natureza material
(pagãos e judeus) seriam condenados a perecer; essa divisão compete ao Tratado Tripartite.
Irenaeus de Lyon (130 – 202), bispo grego, teólogo e escritor cristão, escreveu que
a única forma de os christãos se manterem unidos era aceitarem humildemente a autoridade
doutrinária dos concílios episcopais; foi autor do livro sobre a detecção e refutação da
chamada gnosis, obra conhecida como Adversus Haereses, um ataque contundente ao
gnosticismo, que julgava ser séria ameaça à Igreja primitiva. Esse ataque foi dirigido em
especial ao sistema proposto pelo bispo Valentinvs.
Para Arendt (2000), a gnose representaria a condição necessária, apesar de
insuficiente, para que a faculdade do juizo resistisse ao mal; isso jusifica o fato de que em
alguns de seus conceitos sobre o mal, a filósofa tenha lhe atribuido certa banalidade. Das
doutrinas filosófico-religiosas sincréticas, que litigaram com o Christianismo nos primeiros
séculos e, posteriormente heretizadas, o gnosticismo se destacou ao apresentar duas
vertentes, uma pagã cujo precursor foi o apóstolo Marcion de Sinope (85 - 160), um relevante
heresiarca durante o Cristianismo primitivo, cuja teologia chamada Marcionismo propunha
dois deuses distintos, um para o Antigo Testamento e outro para o Novo e, uma vertente
christã, donde se originou a heterodoxia do Christianismo primitivo. Embora os gnósticos
em sua grande maioria datem dos primeiros três ou quatro séculos da era christã; suas raízes
remontam a ciência sagrada do Egito e a filosofia Grega, quando a palavra gnosis se revestia
de um significado místico e, indicava o conhecimento de mistérios divinos revelados a
poucos. O gnosticismo não foi, à época, uma religião estritamente organizada, em face de
sua origem ambígua e dispersa, mas tinha em comum o fato dos gnósticos tentarem obter
respostas ao mistério da existência do mal no mundo, não abolindo a substancialidade do
mal ao vê-lo como ausência do bem, tampouco carreando exclusivamente ao homem as
mazelas de sua vida vivida. Os gnósticos admitiam existir em cada homem uma essência
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Geralmente se refere à totalidade, a plenitude dos poderes divinos; é usado em contextos teológicos christãos
e, pelos gnósticos, tanto quanto o foi por Paulo de Tarso em Colossenses: 2.9.
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imortal que transcenderia o próprio homem, seria um conhecimento intuitivo e
transcendental, que daria sentido à vida.
Arendt (2000), cita que Avgvstinvs foi o primeiro pensador christão que
compreendeu e juntou dois mundos díspares, o grego-romano (filosófico) e o judaicochristão (religioso), ambos natos de experiências de sua vida vivida. De reflexões filosóficas
em busca da felicidade, Avgvstinvs visualizou o finis boni ou summum bonum, tanto como o
seu adverso o summum malvm, tal a pensar a vida terrena em uma perspectiva interior e,
nesta deparou a via à vida eterna, culminante da conexão entre a volvntas e a liberdade de
opção, resultantes de sua dúvida sobre o quid sit finis bonorum et malorum, que para
Avgvstinvs seria o finis ultimus, aquele que sob quaisquer conjunturas deveria ser a opção
de vida de toda a humanidade: « De finibus enim bonorum et malorum multa et multipliciter
inter se philosophi disputarunt »231 (m.t.) (DCd, Liber XIX - 1.1).
Arendt (1995) credita a Avgvstinvs a invenção conceitual da volvntas, como uma
das principais faculdades do espírito humano, consideração acolhida por Mariana Palozzi,
que considera a obra o Liberum Arbitrio a caracterizar e definir o propósito do homem como
um ser morada, dado ele possua o apropriado alvedrio sobre o pecado a partir da lei em si
mesmo inscrita.
Isabelle Koch se serve da passagem bíblica em Pavlvs, para estendê-la a uma
espécie de trindade visionada na obra De Trinitate de Avgvstinvs:
Cum igitur aliquod corpus videmus, haec tria, quod facillimum est, consideranda
sunt et dignoscenda. Primo, ipsa res quam videmus sive lapidem, sive aliquam
flammam, sive quid aliud quod videri oculis potest; quod utique iam esse poterat, et
antequam videretur. Deinde, visio, quae non erat priusquam rem illam obiectam
sensui sentiremus. Tertio, quod in ea re quae videtur, quamdiu videtur sensum
detinet oculorum, id est animi intentio. In his igitur tribus, non solum est manifesta
distinctio, sed etiam discreta natura.[...] Sensus autem oculorum non ob aliud sensus
corporis dicitur, nisi quia et ipsi oculi membra sunt corporis, et quamvis non sentiat
corpus exanime, anima tamen commixta corpori ei instrumentum sentit corporeum,
et idem instrumentum sensus vocatur. Qui etiam passione corporis, cum quisque
excaecatur, interceptus exstinguitur, cum idem maneat animus, et eius intentio,
luminibus amissis, non habeat quidem sensum corporis quem videndo extrinsecus
corpori adiungat atque in eo viso figat aspectum, nisu tamen ipso indicet se adempto
corporis sensu, nec perire potuisse, nec minui. Manet enim quidam videndi appetitus
integer, sive id possit fieri, sive non possit. Haec igitur tria, corpus quod videtur, et
ipsa visio, et quae utrumque coniungit intentio, manifesta sunt ad dignoscendum,
non solum propter propria singulorum, verum etiam propter differentiam naturarum
232
(m.t.) (DTn, Liber XI - 2.2).
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Da finalidade do bem assim como a do mau como uma punição, filósofos entre si discutiram esse tema de
várias maneiras.
232
Ao vermos um corpo, três cousas são muito fáceis de serem observadas e, com atenção, distinguidas:
primeiro, a própria cousa que vemos, seja pedra, seja chama, seja qualquer cousa outra que se possa distinguir
com os olhos e, que na verdade poderia existir mesmo antes de ser vista; a seguir, a visão, que não existiria
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A análise filosófica da volvntas aqui empreendida, tem como princípio a reflexão
detalhada e original da epístola de Pavlvs aos Romanos, conforme cita Lutero: “[...] esta é
uma liberdade apenas para fazer o bem com esforço e para viver uma vida boa e sem a
obrigação da lei. Esta liberdade é, por essa razão, uma liberdade espiritual, a qual não
suspende a lei, mas supre o que a lei requer, a saber, o ardor e o amor” (Gn: 3, Prefácio à
Carta de Pavlvs aos Romanos, por Martinho Lutero).
Avgvstinvs, intensamente influenciado pelos escritos do apóstolo Pavlvs, se fez
articulador da questão da vontade alocada na interioridade do homem, a qual desvinculada
de relações mundanas se constituiria na liberdade disposta à creatura. Ullmann enfatiza que:
“Os estoicos haviam dividido os homens em sábios (bons) e estultos (maus); Avgvstinvs, por
sua vez, separa-os em homines bonae et malae voluntatis” (ULLMANN, 2005, p. 14).
Em complemento Avgvstinvs entendeu a busca do bem ou da felicidade, como uma
ação filosófica do homem que, para tal, se abeirava de um movimento apartado da presença
de Deus, quando que pelo libertus arbítrio da volvntas incidiria em iniquidades:
Quando quidem nulla est homini causa philosophandi, nisi ut beatus sit; quod autem
beatum facit, ipse est finis boni; nulla est igitur causa philosophandi, nisi finis boni:
quamobrem quae nullum boni finem sectatur, nulla philosophiae secta dicenda est
233
(m.t.) (DCd, Liber XIX - 1.3).

Avgvstinvs insere novo elemento em sua análise, a gratia beneficium Dei, uma
condição indispensável para o bem agir. Ullmann (loc. Cit.) indica que Pelagivs, igualmente,
ressaltava a necessidade da graça, para que o homem andasse na senda da virtude e, que sua
doutrina só foi condenada pela Igreja, em face de sua discordância com o dogma do peccatvm
genvs. Segundo Arendt (1995), Avgvstinvs teria evitado a heresia gnóstica que apregoava
dois princípios antagônicos a governar o mundo, um bom e um mau, um carnal e um

antes de sentirmos que ela foi projetada ao sentido da visão; por terceiro aquilo que, no objetco se vê e, durante
o tempo em que se vê, detém a acepção da vista, ou seja, a atenção do espírito. Nestas três cousas, não só é
clara a distinção, mas também é distinta a natureza. O sentido da vista, porém, não se diz ser sentido do corpo,
senão porque também os próprios olhos são membros do corpo, memo que o corpo vida não sinta, no entanto
a alma combinada com o corpo, o reconhece como instrumento do corpo e, esse mesmo instrumento se chama
sentido. Este, atingido por uma lesão corporal, quando alguém se torna cego, extingue-se, embora o espírito se
mantenha o mesmo e sua atenção, dado tenha perdido a visão, não tenha esse sentido corporal que o ligue pela
visão exterior ao corpo que ao vê-lo crave o olhar; contudo, pelo próprio esforço mostra que, privado do sentido
do corpo, não morre tampouco se reduz; com efeito, mantém-se intacto certo desejo de ver, quer possa se
efetivar quer não. Ora estas três cousas, o corpo que é visto, a própria visão e, a atenção que os une a ambos
são claramente distintas, não só pelo que é próprio de cada um, como também pela diferença de naturezas.
233
Na verdade, por vezes o homem não está a filosofar e esta é a única razão que lhe faz ser feliz, por ser a
finalidade de todo o bem; nenhuma causa outra para estar filosofando, a não ser a busca do bem. Por
conseguinte, se o fizer filosofia não tem propriamente um horizonte que vise o bem, então não merece ser
chamado de um fazer filosófico.
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espiritual, tal que: « non hoc velle quod posse, sed cemere per volvntas in potestate alicuius
esse proficuus » 234 (m.t.) (ARENDT, 1995, pp. 251, 252).
Para Arendt: Surpreende ainda, que Avgvstinvs concordasse com o argumento
principal dos estóicos, para explicar a predominância da vontade, isto é: nada está tanto em
nosso poder com a própria vontade, pois não existe intervalo; no momento em que queremos
– lá ela está” (ARENDT, 1995, p. 251).
Avgvstinvs se atém à volvntas como atividade da alma, a qual seria distinta do corpo
e dele independente; pensamento tanto de Palozzi, quanto atestado por Koch (2012) ao
afirmar que mesmo que a sensibilidade se alterasse ou findasse em Avgvstinvs, ela subsistiria
intacta, o que demonstraria ela não depender do corpóreo. Surge então a questão que Arendt
coloca em pauta: “O que é, então, que faz a vontade querer? O que põe a vontade em
movimento? Esse movimento no homem é livre e, surge da vontade como fundamento da
liberdade, que possibilita potencializar as ações humanas entre o querer e o não querer e, que
surgem pela faculdade da vontade e não pelas atividades da razão, do apetite ou desejo”
(ARENDT, 1995, pp. 251, 252).
Arendt entende que a vontade é a sua própria causa ou não seria vontade, portanto
ela é factualmente contingente, não se explica pela categoria da causalidade. O elemento
comum subjacente ao desejo em Avgvstinvs, se deve à intervenção de uma força unitiva, a
vis copulandi pela qual a volvntas age como força motriz interior, que isola o objecto sensível
no campo perceptivo e, impelido pela alma, direciona o processo sensitivo e intelectual à
faculdade necessária para executar os comandos da vontade, o que propriamente
diferenciaria o humano dos outros animais.
Koch (2012) enfatiza a especificidade da vis copulandi voluntatis em Avgvstinvs,
vontade principalmente sob a perspectiva moral, que caracteriza duas morais, onde uma se
faz claridade e outra escuridão, uma como via à felicidade como vontade em repouso, e outra
em via ao mal e a ruína neste mundo e no provindouro. Avgvstinvs tem que as ideias que
levam à sensibilidade das qualidades, não contêm aquilo que representam: « [...] quarum
nullam corporis sensus inpressit, quia nec ipsae coloratae sunt aut sonant aut olent aut
gustatae aut contrectatae sunt. Audiui sonos uerborum, quibus significantur, cum de his
disseritur »235 (m.t.) (DCf, Liber X - 12.19).
234

Querer e poder não seriam o mesmo, mas através da força da vontade poderia se fazer producente.
[...] não são os sentidos que nos imprimem as ideias, porque estas em si não têm cor, som, cheiro, gosto,
nem são táteis.
235
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Avgvstinvs relata a luta dessas duas vontades, uma relativa à natureza ou ao instinto
animal e outra espiritual; o rector trata-as como se fossem duas faces de uma mesma moeda:
Velle meum tenebat inimicus et inde mihi catenam fecerat et constrinxerat me.
Quippe ex voluntate perversa facta est libido, et dum servitur libidini, facta est
consuetudo, et dum consuetudini non resistitur, facta est necessitas. Quibus quasi
ansulis sibimet innexis (unde catenam appellavi) tenebat me obstrictum dura
servitus. Volvntas autem nova, quae mihi esse coeperat, ut te gratis colerem fruique
te vellem, Deus, sola certa iucunditas, nondum erat idonea ad superandam priorem
vetustate roboratam. Ita duae voluntates meae, una vetus, alia nova, illa carnalis, illa
spiritalis, confligebant inter se atque discordando dissipabant animam meam 236
(m.t.) (DCf, Libri VIII - 5. 10).

Essa passagem serve a Arendt (1995) para retomar a questão do propósito do
homem, e à questão da vontade, posto que Avgvstinvs não fale de duas leis, mas de duas
vontades, uma carnal e outra espiritual, assim como Pavlvs deu testemunho, ao descrever em
detalhes a maneira como essas vontades também lutaram dentro dele e, como a discórdia
entre elas lhe dilacerou a alma: « [...] non quod iam acceperim aut iam perfectus sim sequor
autem si conprehendam in quo et conprehensus »237 (m.t.) (FLp 3:12).
Para Nello Cipriani (2010), Avgvstinvs se deu conta de que todos os homens, até os
mais espirituais, como certamente o era Pavlvs, enquanto vivendo um corpo mortal não
chegariam à paz perfeita, e necessariamente estariam sujeitos à tentação. Segundo Cipriani,
a dualidade avgvstiniana em De Libero Arbitrio a implicar a origem da volvntas, que seria
boa apenas por temor aos castigos, não ocorre durante o conflito com os pelagianos, mas
logo no início de seu episcopado (396-397), quando o rector ao responder a certas questões
que lhe foram dirigidas pelo bispo Simplicianvs, retomou as palavras de Pavlvs em
Filipenses: « [...] itaque carissimi mei sicut semper oboedistis non ut in praesentia mei
tantum sed multo magis nunc in absentia mea cum metu et tremore vestram salutem
operamini. Deus est enim qui operatur in vobis et velle et perficere pro bona voluntate »238
(m.t.) (FLp 2:12 e 13).
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O inimigo dominava as minhas vontades e, por elas me levava a uma cadeia que me sufocava. Ora, a luxúria
deriva da vontade perversa, a qual lhe serve e se transforma em um hábito e, quando a este não se resiste surge
uma necessidade. Por serem dessa forma, como anéis entrelaçados que as chamei de cadeia, locvs onde me via
adstrito a dura escravidão, mas surgia em mim uma nova vontade de Vos honrar gratuitamente e de querer
gozar de Vós. Deus meu e único júbilo seguro, eu ainda não me achava capaz para sobrepujar a vontade outra,
fortificada pela lubricidade. Assim, duas vontades, uma concupiscente carnal e dominada e outra espiritual,
que discordavam mutuamente e em mim pugnavam, dilacerando-me a alma.
237
Não pretendo com isso, afirmar que alcancei a meta da perfeição, mas que me empenho em conquistá-la.
238
Caríssimos, vós que sempre fôstes dóceis, trabalhai em vossa salvação com temor e tremor, não só na forma
como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora em minha ausência. Porque é Deus quem, segundo o
seu consentimento, realiza em vós o querer e o executar.
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Em Koch (2012), a vontade em si seria uma faculdade cega, por isso ela carece de
iluminação e de direcionamento do intelecto, volvntas in omnibus suis actibus sequitur
intellectus, como Avgvstinvs a fez constar de Soliloquiorvm: « Ad te mihi redeundum esse
sentio: pateat mihi pulsanti ianua tua; quomodo ad te perveniatur doce me. Nihil aliud habeo
quam voluntatem; nihil aliud scio nisi fluxa et caduca spernenda esse; certa et aeterna
requirenda »239 (m.t.) (SLq, Liber I – 1.5).
Para Arendt (1995), no homem, as decisões entre o querer e o não querer modelam
sua visão de mundo e, suas ações refletem suas predileções:
A faculdade da escolha, tão decisiva para o liberum arbitrium [...] aplica-se aqui
exclusivamente à escolha entre nelle e nolle, entre querer e não querer. Este nolle
nada tem a ver com o querer-não-querer e, não pode ser traduzido por eu deixo de
querer, porque isso sugeriria a ausência de vontade” (ARENDT, 1995, p. 252).

Avgvstinvs em Confessionvm retrata sua volvntas a um único e verdadeiro Deus: «
[…] Ita duae voluntates meae, una vetus, alia nova, illa carnalis, illa spiritalis, confligebant
inter se atque discordando dissipabant animam meam [...] Et ideo sunt duae voluntates, quia
una earum tota non est et hoc adest alteri, quod deest alteri »240 (m.t.) [...] (DCf, Liber VIII
- 5. 10 e, Liber VIII - 9. 21 ).
Isabelle Koch (2012) reporta à crítica de René-Antoine Gauthier ao conceito de
volvntas em Avgvstinvs:
É lícito pensar que, se ninguém jamais definiu a concepção avgvstiniana de vontade,
é simplesmente porque essa concepção não existe: dos traços da vontade que
encontramos em Avgvstinvs, não há um que não se encontre já nos estoicos. É bem
verdade que Avgvstinvs adotou a crítica ciceroniana da apatia estoica, mas isso não
impede que, como Cicero, seja aos estoicos que ele deva toda sua psicologia da
afetividade. Ele apenas a cobre com uma tintura de originalidade, pelo abuso que
faz da palavra volvntas, para traduzir múltiplas palavras gregas (orexis, boulesis,
prohairesis, horme, etc.), que haviam permitido aos estoicos acrescentar nuances a
partir de então desaparecidas. Mas ao fim das contas essa própria extensão do
conceito de vontade enfraquece, mais do que reforça, o voluntarismo avgvstiniano.
Nós o endureceríamos exageradamente se víssemos na vontade de Avgvstinvs a
vontade dos escolásticos, rigorosamente definida por sua dupla oposição à razão e
ao apetite sensível: a vontade não é para Avgvstinvs uma faculdade apetitiva
racional própria ao homem, ela é um movimento da alma inteira cujo conceito
permanece com contornos muito vagos. Não parece então exato dizer que, no
caminho que leva à descoberta da noção de faculdade voluntária, Avgvstinvs tenha
dado um passo decisivo (g.m.) (Gauthier & Jolif, 1970, pp. 259, 262).
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Abra o portal de passagem que me reconduza ao caminho, me ensina o modo para chegar a ti. Nada mais
tenho quanto essa vontade; nenhuma cousa outra saberia, a não ser de minha desprezível fraqueza e
efemeridade, ante a certa e eterna busca.
240
[…] assim, duas vontades em mim, uma velha e outra nova, uma carnal e outra espiritual, as quais pugnavam
mutuamente em mim e, nesta discórdia me dilaceravam a alma.[…] são pois, duas vontades porque uma delas
não é perfeita e de procedência ulterior, a qual complementa o que falta à primária.
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Para Koch (2012), a mera compleição espacial de um corpo no campo visual não
bastaria para torná-lo sensível, posto somente pela vontade ele se presentifique; a presença
sensível não seria fato, mas uma construcão da volvntas in absentia rei:
[...] o espírito não mais lida com a exterioridade, mas consigo mesmo e com ideias
que não derivam da experiência. Tanto no conhecimento que o espírito tem de si
mesmo como pensamento puro, como no julgamento racional que mobiliza
princípios inteligíveis, o objecto pensado deve sempre ser apresentado por nossa
vontade à nossa inteligência (KOCH, 2012, p.78).

Koch (2012) realça o modelo adotado por Avgvstinvs, a estruturar toda atividade
cognitiva, sob três dimensões: a memória, o pensamento e a vontade, esta última a assumir
o primeiro plano no conhecimento, quer sensível quer racional; portanto, seria sempre a
vontade à operar a apresentação de objectos ao espírito, na medida em que ela é o princípio
da atenção intelectual da sensação, da memória e do pensamento. Sem a vontade, a relação
com o objecto, sensível ou inteligível, nem sequer seria possível. Aqui se faz pertinente
retomar a questão: Quid volvntas ergo est? De onde ela derivaria? O que eu amo ao injungir
o amor em forma de desejo? Esse amor é digno ou nefário, louvável ou condenável?
Para Koch (2012), no entanto, essa perspectiva criaria uma nova expectativa para o
conceito de volvntas, o que não ocorre fora da obra De Trinitate e, que poderia frustrar
leitores de obras avgvstinianas outras. Koch destaca a sinonímia nos textos entre volvntas e
dilectio241 e, mostra que o Rector se distancia das influências do intelectualismo de éticas
antigas, ao constituí-la como um fim à felicidade:
Enquanto as teorias tradicionais pensavam a sensação como encontro, contato ou
união do que sente e do objecto sentido, Avgvstinvs é atento à exigência de fundar
esse próprio encontro em uma atividade da alma. O princípio desse encontro é a
vontade como atividade da alma. Essa vontade é completamente distinta do corpo e
independente dele, como atesta o fato de que, mesmo quando os órgãos sensoriais
são alterados, ou até mesmo destruídos, a vontade de sentir subsiste, intacta,
mostrando assim que não depende do corpóreo (KOCH, 2012, p.76).

Esse pensamento se vê corroborado por Jacob Bronowski (1985), para quem seria
equivocada a divisão entre o homem como receptor de sensações e como ser pensante, um
actor no mundo. Faz esta interpretação utilizando o olho humano como exemplo:
Quando observamos o que o olho faz, tomamos consciência de que ele interpreta o
mundo a partir do exterior, através de um processo de inferência. A própria
percepção é um mecanismo em que as sensações são instantaneamente interpretadas
por um processo inferencial. Nossa consciência do mundo é dirigida para o objecto
e para a ação, porque é assim que nos expressamos. Com a consciência vem a
autoconsciêncika. (BRONOWSKI, 1985, pp. 55, 56).

241

Amor.
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Mariana Palozzi acompanha Koch, com relação à vontade ser um movimento livre
da alma; para tanto faz uso de uma passagem avgvstiniana que trata do quid sit volvntas: «
Volvntas est animi motus, cogente nullo, ad aliquid vel non amittendum, vel adipiscendum
»242 (m.t.) (DDa, Libri I - 10.14).
Palozzi, sobre o conceito de vontade no Rector, admite que ela esteja associada
nomeadamente à triade: a memoria, a inteligência e, ao livre arbítrio:
O conceito de vontade não está presente entre os gregos, mas aí já encontramos sua
gestação; com Avgvstinvs ele adquire perfil mais definido, e com Thomas de Aquino
surge o que poderíamos considerar uma teoria christã da vontade. Na obra de
Avgvstinvs que dá início a esse processo, não existe uma teoria acabada a respeito
da vontade, mas se encontram passagens significativas, principalmente em De
Trinitate e em De Libero Arbitrio. Vemos aí, ampla reflexão sobre a vontade a
propósito da imagem de Deus no ser humano (memória de Deus, inteligência de
Deus, amor a Deus), o livre-arbítrio e a origem do mal (PALOZZI, 2001, p. 9).

Em De Civitate Dei, Avgvstinvs apresenta homens que excogitaram uma moral sem
Deus; eles a tomaram da natureza, assim a ciência deveria comedir os costumes, enquanto
que na cidade divina, se nos dispusermos à reflexão, não será difícil reconhecer que nela a
moral faria parte de digestos impostos à humanidade, como expressão da vontade deídica,
sob a perspectiva moral divinal. Na verdade, a obra se caracteriza de duas morais, onde uma
se faz claridade via à felicidade como “vontade em repouso”, e outra via à escuridão, ao mal
e à ruína neste mundo e por todo o porvindouro:
Isso é manifesto desde O livre-arbítrio, que não se interroga sobre a natureza de
nossa vontade senão para identificar de onde vem o mal, e para atribuir a
responsabilidade por ele, no quadro de uma teodiceia ao agente humano. A vontade
é então a vontade boa ou má, que determina nossas ações e nossos afetos como
virtuosos ou pecaminosos. Assim vemos esse conceito em operação em
Confessionvm, que descrevem longamente a luta no sujeito Avgvstinvs entre a
vontade de viver segundo Deus e a vontade de viver segundo o homem. Igualmente,
A cidade de Deus, dedicando-se a descrever as histórias da cidade terrena e da cidade
celeste, encontra seus fundamentos nos “dois amores” que construíram essas duas
cidades, e esses dois amores podem ser descritos como duas vontades moralmente
opostas, aquela que tem como fim a paz junto a Deus e, aquela que visa às satisfações
terrestres do homem (KOCH, 2012, p. 79).

Tanto Koch quanto Palozzi destacam a sinonímia, em Avgvstinvs, entre volvntas e
dilectio243, a qual claramente aparece no texto do De Trinitate: « […] nisi voluntatem
nostram, vel amorem seu dilectionem quae valentior est volvntas: quoniam volvntas nostra
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A vontade é aquilo que move a alma, sem que se perceba, para não perder algo involuntariamente ou para
conseguir aquilo que se deseja.
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quae nobis naturaliter inest, sicut ei res adiacuerint vel occurrerint, quibus allicimur aut
offendimur, ita varias affectiones habet »244 (m.t.) (DTn Liber XV - 21. 41).
A partir do eidos de alteridade pressuposto em Confessionvm, é possível identificar,
que no Rector a verdade excede a linguagem, porque é anterior ao homem; dele não procede,
mas em seu interior é deparada e, ali adquire o seu carácter de unidade. Ante a culpabilidade
provinda desta interioridade, apresenta-se um desconexo pensar abstrato, onde o agir e o
sentir que leva o homem a ser falível, dá origem ao paradoxo do homem finito-infinito, pelo
qual a falibilidade levou tanto Avgvstinvs como Ricœur, a entender a não coincidência do
homem consigo mesmo e, a suspeita da possibilidade do mau moral estar inscrito na própria
constituição humana, como já alertara Pavlvs: « Scio enim quia non habitat in me hoc est in
carne mea bonum [...] »245 (m.t.) (Rm: 7.18).
Maria Alice Fontes Aleixo analisa a obra Le Volontaire et L’involontaire de
Ricœur, sob o ponto de vista da reafirmação da esperança, onde afirma que o desejo seria
um desafio à vontade. Observar que a interpretação de Aleixo não deixa dúvidas quanto à
diferença entre desejo e vontade, o que em Avgvstinvs se faz indistinta:
A vontade não só não é contraditória do desejo como é nele que se enraíza como
poder. É o dinamismo vital do involuntário que constitui a condição da eficácia da
vontade embora não exclusivamente, porque a vontade é também a reflexão e a
deliberação pelas quais exerce a sua liberdade (g.m.) (ALEIXO, 2010, p. 81).

Uma análise lexical delineada dos vocábulos desejo e vontade que, por vezes, na
língua portuguesa são usados indistintamente, em latim terão equivalentes dissemelhantes;
para desejo a correspondência se faz primacialmente com desiderium (optatum, cupiditas)
com o sentido de apossamento, enquanto para a vontade aparecerá volvntas (arbitrium,
consilium, libidinem) no sentido de a faculdade de experienciar livremente. Essa
interrpretação em Aleixo, exibe a volvntas em sua condição paradoxal bancada de liberdade
e necessidade, enquanto que os desafios que se antepõem ao desiderio não o desmobilizam,
pois existe um grau de prazer unido ao abstruso: “O desejo é o aspecto excitante do mundo;
[...] um mundo sem desejo é um mundo cujas estruturas práticas se apagam porque nada atrai
e nada repele” (ALEIXO, 2010, p. 81).

[…] a não ser por nossa vontade ou o nosso amor, ou antes por nossa dileção, que é mesmo que a vontade,
mas com maior ânimo: quando essa vontade naturalmente nos adentra, tal como se apresenta na possibilidade
de sermos aliciados ou afrontados, como se segue de vários sentimentos outros existentes.
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Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem.
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A visão de Aleixo (2008), orientada em Ricœur, se conduz pelo ideal de unidade da
pessoa humana, retratado na síntese do voluntário e do involuntário como mediação prática
e, consubstanciada no homem enquanto existência encarnada, em oposição ao dualismo do
entendimento, que nos faz pensar a consciência e o corpo como duas realidades distintas e
contrárias, o que segundo Christoph Horn (2008), em Avgvstinvs, significaria a graça divina
a se transformar em vontade cindida no humano, entendida como puro desejo, cujo reverso
implicaria a volvntas. Retornando ao prélio entre a carne e o espírito e sua influência no
conceito da volvntas avgvstiniana em Arendt (1995); observar que em De Civitate Dei,
Avgvstinvs faz uso da conurbação246 entre civitas terrena et civitas caelestis: « Fecerunt
itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei,
caelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui »247 (m.t.) (DCd, Liber XIV - 28).
Luis Hinrichsen (2014), julga importante indagar se em Avgvstinvs o amor é o peso
ou a gravidade que impede a flutuação da alma e questiona: “de que amor nos fala o filho de
Tagaste”? Hinrichsen complementa sua questão ao perguntar se a fala reportaria o amor
ordenado ou a ordinata dilectio, aquela que leva à renúncia de si-mesmo, ao assegurar a
nossa capacidade de amar o ser supremo, tal a amá-lo em sua plenitude? O que Avgvstinvs
teria invocado a partir de seu interior e, que significaria amar todas as cousas creadas, em
especial a nós mesmos segundo a ordem desse amor? Koch (2012) parece responder a
Hinrichsen, ao aludir que a volvntas em Avgvstinvs, refere especialmente o amor como valor,
imerso no amor meus, pondus meum mais elevado, a ordinata dilectio, o que de certa forma
corresponderia áquilo que Jacques Bossuet distinguira como o amor de si-mesmo em
Avgvstinvs: « Ce qui est désiré pour l`amour de soi-même, et à cause de sa propre bonté,
s`appelle fin »248 (m.t.) (BOSSUET, 1922, p. 51).
Entretanto, se assim realmente for, o amor de si-mesmo constituído através da
vontade, a força unitiva pela qual esta se liga o sentido do corpo sensível, poderia se expandir
a um desejo excessivo ou cupidez, que seria uma volição egocêntrica, não por uma vontade
do mal, mas por uma falha de representação correta do bem, onde o querer enquanto um
amar, desejar, seria a busca por um telos que satisfizesse uma ausência: “Se a vontade é um
amor, que procura possuir aquele para o qual tende e ali repousar tornando-se então prazer,
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Do latim urbis, com o significado de unificação de duas ou mais cidades.
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então compreenderemos melhor que toda vontade seja dotada de uma qualificação moral”
(KOCH, 2012, p. 81).
A complexidade da volvntas no rector, enquanto um problema do Libero Arbitrio
no homem, brotou da guina do Paganismo para o Christianismo e, particularmente do
conflito entre Avgvstinvs e Pelagivs, quando adquiriu sua máxima ressonância.
4.6 La doctrine manichéenne
O dicionário de mitologia Grego-Romana, para a palavra manes, apresenta o
significado de “benevolentes”:
Originalmente eram gênios tutelares da casa romana, exercendo função semelhante
à dos Penates e Lares. Representavam as almas daqueles que tinham habitado a casa.
Mais tarde, o nome manes passou a designar as almas dos mortos transformados em
deuses do mundo infernal. Chamando-os de “benevolentes”, os romanos
procuravam atrair seus favores. Os manes eram objecto de um culto em que se lhes
ofereciam leite, mel, vinho e flores. Eram honrados com duas festas: as Rosárias ou
Violárias, durante as quais os túmulos eram adornados com rosas ou violetas e, as
Parentálias celebradas de 18 a 21 de fevereiro, cuja introdução na Itália era atribuída
a Eriéias (ED. ABRIL, 1973, p. 115).

A referência mais encontrada para a designação de manes se refere aos manichaeus,
vocábulo do latim tardio usado no século VI pelos primeiros padres da Igreja, referindo-se
ao gnóstico Manes, líder religioso persa e filósofo christão do século III, que se intitulava
apóstolo de Christo, o qual procurou combinar o Christianismo com o dualismo da religião
de Zoroastro, para fundar o Manicheismo, doutrina filosófica e religiosa amplamente
difundida no Império Romano (séc. III e IV d.C.), que admitia duas concepções
transcendentalmente coeternas, uma do bem e outra do mal, um dualismo religioso
sincretista entre dois princípios opostos e refletidos em um conflito cósmico, entre o reino
da luz (o Bem representado por Deus) e o das sombras (o Mal representado pelo Dianho).
No homem estes princípios corresponderiam a duas almas: uma primeira, dado que a matéria
e a carne se localizassem no reino das sombras, seria referenciada no corpo e considerada
má e, uma segunda que seria a da luzência, avaliada como boa. Dos princípios do
Manicheismo, consta a eternidade do embate advindo da Cosmogonia249, que se estabeleceu
chamar de Escatologia250, a eterna luta do bem e do mal; o primeiro, denominado Deus, não
deparado pelos sentidos, apenas através da razão e, o segundo Satã, que reinaria no mundo
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Como não existam testemunhas, as teorias da formação do mundo assentam-se na fé (cosmogonias religiosas)
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sensível. Destes princípios emanariam substâncias a seres outros, que se fariam bons ou
maus, tal que ao homem competiria promover a secessão dos elementos luz e trevas, por
meio de rigorosa moral.
Manes seria a manifestação do princípio luminoso, o Consolamentvm251. O
Manicheismo usou do emanatismo de base dualista, da tradição oriental, como pressuposto
de compreensão da realidade, no que recorda o princípio heraclitiano do devir, que
implicitava a luta entre opostos. Essa concepção incluía ainda uma proposta gnóstica de se
compreender a ordem cosmológica, onde os astros se inscreveriam em uma ordem
estabelecida por substâncias conflitantes, das quais tudo emanaria e, uma teoria moral pela
qual se propunha um método de libertação do homem. Traços dessa influência são
encontrados na proto filosofia grega, especificamente no pensamento de filósofos présocráticos, como em Heráclito (séc.VI a.C) que reconhecia: “[...] tudo se fazer por contrários
contrastantes, e que, desta luta abrolharia a mais bela harmonia” (BORNHEIM,1977, p. 36).
O Manicheismo afiançava que ao homem se impunha o empenho pelo êxito do
Bem; à ascendência de uma alma luzidia exigiria práticas ascéticas austeras, a se
constituirem da abstenção de alimentos de origem animal e lérias252 ou conciliábulos
impuros; a abstenção da propriedade e do trabalho e, a abstenção do casamento e do
concubinato, evitando a procriação. Portanto, do homem constituiria a matéria definida pelo
corpo e intrinsecamente má e, o espírito constituído pela alma e intrinsecamente bom. A
eternidade de estes princípios contrapostos, comprovariam a não culpabilidade do homem
por seus pecados, pois o mal jazeria em si independente da vontade de tê-lo ou não. Segundo
Ullmann, convém destacar, neste período, a concepção dos gnósticos, dualistas que julgavam
deter o conhecimento; entre eles, próceres como Valentiniano, Saturnino e Basílides, os
quais afiançavam a perfeição de Deus, um indicativo da impossibilidade de a Ele se atribuir
a fonte do mal no mundo (2010, p.12).
Para Ferrater Mora (1951), o dualismo manicheísta teve sua origem a partir dos
Elkasaitas, seita gnóstica judaico-christã que nasceu na região da Pérsia no ano 100 d.C. e,
se difundiu em Roma através de Alcibiade de Apameia, discípulo de seu fundador, um
gnóstico de nome Elkasaï, pseudônimo simbólico desse guia que recusou a divindade do
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filho de Deus, só aceitando o seu messianismo, fato comprovado nos extratos do Apocalipse
de Elkasaï, anexados ao codex de Manes, manifesto como Vita Mani. O Messiânico teria
transmigrado de corpo em corpo a partir de Adão segundo o processo pitagórico da
metempsicose. Elkasaï escreveu seu próprio livro sagrado, do qual seus seguidores
rejeitavam determinadas passagens do Antigo Testamento, bem como o evangelho do Livro
do Apocalipse de Ioannes; o dualismo manicheísta se diferenciaria do dualismo gnóstico,
posto que neste a divindade fosse superior ao demiurgo criador, enquanto que para o
manicheismo tratar-se-ia de dois princípios igualmente poderosos, sem subordinação entre
eles, tão-somente uma igualdade de origens.
Manes pregava que os pais da Justiça teriam vindo a Terra para redimir os homens
de uma existência viciosa e, ele completaria essa missão, tal qual ele seria o próprio
Paracletvs253 citado pelo apóstolo Ioannes e, assim, deteria os segredos para a purificação
pela luz, destinados aos eleitos que praticassem a rigorosa vida ascética, enquanto aos
impuros restaria serem meros catecúmenos. Do Evangelho de Ioannes consta: « [...] cum
autem venerit Paracletvs quem ego mittam vobis a Patre Spiritum veritatis qui a Patre
procedit ille testimonium perhibebit de me »254 (m.t.) (Jo: 15.26).
Em Solioquorum, Avgvstinvs antecipa o que mais tarde se considerou como a
inserção da Cláusula Filioque255, versão latina do Credo niceno-constantinopolitano,
doutrina denominada de filioquismo em oposição ao monopatrismo; a claúsula implica a
procedência do Espírito Santo tão somente do Creador. Ainda hoje ao se iniciar uma reunião
na Curia Romana, invoca-se o Paracletvs, denominação da Igreja antiga, hoje conhecido por
Spiritus Sanct. Sua proveniência deu origem à controvérsia que se nominou Clausula
Filioque, da qual Avgvstinvs recebe os créditos pela popularização da expressão, que
significa "proceder do Pai pelo Filho"256 e, encontrada na versão do Credo nicenoconstantinopolitano em uso na Ecclesiae Latina: « Et in Spiritum Sanctum, Dominum et
vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit »257. O vocábulo Filioque não aparece no texto
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No dicionário Latino-Português de Francisco Torrinha (1942) significa o próprio Espírito Santo.
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grego desse mesmo credo, como formulado originalmente no Primeiro Concílio de
Constantinopla, onde se lê que a procedência é tão somente do Pai: « Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem, qui ex Deum Deo procedit »258.
Manes foi crucificado ao final do século III e, seus adeptos acuados na Babilónia,
episódio replicado no Império Romano a partir do Imperador Caivs Avrelio Valerivs Diocles,
conhecido por Diocletianvs, que governou Roma entre os anos de 285 a 305, entrementes a
perseguição que se seguiu com os imperadores christãos advindos. Apesar da condenação
dessa doutrina como herética pela Igreja em múltiplos sínodos desde o século IV, ela
sobreviveu até o Medioevo.
As ideias ecléticas de Manes sintetizaram elementos do zoroastrismo, do
hinduísmo, do budismo, do judaísmo e do Christianismo, com os quais anunciava uma
revelação divina da verdade última. A popularização do termo manicheísta se tornou um
predicado de toda doutrina constituída dos princípios contrapostos do Bem e do Mal; para
Manes o reino da luz e o reino das trevas teriam originado o mundo material, essencialmente
mau e, seu objetivo primeiro visaria identificar os malefícios da matéria e da carne no reino
das sombras e, induzir no homem a responsabilidade em afiançar a vitória do Bem através
de prática ascética, em especial, no evitar principalmente a procriação e, os alimentos de
origem animal.
Para Manes, a creatura humana seria naturalmente má, exatamente por sua finitude
e por ser fruto da mistura de substâncias imiscíveis e antagônicas, espírito e matéria, bem e
mal, luz e trevas, oriundas da declinação de sua origem e, que para sua salvação só restaria
o eterno retorno à dissociação conforme o estado fundamental, no qual o corpo humano não
estaria harmonizado com a luz, sua parte superior e a parte inferior, as trevas. Ao homem
restaria eliminar sua parte tenebrosa, através da purificação se radicalmente procedesse à
demanda por um asceticismo e uma continência radicais. Deste conceito é possível crer
subliminarmente que para Manes, contrariamente aquilo que Avgvstinvs defendia, o mal
teria uma natureza que implicaria uma substância, um estatuto ontológico mundificado na
vida do homem, o que seria um indicativo de sua não responsabilidade, por eventuais actos
vituperados presentes no mundo e, em sua própria constituição enquanto creação.
Avgvstinvs, a princípio adotara o Manicheismo, seita do século III da era christã,
que interpretava o mundo, defendendo um dualismo absoluto, através de princípios duais,
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isomorfos e contrapostos, o bem e o mal existentes desde a origem de todas as cousas, os
quais implicariam o confronto permanente entre o espírito intrinsecamente bom e a matéria
inerentemente má. Um bom exemplo dessa absorção avgvstiniana é comprovado no sermão
De Excidio Vrbis: “Há, então, um mundo mau e um mundo bom: o mundo mau são todos os
maus no mundo; o mundo bom são todos os bons no mundo” (Avgvstinvs, 2010, p. 68).
Entretanto, essa conceituação confrontaria a ideia de um Deus bom e generoso e
ameaçava sua ominibenevolência, o que teria levado Avgvstinvs a descaracterizar as teorias
do manicheismo e, se fazer o alicerce da polêmica que visava desqualificar o pensamento
Manicheísta, através de arguta contestação: Deus por conceito não crearia o mal, portanto
não poderia ser censurado por essa malevolência; dessa forma jamais seria a sua origem, a
qual estaria no homem, que lhe deu procedência através de sua liberdade mal utilizada.
No Ocidente, o manicheismo teve grande influência até o século VI, sobretudo com
Avgvstinvs, mas que ulteriormente dele se fez seu principal adversário, através de
permanente contraposição a um dos seus eminentes propagadores à época, o bispo
manicheísta Faustus de Milevo, considerado um dos mais letrados entre os manichaeus e,
famoso como professor e pregador. O manicheismo surgiu no ocidente em um momento em
que o gnosticismo primitivo se via em queda no mundo greco-romano.
A constestação avgvstiniana aos manicheus, tinha uma preocupação maior com a
persuasão das concepções de sustentação dos atributos divinos, do que a destruição daquelas
provenientes do manicheismo. A esperança de Avgvstinvs ocupava o interstício entre o
“agora” que fundava a certeza da esperança e, o “ainda não” de carácter escatológico, como
escreveu Ioannes em sua primeira epístula: « [...] carissimi nunc filii Dei sumus et nondum
apparuit quid erimus, scimus quoniam cum apparuerit similes Ei erimus quoniam videbimus
Eum sicuti est »259 (m.t.) (I Ioannes: 3, 2).
A concepção de Avgvstinvs levou-o a cogitar a questão do mal a partir de três
configurações: o físico, o moral e, o metafísico-ontológico. Ullmann (2010, p.11) ressalta
essa tríplice divisão, segundo a proposição de Leibniz, pela qual o physicus malvs se daria
na ausência daquilo que pertence à integridade natural do ser, entendido não somente os
males materiais, mas àqueles que afetam o espírito e o corpo; natvrae mala (males da
natureza); mores malvm (faltas morais sujeitas à poenae malvm), onde o mal surgiria como
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penalidade. O mores malvm residira no desvio voluntário da norma de moralidade, que seria
a própria razão nas ações livremente postas, onde o homem se afastaria da retidão apontada
pelo autor da natureza, ou seja, provém ab extra. Quanto ao mau moral ser um pecado,
Avgvstinvs o vê como resultante da má vontade, posto que a boa tivesse dotado o homem
desde sua origem.
Assim, o mau uso da vontade faria do homem um pecador, porquanto a boa vontade,
pela gênese tenderia ao summo bem. Para Avgvstinvs, a realidade apresentaria inúmeras
oportunidades de bens criados e finitos, competindo aos homens avaliá-las, tal que sua
volvntas não subvertesse a ordem hierárquica, ao subordinar a alma ao corpo a incidir na
concupiscência, quando então se daria o mau moral, que imputaria a culpa humana.
Para o Rector, na visão metafísico-ontológica do mal, não existiria mal no cosmos,
apenas graus inferiores de ser em relação a Deus, que coexistem ante sua dependência à
finitude das cousas creadas; entretanto isso não ratifica que seja realmente um mal, dado que
percepcionado a partir da harmonia do todo cosmológico, existe uma ordem que implicita
tudo ser bom. O mal metafísico significa a finitude, a limitação da creatura, sua imperfeição
original, que a torna sujeita ao erro, à falta, ao pecado. Nenhuma creatura poderia comportar
a plenitude do Ser própria do Creador. O professor de dogmática e, um dos teologos mais
destacados em o Vaticano II, Gérard Philips (1899-1972), estudioso de Avgvstinvs, em sua
Dissertation pour le Grade de Maître Agrégé en Théologie de L'université Grégorienne de
Rome, La Raison d'être du Mal d'après saint Augustin, escreveu:
Par mal métaphysique, on entend la limitation inhérente à toutes les choses créées,
soit qu'on les compare à celui qui est infiniment, c'est-à-dire Dieu, soit qu'on les
oppose à ceux qui occupent un degré plus élevé de l'échelle des êtres; mais cette
imperfection ou privation d'une perfection plus haute est commune à tout qui n'est
pas par soi-même et partant ne détient pas l'être dans sa plénitude. Ce n'est donc pas
la privation d'une perfection naturelle, et ce n'est pas à proprement parler un mal. De
la sorte, la créature serait dite mauvaise, non du fait qu'elle est, mais du fait qu'elle
a été créée de rien . De cette limitation obligée de la créature, Augustin ne fait
mention que pour expliquer sa défectibilité260 (m.t.) (PHILIPS, 1927, p. 20).

Ullmann (2010, p.11) cita uma quarta possibilidade apresentada por Plotinvs, que
citava a matéria como o mal absoluto, não a matéria física real e circundante, mas a Korã
que Platão versou no seu diálogo Timeu para designar um receptáculo, um espaço e que
260
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Jacques Derrida em sua desconstrução nomeou de subjéctil261, o locvs de acontecimentos da
distinção radical e ontológica entre o Ser e os seres, que se apresenta entre o sensível e o
inteligível, através do qual tudo passa, mas nada é retido. Segundo Derrida, assim como a
Korã jamais assume as formas dos objectos que lhe adentram, quaisquer interpretações que
se lhe tentem imputar serão vãs; a Korã permanecerá intocável, inatingível, não se deixando
recortar e tampouco esgotar pelas traduções que se lhe fazem. Martin Heidegger se aventurou
por este tema e, concluiu a Korã como uma clareira na qual o ser advém ou tem lugar.
Avgvstinvs se vale de uma passagem bíblica registrada em Timóteo, em suas cinco
primeiras observações, as quais tratam do perigo que incorrem os falsos doutores:
Spiritus autem manifeste dicit quia in novissimis temporibus discedent quidam a
fide adtendentes spiritibus erroris et doctrinis daemoniorum in hypocrisi loquentium
mendacium et cauteriatam habentium suam conscientiam prohibentium nubere
abstinere a cibis, quos Deus creavit ad percipiendum cum gratiarum actione
fidelibus et his qui cognoverunt veritatem quia omnis creatura. Dei bona et nihil
reiciendum quod cum gratiarum actione percipitur sanctificatur enim per verbum
Dei et orationem262 (m.t.) (I Tmt: 4-1.5).

Em Confessionvm consta: « Et quaesivi, quid esset iniquitas, et non inveni
substantiam, sed a summa substantia, te Deo, detortae in infima voluntatis perversitatem
proicientis intima sua et tumescentis foras »263 (m.t.) (DCf, Liber VII - 16. 22).
Avgvstinvs já dectetara essa injunção no Contra Secundinus ao objectar a ideia de
substância para o mal: « Non substantiam, sed inclinationem ad id quod minus est, malvm
esse dicimus »264 (m.t.) (CSc, Liber II – 12).
Esta característica que envolvia o mal manicheísta fez, posteriormente, Avgvstinvs
detectar um problema, mais tarde melhor delineado pelas leis de Isaac Newton (1643-1727),
ou seja, se duas forças opostas conterem a mesma intensidade, a consequente será obliterada
resultando na imobilidade de ambas.

261

O vocábulo subjéctil não pode ser definido por um é, mas por um poder ser. Embora pareça ser um daqueles
neologismos filosóficos muito utilizados pelos teóricos dos anos 60, na verdade este vocábulo é antigo e de
um significado preciso; derivado do latim subjectus, significando o que está alocado abaixo ou embaixo; foi
intensamente utilizado no período renascentista para designar superfícies.
262
Além, o espírito manifesta que em tempos vindouros, alguns irão apostatar da fé, ao atender espíritos
embusteiros e doutrinas diabólicas de hipócritas que mentem e cauterizam a própria consciência ao proibirem
o casamento, bem como se servir de alimentos que Deus gerou para serem ingeridos em ação de graças por
fiéis que reconhecem a verdade. O que Deus criou é bom sem quaisquer reprovações quando se faz seu uso
pela ação de sua graça, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração.
263
Indaguei o que era a iniqüidade, e nela não achei substância, mas a perversão da voluntas que se afasta da
summa substância de vós, óh Deus, o que se anui às cousas ínfimas; voluntas que derrama as suas entranhas e
se intumesce exteriormente.
264
Não substância, mas sim uma inclinação do que tem mais para o que tem menos ser.
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Avgvstinvs, após conversão, investiu fervorosamente contra as alegações
manicheístas de imputação do mal ao casamento, posto que para esta seita toda a procriação
fôsse má. Avgvstinvs insistiu na finalidade geradora do sexo, precisamente em face da
bondade da procriação, que tornaria o casamento algo salutar à humanidade, tanto como os
alimentos que Deus criou, para que fossem ingeridos em ação de graças pelos fiéis que
conhecessem a verdade.
4.7 De Libero Arbitrio et Gratia – Altercatio inter Avgvstinvs et Pelagivs
No prae-medioevo se destaque a cultura que envolvia a Mystica Processiones. As
invasões ao território romano e o temor funéreo, efetivamente causaram no burgo um estado
de permanente angústia, remetendo-o à relação pessoal com o sagrado, que iniciou com o
Édito de Milão no ano de 313 e, culminou no ano de 391 com o Christianismo se sobrepondo
ao paganismo como religião oficial do Estado. Le Goff realça nesse período a suspensão
pela Igreja da ambivalência simbólica:
A Igreja substitui o realismo pagão por um universo de símbolos e de signos. Nega
a essencialidade do homem perante Deus e o além, e impõe novos quadros para a
representação da sociedade. Pode tratar-se de um dualismo elementar: clérigoslaicos, poderosos-humildes. A cultura clerical encobre e elimina a cultura folclórica.
[...] é a separação do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, da magia negra e da
magia branca, sendo o manicheismo propriamente dito evitado apenas pela
omnipotência de Deus (LE GOFF, 1980, pp. 125, 214).

P. Hall Manly, afirma que estes prístinos mistérios não deixaram de existir, mesmo
após o Christianismo:
O grande Pan não deixou de existir, e a Maçonaria é a prova da sua sobrevivência.
Os mistérios pré-christãos assumiram, simplesmente, o simbolismo da nova fé,
perpetuada por meio dos seus símbolos e alegorias nas mesmas verdades possuídas
pelos sábios desde o principio do mundo. Não há, portanto, uma verdadeira
explicação para o caso de símbolos christãos encerrarem em si o que era escondido
pela filosofia pagã. Sem as misteriosas chaves transportadas pelos líderes dos cultos
egípcios, brâname e persa, os portais da Sapiência não poderiam ser abertos
(MANLY, 1486, p. 4).

O caso é que este período de transição foi caracterizado por intensas relações com
o divino, no que gerou uma concussão: de um lado os Pais da Igreja em uma relação vertical,
signatários da mediação entre os homens e Deus, preocupados em nestes assentir a
escatologia christã e, de outro, embora proibida, a prática religiosa pagã em uma relação
horizontal de fetiche, em que a magia se conformava como domínio ideal do sagrado pagão,
porquanto mais se via privada e oculta. Segundo Ariès (2004), tal se mostrava o grande
desafio da Patrística: Quais atitudes deveriam ter, para que as mentes transpusessem do
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sagrado ao sacramento? Como cristianizar crenças intangíveis, porquanto eram domésticas
e íntimas? Como perceber a Deus no próprio coração, pois que a cultura epocal tinha a força
divina como algo exterior ao corpo? Ariès esclarece essa prospecção histórica:
[...] para suscitar o desejo, utilizavam o sangue menstrual, o esperma do homem ou
a urina de ambos os sexos. O princípio era sempre o mesmo: captar as forças vitais
por tudo que emanava do ser vivente, aprisionar o sagrado e aproximar-se de sua
perigosa radiação; essa era finalmente o grande segredo de tais adivinhos, feiticeiros
e mulheres que a noite frequentavam os bosques sagrados e multidões que
realizavam danças ritualísticas, destinadas a provocar a fecundidade e a
prosperidade, assim como buscavam afastar os mortos ou conjurá-los (ARIÈS,
2004, pp. 501, 507).

Essa constatação pode ter levado Hieronymvs, monge austero, teólogo, historiador,
confessor e Doutor da Igreja Christã, a um enrilhamento moral em sua tradução da Bíblia do
hebraico e grego para o latim, a conhecida Vulgata Versio. Sua tradução é considerada fiel
e acurada, embora não servil e literal, na qual o critério foi a compreensibilidade do texto,
ao fazer uso de dois métodos de tradução; o primeiro representado pela hermenêutica de
Alexandria que buscava o sentido espiritual a partir da simbologia-alegórica, de união do
humano com o divino, no que implicava deparar mensagens ocultas sob o texto e, o segundo
representado pela escola dos teólogos de Antioquia na Síria, que distinguia o humano do
divino, atendo-se à interpretação do sentido histórico e literal da narrativa.
A realidade cultuada em Roma afetou Avgvstinvs, que a partir do Sermão da
Montanha, segundo o evangelho de Mathevs, preconizou a soteriologia transversalmente ao
Abditvm Mentis locvs, na convicção da vida eterna à luz da Palavra de Deus como exegese
de salvação, a incidir no fato do homem ser salvo do poder e dos efeitos malignos do pecado:
« [...] tu autem cum orabis intra in cubiculum tuum et cluso ostio tuo ora Patrem tuum in
abscondito et Pater tuus qui videt in abscondito reddet tibi [...] »265 (m.t.) (Mt: 6.6).
Em De moribus Manichaeorum, Avgvstinvs escreveu: « [...] nonne vos estis qui
filios gignere, eo quod animae ligentur in carne, gravius putatis esse peccatum quam ipsvm
concubitum? »266 (m.t.) (DMm, liber II - 18. 65).
Convém recordar as primas influências de Avgvstinvs, tal como a visão dualista dos
manichaeus sobre o casamento procriativo, onde o corpo seria o espaço de atuação do
Dianho e, por extensão o casamento com sua procriação e, o Hortensivs de Cícero, obra de
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Quando orares, entrai em vosso quarto, fechai a porta e ore ao teu Pai em segredo; e este que vê em um
lugar oculto, recompensar-te-á.
266
[...] vos não gerais filhos, ao ponto de para isso ligarem almas ao corpo... seria um grande pecado tanto
quanto a cópula humana?
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cunho moralista, quando já experimentava o incômodo de sua propensão ao pecado e, o
temor da condenação de sua alma. Avgvstinvs, habilmente, não impugnou a mística pagã, ao
contrário, utilizou o vezo para redirecionar seu foco e, limitá-lo à fé em um único Deus, tal
a demudar o locvs de concupiscência da carne, da intimidade profana do domvs cvbicvlvm
civil romanvs para o íntimo do homem, onde sua alma estaria com o próprio Deus: « Tum
in illa grandi rixa interioris domus meae, quam fortiter excitaveram cum anima mea in
cubiculo nostro, corde meo [...] »267 (m.t.) (DCf, Liber XIII – 8.19).
No De Bono Conivgali, Avgvstinvs defende o prazer sexual, desde que buscado com
temperança e racionalidade:
Quod enim est cibus ad salutem hominis, hoc est concubitus ad salutem generis, et
utrumque non est sine delectatione carnali, quae tamen modificata et temperantia
refrenante in usum naturalem redacta libido esse non potest; quod est autem in
sustentanda vita illicitus cibus, hoc estin quaerenda prole fornicarius vel adulterinus
concubitus268 (m.t.) (DBc, Liber I - 16.18).

Nesse interstício, Avgvstinvs se deparou com Pelagivs da Bretanha (350-423),
monge ascético, que se estabelecu em Roma por volta do ano de 405, depois foi para a África
do Norte e a Palestina. Pelagivs escrevera dois livros contemplando matérias sobre o pecado,
De Libero Arbitrio e De Natura et Gratia. De Pelagivs derivou o pelagianismo, conceito
teológico que negava o peccatvm genvs, a corrupção da natureza humana, o servo arbítrio
caracterizado como cativo e, basicamente a necessidade da graça divina para a salvação.
Pelagivs publicara um trabalho no ano de 415, hoje perdido, De natura, no qual
procurou comprovar a sua doutrina de inferências das autoridades na Igreja. Foi inocentado
das acusações sobre heresia pelo Sínodo de Dióspolis na Palestina em 415 d.C. e, absolvido
de todas as acusações de heresia que lhe imputavam, posto considerado ortodoxo e, portador
da verdadeira fé católica, de acordo com os catorze bispos orientais presentes no processo.
Esse fato agravou ainda mais a controvérsia com os pelagianos, já que aproximadamente
quatro anos antes o movimento pelagiano fora condenado como herético por um sínodo
realizado na cidade de Cartago, dando início à polêmica. Se Avgvstinvs e os bispos africanos
desaprovavam os pelagianos tidos como hereges e, o pelagianismo como uma heresia, a
absolvição de Pelagivs no concílio oriental seria um indicativo de possível ruptura no seio
267

Deste modo, no meio desse grande combate que se travava no interior de minha residência interior, no qual
violentamente encetara minha alma em nosso quarto íntimo, meu coração [...].
268
Quanto ao facto de ser alimento para a saúde do homem, a cópula carnal também está para a saúde geral, e
se porventura não for sem deleite carnal, contudo modificada e a temperança refreada em seu uso natural, teria
reduzida a libido o que não é possível; porém, quando surge como alimento para sustentar a vida ilícita, é um
alimento que leva também à descendência por um coito que surge da cópula do adultério.
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da Igreja. Em De Gestis Pelagii, escrita por Avgvstinvs dois anos após o sínodo de Dióspolis,
o Rector tenta aquilatar os procedimentos daquele julgamento para melhor compreender o
processo e a sentença final.
O pelagianismo esteava a salvação como esforço humano, o que dispensaria a
intercessão da graça divina, motivo de concussão com Avgvstinvs, para quem, a salvação do
concupiscente independeria da volvntas, porque a salvação do creado, seria uma prerrogativa
única do Creador. Por seu lado, Pelagivs ensinava que a culpa pelo acto deletérico no qual
Adão e Eva incorreram, não imputaria agravos à progênie, exatamente por ser acto
voluntário do casal, aos quais unicamente recairia a responsabilidade pela acção. De sua
parte, Avgvstinvs admitia que o corpo incidisse sobre a alma para buscar a libertação; para
tanto seguia os passos de Pavlvs, que constrito lamentou em sua epístola aos Romanos, a
concupiscência que o encarcerava: « [...] infelix ego homo quis liberabit me de corpore
mortis huius »269 (m.t.) (Rm: 7.24).
Avgvstinvs deparara a exaltação Pelagiana ao sexo no sentido anelar de deleite, o
que no Christianismo implicaria a concupiscência, unívoco de libertinagem ou lascividade
carnal, enquanto único sentido para a vida e, por conseguinte um pecado. Avgvstinvs o
creditava à concupiscentia carnis não ao bem do casamento, mas à seiva que alimenta
a libido. Portanto, ela não seria um bem procedente especificamente da essência do
matrimônio, mas um mal acidental derivado do peccatvm genvs; uma anarquia da carne,
resultante da volvntas, que faria com que o homem perdesse o controle de si mesmo e de
suas acções corporais.
Influências míticas levaram o peccatvm genvs a fazer parte da doutrina christã, em
um anseio de aclarar a origem do sofrimento e, da existência do mal que assolava o homem,
imputando-o em sua propensão às iniquidades. Esta interpretação não faz parte do Judaísmo,
tampouco do Islamismo, fez-se tão só no Christianismo a partir de um subdesenvolvimento
avgvstiniano, fruto da controvérsia de Avgvstinvs com Pelagivs, a envolver a origem da
imperfeição humana, de seu sofrimento e da existência do mal. Avgvstinvs se fundamentava
na epístola de Pavlvs aos Romanos: « [...] propterea sicut per unum hominem in hunc
mundum peccatum intravit et per peccatum mors et ita in omnes homines mors pertransiit in
quo omnes peccaverunt »270 (m.t.) (Rm: V-12.21).
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Homem infeliz que sou! Quem me livrará deste corpo que me acarretará a morte.
[...] por um único homem o pecado adentrou o mundo, e com ele a morte que hereditariamente trespassou
a todo o gênero humano; assim, porque todos pecaram...
270
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O óbice entre Avgvstinvs e Pelagivs quanto à concupiscência, alude aos pelagianos
que sustentavam ser ela um bem natural, somente má em seu excesso, enquanto Avgvstinvs
afirmava que em si ela já seria uma enfermidade à luz da imperfeição da prima creação, o
que levaria à generalização da desordem humana, a perseguir a humanidade em decorrência
do pecado de origem. O pelagianismo propagava uma teologia que denegava o peccatvm
genvs, a natureza humana corrompida, o servo arbítrio271 e a indulgência da graça
divina para a salvação. Pelagivs defendia a ideia de que pela liberdade, o homem redimiria
a si próprio e, que o pecado de Adão não seria hereditário, do que faria desnecessário o
baptismo das crianças e, afirmava que o homem seria livre e responsável pelos seus actos,
por isso poderia se isentar do pecado, tornando-se a imagem de Deus. Pelagivs se
fundamentava no fato dos homens resistirem por sua própria volvntas, sem quaisquer
inferências do Creador e à necessidade de pertença a Ele, pois que todo homem seria
absolutamente responsável para buscar a salvação por si mesmo, dado nascer moralmente
neutro e, competente para buscar sua remissão se assim o desejasse, o que franquearia a
indução da graça divina; negava, pois quaisquer incidências hereditárias do pecado adâmico
à humanidade.
Pelagivs para refutar as doutrinas de Avgvstinvs escreveu uma crítica às epístolas
paulinas, na qual sua posição teológica se fez dentro do conceito monergista, que na teologia
christã implica o Espírito Santo isoladamente atuar no ser humano e propiciar a sua
conversão, concepção desenvolvida de forma mais ampla por seu principal discípulo
Celestivs. Segundo o monergismo a santificação advém inteiramente de Deus, através do
conceito da graça arrebatadora e, a graça estaria no homem desde o seu nascimento, portanto
a salvação emanaria de Deus, mas Este não deliberaria condições libertárias em sua
utilização, no que se oporia ao sinergismo, doutrina segundo a qual o homem, apesar do
peccatvm genvs, conservaria o livre-arbítrio na busca de sua salvação e na obtenção da graça
divina.
Pelagivs chegou à publicação de Confessionvm de Avgvstinvs e, a sua afirmação
que nenhum homem seria continente na retenção da moral, a não ser que Deus lha
concedesse em oblação; na obra, Avgvstinvs é incessante nesta argumentação, em especial a
que trata do ascensio ad veritam transverse Dei medicina, in quaestio de natura mali:
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Arbítrio escravizado e cativo.
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Tu vero, Domine, in aeternum manes et non in aeternum irasceris nobis quoniam
miseratus es terram et cinerem, et placuit in conspectu tuo reformare deformia mea.
Et stimulis internis agitabas me, ut impatiens essem, donec mihi per interiorem
aspectum certus esses. Et residebat tumor meus ex occulta manu medicinae tuae
aciesque conturbata et contenebrata mentis meae acri collyrio salubrium dolorum de
die in diem sanabatur272 (m.t.) (DCf, Liber VII - 8.12).

A pressuposição pelagiana a respeito do peccatvm genvs, do livre-arbítrio e da graça
divina, já era no seio da Igreja, um assunto recorrente e conflitante antes mesmo de
Avgvstinvs, que distendia de Pelagivs em alguns aspectos, posto que o monge entendesse
que o libero arbitrio seria a única causa do pecado, tanto no homem adâmico quanto nos que
o sucedera. Essa distensão teve início quando Pelagivs assomou a Roma e, na rigidez de seus
princípios percebeu que muitos christãos viviam de forma impudente e, indiferentes à
candura moral dos dogmas da igreja. Avgvstinvs defendia o conceito de que o peccatvm
genvs de Adão teria sido herdado por toda a humanidade e, mesmo que o homem trouxesse
em si a liberdade de escolha, estaria cativo ao pecado, pensamento que gerou grande
controvérsia com Pelagivs, combatido arduamente pela vileza da retórica avgvstiniana
Pelagivs arrazoava que se os christãos acreditassem não poderem ser continentes, seria
natural que perpetrassem incontinências, por isso em De Natura argumentou que os homens
poderiam viver sem pecar se utilizassem seus dons naturais.
Na polêmica antipelagiana, Avgvstinvs teria acentuado o pessimismo paulino;
entretanto, a tese que Jonas (2010) propõe em diversos momentos do texto da obra Problemi
di Libertà, que esse christianismo avgvstiniano encontrou resistências mesmo dentro da
Igreja; seria nescio até mesmo do próprio Christo: “Os sermões e as célebres palavras do
Senhor não formam, em si, a doutrina da Igreja. A doutrina da Igreja diz respeito
ao papel desse Jesus, concebido como o Christo que veio para a salvação do homem”
(JONAS, 2010, pp. 130 e 131).
Pelagivs fora criticado ferinamente por Hieronymvs, o mentor da Vulgata Versio,
que teceu suas críticas ao caracterizar o pelagianismo de a Heresia de Pitágoras, clara
referência ao paganismo que se atinha à convicção de que os homens teriam em si a
competência em se salvar. No entanto, com Avgvstinvs ainda manteve alguma sinonímia;
ambos entendiam que a infinitude de Deus seria limitada pelo mal e, a solução estaria no
272

Tu Senhor, é verdadeiramente o eterno bom Deus, e não eternamente aquele que se ira contra nós, porque é
compadecido daquilo que se transforma em pó da terra, e se compraz no sentido de reformar minhas
deformidades interiores. E, me impeliu com estímulos internos para não ser inquieto, até que por uma visão
interior se mostrou uma certeza. E, minha intumescência não mais se assenta oculta em face de tuas mãos
medicinais, que penetra e cobre vivamente as trevas da perturbação de minha mente, tal qual um colírio salutar
das dores do dia a dia.
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princípio de Deus como o summo Bem, ao prover ao homem o libero arbitrio da Volvntas.
Para os pelagianos a voluntariedade poderia ser fator de incidência quanto da libertação do
pecado, porque não seria nata, não estaria entranhada na natureza humana, apenas em sua
volvntas. A controvérsia girava, precipuamente, em torno do modo como Deus opera a sua
graça. Os opositores de Pelagivs e de seus adictos, inspirados por Avgvstinvs acusaram o
pelagianismo de inúmeras heresias:
• Denegar o peccatvm genvs;
• Denegar a graça de Deus como essencial para a salvação do homem;
• Acastelar a ideia de que o Homem possuiria em si, a capacidade de decidir

o seu devir através de seu livre-arbítrio e, assim independeria
da graça divina;
Divulgar a ideia de que Adão foi criado mortal e teria morrido mesmo que
não cometesse pecado;
Divulgar que não seria por causa da morte e do pecado de Adão que todo
homem de igual modo pereceria;
Acreditar que o pecado de Adão tivesse afetado apenas a ele próprio e, não
a todos os homens;
Admitir que o pecado de Adão não é hereditário, o que tornaria
desnecessário o baptismo das crianças;
Admitir que crianças recém-nascidas estivesse no mesmo estado em que
se encontrava Adão antes de sua decaída;
O fato de a lei natural eo evangelho, também proporcionar o Reino do Céu;
Admitir que mesmo antes da vinda de Christo, existiriam homens bons e
completamente isentos de pecados;
A admissão de que através da plena liberdade, o homem redime a si
próprio, posto seja responsável por seus actos;
Aceitar que o homem pode estar "isento do pecado" e assim se tornar a
imagem de Deus.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para Pelagivs, o homem teria na sua volvntas a capacidade de tomar decisões, o que
lhe permitiria fazer escolhas como ser salvo ou não, independentemente da verve divina,
enquanto que para Avgvstinvs todo ser humano estaria encarcerado em seus pecados, posto
seu livre arbítrio ser derivado de mananciais pecaminosos, portanto fenecido
espiritualmente, pelo que careceria categoricamente da acção da graca de Deus para se
salvar, condição sine qua non da doutrina da predestinação, como registrou em De
Correptione et Gratia:
Ac per hoc nec de ipsa perseverantia boni voluit Deus sanctos suos in viribus suis,
sed in ipso gloriari: qui eis non solum dat adiutorium quale primo homini dedit, sine
quo non possint perseverare si velint; sed in eis etiam, operatur et velle: ut quoniam
non perseverabunt, nisi et possint et velint, perseverandi eis et possibilitas et
volvntas divinae gratiae largitate donetur273 (m.t.) (DCg, Liber I, 12. 38).
273

De outra forma neste a perseverança aos homens não é a mesma que Deus dispôs aos santos, mas sim a
própria gloria, que não consiste em apenas favorecer aquele primo homem (Adão) só, que não se perseverou
senão ao se cobrir, pois em si desejou e agiu, o que de qual maneira não perseverou, a não ser perseverando
quando se cobriu. Isto significa a possibilidade da vontade divina em presentear liberalmente a graça dada.
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A resposta de Avgvstinvs aos pelagianos aclara concepções distintas para os termos
latinos: libertas e libero arbítrio; o primeiro indicaria o estofo da desobrigação de quaisquer
conjunturas e, o segundo surgiria da indigência de opção, de onde emergiria a
responsabilidade pela acção cogente, na forma como retrata Lavelle:
L’identification de l’être et de l’acte nous permettra de définir notre être propre
par la liberté. Nous créons notre personne spirituelle comme Dieu crée le monde.
Mais il faut que nous fassions partie du monde comme une chose avant de pouvoir
nous unir à Dieu par un libre choix. L’acte pur ne comporte aucun choix ; mais il
rend possibles tous les choix chez un sujet qui, participant à sa nature, peut
s’attacher, par un consentement qui fonde sa personne même, au principe
intérieur qui l’anime et le fait être, ou bien s’abandonner à la nécessité par
laquelle l’ensemble de tous les êtres finis, déterminés par leurs bornes mutuelles,
exprime encore la suffisance de l’être pur 274 (m.t.) (LAVELLE, 1947, p. 48).

O diácono e sectário Paulinus Mediolanensis, em carta aberta, acusou Celestius,
discípulo de Pelagivs, de seis erros doutrinários: Adão foi gerado mortal, posto tivesse
falecido independente de ter pecado ou não; o pecado de Adão corrompeu sómente a ele e
não a humanidade; os recém-nascidos estão na mesma condição de Adão antes de sua queda;
os homens não morrem em face da morte de Adão, tampouco revivem a partir da ressurreição
de Christo; a lei, tanto quanto o Evangelho, conduz ao reino dos céus; mesmo antes da vinda
do filho de Deus, existiam homens probos. Pelagivs defendia que o pecado alheio à natureza
humana envolveria tão somente uma questão meritocrática, em um rebate a Avgvstinvs que
acentuava a gratia como o dom de Deus facultado ao homem, que reduzido à plena liberdade
poderia decair em face de suas limitações e, não conseguiria se salvar por si, por isso o
imperativo da graça e da salvação de Deus. Para Avgvstinvs o homem teria verdades em si,
das quais seria impossível duvidar contanto que a própria dúvida atestasse essas verdades:
Ag. - Quare prius abs te quaero, ut de manifestissimis capiamus exordium; utrum tu
ipse sis. An fortasse tu metuis, ne in hac interrogatione fallaris, cum utique si non
esses, falli omnino non posses?
Ev. - Perge potius ad caetera.
Aug. - Ergo quoniam manifestum est esse te, nec tibi aliter manifestum esset, nisi
viveres, id quoque manifestum est, vivere te: intellegisne ista duo esse verissima?
Ergo, ut ea potissimum auctoritate utamur, quae nobis carissima est, cum ait Pavlvs
apostolus: « Non erat in Christo est et non, sed est in illo erat »275 (m.t.) (DLa, Liber
II - 3.7).
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A identificação do ser e do agir nos permitirá definir nossa própria existência através da liberdade. Nós
criamos nossa pessoa espiritual como Deus creou o mundo. Mas é necessário que façamos parte do mundo
como algo antes de nos unir a Deus pela livre escolha. O acto puro não comporta uma escolha, mas torna
possível todas as escolhas de um sujeito que, ao participar de sua natureza, pode se juntar por um consentimento
que funda seu si-mesmo a um princípio interior que o anime e o faça existir, ou melhor que possa ter atendidas
aquelas necessidades de todos os seres finitos, determinados por seus limites recíprocos, expressas na
suficiência do ser puro.
275
Ag. – Pois, para compartilharmos dessa verdade evidente, primeiramente eu te preguntaria se existes?
Talvez temas ser vítima de engano ao responder essa questão? Contudo não se enganaria de forma alguma, se
não existisse.
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No ano de 417 Pelagivs foi excomungado pelo Papa Inocêncio I, e seus conceitos
foram condenados em uma série de concílios da Igreja. No entanto, a sua teologia encontrou
sufrágio em áreas do norte da África, Itália, sul da França e Grã-Bretanha e, as questões que
envolviam a liberdade humana e a graça divina, permaneceram como temas centrais de
debate ao longo de toda a história da teologia christã do século V, o que suscita questões
como: os bispos orientais poderiam ser considerados favoráveis às ideias pelagianas uma
vez que inocentaram Pelagivs? O que poderia ser tomado como ortodoxia e como heresia
em termos de doutrina e de identidade christã no início do século V? Os christãos seguidores
de Pelagivs se aproveitaram da absolvição do asceta perante a Ecclesiae Oriental, para
legitimar as ideias acerca da natureza humana perfeita e isenta do peccatvm genvs, assim
como acerca do livre arbítrio da vontade humana independente da graça de Christo.
As ideias de Pelagivs foram intensamente refutadas por Avgvstinvs numa série de
tratados que se tornaram conhecidos como Escritos Antipelagianos, em especial a que trata
do cogito si enim fallor, sum, retratada na Trilogia composta por Soliloquiorvm, De Trinitate
e, notadamente em De Civitate Dei: « [...] Nulla in his veris Academicorum argumenta
formido dicentium: Quid si falleris? Si enim fallor, sum ! Nam qui non est, utique nec falli
potest; ac per hoc sum, si fallor. Quia ergo sum si fallor, quomodo esse me fallor, quando
certum est me esse, si fallor? »276 (g.m.) (m.t.) (DCd Liber XI - 26).
Outras obras de contestação pelagiana advieram de Avgvstinvs, como
Confessionvm e as abrolhadas marcadamente em Expositio Quarumdam Propositionum ex
Epistola ad Romanos e Contra Epistolam Manichaei quam Vocant Fundamenti.
Para a Igreja africana, o pelagianismo seria heresia precisamente ao negar a
corrupção da natureza humana a partir do incidente adâmico e, por isso tomava o homem
plenamente capaz de alcançar a salvação e a perfeição por sua própria volvntas, desprezando
a graça divina como única condição possível para a salvação humana, o que faria vã o
sofrimento de Christo na cruz, símbolo máximo do Christianismo epocal. Para o Avgvstinvs
se a vontade abdica daquilo acima de si, ao se voltar para o que está abaixo se faz má, não

Ev. – Seria melhor passares adiante às demais questões.
Ag. – Visto ser evidente que existes e, disso não poderias ter certeza mais manifesta caso não vivesses, assim
também seria evidente que vives. Compreenderias que aqui existem duas realidades absolutamente
verdadeiras?
276
[...] De modo nenhum tais verdades desafiam o argumento dos acadêmicos que ensinam: E se te enganas?
Se me engano, existo! Porque quem não existe não pode se enganar; e, me enganando existo. E se existo, me
engano, mas como me engano, quando é certo que existo ao me enganar?
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porque fosse má a cousa para a qual ela se volta, mas porque o mal consiste no próprio acto
de escolha de um bem inferior:
Quia ergo ad peccatores sanandos venit, sanat utique peccata confessos, sanat
poenitentes; neminem autem poenitet cum alius peccavit; sed si est poenitentia iusta
et verax, unde et ipse Dominus dicit: Non veni vocare iustos, sed peccatores in
poenitentiam; ipsa poenitentia indicat non alienae esse naturae, sed voluntatis
nostrae, si quid forte peccamus277 (m.t.) (CFc, Liber II - 8).

As derivações de teorias de Avgvstinvs mostram que ele se fez autocrata irrestrito
de inúmeras elucidações em teses, como a que envolvia a creação do mundo a partir do nada,
do peccatvm genvs do homem e, da insubstancialidade do mal. Para Avgvstinvs poder-se-ia
apenas afastar-se do bem, viandando na hierarquia de um grau superior para um inferior,
dado que todas as creações são boas; preconizara que a filosofia auxiliaria a compreensão de
passagens obscuras das Sagradas Escrituras, auxiliando a fé christã no que antecipou a tese
ontológica da existência de Deus de Anselmo de Cantuária, conhecido também
como Anselmo de Aosta, tal poder se afirmar que a filosofia seria serva da teologia: « […]
et ait faciamus hominem ad imaginem et similitudinem mostram [...] »278 (m.t.) (Gn: 1.26).
O Pelagianismo foi condenado oficialmente pela Igreja antiga como uma heresia,
nos concílios de Cartago (418), de Éfeso (431) e finalmente no Segundo Concílio de Orange
II (529) no qual condenou incluso os juízos semi-pelagianos. A partir de então a Ecclesiae
Ocidental tornou-se oficialmente avgvstiniana em seu entendimento da doutrina da graça,
embora essa oficialidade tivesse permanecido um tanto distante da realidade dos clérigos e
igrejas locais. A querela entre Avgvstinvs e Pelagivs entravou a igreja christã durante mais
de cem anos e jazeu nos séculos subsequentes, sob formas outras correlatas. Merece
destaque, sobretudo os semi-pelagianos, na figura de Johannes Eremita Cassianvs (360-433
d.C), teólogo christão do período patrístico, monge de Marselha e fundador do monasticismo
ocidental, considerado um dos padres do deserto e líder dessa heresia, que buscava um elo
crível entre o Pelagianismo que denegava o peccatvm genvs e os dogmas abraçados por
Avgvstinvs. Cassianvs foi o responsável pela divulgação dos ensinamentos dos monges do
Egito no ocidente, e pelo monasticismo que unia o convívio no cœnobivm com o asceticismo
christão. O mosteiro de Marselha foi basilar na oposição à teoria monergística defendida por
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Logo que os pecadores veem abrandados de alguma forma os seus pecados confessos, eles estão sanados
penitencialmente; por outro lado, ninguém se penitencia com outros que também pecaram; mas se for uma
penitência justa será verdadeira, donde que o próprio Senhor proferiu: Não vos chamai justos, mas pecadores
em penitência; a própria penitência indica não um afastamento natural do ser, mas a sua resoluta vontade por
aquilo pelo qual peca.
278
Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança [...].
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Avgvstinvs, que apregoava o ser humano como corrompido em sua natureza, o que o faria
jamais se inclinar ao Creador. Para Cassianvs os homens seriam capazes de se voltarem ao
Creador independente deste verter ou não a sua graça sobre eles, mesmo in mores depravati
volvntas ainda seria possível o acto salvítico, mesmo que talvez escasso.
No Semipelagianismo ainda se destaque Jacobvs Arminivs (1560-1609) que
derivou do pelagianismo a sua teologia conhecida como Arminianismo, escola soteriológica,
uma doutrina da salvação da humanidade por Christo, de onde derivou à Irmandade
Remonstrante, fundada em 1617 por teólogos dos Países Baixos, os quais deram
continuidade à teologia de Arminivs.
Outro destaque se tem no século XVI, na Alemanha com o monge avgvstiniano
Martin Luther, mais conhecido por Lutero, propulsor da Reforma Protestante279, ao declarar
que o sexo entre homem e mulher, dentro do casamento, não seria pecaminoso, mas sim uma
dádiva do Creador. Para Lutero, seria a fé dos homens em Deus a trazer o perdão pelos
pecados e concomitante a salvação, e não as boas ações ou o arrependimento pelas más
ações. Em relação a outros males, questiona: “Se Deus quer mesmo a minha salvação, por
que permite o poder do mal em mim e a minha volta?” (ESTRADA, 2004, p. 191).
A Doutrina christiana da Graça refere um conceito teológico, que prediz a salvação
do homem proceder de Deus, independente do concurso do homem. Como afirma Sartre, o
homem é um ser para a morte, incluso em uma vida na qual não tem nenhum poder sobre
ela; nele nada é de bom, mesmo que se lhe reste quaisquer vestígios da imagem deídica que
lhe permita fazer alguma escolha se animado espiritualmente. O ponto de discórdia desta
doutrina, implica que a salvação seria concedida pelo Creador gratuitamente e,
independentemente de méritos humanos para obtê-la. Imperiosamente é Deus quem adota a
ação salvítica do homem, no que faz dispensável o purgatório. A Salvação é, pois, um dom
concedido por Deus transversalmente à fé em Christo, da qual se prega ser a única e absoluta
via à eternidade. Esse conceito lembra Albert Einstein, para quem "Deus não jogaria dados
com o universo". O Christianismo romano criou múltiplos sacramentos que operam a graça,
mas o de aporte fundamental é o Crvor Dei em seu poder de abluir as mazelas dos homens
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Reforma Protestante teve como origem primevo uma repulsa à prática de simonia (venda de favores divinos,
bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, cousas sagradas, perdões, objectos
ungidos, etc., em troca de dinheiro. Ainda, refere-se ainda à indignação ao acto de pagar por sacramentos e
cargos eclesiásticos ou posições na hierarquia da igreja. Etimologicamente a palavra provém de Simão Mago,
personagem referido nos Actos dos Apóstolos (8, 18-19), que tentou comprar do apóstolo Petrus, o poder de
transmitir pela imposição das mãos o Espírito Santo ou de efetuar milagres), o que teria levado Martinho Lutero
a escrever as suas 95 Teses em protesto contra este hábito secular e, a se insurgir contra a autoridade de Roma.
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in terrae vivus, não obstante as reivindicações de pelagianos e remonstrantes que pregavam
a possibilidade do homem por si só concorrer com a sua salvação.
A Contrarreforma do ano de 1545 implicou à plenitude Solvm Gratia Dei e Solvm
Fide, prelevando-as a partir de inúmeras passagens da Sagrada Escritura. A teoria da
predestinação da graça versus o livre arbítrio data de há muito e, passa por inúmersa
interpretações. De abertura consta que Deus já tenha de princípio escolhido aqueles que
seriam salvos e, fora estes ninguém mais será salvo, independente de sua condição terrena;
se alguém será salvo ou não é uma incógnita. Portanto Deus não seria meritocrático e
ocuparia o centro do processo salvídico o que implica a ausência de autonomia no homem;
ao ser humano restaria viver condignamente na constante busca pela temperança, tal como
se escolhido seria.
James Wetzel (2000) critica Avgvstinvs e sua firme convicção de que a vida só
poderia ser inteiramente redimida em Deus, no entanto a qualidade dessa vida e, o que dela
se poderia esperar o rector não aclara; conclui que esta premissa avgvstiniana da graça
declina em uma ambiguidade, dado que não existindo lógica na justiça da moção divina para
imputar a graça apenas a alguns, independente de sua condição de vida vivida, existiria um
mistério imperscrutável neste processo eleitoral (WETZEL, 2000, p. 129).
Como saber a priori os que foram escolhidos e os que foram rejeitados? Não se
sabe! Na summa bondade de Deus seria possível admitir que ele escolheria alguns antes
mesmo de conhecer seu comprometimento com as cousas deste mundo? Pensar que Ele
escolheria alguns implica que outros Ele condenaria ao tártaro! Seria então possível que o
apóstolo tivesse faltado com a palavra: « aperiens autem Petrvs os dixit in veritate conperi
quoniam non est personarum acceptor Deus »280 (m.t.) (At: 10. 34).
4.8 Avgvstinianvs Incarnatvm Cogito
Em Avgvstinvs o ego é existencial e não filosófico ou abstraído; é um ego
confessional de uma vida vivida, na forma como o rector expõe tanto em Soliloquiorvm
quanto em Confessionvm, enquanto que o ego cartesiano é filosófico. De princípio é cogente
esclarecer que Soliloquiorvm contradiz quaisquer tentativas de projecção à transcendência,
a não ser que no alter tenhamos o próprio summo Creador:

280

Petrus tomou da palavra e disse: “reconheço que Deus não faz distinção de pessoas”.

143
O conhecimento de si não se dá tanto por intuição, quanto por reflexão e na dilação
temporal; a realização de si (incremento da ipseidade) só pode acontecer no
acolhimento da alteridade. O sujeito é, pois, expressão de si, ao ser mediação entre
o dado e a forma. A autorealização do homem é uma identificação com o seu outro,
ora na imanência do sujeito (vida teórica), ora na transcendência do objecto (vida
prática). Porque os conteúdos da realização antropológica, desde a apreensão
cognitiva mais simples até à vida espiritualmente mais densa, vêm de fora (ab alio);
a nossa essência é finita e encarnada (TEIXEIRA, 2004, cc).

Em Soliloquiorvm, do estranhamento de si e de sua duplicação interior, decorre o
problema da inscrição do outro em si, como o modo de construção da identidade advocado
por Ricœur, quando se associa o modo particular de Avgvstinvs de conceituar a ideia de
morada, como o local mais íntimo do homem e aonde ele encontraria a real felicidade; por
isso o rector é acatado como o Mestre da Interioridade na filosofia da introspecção. Gareth
Matthews (2007) afirma existir muito mais sobre o ego sum em Avgvstinvs:
Avgvstinvs pensa ter encontrado outra espécie de analogia para iluminar a tríade da
unicidade com Deus. Desta vez, sua trindade é formada por três verdades: Eu sou,
Eu sei que sou e Eu gosto de ser e de saber que sou; cada qual distinta das outras
duas, mas nenhuma apartada das outras (MATTHEWS, 2007, p.63).

O eixo da obra Horror Metaphysicus de Leszek Kolakowski se mantém sobre dois
polos: o cógito em Avgvstinvs “fallor ergo sum” e, em Renatvs Cartesivs281, “cogito, ergo
sum”. embora sobre este último recaiam suas maiores notas. O Absolutus e o ego ou o
Cogito, pautados como sustentáculos, a defender o significado da noção do vocábulo latino
ex-sistentia, com o significado de sair de; Absolutus indica desde que desunido, para
Kolakowski a forma perfeita, não contaminada por nenhuma realidade inferior e que termina
em um vazio e, o ego ou o conceber pelo pensamento, que parece ter o mesmo destino.
Antecedendo à Mathesis Universalis de Descartes, Avgvstinvs estendera seu egocogito-cogitatum às investigações de sua consciência primeira, ao consagrar o diálogo entre
o si vivente e o si pensante, a consciência que vivia e pensava, para interpretar sua existência:
Quia homo plerumque etiam sibi ipsi ignotus est: quid ferat, quidve non ferat,
ignorat; et aliquando praesumit se ferre quod non potest, et aliquando desperat se
posse ferre quod potest: accedit tentatio quasi interrogatio, et invenitur homo a
seipso [...]282 (m.t.) (DEp, Libre I - 55.2).

Christoph Horn, em que pese inúmeras interpretações teóricas sobre semelhanças e
dessemelhanças no cogito de ambos, comenta: “Na base de uma interpretação
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René du Perron Descartes
O homem frequentemente é um desconhecido para si-mesmo e não sabe o que pode ou não suportar. Por
vezes presume que é capaz de suportar aquilo que não pode, e por outras perde o ânimo de suportar aquilo que
a ele é possível suster. O homem se acessa ao se interrogar e assim encontra a si-mesmo.
282
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transcendental, é possível ver, como acredito, o cogito, em Avgvstinvs e em Descartes, como
estreitamente assemelhados em termos de conteúdo [...]” (HORN, 2008, p. 41). Kolakowski
ao abordar o cógito enquanto um Ego Qvasi Absolvtvs, antecipou:
Não podemos retornar a pré-cultural, pré-linguistica, pré-história, que seria o mesmo
que dizer pré-humana, uma inocência cognitiva e ainda continuar a usar nosso
idioma filosófico para descrevê-la. Mas o cógito, através de seus defensores e
críticos simpatizantes, mudou a rota da história intelectual. Certamente, no tempo
de Descartes o homem introspectivo era um dogma bem estabelecido de escrita
religiosa e mística. Foi reforçado pela teologia da fé de Lutero e por muitos profetas
do mundo introspetrivo que o seguiram e se rebelaram contra ele. Ainda, ao invés
de reinvindicar subjetividade irredutível, esta tendência deveria esmagá-lo. Tomou
e radicalizou o ataque avgvstiniano ao autodesejo como a semente do mal
(KOLAKOWSKI, 1988, p. 73).

Segundo Kolakowski (1988), Descartes tinha ciência do fato de que, o único modo
de alcançar o Ser Absoluto seria através da experiência da fragilidade do mundo:
É necessário frisarmos que, para Descartes, não é somente a fragilidade do mundo
a premissa indispensável para nosso conhecimento do Absoluto, mas minha própria
fragilidade também e, não a incerteza de minha existência, é claro, mas a pobreza
de meus poderes cognitivos; eu conheço o Ser perfeito pelo fato de que o idealizo
em minha mente e minha mente, sendo imperfeita, nunca seria capaz de idealizá-lo
utilizando seus próprios recursos. [...] conhecemos o absoluto graças ao
conhecimento de nossa própria fragilidade e da fragilidade do mundo; percebemos
imediatamente que, embora reduzida, esta noção é aplicável a aproximadamente
todas as tentativas de suavizar intelectualmente a realidade final. O argumento
ontológico, segundo a versão cartesiana se refere diretamente à distinção entre o Ser
eventual e o necessário (KOLAKOWSKI, 1988, p. 23).

Em Kolakowski (1988), o ego cartesiano seria um tipo de buraco negro, que sugaria
qualquer cousa, exceto o alter-ego e, nada dele poderia escapar! Para Kolakowski o ego
cartesiano é na verdade absoluto posto ser único e exclusivo o tempo todo, restritamente e
refletidamente do sujeito, que poderá coafirmar aquilo que o Creador dissera a Moisés: Ego
sum qui Sum, na forma como afirmava Eckhart de Hochheim (1260-1328), conhecido como
Mestre Eckhart, esse ego seria a puritas essendi, a pura realidade porque em todo o momento
é tudo o que pode ser e, do qual nada pode ser negado, assim se constituindo como a
expressão máxima da negatio negationis. Essa consequência não foi alvitrada por Descartes,
posto ele não fizesse quaisquer alusões à dimensão temporal, a qual ele considerava apenas
enquanto uma cadeia de eventos físicos e não como uma forma de vida do espírito.
Em Kolakowski, o ego é o contraponto do Único neoplatônico, pois se caracteriza
pela mobilidade no armazenamento contínuo da memória elástica a vaguear tanto pelo
passado real, quanto pela presentidade dos eventos e, ainda se aventurar na imaginação do
futuro, o que o distingue do tempo neoplatônico que torna a autoidentidade impossível:
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Sendo autoidêntico como o Absoluto, o ego é, como o Absoluto, embora por razões
opostas, único e necessário. É único no sentido de que nunca poderá, em contraste
com todas as outras entidades empíricas, ser entendido como um exemplar de uma
natureza, como algo de onde dois ou mais exemplos podem se classificar sob um
conceito geral, assim como enfatizara Kirkegaard, não existe conceito para ego. Ao
ser acessível somente a mim mesmo, o ego não possui conteúdo para ser devidido
com nada mais e consequentemente a nenhum meio conceitual de produzir um
conceito universal que poderia englobar a mim juntamente com o alter-ego. O
Absoluto é único porque é infinito, ilimitável, impassivo e eterno, eu sou único
porque sou o próprio limite, a pura temporalidade. Eu sou necessário não pela ideia
que tenho de mim mesmo ou pelo fato de eu ter uma origem, mas porque sendo
conhecível somente a mim mesmo, sou incapaz de conceber a minha ausência ou a
causa que me trouxe à existência (KOLAKOWSKI, 1988, p. 74,75).

Kolakowski (1988) complementa seu pensamento a partir da razão prática de Kant,
onde este filósofo postula Deus como o bem supremo, porque a lei moral não fornece terreno
para uma conecção entre a moral e a felicidade:
[...] temos que aceitar a presença necessária de Deus, de acordo com Kant, porque
existe um espaço empiricamente intransponível entre o nosso desejo de felicidade e,
as regras racionais da moral que nos compromete; se estes dois fatores coincidirem
será apenas por acaso (KOLAKOWSKI, 1988, p. 23).

A existência em Avgvstinvs implica, necessariamente, à creatura a processão das
seminatum rationes advindas do Creador, quando o “eu existo” se faz verdade cabal do
conhecimento interno do homem, que o rector assumiu em seu Abditvm Mentis, como
princípio de sua ascensão ao “eu sei que sei que existo”. Portanto, como afirma Ernst
Tugendhat, essa é uma linguagem proposicional, porque o eu se põe como locvs do Ego:
“[...] o eu-mesmo contém o falante, o pensante, o judicante e o reflexante” (TUGENDHAT,
2013, p. 64).
Avgvstinvs, em De civitate Dei principia com: “eu penso, posso errar, posso me
enganar, mas não posso duvidar de que existo e, se me engano é porque existo, já que só
existindo eu poderia me enganar e, disso não posso duvidar, precisamente, porque é evidente
a minha realidade pensante”; destarte Avgvstinvs apela à evidência do conhecimento. No
diálogo com o seu alter-ego em Sollioquorvm, propõe-lhe adentrar a si e refletir; portanto,
pensar e saber que pensa, seria o fundamento da existência humana, dado que ninguém
poderia pensar se vivo não estivesse, tal a se assenhorear de si e escolher seu caminho,
pensamento que mais tarde originou outra de suas grandes obras, De Libero Arbitrio. Não
por acaso que em latim, o aforismo nosce te ipsvm, também fosse conhecido pela
admoestação temet nosce283:
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Acaso se conheça ou tema se conhecer.
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AA. - Tu qui vis te nosse, scis esse te?
AE. - Scio.
AA. - Unde scis?
AE. - Nescio.
AA. - Simplicem te sentis, anne multiplicem?
AE. - Nescio.
AA. - Moveri te scis?
AE. - Nescio.
AA. - Cogitare te scis?
AE. - Scio.
AA. - Ergo verum est cogitare te.
AE. - Verum.
AA. - Iam video totum quod cupis. Nam, quoniam neminem scientia miserum esse
credis, ex quo probabile est ut intellegentia efficiat beatum; beatus autem nemo nisi
vivens, et nemo vivit qui non est: esse vis, vivere et intellegere; sed esse ut vivas,
vivere ut intellegas. Ergo esse te scis, vivere te scis, intellegere te scis. Sed utrum
ista semper futura sint, an nihil horum futurum sit, an maneat aliquid semper, et
aliquid intercidat, an minui et augeri haec possint, cum omnia mansura sint, nosse
vis284 (m.t.) (SLq Liber II - 1. 1).

Do acervo literário de Avgvstinvs faz jus a que trata do cogito avgvstiniano: fallor
ergo sum, episódio que se constitue do marco de partida do mecanismo que depara o
entendimento da estrutura dialectica em Confessionvm, principalmente no livro X, um dos
centrais deste opus augustinianum, que simultaneamente revela o inacabamento e a angustia
do cor inquietum de Avgvstinvs, o drama do homo viator à procura de si-mesmo, cuja fé não
aparece como experiência imediata, senão articulada em uma elocução implícita no
interpretar a si-mesmo através da razão, concomitante interpretar o mundo de seu tempo e
espaço. Avgvstinvs reitera ao Creador: « Volo eam facere in corde meo coram te in
confessione, in stilo autem meo coram multis testibus »285 (m.t.) (DCf, Liber X – 1.1).

AE – Tu que desejas se conhecer, tens consciência de tua existência?
AA – Sim, tenho!
AE – E de onde vem este conhecimento?
AA – Não sei!
AE – Conhece-te como um ser simples ou composto?
AA – Não sei!
AE – Saberias o que te move?
AA – Não sei!
AE – Tens consciência de que pensa?
AA – Sim!
AE – Então o teu pensar é uma verdade!
AA – Certamente!
AE – Veja bem para onde vais! Ao pensar que nada é desdito pelo conhecimento, provavelmente concluirás
que o entendimento se constitui na bem-aventurança. Mas, somente é bem-aventurado aquele que vive, e nada
vive se não existir. Estás querendo ser, viver, entender e existir para viver, e viver para entender. Logo tens
consciência que existe, sabes que vive, sabes que entende. Talvez queiras alargar teu conhecimento e
comprovar se estas cousas vão sobreviver para sempre, se vão fenecer, ou se alguma delas permanecerá para
sempre e outras não, ou ainda se podem evoluir e involuir, supondo que sejam eternas.
285
Desejo que se ponha em pessoa em meu coração, para que eu possa me confessar a Vós, e testemunhar isto
em meus inúmeros escritos
284
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Confessionvm, enquanto um fenômeno, manifesta com clareza a veracidade da
palavra que provoca e, ao mesmo tempo invoca a divindade suprema. Segundo Rosa (2002),
Avgvstinvs encontrou primeiro a si externamente e se viu ante aversio ao Creador e, posterior
e progressivamente caiu em si-mesmo ao despertar para a intima evidentia cogitante: « scio
me cogitare; si enim fallor sum », a conversio, pela união de uma estrutura relacional de seu
íntimo constituído de uma consciência e de uma intencionalidade, a realidade do Ultimum.
Evidentemente, críticas são possíveis e existiram a Avgvstinvs e à sua filosofia christã, como,
já há seu tempo, a dos pelagianos que afirmavam que todo o pensamento simbólico, poderia
se constituir de uma falaz representação mental e, deste modo, estariam os homens sujeitos
à derrelição, posto existirem somente alguns eleitos à salvação conforme a Sagrada
Escritura: « [...] multi autem sunt vocati pauci vero electi »286 (m.t.) (Mt: 22.14).
Em De Civitate Dei, Avgvstinvs acessa às certezas com o argumento triádico:
existimos, sabemos que existimos e, amamos existir e conhecer; como replicou em De
Trinitate, verdades essenciais ao homem, não encontradas na memória de forma imaginativa:
Vivere se tamen et meminisse, et intellegere, et velle, et cogitare, et scire, et iudicare
quis dubitet? Quandoquidem etiam si dubitat, vivit; si dubitat, unde dubitet meminit;
si dubitat, dubitare se intellegit; si dubitat, certus esse vult; si dubitat, cogitat; si
dubitat, scit se nescire; si dubitat, iudicat non se temere consentire oportere. Quisquis
igitur alicunde dubitat, de his omnibus dubitare non debet; quae si non essent, de
ulla re dubitare non posset 287 (m.t.) (DTn, Liber X - 10.14).

Em Avgvstinvs, se existe uma dúvida há que se pressupor uma certeza, pois não
poderia se enganar aquele que não tem uma existência; igualmente é que esta verdade já nos
seria possuída e não armazenada na memória de forma imaginativa. Avgvstinvs entendia que
na própria existência do ser no mundo residiria a condição de dúvida: « Aut si non cernis
quae dico, et an vera sint dubitas, cerne saltem utrum te de iis dubitare non dubites; et si
certum est te esse dubitantem, quaere unde sit certum [...] »288 (DVr Liber I - 39. 73).
Ao expressar se me engano existo, Avgvstinvs foi muito mais longe do que jamais
imaginou, antecipou o pensamento cartesiano em mil e duzentos anos e, diferente do que
posteriormente deduziu Descartes, Avgvstinvs não fez uma análise lógica, mas uma análise
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[...] porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos.
Como duvidar, entretanto, do que quer que seja, aquele que ao viver tem presente que compreende, deseja,
pensa, conhece e julga? Visto que também se duvida, vive; se duvida, lembra-se do que duvida; ao duvidar,
compreende que duvida; ao duvidar se espelha no correto; se duvida, pensa e, se duvida, sabe e não sabe; mas
se duvida julga não consentir por temer. Quem quer, portanto, de qualquer parte duvidar, não deve a todos
estes duvidar; pois que se não existisse alguma cousa, duvidar não poderia.
288
Ou se não distingues o que digo e consente dúvidas a verdade, acaso, distinga a ti ao menos não duvidar
que não duvides; e se é certo por isso duvidar procure onde está o correto [...].
287
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existencial, isto é, o homem se reconhecer a partir da própria existência vivida, terrena e
sujeita a falhas; complementou seu pensamento demonstrando que a imperfeição humana
seria necessária, porque se não existisse, estaríamos no mesmo nível dos anjos:
Non enim quia in terra condicione carnis habitamus, sed si immunditia cordis terrena
sapimus, non eis iungimur. Cum vero sanamur, ut quales ipsi sunt simus: fide illis
interim propinquamus, si ab illo nos fieri beatos, a quo et ipsi facti sunt, etiam ipsis
faventibus credimus [...]289 (DCd, Liber VIII - 25).

Assim, poder-se-ia duvidar de tudo, exceto de que se estivesse a duvidar, conquanto
a própria existência da dúvida fosse uma verdade incontestável, exatamente devido às
evidências de sua realidade, ou seja, a dúvida atestaria a existência do homem. Aqui uma
característica pospositiva de Avgvstinvs em seus escritos, o fato de não se apropriar da
verdade no discurso, tal a enfatizar suas proposições no condicional, na possibilidade de ser
um constato pela interpretação de seus ouvintes, na forma como explicou a Adeodatvs que
em Deus não existiriam dúvidas: « Ergo, ut ea potissimum auctoritate utamur, quae nobis
carissima est, cum ait Pavlvs apostolus: Non erat in Christo est et non, sed est in illo erat »290
(m.t.) (DMt, Libri I – V.39).
Quanto à Verdade avgvstiniana, Bossuet expressou:
Et parmi ces vérités éternelles qui sont l´objet naturel de l´entendement, celle qu´il
aperçoit comme la première, en laquelle toutes les autres subsistent et se réunissent,
cést qu´il y a un premier Être qui entend tout avec certitude, qui fait tout ce qu´il
veut, qui est lui-même sa règie, dont la volonté est notre loi, dont la vérité est notre
vie 291 (m.t.) (BOSSUET, 1922, p. 255).

Avgvstinvs manteve a perspectiva lógica, ao utilizar dialeticamente seu cogito si
enin fallor, sum, para refutar em definitivo o ceticismo dos acadêmicos. Para Avgvstinvs, na
mente humana estaria impressa a Verdade eterna e absoluta, mais nobre e extraordinária que
a própria mente e, se possível fosse conhecê-la, nela certamente se reconheceria o Creador.
O contato com os neoplatônicos permitiu a Avgvstinvs, pela filosofia, compreender
incoativamente aquilo que, dentre outras verdades, antes só pela fé conhecidas, ao serem
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A eles (os anjos) não estamos unidos, não por habitarmos a terra em condição carnal, mas por gostarmos
em nosso coração da impureza das cousas terrenas. Quando realmente sararmos, seremos propriamente como
eles são: pela fé, deles nos aproximaremos, e se sob sua tutela também crermos, Ele nos fará felizes do mesmo
modo como os fêz [...].
290
Logo, servindo-nos de uma ilibada autoridade, para nós muito cara, o apóstolo Paulo, que disse: Não existia
em Christo o ser e o não ser, mas nele só existia o ser.
291
Para mim essa verdade eterna é o objecto natural de entendimento, que pode ser visto como o primeiro no
qual todos os outros permanecem e, em torno do qual se reúnem, assim é que lá existe um primeiro Ser que
tudo entende com clareza e, que faz tudo conforme sua vontade, que é em si-mesmo a governança de tudo e,
cuja vontade é a nossa lei, donde a verdade é a nossa vida.
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sancionadas pela razão, viriam a proporcionar uma ulterior e cabal aderência ao Deus
christão. Para o Rector poder-se-ia duvidar de tudo, conquanto a própria existência da
contingência fosse uma verdade, devido às evidências de sua realidade; assim como
Descartes o fêz posteriormente, Avgvstinvs afiançou a dúvida na certeza do Cogito:
Nulla in his veris Academicorum argumenta formido dicentium: Quid si falleris? Si
enim fallor, sum. Nam qui non est, utique nec falli potest; ac per hoc sum, si fallor.
Quia ergo sum si fallor, quomodo esse me fallor, quando certum est me esse, si
fallor? Quia igitur essem qui fallerer, etiamsi fallerer, procul dubio in eo, quod me
novi esse, non fallor. Consequens est autem, ut etiam in eo, quod me novi nosse,
non fallar. Sicut enim novi esse me, ita novi etiam hoc ipsvm, nosse me. Eaque duo
cum amo, eumdem quoque amorem quiddam tertium nec imparis aestimationis eis
quas novi rebus adiungo. Neque enim fallor amare me, cum in his quae amo non
fallar; quamquam etsi illa falsa essent, falsa me amare verum esset. Nam quo pacto
recte reprehenderer et recte prohiberer ab amore falsorum, si me illa amare falsum
esset? Cum vero illa vera atque certa sint, quis dubitet quod eorum, cum amantur, et
ipse amor verus et certus est? Tam porro nemo est qui esse se nolit, quam nemo est
qui non esse beatus velit. Quo modo enim potest beatus esse, si nihil sit? 292 (m.t.)
(DCd, Liber II – XI.27).

Avgvstinvs embora críticasse o ceticismo, em sua máxima sum si me fallit, agiu
como cético ao concluir que poderia duvidar de tudo, exceto dele mesmo, pois que se dele
mesmo duvidasse, a dúvida em si deliraria, posto ela fosse prova contumaz de sua existência,
o que o levou a uma primeva averiguação, a sua real existência, retratada na possibilidade
de erro. Cumpre observar uma mudança importante entre Avgvstinvs, que de o próprio ser
deduz: cogito fallor ergo sum e, Descartes que do cogito extrai o ser: cogito, ergo sum.
O ego avgvstiniano não pode ser considerado apenas o sujeito de um processo
cognitivo, porque é existente e se assume como sujeito real de ações pretéritas, que a ele
reiteravam a responsabilidade moral por elas. Esta distinção apresenta um ego objetivo e
ciente de sua existência; quando Avgvstinvs afirma que a primeira e a mais fundamental das
certezas, é aquela que a alma tem de sua própria existência, evidencia não ser este um ego
ipotético, mas sim absolutamente verdadeiro, do que se conclui que o ego avgvstiniano pode
ser considerado de um alcance superno, em relação ao ego cartesiano.
292

Nenhuma verdade permanece no argumento dos acadêmicos que afirmam: E se te enganas? Pois, se me
engano, existo! Quem não existe não pode se enganar; conquanto que, ao me enganar existo. Mas, se existo e
me engano como me engano, quando é certo que existo ao me enganar? Embora me engane, sou eu que me
engano, portanto, no que conheço que existo não me engano quanto a minha existência. Segue também que,
no que conheço que me conheço, não me engano. Como conheço que existo, segue que também reconheço que
sou e que me conheço. Assim conheço que conheço. Segue que ao amar essas duas realidades (existência e
conhecimento), acrescenta-se-lhes o amor, algo que não seria de menos valia. E, ao não me enganar com esse
amor, não me enganaria com aquilo que amo; conquanto ainda que falso fosse, seria verdadeiro que eu o amo.
Com efeito, que acordo existiria a me repreender e proibir um amor falso, se falso fosse que amo? Quando por
outro lado, realmente se essas verdades são, quem delas duvidaria quanto a serem amadas, e se este mesmo
amor fosse exatamente uma verdade? Tanto que não há ninguém que não desejasse continuar a existir e, da
mesma forma não desejasse ser feliz. De que forma poderia ser feliz, se nada existisse?
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Em Descartes, o grado de perfeição levaria à existência de Deus, porque perfeição
somente Nele, como define o pai da matemática moderna em sua arbor sapientæ293; no
Creador se expandiria o pleno viço da certeza:
Viver sem filosofar equivale, verdadeiramente, a ter os olhos fechados, sem nunca
procurar abri-los e, o prazer de ver todas as cousas que a nossa vista alcança não se
compara à satisfação, que confere o conhecimento do que se encontra através da
filosofia; enfim, que este estudo seja mais necessário para regrar os costumes e nos
conduzir na vida, do que o uso dos olhos para nos guiar os passos. Os brutos animais
que apenas possuem o corpo para conservar se ocupam, continuamente, em procurar
alimentá-lo, mas os homens, nos quais a parte principal é o espírito, deveria
primacialmente empregar o tempo na pesquisa da sabedoria, o seu verdadeiro
alimento (DESCARTES, 2002, p. 443).

Em Descartes, o ego é solipsista, encarcerado em si mesmo, no que se faz de um
vazio, transcendentalmente conceitual e, por isso ele apela para a existência de um Deus que
não engana. Descartes usa de uma ligação orgânica de dois critérios, um absolutamente
subjetivo e outro como uma invocação a Deus, mas sem que existam quaisquer ligações entre
ambos, apenas a fé. Descartes acreditou ter encontrado uma realidade a partir de suas
meditações metafísicas, que imaginava serem sua autobiografia interior, o que de fato não
era, tão somente refleteriam a descrição de seu raciocínio esquemático.
As críticas ao Cogito cartesiano indicavam a impossibilidade de por meios lógicos
este se transformar em substância independente, posto pensar não passasse de uma função
ou propriedade do corpo; mas olvidaram de um ponto importante exposto por Descartes: “o
cogito só poderia ser expresso na primeira pessoa do singular, uma vez que se convertido a
outra forma gramatical poderia se tornar um absurdo, tal como o próprio Descartes exibiu
em resposta às Segundas Objeções às Metitações” (KOLAKOWSKI, 1988, p.64).
Kolakowski (1988) reciclou o cógito cartesiano, desconsiderando suas ambições de
fonte de toda a certeza, retendo apenas seu possível uso como um paradigma, ou uma
ferramenta conceitual indispensável para tornar inteligível o acto da existência, mesmo
consciente da fragilidade desta visão a comportar um vazio conceitual, quando Descartes
parte de uma despreocupada transição do eu acho para o eu sou uma substância pensante:

293

Descartes em Princípios da Filosofia (2004), define o conhecimento como semelhante a uma árvore. A raiz
seria a metafísica, a simbolizar que todo o conhecimento do sistema se sustenta na existência de Deus,
considerado o Ser revelador e creador da verdade, o que indica primeiramente que para a compreensão do
mundo, o homem deve buscar a Deus, o tronco Descartes definiu como a física, que representa a bom emprego
do conhecimento gerado pela raiz e, os galhos são representados pelas demais ciências, bem como pela moral,
cuja ascendência ocorre com os resultados de pesquisa, que se surge em extensos tratados elaborados por
Descartes.
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Ego cogito é uma sentença normal, corretamente construída e insuspeita. Substância
deveria ser aquilo que não pode ser atribuído a mais nada e consequentemente a
palavra seria compreensível somente por contraste a outras como: acidente,
propriedade, qualidade, etc. Igualar-se eu acho a sou algo que pensa pode ser
tautologicamente verdadeiro, mas deduzir desta mesma premissa que eu sou uma
cousa cuja natureza envolve nada além do pensamento ou sou uma substância
espiritual pareceu impermissível [...]. Descartes não deduziu a substancialidade
separada da mente do simples cogito. Ele, ao contrario, afirmou que poderia
mentalmente reter o ato do cogitátio (a palavra compreende todos os actos cientes,
todo o campo da subjetividade) sem necessariamente pressupor a presença do corpo
(KOLAKOWSKI, 1988, p. 63).

Leopoldo e Silva realça a diferença projectual entre Avgvstinvs e Descartes:
Diferentemente de Avgvstinvs, com Descartes não encontramos em nós a presença
efetiva de Deus, mas a sua ideia, que o filósofo define como a marca de Deus em
nós, o sinal que Deus deixa em nossa alma para que possamos encontrá-lo e, esse
sinal é mais claro que a representação de outros seres com os quais
compartilharíamos a mesma natureza. A reflexão, isto é, a busca metódica da certeza
no âmbito da própria mente, leva-nos a encontrar com total evidência a existência
do Eu. Entretanto, por ser reflexão a exploração da dimensão subjetiva, ela não pode
obter a mesma certeza no que concerne à existência do outro. Sou imanente a mim
mesmo, mas sou estranho ao outro (LEOPOLDO E SILVA, 2012, p. 22).

Horn (2008) salienta a instanciabilidade das duas cogitações já em sua construção
verbal; enquanto em Descartes o cogito é autoreflexão pura, dado que ele sempre o anuncie
na primeira pessoa singular do verbo, enquanto Avgvstinvs dele faz uso não somente na
primeira, mas também na segunda e na terceira pessoa do singular: « [...] Aut si non cernis
quae dico, et an vera sint dubitas, cerne saltem utrum te de iis dubitare non dubites. [...]
Omnis qui se dubitantem intellegit, verum intellegit »294 (m.t.) (DVr, Libri I - 39.73).
Avgvstinvs tinha na fé somente um dado do conhecimento, como admissão e
motivo de credibilidade, portanto ela tem um duplo sentido. O rector buscara a certeza
subjetiva, a unidade do conhecimento na unidade de sua consciência, tal qual o processo
socrático; desigualmente da árvore da sabedoria cartesiana, Avgvstinvs não fez uma análise
lógica, mas sim uma implexa análise existencial, da qual o prólogo tem origem na inscrição
no pronaos do Delphvs Oracvlvm, onde, segundo Pausânias, geógrafo e autor da obra
Descrição da Grécia, existiria a imperativa admonição ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΎΤΟΝ295; clausular em
Sócrates, frente a qual, ele teria afirmado: só sei que nada sei! Porquanto, para o pai da
filosofia conhecer o mundo não seria possível enquanto o homem não voltasse a si e, a sua
existência, na forma como Henri Irénée Marrou atestou de Avgvstinvs: « Les successeurs
d'Augustin aux ve et vie siècles, pour minores qu'ils apparaissent, n'en sont pas moins d'une
294

[...] se não distingue o que digo e consente dúvida à verdade, acaso distinga a ti ao menos não duvidar que
duvides. [...] Todo aquele que sabe que duvida, sabe algo verdadeiro.
295
NOSCE TE IPSVM
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importance capitale pour la transmission du précepte delphique aux hommes du moyen âge
occidental »296 (m.t.) (MARROU, 1975, p. 132).
Avgvstinvs buscou a patência de si ao extender o exprobo histórico do Oracvlvm ao
nosce te ipsvm vt sis qui es297, daí a questão avgvstiniana do quem sou eu?
Non itaque velut absentem se quaerat cernere, sed praesentem se curet discernere.
Nec se quasi non norit cognoscat, sed ab eo quod alterum novit dignoscat. Ipsvm
enim quod audit: Cognosce te ipsam, quomodo agere curabit, si nescit, aut quid sit:
Cognosce; aut quid sit: Te ipsam? Si autem utrumque novit, novit et se ipsam; quia
non ita dicitur menti: Cognosce te ipsam, sicut dicitur: "Cognosce Cherubim et
Seraphim"; de absentibus enim illis credimus, secundum quod caelestes quaedam
potestates esse praedicantur. Neque sicut dicitur: "Cognosce voluntatem illius
hominis", quae nobis nec ad sentiendum ullo modo, nec ad intellegendum praesto
est, nisi corporalibus signis editis; et hoc ita, ut magis credamus, quam intellegamus.
Neque ita ut dicitur homini: "Vide faciem tuam"; quod nisi in speculo fieri non
potest. Nam et ipsa nostra facies absens ab aspectu nostro est, quia non ibi est quo
ille dirigi potest. Sed cum dicitur menti: Cognosce te ipsam, eo ictu quo intellegit
quod dictum est: Te ipsam, cognoscit se ipsam; nec ob aliud, quam eo quod sibi
praesens est. Si autem quod dictum est non intellegit, non utique facit. Hoc igitur ei
praecipitur ut faciat, quod cum praeceptum ipsvm intellegit facit298 (g.m.) (m.t.)
(DTn, Liber IX - 12).

Avgvstinvs se via enquanto uma existência contingente, posto somente
percepcionasse algo que o sustentava ontologicamengte, o testemunho da história que
remontava a sua vida vivida. Essa constatação o levou a perceber seu ego constituído no
decorrer da continuidade no tempo, ou seja, seu ego seria responsável por ele. Avgvstinvs
viu a história da humanidade no decorrer do tempo e, simultaneamente estática, como referiu
em De Civitate Dei contra Paganos, onde a Cidade de Deus e a dos homens, embora não
justapostas, constituiam uma mesmidade por estarem em uma mesma superfície entrópica,
ou seja, a própria condição humana implicaria de um lado a creação e, de outro um sem fim
de conflitos que levariam à imprevisibilidade futura. Esta conclusão avgvstiniana remete a
Anaximandro de Mileto (Aprox. 610-545 a.C.) e, a seu Ápeiron, do qual nos chegou um
único fragmento que estabelece que o elemento originário é indeterminado e eterno: “Onde
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A transmissão do preceito Délfico após o quinto século, para a vida dos sucessores de Avgvstinvs, não foi
de só menos importância, mas sim de suma, principalmente para os homens da medioevo que traçaram o
caminho ocidental.
297
Conheça a si-mesmo para que sejais o que és.
298
E antes de mais, fique claro que poderá suceder que exista uma cousa susceptível de ser conhecida, isto é,
que se possa conhecer e que, contudo, se desconheça; e que não poderá suceder que se conheça o que não seria
susceptível de ser conhecido. Resulta daí claro que tudo quanto conhecemos gera, em nós e conjuntamente o
conhecimento de si; de fato, o conhecimento nasce de ambos, do cognoscente e do conhecido. Assim, a mente,
ao conhecer a si-mesma é a única progenitora de seu conhecimento; ela é, por certo, o objecto conhecido e o
sujeito cognoscente. Ela era cognoscível para si ainda antes de se conhecer, mas o conhecimento de si não
existia nela quando ainda não se conhecia. Portanto, o caso de se conhecer gera um conhecimento de si igual a
si, porque não se conhece menos do que se é, nem o seu conhecimento é de outra essência, não só porque ela
própria conhece, mas também, como dissemos antes porque ela se conhece a si-própria.
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as cousas têm sua origem, aí ocorre sua dissolução, segundo a necessidade. Pois pagam
reciprocamente a penitência por sua injustiça, conforme a ordem do tempo” (Anaximandro
de Mileto, sine datae).
Para Caporalini (2007), em Avgvstinvs o acto de duvidar, cogitar, ou pensar, só
seria possível porque o ser nele se faz implícito; na própria existência do ser no mundo
residiria a condição da possibilidade de duvidar, conforme escreveu: « Aut si non cernis quae
dico, et an vera sint dubitas, cerne saltem utrum te de iis dubitare non dubites; et si certum
est te esse dubitantem, quaere unde sit certum [...] »299 (m.t.) (DVr, Liber I - 39. 73).
Para Gilson (2003), o cogito avgvstiniano enquanto exime a dúvida pela certeza da
existência, onde pensar seria viver, pensa a atividade vital; a via do homem que anseia
evidenciar a existência de Deus, passa antes pela evidência de sua vivência:
Le remède contre le doute universel est cette évidence que l´on ne peut nier sans la
prouver par l´acte même qui la met en doute: je suis et je sais que je suis; certitude
qui défie toutes les objections des Académiciens, car comment se peut-il que´en le
croyant je me trompe, puisque, si je me trompe, je suis?300 (m.t.) (GILSON, 2003,
p. 14).

Gilson (2003) escreveu que para o rector, saber que algo vivia implicaria dele
conhecer três termos; ser, vida e conhecimento, este último o mais excelso:
Appliquons ce principe aux trois termes que nous venons d´appréhender: l´être, la
vie, la connaissance. On peut être sans vivre et sans connaître, comme une pierre;
on ne peut vivre sans être, mais on peut vivre sans connaître, comme une plante: on
ne peut connaître ni sans vivre, ni sans être, comme un animal ou un homme. Ainsi
puisque la connaissance implique la vie et l´être, au lieu que ni l´être ni la vie
n´impliquent la connaissance, on doit admettre que, de ces trois termes, c´est la
connaissance qui est le plus élevé301 (m.t.) (GILSON, 2003, p. 15).

Em Avgvstinvs existe uma revelação biográfica, que se constitui no tempo como
um mistério, o que implica a consciência retroativa de um ego histórico, fruto de sua mutação
ao longo de sua vida vivida; episódio diverso do fenômeno de pentecostes que se deu de
forma imediata e radical pelo Paracletvs e, que redundou na adução da xenoglossia pelos
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[...] se não distingues o que digo e consentes dúvida à verdade, acaso, distingas a ti ao menos não duvidar
que não duvides; e se é certo por isso duvidar procures onde está o correto.
300
O medicamento contra a dúvida universal é a própria evidência, pela qual ela não poderá ser negada, sem
que seja provada pelo mesmo acto que a coloca em dúvida: eu sou e sei que sou. Certeza que desafia todas as
objeções dos acadêmicos, pois como seria possível que ao crer, nela eu me enganasse, dado que se me engano,
eu sou?
301
Ao aplicar estes três termos ao que queremos apreender, ser, vida e conhecimento, verão que é possível ser
sem viver e sem conhecer, tal como uma pedra, e não se poderá viver sem ser, mas se pode viver sem conhecer,
tal como uma planta. Assim, não se pode conhecer sem viver, tampouco sem ser como um animal ou um
homem. O conhecimento implica a vida e o ser, enquanto que nem o ser nem a vida implica o conhecimento,
logo é necessário admitir que dos três termos, o conhecimento é o mais excelso.
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apóstolos, em face do Espírito Santo: « [...] et ego rogabo Patrem et alium paracletvm dabit
vobis ut maneat vobiscum in aeternum. Spiritum veritatis »302 (Joh: 14-16,17).
A certeza da existência deu a Avgvstinvs a lucidez de pertença ao mundo creado; o
saber dessa certeza lhe permitiu o sabor de vivenciar o mundo em seu espaço e tempo e, o
amor por esse conhecimento o levaria a refletir sobre as aflições de sua vida vivida e, ao
anseio à moção em encontrar respostas na Verdade, na forma como Gusdorf definiu: « Ma
vie se donne à moi comme conscience d`un sens immanent à une certaine durée. Non point
temps représentatif, mais temps substantiel »303 (GUSDORF, 1953, p. 199).
Horn (2008) ao analisar as fontes da concepção avgvstiniana de um mundo interior,
comenta duas passagens do cogito que, pouco menos, passam despercebidas; destaque à que
se presta buscar a origem do cogito avgvstiniano na teoria do desejo:
A favor disso já fala a convicção de que justamente a mais antiga passagem de prova
mencionada reconhece no sábio uma imediata apreensão de si. Em De Civitate Dei,
como em De Trinitate, Avgvstinvs estabelece explicitamene uma relação entre o
cogito e a concepção ética de desejo Avgvstinvs, ocasionalmente, procura trazer a
teoria do desejo para uma forma estrita: a felicidade e, na verdade, para o Pai da
Igreja, a felicidade da paz é, de acordo com isso, não somente o fim supremo de
desejo, bem entendido, mas, além disso, é o fim que ninguém pode racionalmente
questionar (g.m.) (HORN, 2008, p. 42).

Daqui se conclui que a alma de Avgvstinvs seria sua própria autobiografia. O rector
tinha a consciência de não ser o fundamento e, tampouco a causa de si mesmo; sabia não ter
se posto na existência e reconhecia nesta não se sustentar, posto soubesse que algo o
transcenderia e, daí a dúvida capital em saber o porquê de sua vivência, na qual se via não
como causa de si, onde surgiria a dúvida sobre o fundamento de sua existência.
Segundo o ceticismo, a suspensão do juízo, a Epokhé304, se faria necessária, na
medida em que a percepção sensível sempre obtivesse contingências da realidade.
Avgvstinvs, embora apoiado nesta postura cética, ultrapassa-a ao demonstrar que seria
possível ao homem assentir a existência de entes verdadeiros, mesmo quando utilizasse
dados sensíveis. O rector partiu de bases do ceticismo probabilista dos acadêmicos para,
inversamente às conclusões dos céticos, demonstrar que nelas já residiriam uma certeza de
que no mundo sensível, existiriam evidências lógicas inderrogáveis.

302

E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracletvs, a fim de que esteja para que fique eternamente convosco.
O Espírito da verdade.
303
Minha vida me é dada como sentido de consciência de um juízo imanente a um certo período de tempo. Não
tempo representativo, mas um tempo substancial.
304
Epokhé é um termo grego que significa “parada”, “obstrução”; muito utilizado na filosofia cética.
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Ao interpretar a percepção avgvstiniana, Boehner e Gilson afirmam:
A argumentação do cético invoca, invariavelmente, os erros dos sentidos. Tais erros,
porém, nada demonstram contra aquele que não busca a verdade nos sentidos, mas
no espírito. E, ainda que os sentidos não reproduzissem fielmente as cousas, é um
caso incontestável que eles pelo menos percebem algo. O acto de percepção é um
fato que não admite a menor dúvida (BOEHNER E GILSON, 1998, p. 149).

Avgvstinvs, ao alocar maior evidência no verbo sum, deparara a procepção a um
Ego condenado inevitavelmente à existência, pois entendera que na própria vivência do ser
no mundo residiria a condição de dúvida e, se esta existisse, necessariamente também
haveria de se pressupor uma certeza: « Aut si non cernis quae dico, et an vera sint dubitas,
cerne saltem utrum te de iis dubitare non dubites; et si certum est te esse dubitantem, quaere
unde sit certum [...] »305 (DVr, Libri I - 39.73).
4.9 Cartesianvs Ego Qvasi Absolvtvs
Para Franquet Silva (2001) a filosofia cartesiana do cogito imporia à identidade do
sujeito a certeza do existir, proveniente de um subsistir sob o estigma da dúvida, quando
perderia sua ligação com o mundo. Às questões: Quem duvida? Quem existe? O que sou eu?
Em Descartes seria alguma cousa que duvidaria e que pensaria; uma inteligência, um
entendimento, uma razão a constituir predicados atribuídos ao eu, tal que em vez de
singularizá-lo, o generalizaria e o aproximaria de todos os outros eus, ao conferir
características ordinárias a todos eles, no que não remeteria à individualidade, ao primar pela
impessoabilidade e também por sua abstração.
Em Descartes é a ordo cognoscendi a instituir o ser pensante, mais exatamente o
Cogito, que surge metafisicamente desprovido de um espaço-temporal e, no qual Descartes
ajuízou ter encontrado a certeza e a verdade, em um ego derivado da dúvida decorrente da
existência deste eu, encerrado em seu próprio pensar. Descartes num segundo momento
derivou a dúvida para a hipótese da existência real de um gênio maligno, por isso dimanou
na própria incapacidade em diferenciar o falso do verdadeiro; por mais que este gênio o
enganasse, seu pensamento não cessaria, do que se conclui só conceber o corpo ao
compreendê-lo como existente e não pelos sentidos: “[...] não os conhecemos (os corpos)
pelo fato de vê-los ou de tocá-los, mas somente por concebê-los pelo pensamento; reconheço

305

Se não distingues o que digo e consente dúvidas à verdade, acaso distinga de ti, ao menos, estar a duvidar
que não duvides; e, se é certo por isso estar a duvidar, procure onde está a verdade.
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com evidência que nada há que me seja mais fácil de conhecer que meu espírito”
(DESCARTES, 1983, p. 98).
Quanto ao gênio maligno, Descartes reportou:
[...] não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana; e, por mais que me
engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser
alguma cousa. De sorte que, após ter pensado bastante nisto e de ter examinado
cuidadosamente todas as cousas, cumpre enfim concluir e ter por constante que esta
proposição eu sou, eu existo é necessariamente verdadeira todas as vezes que a
enuncio ou que a concebo em meu espírito (DESCARTES, 1983, p. 92).

Nesse ponto se instaura a ordo essendi, que para Ricœur (1990) seria a ordem
sintética da qual Deus, simples elemento na primeira ordem se torna o primeiro elo:
Assim, restam tão somente os juízos, em relação aos quais eu devo me acautelar
para não me enganar. Ora, o principal erro e o mais comum que se pode encontrar,
consiste em que eu julgue que as ideias que estão em mim, sejam semelhantes ou
conformes às cousas que estão fora de mim; pois, certamente, se eu considerasse as
ideias apenas como certos modos ou formas de meu pensamento, sem querer
relacioná-las a algo exterior, mal poderiam elas me dar ocasião de falhar
(DESCARTES, 1983, p. 101).

Para Descartes, mesmo que não se distinguisse as cousas como verdadeiras ou
falsas, passariam a existir sobre a concepção de um pensamento ou ideia. Descartes, elaborou
a hipótese de uma graduação na perfeição da realidade objetiva concebida nas ideias,
recolocando o cogito à verdade divina; o infinito (Deus) que contém o finito (o cogito).
Descartes procurou fundar uma inteligibilidade em sentido genérico, a mathesis
universalis306 tal que por ela se concebesse a inexistência de conhecimento e da ciência senão
pela subjetividade, como lugar próprio da inteligibilidade, onde a ideia apresentada ao
espírito em si, não seria falsa. Esta predicação estaria em correspondência à exterioridade do
ser, o que carreia à questão da origem das ideias: “Ora, destas ideias, umas me parecem
terem nascido comigo, outras serem estranhas e virem de fora, e outras serem feitas e
inventadas por mim mesmo” (DESCARTES, 1983, p. 101).
Descartes centrou seu conceito em suas Regvlæ ad directionem ingeni, a qual toma
forma na inclinação do espírito para julgamentos sólidos e verdadeiros, sobre o que a ele se
apresenta como um conhecimento seguro.

306

A Mathesis Universalis, segundo Descartes, constituiria a ciência geral capaz de explicar tudo o que diz
respeito à quantidade e à ordem, independentemente dos objectos de estudo; embora a razão fosse comum a
todos os homens, o modo de utilizá-la poderia variar. Assim, Descartes inicia a busca do modo correto de uso
da razão, ao considerar as matemáticas teóricas como modelo do conhecimento verdadeiro e rigoroso, as quais
sugeriu aplicar como modelo a todos os domínios do conhecimento.
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Ao restaurar sua construção da verdade, Descartes questionaria, a partir da
existência ou não de um Deus, se ele seria ou não enganador:
[...] por certo, posto que não tenha nenhuma razão de acreditar que haja algum Deus
que seja enganador, e mesmo que não tenha ainda considerado aquelas que provam
que há um Deus, a razão de duvidar que dependa somente desta opinião é bem frágil
e, por assim dizer metafísica. Mas, a fim de poder afastá-la inteiramente, devo
examinar se há um Deus, tão logo a ocasião se apresente; e, se achar que existe um,
devo também examinar se ele pode ser enganador, pois sem o conhecimento dessas
duas verdades, não vejo como possa jamais estar certo de cousa alguma
(DESCARTES, 1983, p. 100).

Ricœur (1990) identifica a cisão entre a verdade primeira de Descartes, sobre a qual
se fundamentaria a verdade das outras cousas: a ordo cognoscendi e a ordo essendi:
Il n`est guère possible de pousser plus loin la fusion entre l`idée de moi-même et
celle de Dieu. Mais qu`en résulte-t-il pour l`ordre des raisons ? Ceci, qu`il ne se
présente plus comme une chaîne linéaire, mais comme une boucle ; de cette
projection à rebours du point d`arrivée sur le point de départ. Descartes n`aperçoit
que le bénéfice, à savoir l`élimination de l`hypothèse insidieuse du Dieu menteur
qui nourrissait le doute le plus hyperbolique ; l`image fabuleuse du grand trompeur
est vaincue en moi, dès lors que l`Autre véritablement existant et entièremente
véridique en a occupé la place. Mais, pour nous, comme pour les premiers
contradicteurs de Descartes, la question est de savoir si, en donnant à l`ordre des
raisons la forme du cercle, Descartes n`a pas fait de la démarche qui arrache le
Cogito, donc le je, à sa solitude initiale un gigantesque cercle vicieus. Une
alternative semble alors ouverte : ou bien le Cogito a valeur de fondement, mais
c´est une vérité stérile à laquelle il ne peut être donné une suite sans rupture de
l`ordre des raisons ; ou bien, c`est l`idée du parfait qui le fonde dans sa condition
d`être fini, et la première vérité perd l`auréole du premier fondement 307 (m.t.)
(RICŒUR, 1990, p. 21).

Em Descartes, Deus seria a essência da razão do ego, que na busca pela verdade,
estaria condenado a duvidar, portanto a certeza seria imanente, mas contingente:
Além do mais aquela pela qual eu concebo um Deus soberano, eterno, infinito,
imutável, onisciente, onipresente e creador universal de todas as cousas que estão
fora dele; aquela, digo, tem certamente em si mais realidade objetiva do que aquelas
pelas quais as substâncias finitas me são apresentadas (DESCARTES, 1983, p. 103).

Para Ricœur, existe uma debilidade adentro o cogito cartesiano, que nem tanto é
motivada por sua imperfeição, mas muito mais pela precariedade da certeza que subjuga a
307

É quase impossível promover a fusão entre a idéia de mim mesmo e a de Deus. Mas do que isso resultaria
à ordem das razões? Isso, não aparece mais apenas como uma cadeia linear, mas como uma azelha. Dessa
projeção em contagem regressiva desde o ponto de chegada ao ponto de partida. Descartes só pode ver o
benefício, ou seja, a eliminação da assunção insidiosa do mentiroso Deus que alimentou a dúvida mais
hiperbólica; a fabulosa imagem do grande enganador foi derrotada em mim, como o outro existente realmente
e inteiramente verdadeiro que ocupou seu lugar. Mas, para nós, como para os primeiros adversários de
Descartes, a questão é, se ao dar à ordem das razões a forma anelar, Descartes, não aproximou o Cogito de um
desvio, então o ego em sua solidão inicial, se vê em um gigantesco círculo vicioso. Uma alternativa parece se
abrir: O Cogito se funda num valor, mas é uma verdade estéril para a qual não é possível dar uma sequência
sem colapsar a ordem das razões; ou é a idéia do perfeito que a funda em condições de ser finita e, a primeira
verdade perde o halo de primeiro fundamento.
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dúvida: « [...] à savoir que l`herméneutique du soi se trouve à égale distance de l`apologie
du cogito et de sa destituition »308 (m.t.) (RICŒUR, 1990, p. 15).
Considerar que Descartes era um fundacionalista309, serviu-se de metáforas
constante da segunda parte do Discurso do Método, para escrever seus “Princípios de
Filosofia”. Para Ricœur (1990), o raciocínio proposto por Descartes na primeira meditação,
constrói a certeza do cogito através da dúvida hiperbólica e, na terceira meditação ao provar
a existência de Deus, suprime a ordo cognoscendi, porque o cogito deveria conduzir do ego
a Deus, depois às essências matemáticas, às cousas sensíveis e aos corpos. No entanto,
Descartes colocara a certeza do cogito em posição subordinada no que concerne à verdade
divina, a qual é a primeira conforme a verdade da cousa.
Entregue a si próprio o eu do cogito cartesiano faz parte da filosofia do absurdo,
reportada no ensaio filosófico Le Mythe de Sisyphe - Essai sur l’absurde escrito em 1941,
pelo franco-argelino Albert Camus (1913-1960): « Les dieux avaient condamné Sisyphe à
rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne d'où la pierre retombait par son
propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu'il n'est pas de punition plus terrible
que le travail inutile et sans espoir »310 (CAMUS, 1942, p.163).
Este arquétipo instado no mortal Sísifo311 mitológico, estaria condenado por Zeus
a subir e carregar eternamente o enorme rochedo de sua certeza na contraencosta da dúvida,
até o topo de uma montanha situada na morada dos mortos do deus Hades, para se prostar
impotente ante as sucessivas e inevitáveis quedas de retorno do bólido; este episódio, para
Camus, exemplifica a consciência da falta de sentido para a vida, como condição humana!
Para Ricœur (1977), após o advento da psicanálise, a reflexão filosófica impõe
incorporar posições do freudismo no trabalho de reflexão e de crítica à consciência imediata;
Ricœur submeteu a metapsicologia à hermenêutica do sentido, ao pesquisar Freud

308

[...] A saber, que a hermenêutica de si se encontra a igual distancia da apologia do Cogito e de sua
destituição.
309
Refere-se aos fundamentos ou alicerces do conhecimento.
310
Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar interminavelmente uma pedra até o topo de uma montanha, onde
a pedra cairia por seu próprio peso; Imaginavam, com alguma razão que não existe castigo mais terrível do que
trabalhar inutilmente e sem esperança.
311
O mito de Sísifo da mitologia grega foi retratado em um ensaio filosófico escrito em 1941 por Albert
Camus; a condenação pelos Deuses do personagem, em repetir indefinidamente uma mesma penalidade;
empurrar uma pedra até o topo de uma montanha, contando que, toda vez que se aproximasse do topo, a pedra
lhe escaparia e rolasse montanha abaixo até o ponto de partida, no que o fazia repetir todo o duro esforço já
despendido. Essa foi uma alegoria de Camus que referencia o fato de cada homem saber que pode ter um amo,
portanto está inciso em uma liberdade delimitada e, que cada homem sempre terá o seu fardo de inutilidades.
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concomitante a Marx e Nietzsche, e concluir que todos integrariam a hermenêutica da
suspeita, ao acolherem a consciência imediata como mentirosa:
Para quem foi formado pela fenomenologia, pela filosofia existencialista, pela
renovação dos estudos hegelianos e pelas investigações de tendência linguística, o
encontro com a psicanálise constitui um enorme abalo. Não é esse ou aquele tema
da reflexão filosófica que é atingido e questionado, mas o conjunto do projecto
filosófico. O filósofo coetâneo encontra Freud nas mesmas paragens de Nietzsche e
Marx. Todos os três se apresentam diante dele como os protagonistas da suspeita,
os perfuradores de máscaras. Nasceu um problema novo: o da mentira da
consciência, da consciência como mentira. Esse problema não pode permanecer um
problema particular entre outros, pois o que está posto em questão, de modo geral e
radical é o que nos parece a nós, bons fenomenólogos, como o campo, como o
fundamento, como a origem mesma de toda significação, ou seja, a consciência [...]
(RICŒUR, 1978, p. 88).

Estes três grandes pensadores defendiam o princípio comum da inconsistência da
consciência, pelo que são considerados os Pais da Desconfiança:
Acabaremos de situar a Freud dándole no sólo un oponente, sino una compañía. A
la interpretación como restauración del sentido opondremos globalmente la
interpretación según lo que llamaré colectivamente la escuela de la sospecha. Una
teoría de la interpretación tendría entonces que dar cuenta no sólo de la oposición
entre dos interpretaciones de la interpretación, una como recolección del sentido, la
otra como deducción de las ilusiones y mentiras de la consciencia, sino también de
la fragmentación y dispersión de cada una de estas dos grandes escuelas de la
interpretación en teorías diferentes y aun ajenas entre sí. Esto es aún más cierto, sin
duda, en la escuela de la sospecha que en la de la reminiscencia. La dominan tres
maestros que aparentemente se excluyen entre si: Marx, Nietzsche y Freud. […] Es
relativamente fácil comprobar que sus tres empresas coinciden en impugnar el
primado del objecto en nuestra representación de lo sagrado y el cumplimiento del
objetivo de lo sagrado por una especie de analogia entis que nos injertaría en el ser
en virtud de una intención asimiladora; es fácil incluso reconocer que en cada caso
se trata de un ejercicio diferente de la sospecha; la fórmula negativa bajo la cual se
podría colocar a estos tres ejercicios de la sospecha seria de la verdad como mentira
(RICŒUR, 1973, p. 32).

Em seu ensaio Le conscient et l’inconscient (1966), Ricœur comenta que após estes
três pensadores é necessário repensar a consciência como mentira e todas as mentiras que
dela advém. Para Ricœur (1977), ela é apenas uma antecipação que se apresenta ao ser,
consciente que tal será uma tarefa inacabada. Ricœur (1973) entende ser, a partir da atitude
suspicaz, concernente à consciência que desconhece até a si própria, que um filósofo se
instalaria entre psiquiatras, psicanalistas e psicólogos.
Para Ricœur, em face de sua condição encarnada, o Ego surge espargido e confuso
ao não possuir o que verdadeiramente é, por isso se vê obrigado a investir em signos
contingentes e opacos, a mediatizar seu acto de ser entre as cousas do mundo:
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Le philosophe contemporain rencontre Freud dans les mêmes parages que Nietzsche
et que Marx ; tous trois se dressent devant lui comme les protagonistes du soupçon,
les perceurs de masques. Un problème nouveau est né : celui du mensonge de la
conscience, de la conscience comme mensonge ; ce problème ne peut pas rester un
problème particulier parmi d’autres, car ce qui est mis en question de manière
radicale et générale, c’est cequi apparaît aux phénoménologues comme le champ,
comme le fondement, comme l’origine même de toute de toute signification, c’està-dire la conscience. Il faut que ce qui est fondement en un sens nous apparaisse
préjugé en un autre sens : le préjugé de la conscience312 (g.m.) (m.t.) (RICŒUR,
1966, p. 412).

Ricœur depara a psicanálise ao interpretar a cultura, que modifica e sublinha a
própria ideia de consciência; Freud, Marx e Nietzsche, trouxeram a dubiez para o centro da
indubitabilidade cartesiana da consciência. Para Marx, não seria a consciência a determina
o ser, mas sim o ser social a determina a consciência; para Nietzsche, a consciência
dissimularia a vontade de poder; enquanto para Freud o eu seria submisso às circunstâncias
imperativas da realidade:
Lo que ante todo y fundamentalmente debe repetirse es su crítica de la conciencia
inmediata. A este respecto, tengo a la metapsicología freudiana como una
extraordinaria disciplina de la reflexión: como la Fenomenología del espíritu de
Hegel, pero en sentido inverso, en cuanto que efectúa un descentramiento del foco
de las significaciones, un desplazamiento del lugar de nacimiento del sentido. La
conciencia inmediata se encuentra, en virtud de ese desplazamiento, desasida en
beneficio de otra instancia del sentido, transcendencia de la palabra o posición del
deseo. Tal desasimiento al que de algún modo fuerza la sistemática freudiana debe
efectuarse como una forma de ascesis de la misma reflexión, cuyo sentido y
necesidad sólo aparecen después, como recompensa por un riesgo no justificado
(RICŒUR, 1973, p. 369).

O problema do simbolismo do mal ocupou um lugar central nos estudos de Ricœur,
levando-o a profunda reflexão sobre o tema, que teve seu zênite com a filosofia da
linguagem, na sua obra sobre Freud: Una interpretaçión de la cultura (1973), onde
questiona tudo que deriva da consciência imediata e, o fundamento hermenêutico da
psicanálise na contemporaneidade. Nestes termos surgiu a hermenêutica Ricœuriana que
suplanta o sujeito cartesiano dicotomizado da realidade e, substancializado em cogito.
Em Miguel Franquet dos S. Silva (2001), encontramos que Ricœur definiu uma
hemenêutica no ponto mediano entre duas tradições filosóficas: a primeira com a filosofia
cartesiana do cogito que assenta o sujeito de forma imediata e a-histórica, tal que a identidade
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O filósofo contemporâneo conheceu Freud na mesma vizinhança que Nietzsche e Marx; todos os três se
apresentam como protagonistas da suspeita, a consciência do uso de máscaras. Nasceu um novo problema: o
da mentira da consciência, da consciência como mentira; este problema não pode permanecer um problema
particular, entre outros, porque o que é posto em questão de forma radical e geral, é que aparece certamente aos
fenomenólogos como o campo, como o fundamento, como a origem mesma de toda a significação, ou seja, a
consciência. Assim, o sentido que nos aparece deve ser fundamentado em outro viés: o viés da consciência.
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desse eu como entendimento e razão, torna-se impessoal e abstrata, posto desancorado do
mundo, do tempo e do espaço e, a segunda que sustenta as filosofias da Escola da Suspeita
da consciência imediata, geradas dos conceitos de Nietzsche, Marx e Freud.
Para Novaski o ponto de encontro da reflexão filosófica com a psicanálise tem um
lugar determinado de princípio por Freud, no qual estão à parte da consciência, os bloqueios,
as resistências, os recalques, a infância e, instâncias outras de onde promana uma multitude
de sentidos: “O que o sujeito pensa, é dissociado da experiência concreta; no sentido da
consciência imediata, é o pensar que tenta iludir e reprimir aquilo que a experiência desmente
no real, aquilo que realmente é” (NOVASKI, 1984, p. 45).
Para De Bons (1977), à exaltação do Cogito cartesiano se oporia um cogito
"quebrado" (brisé) ou "ferido" (blessé) como descreve Ricœur no prefácio a Soi-même
comme un Autre ao apontar para a crise do cogito, tal que a partir dele a hermenêutica do si
se encontra a igual distância de sua apologia tanto quanto de sua destituição, porque nele
existe muito pouco ou em demasia. Essa fratura do cogito exibiria a apreensão pelo sujeito
de uma unidade muito maior, estabelecida em cada ação, em cada obra, nas relações entre
sujeito e mundo, mesmo que nunca se totalizasse. Abel e Porée aclaram o cogito brisé:
Le cogito brisé forme un contraste avec le cogito cartesienne, dont Il dénonce la
triple prétention à l´auto-position, à l´auto-fondation et à l´évidence intuitive. Cette
triple prétention est en effet celle d´un « sujet exalté », que sa réflexion même rend
aveugle aux liens qui l´attachent invinciblement à son corps propre, aux autres
hommes, ainsi qu´au monde du langage et de la culture. Il ne s´agit pas cependant
de lui opposer un « sujet humilié », c´est-à-dire un sujet incapable, par principe, de
se connaître et d´étre véritablement lui-même, comme y incite une tradition anticartésienne qui culmine avec Nietzsche et qui décourage toute réflexion et tout effort
d´appropriation de soi par soi. Un cogito brisé n´est pas un anti-cogito. C´est l´acte
d´un sujet qui se découvre séparé de soi, mais qui persiste malgré tout dans son vœu
d´intégrité313 (m.t.) (ABEL e PORÉE, 2007, p. 17).

A crítica a essa consciência imediata de Ricœur parte dos estudos sobre a
fenomenologia de Hegel, para quem existiriam verdades maiores que a razão humana.
Foucault (1997), nesta temática, destaca particularmente que Marx, Nietzsche e Freud
fundamentaram uma nova hermenêutica, ao nos disponibilizarem técnicas interpretativas, a
O “cogito fraturado” forma um contraste com o cogito de Descartes, dado ele acenar para uma tripla
pretenção: a autoposição, a autofundação e a evidência intuitiva. Esta argumentação tripla pertence de fato a
um “sujeito enlevado”, no qual a própria reflexão faz ligações cegas que prendem imediatamente seu próprio
corpo ao de outros homens, através do mundo da língua e da cultura. Entretanto, ele não se inquieta que se lhe
oponha a um "sujeito humilde", se põe como um sujeito incapaz, por princípio, em conhecer verdadeiramente
o outro de si-mesmo, como incita a tradição anti-cartesiana, que culmina com Nietzsche e que desencoraja
quaisquer reflexões e toda tentativa de apropriação de si para consigo. Um cogito quebrado não é um "anti
cogito”. É um acto de um sujeito que se descobre separado de si, mas que apesar de tudo persiste em seu desejo
de integridade.
313
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partir das quais nós próprios teremos que nos interpretar, quando não, no mínimo inquirir
aos três, sob o julgo de nos jazer refletidos em um eviterno jogo de espelhos:
Se a hermenêutica é uma fase da apropriação do sentido, uma etapa entre a reflexão
abstrata e a reflexão concreta, se a hermenêutica é uma retomada do pensamento
sobre o sentido em suspenso na simbólica, ela só pode reencontrar o trabalho da
antropologia estrutural como um apoio e não como um repelente; só nos
apropriamos daquilo que, primeiro, mantivermos à distância de nós (RICŒUR,
1978, p. 34).

Para Ragassi (1998), Descartes separa o homem do mundo, por fazer do
pensamento um acontecimento maquinal e, não uma ocorrência resultante de sua relação
com o mundo, enquanto que para Ricœur não existiria um despretencioso cogito, mas um
pré-dado paulatino que se desvelaria no exercício da vivência, quando do encontro do sujeito
e sua experiência em ser, onde ele se interpreta e ao fazê-lo autocompreende a si e ao seu
alter, em uma via que permite acesso à verdade, como acto de conhecimento que o induz ao
seu interior no deparar a si-mesmo e nessa acção encontra sentido à existência. A questão
que se impõe, neste ponto, é saber que espécie de ser é este si aqui reportado, tal a se mostrar
para além de um pronome reflexivo? No entanto, para Ricœur o si se definiria exatamente
em sua função de pronome reflexivo:
Em ce qui concerne le français, « soi » est défini d`emblée comme pronom réfléchi.
Il est vrai que l´usage philosophique qui en est fait tout au long de ces études enfreint
une restriction que les grammairiens soulignent, à savoir que « soi » est un pronom
réfléchi de la troisième personne (il, elle, eux). Cette restriction toutefois est levée,
si on rapproche le terme « soi » du terme « se », lui-même rapporté à des verbes au
mode infinitif – on dit : « se présenter », « se nommer ». [...] c´est à l´infinitif, et
encore jusqu´à un certain point au participe, que le verbe exprime la plénitude de sa
signification, avant de se distribuer entre les temps verbaux et les personnes
grammaticales ; le « se » désigne alors le réfléchi de tous les pronoms personnels, et
même de pronoms impersonnels, tels que « chacun », « quiconque », « on » [...]. Ce
détour par le « se » n´est pas vain, dans la mesure où le pronom réfléchi « soi »
accède lui aussi à la même amplitude omnitemorelle quand il complète le « se »
associé au mode infinitif : « se désigner soi-même »314 (m.t.) (RICŒUR, 1990, p.
11).

Para Ricœur (1973) o descentramento da consciência implica à filosofia abandonar
a ingenuidade e a segurança da consciência imediata. Esta é uma operação que lembra em
314

No que concerne à língua francesa, o si à princípio é definido como pronome reflexivo. Ele tem, na verdade,
um uso filosófico que se faz no decorrer desses estudos e implica uma restrição que os gramáticos sublinham,
a saber, que o si é um pronome reflexivo da terceira pessoa (ele, ela, eles). Esta restrição, entretanto, é removida
se aproximarmos o termo si do termo se, quando ela-mesma a conduzirmos ao modo do verbo no infinitivo, ao
dizermos “apresentar-se, nomear-se”. [...] é no infinitivo e até certo ponto também no particípio, que o verbo
exprime a plenitude de sua significação, antes de se distribuir entre os tempos verbais e as pessoas gramaticais;
o se designa então o reflexivo de todos os pronomes pessoais e mesmo de pronomes impessoais tais como
“cada um”, “qualquer que”, “alguém”. Esse desvio pelo “se” não é em vão, dentro dessa dimensão o pronome
reflexivo “si” acede também à mesma amplitude onitemporal quando ele completa o “se” associado ao modo
infinitivo como em designar-se a si mesmo.
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muito a desconstrução de Jacques Derrida, que a afirrma como uma passagem em direção a
um antes ou um aquém do sentido. Este momento anterior é um movimento constante de
retorno à cousa mesma. Para Derrida, existe uma procura intensa pela verdade, uma busca
de seu próprio reflexo; sendo que essa busca pode trazer a possibilidade de se alçar ao
momento histórico anterior (DERRIDA, 2006, p. 50).
Para Novaski (1984), o se interpretar induz à temeridade da exposição de si; atesta
a apoditicidade do cogito e sugere a inadequação da consciência; o que sou não seria
necessariamente aquilo que eu penso que sou:
Com efeito, em Ricœur, a filosofia está impregnada do constante risco do se;
compreender é se compreender, interpretar é se interpretar. Isso é um risco, posto
que exija se expor diante de si-mesmo. É relativamente mais fácil, para não dizer
mais confortável, buscar àquilo que sou em instâncias exteriores a mim, na minha
cultura, na sociedade, nas instituições, na ideologia. Sem negar a importância de
tudo isso, há, por outro lado, desvãos dentro de mim mesmo que ciosamente os
escondo dos outros; reluto em lhes permitir que lá entrem e que, certamente, eu
mesmo reluto em entrar (NOVASKI, 1984, p. 3).

Em Ricœur (1977), só existitiria um único Cogito o qual não se têm nem a sipróprio, que se resigna em não compreender sua verdade de origem e, que se predispõe
contra a illvsio e a mendacis da consciência em cada um de seus momentos. Essa é a
inadequação da consciência imediata, cujo constato descontenta a Ricœur, por isso requisita
prosseguir sua reflexão na busca pela arqueologia do sujeito em sua verdadeira
autocompreensão, onde o acto de existir na relação com outros actos, faz-se por meio de
obras e sinais exatamente na différance, termo a quo tomado à Derrida (2003), que implica
mais que uma simples altercação com la différence; implica a diferencialidade anterior a
toda diferença determinada no puro diferir, enquanto espaçamento, temporização e relação
com a alteridade implícita. Com a desconstrução da consciência imediata, surge o
desapossamento da consciência como caminho do se tornar consciente e, já não se poderia
mais pensar a consciência humana como puro princípio ou ponto de partida.
Ricœur (1978) reporta a ameaça de desaparecimento da contestada filosofia do
sujeito e, acrescenta que na verdade ela nunca existiu. A seguir Ricœur elenca uma cadeia
de cogita que constituem a tradição reflexiva, onde cada qual reinterpreta a precedente, tal a
colocar em questão toda pretensão em tomar a reflexão e a posição do sujeito sobre si-mesmo
como um acto original e fundamental de uma pretensa filosofia. Ricœur ressalta “o cogito
socrático (cuida de tua alma), cogito kantiano (categorias do conhecimento), o cogito
avgvstiniano (o homem interior), o cogito cartesiano (o pensamento e a existência), todos a
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determinarem as condições de possibilidade da experiência onde o eu penso deve poder
acompanhar todas as minhas representações” (RICŒUR, 1978, p. 199).
Ricœur reporta que Descartes definiu o Ego como uma cousa pensante, todavia ele
entende o Ego em acto de se conhecer e, dado que sempre na impossibilidade em se revelar,
acaba remetido a um algo relacional, em face de não ter a objetividade das cousas:
Por otra parte, la apodicticidad del Cogito sólo puede ser atestiguada si al mismo
tiempo se reconoce la inadecuación de la conciencia. La posibilidad de engañarme
a mí mismo, en cualquier enunciado óntico que pronuncie sobre mí mismo, es
coextensiva a la certeza del Yo pienso: tampoco nos es dada la evidencia vivencial
del Yo pienso, sino que es una vivencia presunta que Husserl lo llama presencia
vivencial de si (RICŒUR, 1973, p. 369).

Berg acompanha o pensamento de Ricœur, ao expor a vacuidade do homem interior
racional sem uma referência ao homem exterior:
Foi Descartes que, com alguns outros, em obras de natureza filosófica, cavou um
fosso entre o homem e o mundo, entre assuntos humanos e não-humanos e entre a
res-cogitantes e a res-extensae, nas palavras de Descartes. Por causa disso a
psicologia tornou-se a ciência do sujeito, o que significa, em última análise, a ciência
de um vácuo, de um nada; pois, o sujeito, o sujeito puro, o homem interior sem
nenhuma cousa exterior, não existe. Ao pensarmos, pensamos alguma cousa,
localizada, em última análise, aí, acolá, lá fora; ou seja, uma cousa, ou algo
relacionado com cousas (g.m.) (BERG in Ragassi, 1998, p. 104).

A identidade pessoal ricœuriana, está fundamentada nos preceitos de mesmidade e
de ipseidade, se constitue de uma permanência que responda à questão:
Qui suis-je? Que la question soit difficile, la réflexion suivante va tout de suite le
rendre manifeste. Parlant de nous-mêmmes, nous disposons en fait de deux modèles
de permanence dans le temps que je résume par deux termes à la fois descriptifs et
emblématiques: le caractère et la parole tenue. En l`un et em l´autre, nous
reconnaissons volontiers une permanence que nous disons être de nous-mêmes315
(m.t.) (RICŒUR, 1990, p. 143).

Para Ricœur a mesmidade seria igual à identidade idem, enquanto a identidade ipse
complementaria o idem, conforme ascrito no prefácio de Soi-même comme un Autre: « Notre
thèse constante será que l´identité au sens d´ipse n´implique aucune assertion concernant um
prétendu noyau non changeant de la personnalité »316 (m.t.) (RICŒUR, 1990, p. 13).
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Quem sou eu? Que a questão seja difícil, a reflexão que segue mostra ser evidente. Ao falar de nós mesmos,
dispomos de fato de dois modelos de permanência no tempo, que eu sintetizo por dois termos ao mesmo tempo
descritivos e emblemáticos: o caracter e a palavra empenhada. Em um e em outra reconhecemos facilmente
uma permanência que afirmamos ser de nós mesmos.
316
Nossa tese constante será a de que a identidade no sentido de ipse não implica nenhuma asserção concernente
a um pretenso núcleo não mutante da personalidade.
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Ricœur (2005), para quem a dimensão da pessoa reflete o homem falível, referiu a
relação do homem com Deus em uma perspectiva inversa, ou seja, do ponto de chegada para
o ponto de partida. Aqui se apresenta mais uma simetria entre Avgvstinvs e Ricœur, em que
o rector procede a uma filosofia, na qual o esclarecimento da existência se dá mediante
conceitos, os quais elucidam a busca por um sentido à vida, enquanto que Ricœur vai mais
longe ao avaliar que a vontade deveria ser sopesada em si mesma e, não somente na
existência vivida, porquanto dela penderia o decidir, o agir e o consentir, que se instauraria
pela dialectica do voluntário e do involuntário. Em ambos, é possível observar a tríade que
indica a relevância não só do dubitatio, mas também do cogitatio e, do spiritus amanter da
res cogitans, que revela intrinsicamente um desejar racional, implicado em uma consciência
pensante, contando que em Ricœur « Vouloir n'est pas créer »317. Esta simetria permite
estabelecer nexos entre o cogito si enim fallor, sum de Avgvstinvs e, a dimensão da pessoa
refletida no homem falível de Ricœur, quando este refere à relação do homem com Deus em
uma perspectiva inversa, ou seja, intenciona chegar a Deus a partir do próprio homem, fator
pungente em Soliloquiorvm.
Ricœur corrobora Avgvstinvs ao afirmar que na inacção da segunda meditação
cartesiana, ante a dúvida, seria capital intuir a certeza avgvstiniana que toma do homem
falível para provar a existência de seu antípoda, o ser perfeito; assim a falha humana teria
um carácter dual; por isso a vida ter como princípio a alma. Ricœur critica o privilégio
concedido à reflexão, a fim de redefinir o que ela representaria a uma hermenêutica
consequente e, que não colocaria mais o sujeito no princípio, mas in terminus a quo do
percurso filosófico, como realça Gilson:
Puisque la pensée se connaît comme âme, la première question qu´elle doit résoudre
est celle de la nature de l´âme. En apparence, la place de cette idée ne diffère en rien
dans la doctrine d´Augustin de celle qu´elle occupe dans toute autre philosophie
chrétienne. Pour lui comme pour tous le philosophes chrétiens, l`homme este
composé d´une âme et d´un corps, ce qui signifie que, sans l´un ou l´autre de ces
deux éléments, il ne serait pas l´homme318 (m.t.) (GILSON, 2003, p. 56).

Ragassi (1998) ao referir à unidade homem-mundo como acontecimento concreto,
sugere que esta colagem não constituiria essencialmente uma razão ao modo cartesiano; o
pensamento é um episódio no homem e não produção humana independente de sua relação
317

Desejar não significa crer!
Posto que o pensamento se conheça como alma, a primeira questão que ele deve resolver é a natureza da
alma. Em aparência, o locvs não difere da ideia de Avgvstinvs, de que essa doutrina deve se ocupar como para
qualquer outra filosofia christã. Para ele tanto quanto para todos os filósofos christãos, o homem é composto
de uma alma e de um corpo, o que significa que, sem um ou sem outro desses dois elementos, ele não seria um
homem.
318
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com o mundo. Desroches (2002) referencia a crítica ricœuriana do cogito, a partir de Husserl que
especifica a necessidade de estender o alcance da subjetividade constituinte até sua radicalização na
filosofia transcendental:
[...] conformément à la visée ontologique du doute, la première certitude qui en
dérive est la certitude de mon existence, impliquée dans l`exercice même de pensée
en quoi l`hypothèse du grand trompeur consiste: Il n´y a donc point de doute que je
suis, s´il me trompe ; et qu´il me trompe tant qu´il voudra, il ne saurait jamais faire
que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose. C´est bien là une
proposition existentielle ; le verbe être y est pris absolument et non comme copule:
je suis, j´existe 319 (m.t.) (RICŒUR, 1990, p. 17).

Ricœur refere em nota de rodapé, que a citação acima teria sido retirada de uma
tradução de Husserl por Didier Franck:
Parmi les corps proprement saisis de cette nature, je trouve, dans une distinction
unique en son genre, ma chair, à savoir comme l`unique corps qui n´est pas
simplemente corps, mais précisémente chair, l´unique objet à l´intérieur de ma
couche abstraite de monde auquel, conformmément à l´expérience, j´ajoute des
champs de sensations, et ce sous divers modes d´appartenance (champ des
sensations tactiles, champ du chaud et, froid, etc.), l´unique objet sur lequel je règne
et domine immédiatement, et en particulier dont je domine chaque organe 320 (m.t.)
(HUSSERL,1981, pp.93, 94).

Horn ao acenar com um eu puro em Avgvstinvs, deparou a fenomenologia de
Husserl e, sua intenção de construir uma filosofia ligada a dados imediatos sobre evidências
apodíticas, isto é, sobre fundamentos indubitáveis, no que constituiria a consciência em seu
cogito e cogitata. Horn alicia, pois o cogito avgvstiniano à fenomenologia husserliana. Para
Husserl, a reflexão sobre a experiência é análoga à autoreflexão da razão, uma vez que a
experiência só seja possível pela redução ao sujeito puro, o Ego transcendental e portador da
experiência na arcada do mundo, que primeiro se apresenta como pretensão de ser, um vira-ser; um algo desprovido de juízos e valores e, por segundo expõe o lado diáfano das
relações entre o homem e o mundo.
Sobre isso, em “Soi-même comme un Autre”, Ricœur escreveu:
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Em conformidade com a perpectiva ontológica da dúvida, a primeira certeza que daí deriva é a certeza de
minha existência está implicada no próprio exercício do pensamento em que a hipótese do grande enganador
consiste: Não há, portanto nenhuma dúvida de que eu sou, se ele me engana; e, mesmo que ele me engane
tanto quanto desejar, ele não poderá nunca fazer com que eu não seja nada enquanto eu pensar ser alguma
cousa. Eis aí realmente uma proposição existencial em que o verbo ser é tomado aí independentemente e não
como verbo que liga o atributo ao sujeito: eu sou, e existo.
320
Entre os corpos proriamente colhidos dessa natureza, encontro, numa distinção única em seu gênero, minha
carne, a saber, como o único corpo que não é simplesmene corpo, mas precisamente carne, o único objecto no
interior de minha categoria abstrata de mundo ao qual, conformemente à experiência, acrescento campos de
sensações, e isso sob diversos modelos da dependência (campo das sensações táteis, campo do calor e do frio
e outros) como o único objecto sob o qual eu reino e domino imediatamente e, em particular, onde eu domino
cada órgão.
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Dieu confère à la certitude de moi-même la permanence que celle-ci ne tient pas
d`elle-même. Cette stricte contemporanéité de l`idée de Dieu et de l`idée de moimême, prise sous l`angle de la puissance de produire des idées, me fait dire que
« comme l´idée de moi-même, [l´idée de Dieu] est née et produite avec moi dès lors
que j´ai été créé ». Mieux: l´idée de Dieu est em moi comme la marque même de
l´auteur sur son ouvrage, marque qui assure la ressemblance de l´un à l´autre. Il me
faut alors confesser que « je conçois cette ressemblance (...) par la même faculté par
laquelle je me concois moi-même »321 (m.t.) (RICŒUR, 1990, p. 20).

Husserl (2010) operou a redução fenomenológica ao modo cartesiano, mas o fez ao
inferir uma reformulação crítica das meditações cartesianas. Em Husserl, o ego transcende
a vida da consciência que em si contém o que lhe é devido, a multiplicidade de vivências e
seus correlatos visados intencionalmente, onde o que era tido como existente anterior à
reflexão, se mantém inalterado em seu sentido. Ao refletir sobre si-mesmo, o Ego se inclui
como que aberto a uma vida infinita de compreensão, que absorve como razão. Husserl
consagrou à filosofia a transcendentalidade e, de certo modo assinalou a volta sectaria ao
cogito cartesiano, mas o demudou com a ideia da intentionnalité de la conscience; buscou
impedir o conflito entre o ego e a res cogitans, em face de que o arrazoar envolveria as
operações da consciência, posto que pensar seja sempre um pensar em algo, o que
plenamente se configura no cogito avgvstiniano.
La intentionnalité de la conscience aplicada as Confessionvm, permite perpetrar sua
colisão com a philosophie de la volonté de Ricœur, que Gagnebin de Bons (1997) entende
como a própria dinâmica de encobrimento e de descoberta do Ser. Assim, na prospecção
desta pesquisa, à consagração do Cogito cartesiano se antepôs o Cogito avgvstiniano e, se
pospôs o Cogito ricœuriano fragmentado. Para Ricœur o cogito cartesiano está ferido por
dentro, remete a alma à reflexão, daí a necessidade de extensão do cogito ao próprio corpo.
Essa estilha nada mais representa que possibilidades do homem escolher vivenciar o mundo
e encontrar no outro de si o espaço de atestação de si-mesmo, concomitante se deparar como
um existente alético ante a reciprocidade de seu Alter.
Desroches expõe a crítica de Ricœur à pretensão de objetividade do conhecimento
e, assim põe em dúvida a segurança absoluta de uma metafísica atestada na existência do
sentir; sugere a experiência da encarnação: “[...] desmantelar as duas faces do maciço cogito-
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Deus confere à certeza de mim mesmo por uma permanência, que esta não conserva nem de si própria. Essa
rigorosa contemporaneidade da ideia de Deus e da ideia de mim mesmo, tomada sob o ângulo do poder de
produzir ideias, faz-me dizer que, assim como a ideia de mim mesmo, a ideia de Deus nasce e se desenvolve
comigo, visto que fui creado. Melhor; a ideia de Deus está em mim como uma marca de um autor em sua obra,
marca que assegura a semelhança de um com o outro. É, pois necessário confessar que eu idealizo essa
semelhança, através da mesma faculdade pela qual eu idealizo a mim mesmo.
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cogitatvm. Do lado do objecto, e preciso reconquistar a primazia do sentir e, do lado do
sujeito, a de encarnação” (DESROCHES, 2002, p. 29).
Para Desroches, no primeiro tomo da “Filosofia da Vontade”, o “Voluntário”,
Ricœur empreende um cogito encarnado que assumiria o próprio corpo a envolver tanto
quanto o involuntário que o nutre. Cumpre aqui recordar que na autoimplicação, tão aventada
aqui a Soliloquiorvm e a Confessionvm, os conteúdos não são apenas percebidos pela
consciência, mas mediados por esta e, representados simbolicamente, porque a interpretação
hermenêutica alegórica não trata de signos lógicos; como é possível conferir no texto da
Sagrada Escritura, que sugere a transformação do filho de Deus em absolutamente humano
e terreno: « [...] et Verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius
gloriam quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis »322 (m.t.) (Jo: 1.14).
Soliloquiorvm de Avgvstinvs, expõe a íntima experiência da existência para saltar
além do corporal ao se fazer consciência reflexiva no sum si me fallit, e que poderia ser
substituído por sum si me vivit, pois implica a permanente coexistência de si com o outro de
si, conceito que põe em dúvida a existência de um abstraído cogito ergo sum univérsico e
desencarnado e, que requisita uma interpretação de si através da hermenêutica do
distanciamento, que requer refletir se o cogito seria uma verdade filosófica ou o seu
fundamento? Uma das vias para encontrar uma resposta a essa dúvida pode estar em Soimême comme un Autre, que requisita uma resposta para a questão: Quem sou eu? Responder
a essa inquirição implica ser reconhecido por acções justapostas ao longo de uma vida vivida,
as quais acabam por revelar a condição humana.
É interessante observar que a fundamentação do cogito avgvstiniano antecipou não
somente a Descartes, mas também a Husserl (2010), quando este reafirma o Ego
transcendental como portador de uma experiência que se dá na arcada do mundo. Disso
convém entender que o Ego seria algo tal como um representante interno do mundo exterior
e assim, se deduz que Ego e realidade andam pari passu no participar da ordem temporal.
Entretanto, convém não perder de vista a observação de prudência de Ricœur (1977), na qual
adverte que embora o Ego e a realidade se aproximem eles também se opõem, na medida em
que a realidade é exatamente aquilo que faz face a um Ego intenso, em sua capacidade de
conciliação entre as instâncias internas e a realidade, ao atenuar o idealismo de todo homem.
Recordar que Husserl visou impedir o conflito entre o ego e a res cogitans, por isso de suas
322

[...] o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que um Filho único recebe do seu
Pai, repleno de graça e de verdade.
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conferências em Paris, consta: “[...] talvez, com a descoberta cartesiana do ego, se abra
também uma nova ideia de fundamentação, a saber, a fundamentação transcendental”
(HUSSERL, 1992, p. 10).
É nesse sentido, que se dá a perspectiva de imbricação da obra Soliloquiorvm de
Avgvstinvs, com o conceito de ipseidade/alteridade da obra Soi-même comme un Autre de
Ricœur, que parte da evidência fenomenológica de que a consciência não seria um objecto
dado a priori, mas sim o primado da mediação intencional da moção dessa consciência, que
ao superar a concepção no imediatismo do sujeito lançado no mundo, enfatiza a acção que o
objecto simbólico possuiria na constituição do cogito. Avgvstinvs mostra que o homem ao
perscrutar respostas para o mundo de seu entorno identifica sua vida vivida ao olhar o outro
de si; necessário, pois se faz de si se distanciar para deparar a Verdade em si-mesmo, o que
denota o fragor do rector ao assumir um projecto divino e, a precisão de incorrer em um
caminho não só de superação, mas também de conversão de si-mesmo.
Assim, no transcursar de Soliloquiorvm, como também em Confessionvm, a razão
implica um movimento reverso em uma construção argumentativa peculiar, a qual exibe o
pressuposto da imortabilidade da alma, ao tratar, fundamentalmente, da conexão intrínseca
da alma com a sapiência. A condição finita de Avgvstinvs fez ser possível esse cariz
proeminente no encontro do homem com sua natureza dual, ao se descobrir simultaneamente
como cognoscente e cognoscível.
4.10 La Rhetórique du Mises em Scène in Confessionvm
A predicação Mises em Scène, aqui tomada de empréstimo a José M. Silva Rosa,
objetiva apresentar o enfoque de Avgvstinvs, que se manifesta especialmente em
Confessionvm; aspecto pouco exposto em sua biografia e, que Rosa (2007) discerniu com
propriedade ao permitir ampliar a visão do magno Rector, levando em conta sempre o espaço
temporal e cultural que nos separa da obra, escrita entre os anos de 397 e 398, a qual marca
a transição da cultura greco-romana para o Classicismo, então sobre intensa influência do
Christianismo.
A obra Confessionvm esmiuda a vida vivida de Avgvstinvs, desde seus primeiros
anos de vida, até o período em que escrevia o livro, além de narrar o episódio da creação do
Tempo ao expôr a noção psicológica que dele temos, fez questão de explicar a sua evolução
espiritual e sua procura pela Verdade, finalizando-o com um longo discurso sobre o Gênesis
e, a forma pela qual o Livro Sagrado deveria ser interpretado:
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Da mihi, Domine, scire et intellegere, utrum sit prius invocare te an laudare te et
scire te prius sit an invocare te. Sed quis te invocat o nesciens te? Aliud enim pro
alio potest invocare nesciens. An potius invocaris, ut sciaris? Quomodo autem
invocabunt, in quem non crediderunt? Aut quomodo credunt sine praedicante? Et
laudabunt Dominum qui requirunt eum. Quaerentes enim inveniunt eum et
invenientes laudabunt eum. Quaeram te, Domine, invocans te et invocem te credens
in te; praedicatus enim es nobis. Invocat te, Domine, fides mea, quam dedisti mihi,
quam inspirasti mihi per humanitatem Filii tui, per ministerium praedicatoris tui 323
(m.t.) (DCf, Liber I - 1.1).

Ao Rector não bastaria crer na Verdade, precisaria expô-la tal a transmudar as almas
dos ouvintes, daí a persuasão; de que modo outro acreditariam se não lhes apostolassem?
Para Henri-Irénée Marrou, Confessionvm evidencia a evolução de Avgvstinvs:
Ailleurs, il nous montre que l'évocation rétrospective des Confessions n'est pas
l'équivalent d'un journal qui suivrait, chronologiquement, les étapes de l'évolution
intérieure: le grand écrivain qu'était Augustin a préféré un autre parti, qui lui offrait
bien plus de ressources au point de vue littéraire, celui d'une analyse psychologique
des différents aspects de sa crise décisive, groupant systématiquement au 1. VII ce
qui avait trait à la conversion intellectuelle, réservant au 1. VIII la conversion de la
volonté, au 1. IX l'évocation des événements concomitants324 (m.t.) (MARROU,
1950, p. 401).

Desta evolução interior consta na primeira parte do livro, a confissão de seus
desregramentos de outrora. Nos cinco primeiros capítulos faz a invocação de uma epopéia
teológica, sobrenatural. É um apelo do ser humano ao Ser Divino (Deus). Do sexto ao oitavo
capítulo, discorre sobre sua infância e do nono ao vigésimo sobre a educação. Rosa (2007)
ao analisar as várias formas de leitura de Confessionvm, editada por Avgvstinvs quando
contava 34 anos de idade, deparou a princípio algo que lhe pareceria desfigurado:
[...] o recém-ordenado Bispo de Hipona, fazendo jus aos seus imensos dotes de
orador, se anteciparia aos muitos detractores à espreita: antigos companheiros
manichaeus; outros que contestavam a veracidade de seu baptismo; e, distintos que
ainda afirmavam a invalidade da sua ordenação episcopal, o que teria feito com que
confessasse e maquilhasse à sua maneira, aquilo de que não queria vir a ser acusado
mais tarde por terceiros. Em suma, Confessionvm seria apenas uma obra de
cosmética da vida de Avgvstinvs (g.m) (ROSA, 2007, p. 08).
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Concedei-me Senhor que eu saiba perfeitamente se primeiro Vos deva invocar ou elogiar, ou primeiro Vos
conhecer ou invocar. Mas quem Vos invoca antes de Vos conhecer? Este em sua ignorância corre o risco de
invocar a outrem; ou porventura não deveria antes ser invocado para depois serdes conhecido? “Mas como
invocarão Àquele em quem não acreditam? Ou, como hão de acreditar, sem que alguém lhes pregue?”
Louvarão a Vós aqueles que o buscarem? Na verdade, os que O buscam encontra-lo-ão e aqueles que O
encontram hão de louvá-Lo. Que eu Vos procure Senhor, invocando-Vos e, que Vos invoque crendo em Vós,
pois nos fostes preconizados. Senhor invoca-me a fé que me destes, a fé que me inspirastes por intermédio da
humanidade de vosso Filho e pelo ministério deste vosso pregador.
324
Além disso, ele nos mostra que a evocação retrospectiva das confissões não é equivalente de um noticiário
a ser seguido, em ordem cronológica com as fases de evolução interna (do rector): o grande escritor que foi
Avgvstinvs parte de outra proposta, na qual oferece muito mais recursos para o ponto de vista literário, que de
uma análise psicológica dos diferentes aspectos da sua crise decisiva, agrupando-a sistematicamente no livro
VII em que trata de sua conversão intelectual, reserva no 1ivro VIII à conversão de sua vontade e, no 1ivro IX
trata da evocação de eventos simultâneos.
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Confessionvm serviu a Rosa (2007) como registro fundamental para sua tese:
O fato de Avgvstinvs em 398 ter feito o que se poderia chamar de uma edição
limitada desta obra, provavelmente apenas nove livros e, de tê-los dado a
conhecimento a um grupo de restritos amigos, sob a ordem de uma auscultação
prévia; fato que inculcaria a desconfiança de que o autor, cada vez mais consciente
da importância de sua posição e de sua palavra no orbe christão, quisesse testar,
controlar e orientar antecipadamente os efeitos de suas palavras, mormente as
confessionais (ROSA, 2007, p. 08).

A observação de Rosa faz lembrar uma passagem da obra La Chute, de Albert
Camus: « Voilà ce qu’aucun homme (sinon ceux qui ne vivent pas, je veux dire les sages)
ne peut supporter. La seule parade est dans la méchanceté. Les gens se dépêchent alors de
juger pour ne pas l’être eux-mêmes »325 (CAMUS, 1956, p. 59).
Rosa creditou Confessionvm, como obra de retórica espiritual e pastoral, a qual
retrataria apenas uma espécie de apologia pro vita sua; em Confessionvm, Avgvstinvs não
nega seu passado sombrio, mas o colore através da subtil inversão de sua ardilosa retórica,
que envolve dramas morais que muito provavelmente nunca teriam existido, como no caso
do episódio que envolveu os dois jovens de Trévis:
Esta leitura (Livro VIII de Confessionvm), que vai ao estremo de considerar, por
exemplo, que até o relato da conversão ao Christianismo no jardim de Mediolanum,
foi uma invenção posterior e cheia de retoques literários, como releva no mínimo
alguma malevolência hermenêutica, pois Avgvstinvs pretensamente ter-se-ia
convertido ao neoplatonismo e não ao Christianismo, o que não só não seria
defensável depois das muitas investigaçoes em que Confessionvm foi objecto de
actas do Congresso Internacional da Universidade Católica Portuguesa de 2000 (in
Ch. Boyer; F. Cayré; P. Courcelle; G. Madec; M. A. Vannier; H. Noronha Galvão)
(ROSA, 2007, p. 09).

Confessionvm registra que em 386 chegou a Avgvstinvs a resposta peremptória;
recordou que enquanto caminhava e meditava com o amigo Alypivs, ocorreu um episódio
súbito: « Dicebam haec et flebam amarissima contritione cordis mei. Et ecce audio vocem
de vicina domo cum cantu dicentis et crebro repetentis quasi pueri an puellae, nescio: Tolle
lege, lege tolle »326 (DCf, Liber VIII – 12.29).
Rosa (2007) suspeita de Confessionvm, pois acredita elas terem sido
meticulosamente premeditadas: “acusa-te tu, antes que te denunciem os outros”: expediente
da didática forence de um réu muito hábil, tal como uma delação premiada, onde o réu se
325

Eis o porquê de nenhum homem (exceto aqueles que não vivem, quero dizer, os sábios) poder suportar. A
única defesa está dentro da maldade. As pessoas se apressam, então, a se julgarem, para que elas próprias não
sejam julgadas.
326
Eu, oprimido por amarga compunção em meu coração, falava e me lastimava e, eis que escuto uma voz que
vinha de uma casa próxima, em um cantarolar que não identifiquei ser de menina ou menino e, que repetia um
refrão com constância: pegue e leia, pegue e leia.
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converte no paradoxal advogado de sua própria causa, instruindo o processo segundo suas
conveniências e, para o qual só carrea aquilo que seria de seu zelo.
Rosa (2007) esclarece sua intenção de não fazer dessa história um despautério, mas
entende ser oportuno, neste ponto, replicar aqui ponderações a que Nietzsche procede a partir
de sua análise de Confessionvm:
Acabei de ler Confessionvm de Avgvstinvs para me distrair. Ah! O velho Rector,
como ele é falso e hipócrita! Como ele faz rir! Que duplicidade psicológica! Valor
filosófico igual à zero. Platoniso para a populaça; quero dizer por outras palavras:
uma mentalidade inventada para a mais alta aristocracia do espítito, acomodada ao
gosto da natureza de escravos327 (NIETZSCHE in Rosa, 2007, p. 10).

Evidentemente que as observações de Nietzsche se constituam de um dislate, posto
a obra avgvstiniana dele estivesse distanciada na evolução do tempo, em mil e quatrocentos
anos e, como afirma Jean Ladrière (1977), quaisquer interpretações sobre os escritos de
Avgvstinvs, devem levar em consideração que a verdade do discurso está implicada em si,
sob um contexto histórico e literário específico de cada época, do que faz injusta qualquer
avaliação sob valores de um tempo outro, principalmente se distanciados.
Para Rosa (2007), considerações à parte, como esta de Nietzsche, o que ressalta
imediatamente à vista nas Confessionvm, é a ausência de qualquer fuga mundi, posto que a
estrutra narrativa da obra, não obstante se constituir veramente de uma ars inveniendi328,
contém um tempo contado, narrado e significado, onde Avgvstinvs utiliza de um recurso sui
generis, a triangulação da interlocução ao se dirigir diretamente a Deus, mas visando
persuadir o leitor, à qual parafraseando a hermenêutica ricœuriana, Confessionvm abriga Le
Temps cet récit e, não obstante, constituir uma distendio animi de Avgvstinvs, posto
configure, prefigure e reconfigure permanentemente a história do mundo ocidental.
A característica dos escritos de Avgvstinvs se apresentam em um estilo específico,
tipico dos discursos filosófico-teológico, no qual o Rector evidencia sua ars rhetorica e, ao
mesmo tempo apresenta um recurso filosófico e religioso, ao mesmo tempo dialético e
teológico, enquanto dotado de intencionalidade, em sentido calcado parcialmente na obra de
Platão e, fundamentalmente no estilo tenaz de Cicero, ou seja, acrescentado da fecundidade
e da eloquência persuasiva de Avgvstinvs.

327
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Carta de Nietzsche datada de 31 de março de 1885, a Franz Overbgeck.
Uma arte representada.
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V. LA SYMBOLIQUE DU MAL SUR LE CRVOR DEI

Do dicionário de filosofia de José Ferrater Mora (1977) constam possibilidades
distas de interpretação do mal, tais como não ser uma realidade apartada do mundo vivido,
bem ao contrario dele faria parte verdadeiramente, embora de forma não tão plena; este mal
seria metafísico, não obstante se apresentar sob o aspecto de mal físico ou moral. Outra
possível interpretação segue os Estóicos e, implica o mal como necessário à harmonia
universica. Outras teorias seguem Avgvstinvs de Hipona e alguns escolásticos outros, ao
apresentar o mal como determinada privação do ser, um problema a partir da metafísica, mas
sob a ótica religiosa-moral. Outro enfoque, talvez o mais polêmico, sugere o mal procedente,
em última análise, do próprio Creador, posto seja Ele a causa de tudo e, assim, Nele se
encontraria também o mal. Dessa apreciação, primeiramente seria a considerar o teólogo
conhecido como Pseudo Dionísio Areopagita (século I), que admitia a realidade ter um
princípio de origem, porém este conceito poderia ser contestado, a partir da ideia de um
mundo eterno. No dicionário Latino-Português de Francisco Torrinha, considerado pelos
críticos, como o melhor dicionário até hoje editado, para o vocábulo português “mal/mau”,
encontramos (1942, p. 499):
Malvm = adverbio de modo Mal; e, Interjeição: Ó vergonha! Ó miseria!
Malvm, -i = substantivo Mal (físico) infortúnio, calamidade, flagelo; ou (moral)
ação má cometida, falta, culpa, crime.
Malvm, -i = substantivo Maçã, ou qualquer fruta que contenha caroço.
Malvs, a, um = o adjetivo Mau, de má qualidade, errôneo; mal fundado, dehonesto,
maligno, pernicioso, daninho et al.
Malvs, -i = substantivo Macieira.
Malvs, -i = substantivo Mastro de Navio.

No dicionário LATINO-PORTUGUÊS de F.R. dos Santos Saraiva (2006, p.
705/707), surgem as mesmas identificações com a acrescência de:
Male = adverbio de modo. Mal, algo contra a regra e, prefixo de uma infinidade de
vocábulos ligados à ideia do mal.
Malo, mavis, malui, malle = verbo transitivo querer, o preferir.

O adjetivo Malvs, -i, implica vários significados com a ideia de nocividade e,
passíveis de serem enquadrados em um sentido que aluda o âmbito metafísico (imperfeição),
físico (sofrimento) e o moral (pecado). Mas, existe também uma parônima em latim, o
substantivo malvs, -i, com a conotação de macieira ou a maçã. Mitologicamente esta fruta
está associada ao peccatvm genvs de Adão e Eva, parte da doutrina christã que anseia
explicar a origem da imperfeição humana, de seu sofrimento e, da existência do mal em face
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da queda do homem, não obstante a bíblia não fazer referência específica a esta fruta; a
referência capital desta passagem bíblica não seria o fruto em si, mas a proibição em comêlo, porquanto seja fruto da árvore da vida e, aqui caberia a interpretação sexual que se lhe
dá, enquanto fruto da procriação; quereria o Absoluto a não reprodução dos homens?
Certamente que não! Comprova-a a Sagrada Escritura: « [...] produxitque Dominus Deus de
humo omne lignum pulchrum visu et ad vescendum suave lignum etiam vitae in medio
paradisi lignumque scientiae boni et mali »329 (m.t.) (Gn: 2.9).
Na história da filosofia e da teologia o problema do mal perpassou o mundo antigo,
em elucidações derivadas de conceitos inúmeros e por vezes dispares, mas geralmente
assentado em contextos teológicos, que nos primeiros séculos da era christã e posteriormente
retomado com ênfase na Escolástica, objetivava distinguir os males metafísico, físico e
moral; destarte, às inúmeras possibilidades de se classificar a origem do mal, sobressai a
possibilidade de classifica-lo entre o físico que equivale ao sofrimento e à dor e, o moral
referente a um padecimento diverso do físico, não obstante dele pudesse se fazer dele
acompanhado. Aparte especial a passagem em que o Livro Sagrado prescreve o que seria o
mal segundo os olhos do Creador:
[...] sex sunt quae odit Dominus et septimum detestatur anima eius; oculos sublimes
linguam mendacem manus effundentes innoxium sanguinem; cor machinans
cogitationes pessimas pedes veloces ad currendum in malvm; proferentem mendacia
testem fallacem et eum qui seminat inter fratres discórdias330 (m.t.) (Pr: 6.16,19).

Esta secular distensão partiu da contradição entre a coexistência do mal com um
Deus bondoso e poderoso, ante uma teodiceia que buscava justificativas para a ocorrência
do mal, que se fazia mistério quando se indagava as razões pelas quais um Creador
infinitamente ominisciênte permitiria a maldade em sua creação. Segundo Ferrater Mora
(1977), respostas várias e de diversos matizes surgiram em resposta a esta questão; pelos
estóicos, por Plotinvs, por Avgvstinvs e por fim no optimismo de Leibniz 1646-1716, uma
das maiores expressões na busca da compreensão do mal, impondo-o em relação a um
Creador perfeito, no qual se fundamenta as ordens ontológica, gnosiológica e existencial. A
orientação filosófica de Leibniz implicava Deus ter creado o melhor dos mundos possíveis,
embora não necessariamente o melhor para os homens, posto o constituira com alegrias e

329

O Senhor Deus tendo produzido a terra com todas as árvores, contemplando-as com frutos aprazíeis à
alimentação e, no centro do paraíso fixou a árvore da vida ou do conhecimento do bem e do mal.
330
[...] seis são as cousas que o Senhor odeia e, sete cousas as que ele abomina: olhos altivos; língua mentirosa;
mãos que derramam sangue inocente; coração que esboça planos perversos; pés que se apressam em fazer o
mal; testemunhas falsas que espalham mentiras e, aqueles que provocam a discórdia entre irmãos.
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sofrimentos que se refleteriam em privações e deficiências, mas que ainda assim seria um
bem com um mínimo de mal, o que faria deste o melhor dos mundos possível.
Para Kolakowski (1988), o raciocínio de Leibniz foi solapado posto que o mundo
onde vivemos seja contingente, o que contraria a benevolência do Creador; assim existe uma
falha de argumentação hipotética, a qual o próprio Leibniz distinguiu no Theodicy, entre
necessidade metafísica e moral:
Deus trabalhou sob compulsão metafísica quando estava creando um universo livre
de contradições e, também trabalhou sob compulsão moral à medida que seu
uiniverso era o melhor possível em termos de equilíbrio entre o bem e o mal. Foi
possível crear um mundo pior, ou pelo menos o pior concebível, tal que pudesse ser
logicamente consistente (LEIBNIZ in Kolakowski, 1988, p. 85).

Para Kolakowski (1988), Leibniz tornou a onisciência de Deus e sua benevolência
independentes uma da outra, o que põe em questão a efetiva bondade do Creador:
A prova de Leibniz da existência de Deus, se válida, não diz nada sobre a bondade
do Creador e, em si-mesma não exclui a terrível possibilidade de que Ele, na
verdade, seja um ser maléfico; que ele não seja é um fato que precisa ser provado
separadamengte e, Leibniz falhou neste empreendimento, independemtemente de
supor que a bondade é uma parte óbvia da perfeição (KOLAKOWSKI, 1988, p. 86).

Kolakowski (1988) ressalta o mundo avgvstiniano não se tratar somente de Deus
ser a fonte terminus ad-quo de toda a bondade, mas das creaturas humanas não serem capazes
post lapsum de usar esta bondade livremente a fim de implementar as intenções do Creador:
Se cada um de nós é uma fonte de iniciativa independente que se coloca em
movimento e, não tem causa suficiente além de si mesma, parecemos desempenhar
actos criativos ex nihilo, a fim de acrescentar ao ser algo que não existia antes, para
nutrir, fortalecer e aumentar Deus (KOLAKOWSKI, 1988, p. 86).

A saída para a antinomia de Leibniz talvez esteja na famosa fórmula de São Tomás:
bonum est diffusivvm sui, ou seja, a bondade do Creador não é autorelatada, tampouco
hereditária, mas naturalmente irradiada à creação. Isto implica na bondade de Deus não
necessariamente estar contida em sua creação; o nosso conhecimento do Absoluto é um
aspecto de nossa vida espiritual como um todo, em particular pela maneira como
vivenciamos o bem e o mal que nos é intrínseco.
Jean-Marc Narbonne, professeur de philosophie canadien, enfatiza que no corpus
das Enéadas surgiu aquilo que na contemporaneidade se convencionou chamar de alteridade:
“[...] um outro radical é a matéria na medida em que ela é o princípio inextirpável do mal”
(2014, p.122).
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Para Narbonne, se os males existem no mundo sensível então existiria um princípio
do mal e, igualmente um princípio na origem dos diferentes bens, que é o Bem. Em nota de
rodapé exclarece a dúvida sobre a substancialidade do mal:
Assim como o falso é o contrário do verdadeiro, assim a realidade substancial do
mal é contrária à realidade substancial da natureza divina [...]. O mal, portanto, é
uma substância [...]. Ora, o mal de tal modo configurado possuirá, para Plotinvs, um
único nome; matéria (NARBONNE, 2014, pp. 122, 124).

O ponto de partida a suscitar tais questões sobre o mal remonta possivelmente ao
filósofo Epicuro de Samos, que em sua busca pela ausência do sofrimento, constatou outro
problema que envolveria o conceito do mal no Creador; em um de seus fragmentos escreveu:
Deus, ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou não quer e nem
pode, ou quer e pode. Se quer e não pode é impotente, o que é impossível em Deus.
Se pode e não quer, é invejoso, o que, do mesmo modo, é contrário a Deus. Se nem
quer, nem pode, é invejoso e impotente, portanto nem sequer é Deus. Se pode e quer,
que é a única cousa compatível com Deus, donde provém então, a existência dos
males? Por que razão Ele não os impede? (EPICURO in Lucretius, 1962, p. 33).

Epicuro chega a essa ambiguidade através de um paradoxo, conhecido como o seu
trilema, proposto entre os anos de 320 e 310 a.C., para o qual utiliza determinada lógica que
envolve três características de fundamentação do deus judaico: omnipotência, omnisciência
e omnibenevolência, a partir das quais busca a coerência lógica entre as três premissas: A
primeira que admite a bondade de Deus; a segunda que admite Deus como onipotente e, a
terceira, tomada à luz da convicção de existência do mal. A conclusão mostra que, se duas
premissas forem consideradas verdadeiras, então a terceira seria anulada, demonstrando a
inconsistência pressuposta na forma como segue:
1º - Se Deus é omnisciente e omnipotente, tem conhecimento de todo o mal e tem
poder para acabar com ele e, não o faz. Então não é omnibenevolente.
2º - Se omnipotente e omnibenevolente, então tem poder para extinguir o mal e quer
fazê-lo, pois é bom. Mas não o faz, pois não sabe o quanto de mal existe e onde ele
estaria. Então ele não é omnisciente.
3º - Se omnisciente e omnibenevolente, então sabe de todo o mal que existe, onde
se encontra e quer mudá-lo. Mas não o faz por não ser capaz para tanto. Então ele
não é omnipotente.

A relevância do trilema epicúreo se encontra exatamente no caso de ilogia de
qualquer uma destas características que se apresente falsa, pois indicaria o caso de não
existência de um deus com estes três atributos simultaneamente. Epicuro ao contestar o
divino, alça uma questão que mais tarde se tornará paradigmática para o conjunto da
teodiceia, ante a impossibilidade de conciliar o mal com a existência de deuses bons e
onipotentes, uma disposição que repercutirá significadamente no monoteísmo judeu-
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christão. Não obstante a afeição da escola cética da filosofia grega pelos ensinamentos de
Epicuro, é possível que este paradoxo tenha sido equivocadamente atribuído a ele por
Firmianus Lactantius (240-320 d.C.), conselheiro do primeiro imperador romano christão,
Constantinvs I, dado que exista uma hipótese de que tal paradoxo pertença ao grego
Carneades de Cirene (214 a.C.), cético radical e, o primeiro filósofo a apontar o fracasso dos
metafísicos, que pretendiam encontrar um significado racional nas crenças religiosas.
Carneades se fez famoso por sua extrema habilidade em desenvolver argumentos
convincentes nos dois lados de qualquer disputa filosófica. O paradoxo de Epicuro encontrou
reflexo em 1814, no físico e matemático Pierre Simon de Laplace (1724-1827) em sua obra
sobre probabilidades:
Devemos considerar o estado presente do universo como efeito dos seus estados
passados e como causa dos que se vão seguir. Suponha-se uma inteligência que
pudesse conhecer todas as forças pelas quais a natureza é animada e o estado em um
instante de todos os objectos; uma inteligência suficientemente grande que pudesse
submeter todos esses dados à análise, ela englobaria na mesma fórmula os
movimentos dos maiores corpos do universo e também dos menores átomos: nada
lhe seria incerto e o futuro, assim como o passado, estaria presente ante os seus olhos
(g.m.) (LAPLACE, 1990, p. 326).

A inteligência aludida nessa citação passou, posteriormente, a ser conhecida como
o demônio de Laplace, um ensaio mental o qual admitia que de posse de todas as variáveis
que determinam o estado do universo, ele, o demônio, poderia prever o seu estado no instante
futuro; ele teria pleno conhecimento sobre todos os fatos: "Todos os esforços tendem a levar
a mente humana cada vez mais próxima daquela inteligência, mas que ainda permanecerá
sempre infinitamente inatingível" (LAPLACE, 1990, p. 326).
No misticismo grego o mal invocaria as moîras, três vetustas senhoras cegas, Cloto,
Láquesis e Átropos, as quais acompanham o tempo desde sua gênese e não se enfadam de
tecer o destino do mundo, determinando as trajetórias de vida, tanto dos deuses, quanto dos
homens, a quem elas determinam a parte de vida que compete a cada qual. Este misticismo
grego implicaria basicamente dois entendimentos: o primeiro que se avizinharia da teoria
hebraica, quando o mal teria origem na aversão do homem ao projecto do Creador bíblico,
que em si não seria responsável pelo mal; daí os gregos depararem a questão que se colocava
para os trágicos mitos gregos que induziam os males do mundo muito mais como castigos dos
deuses aos homens, ante o afrontamento que estes lhe dedicavam; o mal advindo aos homens
seria, pois reflexo direto do próprio mal assumido, constituindo-se como punição de
culpabilidade, como ocorre com os mitos que envolvem Prometeu, Sísifo, Aracne e outros na
mesma condição. Uma segunda probabilidade para a origem do mal nos mitos gregos se
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mostra no fadário disposto pelos deuses aos homens, como se vê nos destinos trágicos de
Édipo e Ícaro.
Erich Fromm (1970) cita que a ideia do mal ainda recai, sobremaneira, sobre uma
ética humanista, tal que o homem tenha em si a capacidade de saber o que é bom e agir em
conformidade, a partir de sua potencialidade natural e de sua razão, o que torna inviáveis e
insustentáveis quaisquer ideias que intencionem ao homem uma maldade natural e inata.
Fromm se sustenta no patrono da filosofia: “Para Socrates, a ignorância e não a índole natural
do homem seria a fonte de todo o mal; para ele o vício seria o erro” (FROMM, 1970, p. 180).
Fromm (1970) esclarece que Aristóteles considerava o mal como a privação do bem
e, no plano ético, o relacionava com a ignorância; nesse conceito o mal se reduziria à mistura
de imperfeição do universo, com a limitação humana oriunda da ignorância e da vontade,
enquanto que para os estóicos o mal faria parte da harmonia do universo, concepção que
eliminaria seu carácter pungente, assumindo-o em conformidade com os preceitos da
ataraxia.
Na christandade se destaque dois momentos importantes onde a ideia do mal se
acentuou; primeiro em disposições já constantes do Antigo Testamento, onde de forma
recorrente o mal perpassa do Gênesis ao Apocalípse, alternando males decorrentes e
pecaminosos de acções humanas e, por segundo o consequente mal de desando ao Creador,
como acção punitiva às iniquidades do homem, como bem exemplifica o livro da Gênesis
ao mostrar a transgressão humana no episódio da Torre de Babel:
[...] erat autem terra labii unius et sermonum eorundem cumque proficiscerentur de
oriente invenerunt campum in terra Sennaar et habitaverunt in eo dixitque alter ad
proximum suum venite faciamus lateres et coquamus eos igni habueruntque lateres
pro saxis et bitumen pro cemento et dixerunt venite faciamus nobis civitatem et
turrem cuius culmen pertingat ad caelum et celebremus nomen nostrum antequam
dividamur in universas terras descendit autem Dominus ut videret civitatem et
turrem quam aedificabant filii Adam et dixit ecce unus est populus et unum labium
omnibus coeperuntque hoc facere nec desistent a cogitationibus suis donec eas opere
conpleant venite igitur descendamus et confundamus ibi linguam eorum ut non
audiat unusquisque vocem proximi sui atque ita divisit eos Dominus ex illo loco in
universas terras et cessaverunt aedificare civitatem et idcirco vocatum est nomen
eius Babel quia ibi confusum est labium universae terrae et inde dispersit eos
Dominus super faciem cunctarum regionum331 (m.t.) (Gn: XI - 1.9).
331

Ora, a terra inteira falava uma única língua, tinham um mesmo modo de falar, mas os homens emigrando
do oriente encontraram uma planície na terra de Senaar e a habitaram, dizendo uns aos outros: Vinde, façamos
tijolos e cozamo-los no fogo, e destes nos serviremos em vez de pedras, e de betume no lugar da argamassa.
Diziam: Vinde façamos para nós uma cidade (habitantes da antiga Ninive) e uma torre, cujo cimo cheque até
ao céu, tornemo-nos famosos, e não nos dispersemos pela superfície da terra. Javé desceu para ver a cidade e
a torre que os homens estavam construindo, e disse: “Eles são um povo que falam uma só língua, e este é
apenas o início de suas obras, acreditam que nenhuma obra para eles seja irrealizável”. “Desçamos e
confundamos sua língua, para que um não entenda o outro”. Eles pararam de construir a cidade e Javé os
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O livro da Gênesis mostra que toda a terra tinha uma única língua e as mesmas
palavras, mas temendo um novo dilúvio, os homens construíram uma torre com a qual
queriam alcançar o céu. Este episódio provocou a ira do onipotente, que o interpretou como
a arrogância e a soberba dos homens que desafiavam sua posição de Creador Supremo e,
indignado com esta pretensão, fez a torre desmoronar ao clamar o nome Babel; foi além,
para dificultar o entendimento através da fala, privou-os de uma língua singular ao gerar e
disseminar diferentes idiomas e, deste modo, a língua unitária da Creação cedeu lugar à
pluralidade de idiomas. Babel é o marco historicamente conhecido em que os homens
puderam perceber a dificuldade da incomunicabilidade com o seu próximo. A partir do
fenômeno Babel, Deus impõe aos homens que a língua falada a partir de então seria uma
língua fragmentada em uma série de possibilidades que poderiam ser estranhas aos homens,
mas não a ele. Portanto, as línguas têm um tronco comum, e, novamente por conceito se esta
origem é divina, as línguas como todas as outras cousas manifestam a essência da creação
da vida, ao se originarem de um princípio comum, a língua pura. Conceitualmente, retornos
sucessivos levariam a essa língua dita pura, a qual parece remeter à mítica linguagem
primeira, da qual todas derivaram; seria a língua do Creador, que ao se impor em Babel, o
fez para que os homens entendessem que é difícil traduzi-lo, como tal entendê-lo.
Segundo Derrida, Deus destruiu a autonomia que os homens queriam se auto dar;
Está chegada a hora, desçamos e embaralhemos as línguas deles de modo que nenhum possa
entender o outro! (Gênese, loc cit). Deus se afirmou e se potencializou linguisticamente ao
impor confusão à Babel, estabelecendo um status quo, uma íntima ligação entre si e a língua
falada, já que por conceito ele não necessitaria fazer uso da fala. Para Derrida: “[...] toda
língua é portadora de um fragmento dessa linguagem pura” (DERRIDA, 2006, p. 47)
Merleau Ponty em seu ensaio O Fantasma de uma Língua Pura corrobora Derrida:
Uma língua é para nós este aparelho fabuloso que permite exprimir um número
indefinido de pensamentos ou de cousas com um número finito de sinais, porque
foram escolhidos de maneira a recompor exatamente tudo o que se pode querer dizer
de novo e a lhe comunicar a evidência das primeiras designações de cousas... já que
se fala e que se escreve, é que a língua, como o entendimento de Deus, contém o
germe de todas as significações possíveis, é que todos os nossos pensamentos estão
destinados a ser ditos por ela, é que toda a significação que aparece na experiência
dos homens traz em seu coração sua fórmula. Nossa língua reencontra no fundo das
cousas uma palavra que as fez (g.m.) (M. PONTY, 1974, p. 20).

espalhou por toda a superfície da terra. Por isso a cidade passou a chamar-se Babel, pois foi nela que Javé
confundiu a língua de todos os habitantes da terra e, por ela, espalhando-os.
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Jacques Derrida fez um jogo de palavras com o título Des Tours de Babel, quer
refira o indefinido des traduzido por sobre, a respeito de, quer refira détour querendo dizer
rodeio, desvio, sinuosidade (DERRIDA, 2006, prefácio da tradutora).
Para os gregos, bárbaros eram os possuidores de uma linguagem inarticulada, não
sabiam falar o grego, portanto desprezados por sua locução deficiente; sentimento
compartilhado mais tarde pelos romanos; Ovídio, em seu exilo no Mar Negro, onde mesmo
sendo o testemunho vivo da mais alta civilização da época, escreveu: Barbarus hic ego sum,
quia non intelligor ulli.332 (m.t.) (GUSDORF, 1970, p. 55)
O vocábulo latino barbarus, como o alemão babbeln e o francês babiller, mantém
uma intima ligação com o nome dado a Babel, numa evidente conotação do episódio da
Torre, onde os bárbaros passaram a pronunciar termos incompreensíveis:
A confusão invoca Babel e Babel joga com a confusão, que está encravada na
própria versão bíblica. De fato, se Babel deriva do latim bíblico Babelelis, do
hebraico Babel, do babilônio Bâbilu, ou Babilâni, porta dos deuses (Marduk), de
onde deriva a palavra Babilônia, é também verdade que a conexão com o hebraico
Balam (confundir) é resultado de uma falsa operação etimológica, ligada ao templo
do deus Marduk, o qual possuía uma torre, mas que parece não ter nenhuma
identidade com aquela mencionada no Gênesis (AMATI-MEHLER, 2005, p. 35).

Os livros sagrados do Christianismo atestam a linguagem com a significação de
ordem divina, pois a fala de Deus chama o mundo à existência; Deus fala e as cousas são, a
fala desta forma como entendimento de Deus, contém o germe de todas as significações
possíveis. Assim o Verbo é criador em si mesmo, e seu filho, Christo nada mais seria que o
verbo encarnado, a fala de Deus feita homem. Portanto, Babel indica também o nome de
Deus Pai, que assim dando seu nome estaria na origem da linguagem e esse poder lhe
pertenceria de direito, ao estar na origem das línguas. François-Marie Arouet (1694-1778),
intelectual francês mais conhecido pelo pseudônimo de Voltaire, em seu Dictionnaire
philosophique, sinaliza que Babel não é apenas um nome próprio singular, mas relacionado
à generalidade de um sentido duplo ao indicar confusão:
Não sei porque é dito na Gênese que babel significa confusão; pois Ba significa pai
nas línguas orientais e Bel Deus. Babel significa a cidade de Deus, a cidade Santa.
Os antigos davam esse nome a todas as suas capitais. Mas é incontestável que Babel
significa confusão, seja porque os arquitetos foram confundidos após terem erguido
sua obra até oitenta e um pés judeus, seja porque as línguas se confundiram e, é
evidentemente desde esse tempo que os alemães não entenderam mais os chineses,
pois, segundo o sábio Bochard, está claro que o chinês é originariamente a mesma
língua que o alto-alemão (VOLTAIRE in Derrida, 2002, p. 13).

332

“Aqui onde não consigo me comunicar, o bárbaro sou eu”.
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Derrida avança na proposta de Voltaire, segundo a qual Babel derivaria de Ba (pai)
e Bel (Deus), portanto; cidade de Deus, fascinando-se com a ideia de uma origem
transcendental da língua pura, a hemoglossia, como gênese de formação da heteroglossia
(VOLTAIRE in Derrida, 2006, pp. 17, 19).
A Torre de Babel é um inequívoco símbolo que atestando a multiplicidade de
línguas, ao mesmo tempo aponta para a impossibilidade de comunicação única. Babel
simboliza uma tentativa que mostrou algo inacabado e impossível. Assim, a incompletude
da Torre de Babel tornou-se o símbolo que nomeia a luta da tradução e sua constante
incompetência em desvelar a multiplicidade de significados na fala, imbricados entre seus
significantes. Para Ricœur a idéia da existência de uma língua universal seria a revolta contra
a multiplicidade de línguas, querendo fazer renascê-la à medida de uma verdade inatingível;
seria tal como tentar recomeçar do início a história da palavra, ou arrancá-la da narração; um
desafio da utopia anacrônica.
(...) puesto que la traducción existe, es necesario que sea posible. Y si es posible es
porque, bajo la diversidad de las lenguas, existen estructuras ocultas que, o bien
llevan la huella de una lengua originaria perdida que es preciso reencontrar, o bien
consisten en códigos a priori, en estructuras universales o, como suele decirse,
trascendentales, que podríamos reconstruir (g.m.) (RICŒUR, 2005, p. 38).

Sobre a presença de Deus na língua, Leszek Kolakowski afirma:
Uma vez que temos um evangelho onde o prólogo pode ser resumido: Deus é
somente uma palavra, mas a palavra é Deus, isto prova que a linguagem é
divinamente autoconstituída e consequentemente autovalidativa e que palavras
dizem respeito a palavras... Podemos, ao menos, acreditar que em termos de
significação (ou sua ausência), Deus e o Absoluto irão reafirmar sua presença legal
em nossa língua... Este absoluto, apesar de seus artifícios invencíveis, aparece
indistintamente nos horizontes de todas as nossas possíveis linguagens. É uma
entidade simbólica... No entanto sem ela o ínfimo vazio poderia reinar supremo
(KOLAKOWSKI, 1988, pp. 59, 62).

Poderíamos, romanticamente, pensar que a punição do Velho Testamento tenha se
transformado em uma benesse no Novo, quando por decisão deídica, no dia de Pentecostes,
os apóstolos não por punição, mas por milagrosa intervenção divina receberam a iluminação
do Espírito Santo, e passaram a se exprimir em diversas línguas. Para George Steiner toda a
cultura tem sua versão do mito de Babel, e uma aclaração para as inúmeras linguagens
oriundas da fragmentação da Única Primordial (STEINER, in Amati-Mehler, 2005, p. 35).
O Mito de Ninive não pertence apenas ao antigo testamento, pois existe uma versão
persa, segundo a qual a heteroglossia é descrita como obra de Ahrimam, uma entidade
demoníaca (WENDT, 1962, p. 71).
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Recordar que antes de abraçar o Christianismo, Avgvstinvs primeiro absorveu
postulados do Zoroastrismo ou Masdeismo, pristina religião persa fundada pelo
profeta iraniano Zoroastro (660-583 a.C.), também conhecido por Zaratustra, que após ter
supostamente presenciado a figura de um “ser de luz”, que a ele se apresentou como Ahura
Mazda, equivalente ao Deus dos christãos e, concebeu que concepções religiosas
implicavam dois princípios fundamentais a reger suas crenças, os quais infeririam à
existência respectivamente de Ahura Mazda, a deidade suprema e criadora de todas as cousas
boas e de Ahriman, o princípio destrutivo que rege a cobiça, a fúria e as trevas.
Zoroastro exerceu papel reformador na religiosidade de sua época, que era
predominantemente politeísta, ao pregar essencialmente o monoteísmo cultuado à Ahura
Mazda, fundado sobre uma base dualista que compreenderia toda a criação estar entre dois
princípios em permanente luta: um bom, o Ormuz simbolizado pela luz e, outro mau, o
Ahriman, simbolizado pelas trevas. Enquanto o Ahura Mazda era tido como deidade, o
Ahriman exprimia o mal e, não se lhe via como deus, mas sim uma energia negativa,
responsável por doenças, mortes, desastres naturais e tudo o mais que tivesse relação como
o mal. O homem seria afetado por essa luta e, em si conteria os dois princípios, um que o
orientaria para o bem e outro para o mal, do que resultaria o conflito constante entre virtude
e vício, graça e pecado, dantes da sempre vitória do princípio do bem, posto que o mal fosse
apenas seu correlato. Os seguidores dessa doutrina acreditavam que seria dado aos homens
se aproximarem do Divino, a ordem natural marcada pelo bem e a justiça, quando após a
morte, cada alma seria julgada por seus actos.
O Zoroastrismo se pautava pelo Avesta, seu livro sagrado, semelhante à Bíblia dos
christãos, onde se agruparia inúmeros textos sagrados de diferentes autores e de períodos
distintos. A diferença entre estes dois livros, consiste que o Avesta era formado
primordialmente de orações e algumas narrativas; o próprio Zoroastro compôs dezesete
cânticos do Livro de Gathas, considerado um dos mais importantes do Avesta. Outra
semelhança entre o Zoroastrismo e o Christianismo, consiste da fé na imortalidade da alma,
a vinda do Messias Salvador, a ressurreição dos mortos e o dia do Juízo Final. O zoroastrismo
deixou de ser a religião prevalente do Império Bizantino, em princípios do século VIII d.C.,
com a queda do Império Sassânida e, o surgimento do islã.
5.1 La Généalogie du Péché
Para Platão (428-348 a.C.), a imposição que redunda em tudo sofrer transformação
ou geração (genesis) se dá em face de uma causa, provocada pelo demiurgo; portanto o
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universo teria como causa um artesão divino ou o princípio organizador do kosmos, tal que,
não obstante ele não criasse a realidade do mundo, a modelaria na matéria-prima
preexistente, um substrato pré-kósmico que existiria no caos anterior à demiurgia,
organizando-o em imitações de modelos eternos e perfeitos:
Na verdade, antes de isto acontecer, todos os elementos estavam privados de
proporção e de medida; na altura em que foi empreendida a organização do universo,
primeiro o fogo, depois a água, a terra e o ar, ainda que contivessem certos indícios
de como são, estavam exactamente num estado em que se espera que esteja tudo
aquilo de que um deus está ausente. A partir deste modo e desta condição,
começaram a ser configurados através de formas e de números (53a7-b5)
(PLATÃO, 2011, p. 41).

No conceito de Platão, o demiurgo em seu acto criador partiu de uma materialidade
existente, pela qual buscou o bem retratado na ordem, ao lhe dar a similaridade do modelo
eterno e perfeito das formas; portanto, o demiurgo platônico difere do Creador avgvstiniano
que o fez ex nihilo. Platão (2011) entendia o demiurgo indulgente e ao mesmo tempo neutral
em relação ao bem e ao mal, daí suas limitações na ordenação cosmológica, restrito a manter
correspondências com o modelo ideal. Platão fez uso do princípio da causa errante333, aquela
que por natureza induz o movimento e o tempo, ao intender à carência total de finalismo,
sob o aspecto da disteleologia334. Nesse sentido, a justificação para as anomalias univérsicas
em doutrinas christãs de inspiração platônica e no gnosticismo, impinge-se à
responsabilidade pela existência do mal ao demiurgo, o qual jamais se poderia atribuir ao
summo Creador; com a ressalva de que para os gnósticos esse pseudocriador seria uma
entidade voltada unicamente para o mal, o que confrontaria o conceito platônico. Esse
conceito guarda uma vera semelhança com a doutrina panteísta, que pregava toda a
existência ser o próprio Deus, que é transmudado em infinitas formas variadas de vida
movente e imovente.
Gustavo Locher ressaltou três importantes escolas filosóficas do período platônico;
a Escola Eleata com Xenófanes (570-470 a.C.), Parmênides (510-440 a.C.) e Zenão de Eleia
(490-430 a.C.); a Escola Estóica fundada em Atenas por Zeno de Cítio no início do século
III a.C; e, a Escola Neoplatônica de Roma desdobrada da escola neoplatônica de Alexandria,
fundada em 244, pelo ilustre discípulo de Amônio Sacas, Plotinvs; todas professaram o
panteísmo com raras variações entre si (LOCHER, 2000, p. 162).
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Causa que age ao acaso e de modo anômalo.
Falta de propósito na natureza; algo indeterminado, anômalo, casual, ligado a desordem univérsica.
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O prae-medioevo herdou interpretações distintas que envolviam a ideia de um
demiurgo e, aspectos ligados a conceitos díspares derivados do gnosticismo, com tendência
e pretensão de um saber absoluto, mesmo sem lhe ter o acesso racional ou intelectual, apenas
na forma mística e extática. Quanto ao demiurgo convém a definição do Timeu:
No início da narrativa, após a anuência de Sócrates, Timeu define o agente que
constituiu o mundo como um deus (theos: 31a2) bom (agathos: 29e1) e
absolutamente livre de inveja (peri oudenos oudepote phthonos: 29e2), a melhor das
causas (o d’aristos tôn aitiôn: 29a6); tal que seja o mais belo (to kalliston: 30a7).
Como é evidente, o estatuto divino do demiurgo não coincide de forma alguma com
o das divindades tradicionais do Olimpo grego (PLATÃO, 2011, p. 38)

Retornando de conceitos díspares para os derivados do gnosticismo, temos que,
inversamente ao conceito manicheísta de eternidade do mal, para o gnosticismo existiria uma
incompatibilidade entre a esfera divina prenhe de luz e, a universalidade da experiência
humana, terrena e por vezes desprovida de circunspecção, realidade atestada pela visão
pessimista deste mundo desde sua origem, por isso aos gnósticos a realidade se faz passível
de desaparecimento em um porvir. O gnosticismo, episódio contemporâneo do
Christianismo, reuniu correntes filosófico-teológicas ecréticas, frutificadas por combinações
de doutrinas de concepções distintas, as quais por vezes foram mimetizadas ao Christianismo
primitivo dos primeiros séculos de nossa era e, posteriormente se viram declaradas heréticas,
motivo que acarretou o cisma entre o gnosticismo pagão e o christão; nesta distensão, de um
lado os Pais da Igreja em uma relação vertical, signatários da mediação entre os homens e
Deus e, preocupados em nestes assentir a escatologia christã e, de outro, embora proibida, a
prática religiosa pagã em uma relação horizontal de fetiche, em que a magia se conformava
como domínio ideal do sagrado pagão, porquanto mais se via privada e oculta.
O bispo de Hipona estuda o ser de Deus, donde Ele seria a causa do ser das cousas,
porque seria Ser por essência e, nestes termos, existência e essência seriam inseparáveis no
Creador, que por sua essência se daria à compreensão e ao conhecimento; portanto a via à
Verdade estaria na fé, conquanto a razão constituísse o meio para validá-la. Desse conceito
surgiu a Doutrina das Emanações, antes alardeada por Plotinvs que a atribuiu à
mundividência da origem de creação do mundo. Este foi o conceito-chave da era christã,
onde a pluralidade dos seres não colocaria em risco a absoluta unicidade divina; Deus em si
engendraria essa intelecção; seria Ele o Princípio Supremo, o Uno que excluiria qualquer
multiplicidade de si, apenas sugeriria o processio. A emanação em Avgvstinvs reporta o
fenômeno da processão que implicaria o efeito proceder da causa e, esta se manifestar no
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efeito, que o poria em movimento; em comum, a moção processional se dar sempre em acção
para o exterior, não obstante continuar a existir interiormente no agente mocional:
Aspectus animae, ratio est: sed quia non sequitur ut omnis qui aspicit videat,
aspectus rectus atque perfectus, id est quem visio sequitur, virtus vocatur; est enim
virtus vel recta vel perfecta ratio. Sed et ipse aspectus quamvis iam sanos oculos
convertere in lucem non potest, nisi tria illa permaneant: fides, qua credat ita se rem
habere, ad quam convertendus aspectus est, ut visa faciat beatum; spes, qua cum
bene aspexerit, se visurum esse praesumat; caritas, qua videre perfruique desideret.
Iam aspectum sequitur ipsa visio Dei, qui est finis aspectus; non quod iam non sit,
sed quod nihil amplius habeat quo se intendat: et haec est vere perfecta virtus, ratio
perveniens ad finem suum, quam beata vita consequitur. Ipsa autem visio, intellectus
est ille qui in anima est, qui conficitur ex intellegente et eo quod intellegitur: ut in
oculis videre quod dicitur, ex ipso sensu constat atque sensibili, quorum detracto
quolibet, videri nihil potest335 (m.t.) (SLq, Liber I - 6.13).

Mario Santiago de Carvalho, ao avaliar este fenômeno, na apresentação da obra “O
Ente e a Essência” de Teodorico de Freiberg, afirma:
O intelecto do homem não é singular, mas autoconstituição que coincide com o
conhecimento do Princípio que promana (processio), ou de que é creatura (de Deus),
e com o regresso (conversio) a si-mesmo, que é o pensamento do próprio Princípio.
[...] pensando-se a si-mesmo pela sua própria essência, o intelecto pensa (da mesma
maneira e por um mesmo acto simples de pensamento) todo o ente (g.m.)
(CARVALHO, in Freiberg, 2013, p. 13).

Avgvstinvs parte do homem vicioso para provar a existência de Deus, porque
conceitualmente, a existência de algo imperfeito só seria possível ante seu adverso; o que
dimana por processão exterior necessariamente é diverso daquilo de onde procede; mas em
Avgvstinvs o que procede intelectivelmente do interior do homem, não seria essencialmente
diverso; ao contrario, melhor se consubstanciaria com a fonte originaria, dado que o próprio
processo de intelecção fosse uma visceral unificação entre receptor e emissor:
[...] o intelecto do homem não é uma cousa singular creada por Deus a partir de uma
ideia singular: o prório ser creado é sua autoconstituição, que não é diferente do
conhecimento que ele tem do Princípio do qual emana ou procede. Por sua vez, a
processão (processio) pode ser definida como um retorno (conversio) a si-mesmo na
medida em que o intelecto se faz a si-mesmo e se faz intelecto ao conhecer seu
Princípio (LIBERA, 2004, p. 424)
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A razão é a visada da alma, mas como nem todo aquele que visa vê, a boa e perfeita visada seguida da visão
se chama virtude, que é a reta e perfeita razão. Contudo a mesma visada dos olhos não poderá se voltar à luz
se não possuir as três virtudes: a fé, ao crer que na visão do objecto a visar estará a sua felicidade; a esperança,
ao confiar que o que verá se visou muito bem; a caridade, ao querer contemplá-la e nela sentir encanto. A
visada segue a mesma visão de Deus, claridade plena a tudo, não porque não se apresente, mas porque Deus é
o único ente do qual a possessão se aspira; tal é a verdadeira e perfeita virtude, uma razão que chega a seu fim,
premiada com a vida feliz. A visão é um acto intelectual que se verifica na alma como resultado da união do
entendimento e do ente conhecido, o mesmo que para a visão ocular onde concorrem o sentido e o objecto
visível e, nenhum deles se pode eliminar, sob júdice de se anular a própria visão.
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Em Libera (2004), a processão não deve ser concebida como acção exterior a inferir
um efeito também exterior, mas um processo pelo qual algo é causado por outro, que o
determina e o contém de princípio.
Ladrière, ao ressaltar a palavra no mistério da fé, afirma:
Na experiência da fé, a palavra desempenha um papel essencial, não como expressão
de um sistema no qual nos fosse dada uma nova aproximação da verdade, mas sim,
como revelação. Isto é, como livre manifestação de um desígnio de Deus sobre o
mundo, no qual o destino do homem, assim como, de certa forma, o ser mesmo de
Deus, se acha implicado [...] Na medida em que a revelação não é simplesmente
apêlo dirigido à vontade, mas manifestação do mistério de Deus que orienta certo
modo de compreensão, certo tipo de inteligibilidade, de tal forma que a fé
efetivamente envolve um saber. Para situar corretamente este saber em relação aos
outros, naturalmente é preciso reportá-lo à sua origem, recolocá-lo no contexto
vivido da palavra relevante [...]. Esta é essencialmente anúncio, a partir do que todos
os seus outros caracteres devem ser reinterpretados [...]. A relação da fé com a
verdade é escatológica, ou seja, plenamente atual e, ao mesmo tempo, inteiramente
por vir. Contudo, se a verdade implicada na fé tem este estatuto misterioso, é porque
encontra seu fundamento último na Palavra viva, que é a própria revelação que
anunciou a si-mesmo, ao afirmar: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida
(LADRIÈRE, 1977, pp. 183, 187).

Para Avgvstinvs a acção humana teria como fim a felicidade, que se daria ao se
voltar para si-mesmo e, deparar a processão da Verdade:
Et inde admonitus redire ad memet ipsvm intravi in intima mea duce te et potui,
quoniam factus es adiutor meus. Intravi et vidi qualicumque oculo animae meae
supra eumdem oculum animae meae, supra mentem meam lucem incommutabilem,
non hanc vulgarem et conspicuam omni carni nec quasi ex eodem genere grandior
erat, tamquam si ista multo multoque clarius claresceret totumque occuparet
magnitudine336 (m.t.) (DCf, Libri XII - 10.16).

Nas comentas de Teixeira de Pascoaes (1945) encontramos que Avgvstinvs tem no
Creador, o espírito e a alma sobrejacente às creações, onde a Verdade no homem se faz pela
sapientia constitutiva do Artifex Mundi, o derradeiro Verbo; n`Ele se passa mutuamente da
instância da verdade para à realidade, da sapientia à scientia, da matéria primeva à anímica
final ou, do existente para o vivente: “A realidade é a Verdade transcendente; a Verdade é a
realidade imanente” (PASCOAES, 1945, p. 64).
5.2 L´Invention du Péché Originel
Avgvstinvs não merece o amanho de primado do peccatvm genvs, posto que este
remonte ao período apostólico, conforme atesta a Sagrada Escritura, em conceitos expostos

336

Em seguida, por vosso conselho regressei a mim mesmo, conduzido por Vós recolhi-me ao coração, Pude
fazê-lo, porque Vos viestes em meu auxílio. Entrei e, ante a visão de minha alma, vi acima de meus olhos
interiores e de meu espírito a Luz imutável, que não era o brilho vulgar visível a todo homem, tampouco era
de mesmo gênero, posto fosse maior, fulgia muito mais clara e tudo cingia com sua grandeza.
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através de axiomas, a envolver o mal e a culpabilidade resultante. Não é inútil de princípio
precatar que ao pecado de natureza, Avgvstinvs, contrariamente ao que defendia para a
insubstancialidade do mal, olvida do declinant que indica o defectus, consentimento
negativamente orientado em uma direção existencial, que implicaria o aversio a Deo. Para
o conceito de peccatvm genvs, Avgvstinvs abriga a responsabilidade no episódio bíblico que
envolve o casal adâmico, predicando-o de precursor da perdição humana.
Jean Delumeau, professeur au College de France, explica a origem histórica da
aversão ao sexo que culminou no pecado da natureza, a partir da surgência de Avgvstinvs:
Augustin a profundément marque des Générations d´Occidentaux. Inversement, une
culture se reconnaissait en lui et le poussait en quelque sorte sur le devant de la
scène. Plus généralement, une theologie est à la fois cause et effet. Elle modèle les
mentalités mais tout autant les exprime. Ainsi une conception aughustinienne du
péché originel conduisait à la misogynie. Mais, en sens contraire, une misogynie
millénaire réactivee par le milieu clérical d´autrefois trouvait à point nommé une
justification dans le récit de la première faute337 (m.t.) (DELUMEAU, 1983, p. 296).

Críticas impresumíveis existiram ao conceito de hereditarius peccatus do
hiponense, a quem erroneamente se predicava e ainda se predica a invenção do peccatvm
genvs, bem como a sua filosofia christã, a envolver, de um lado libertaristas e de outro
necessitaristas, em discussões muito mais metafilosóficas, como a que Avgvstinvs manteve
com monge ascético britânico Pelagivs, que acusava o hiponense de manicheísta e afirmava
que o pensamento simbólico se constituiria de enganosa representação mental, a teoria
avgvstiniana da graça e, deste modo estariam os homens sujeitos à derrelição338, dado
somente existir alguns eleitos e predestinados à salvação, conforme cita a Sagrada Escritura:
« [...] multi autem sunt vocati pauci vero electi »339 (m.t.) (Mt: 20.16).
A conversão para Avgvstinvs foi uma experiência que lhe acentuou a graça divina
como o dom de Deus ao homem, que reduzido à liberdade infinda, poderia decair e não
conseguir se erguer por si, daí a necessidade da graça e da salvação por ela proporcionada.
Era uma referência a sua vida vivida em Cartago, subsistida nos prazeres da carne e,
avençados na concupiscência da natureza humana animal; uma derivação do vocábulo latino
concupiscens, proveniente de concupera, com o significado de estar sob forte desejo sensual.

337

Avgvstinvs marcou profundamente a geração ocidental. Inversamente, uma cultura o reconheceu e de
alguma forma o levou à frente deste cenário. Mais genericamente, uma teologia de causa e efeito. Moldar as
atitudes e igualmente expressa-las. Assim, de uma concepção augustiniana do pecado original derivou a
misoginia. No entanto, em sentido contrário, uma misoginia milenar do passado, foi reativada pela Comunidade
Clerical e se fez oportuna para a justificação na história da primeira falha.
338
O existente humano lançado no mundo, e abandonado a si-mesmo.
339
Muitos serão os chamados, poucos os escolhidos.
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A concupiscência da carne, no âmbito religioso, caracteriza o desejo de prazer sexual como
único sentido para a vida, como consta da primeira epistola de Ioannes, daí Avgvstinvs
creditá-la ao peccatvm genvs, o mal hereditário que adentra o mundo em face da
desobediência de Adão e, transmitido ao homem através da sexualidade desregrada: « [...]
quoniam omne quod est in mundo concupiscentia carnis et concupiscentia oculorum est et
superbia vitae quae non est ex Patre sed ex mundo est et mundus transit et concupiscentia
eius qui autem facit voluntatem Dei manet in aeternum »340 (m.t.) (1 Joh: II -16,17).
Para Manuela Brito Martins (1995), em Avgvstinvs existiriam três tentações
concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, e ambitio saeculi, as quais exprimem três
amplas corrupções humanas; a primeira consiste de uma deleitação voluptuosa dos sentidos,
pela qual o homem se faz escravo de sua volvntas; a segunda, implica a vanidade da
indiscrição que almeja o conhecer pelo conhecer e, que a Bíblia Christã reporta o desejo
pecaminoso do prazer carnal praticado na imaginação humana; a terceira diz respeito a todas
as formas de auto-suficiência e mesmo de arrogância, pelo prazer de ser louvado e de ser
respeitado. Avgvstinvs em De dono Perseverantiae escreveu: « In nullo enim gloriandum,
quando nostrum nihil sit »341 (m.t.) (DDp: 14. 36).
Estas três tentações podem ser efectivamente articuladas se concebidas na ipseidade
em sua relação com o mundo e, dessa forma sua significação extrapola a órdem da
linguagem, indo muito além desta. Heidegger interpreta estas três tentações no nivel
ontológico, aonde dão sentido às experiencias da vida: “Entre a primeira forma de corrupção
e a segunda, existe uma tentação intercessora que permite discernir a concupiscentia
oculorum e a curiositas cupiditas e, a tentatio in carne e a tentatio per carnem”
(HEIDEGGER in Manuela Brito Martins, 1995, p. 406).
Para Avgvstinvs o homem é uma eterna busca pela satisfação naquilo que é finito,
precário, busca aquilo que sabe não ser eterno; no Christianismo a concupiscência é
principalmente unívoca de libertinagem ou lascividade carnal. Avgvstinvs entendeu que a
natureza humana seria corrupta desde a queda do homem, tal que cada geração nasceria sob
a maldição oriunda da desobediência adâmica e, que somente a graça divina transmitida
pelos sacramentos da Igreja poderia salvar o homem; de outro lado, Pelagivs o grande
adversário de Avgvstinvs, sustentava ser este pecado puramente pessoal e, não afetaria a mais
[…] tudo quanto existe no mundo como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da
vida, não vem do Pai, mas sim do mundo, mas o mundo passa, como também sua concupiscência, mas aquele
que faz a vontade de Deus, permanecerá na eternidade.
341
não nos devemos gloriar de nada, pois nada é nosso.
340
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ninguém, do que se concluiria que todo homem nasceria com o poder da incorrupção: “A
batalha foi ganha por Avgvstinvs; esse triunfo iria determinar e obscurecer a mente humana
durante séculos” (FROMM, 1970, p. 180).
O conceito avgvstiniano implica a natureza humana pecadora desde seu nascimento,
consoante advertências bíblicas aventadas no Gênesis e nas cartas de Pavlvs, as quais
Avgvstinvs usa em face dúplice; primeiro as utiliza contra os manicheístas para mostrar a
benignidade da sexualidade procriadora e, por secundo contra os pelagianos, para reafirmar
a concupiscência que faz da sexualidade um pecado, conforme registra a Sagrada Escritura:
[...] et vos cum essetis mortui delictis et peccatis vestris, in quibus aliquando
ambulastis secundum saeculum mundi huius secundum principem potestatis aeris
huius spiritus qui nunc operatur in filios diffidentiae, in quibus et nos omnes
aliquando conversati sumus in desideriis carnis nostrae facientes voluntates carnis
et cogitationum et eramus natura filii irae sicut et ceteri342 (m.t.) (Eph: 2-1,2,3).

Jean Delumeau (1983), para quem Avgvstinvs foi o inventor do peccatvm genvs e,
para o qual o princípio da história ocidental se deu exatamente a partir de Confessionvm;
entende que nesta, o Rector elaborou seu conceito de peccatvm genvs, em resposta àquilo
que a cristandade convencionou chamar de heresia pelagiana, a envolver a origem do mal.
No hodierno se destaque inúmeros aferros à tese avgvstiniana, os quais levaram estudiosos
a admitirem que Avgvstinvs, talvez jamais tenha sido um dogmático na forma como afirmava
o filósofo e teólogo Goulven Madec, do Instituto de Estudos Avgvstinianos de Paris, em sua
obra Augustin, Le message de la foi (1987); seria o rector muito mais um pastor de almas,
um cronista das Escrituras e, talvez até um teólogo, mas jamais um dogmático:
Augustin n'était pas un professeur de théologie dogmatique; il ne s'adressait pas à
quelque élite intellectuelle qui se serait chargée de distribuer au bon peuple une
doctrine toute faite. Son idéal spirituel n'était autre que la vie chrétienne pour tous :
dans le "bain de la renaissance", le baptême, chacun de nous renaît en Dieu et est
appelé à grandir, dans l'Eglise, avec le Christ, qui est en son343 (MADEC, Portrait
de saint Augustin, 2008, Couverture arrière).

Para o monge britânico Pelagivs o homem seria livre e, a própria condição de
liberdade implicaria a responsabilidade por seus actos, no que seria possível o homem
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E vos estareis mortos ao se seduzirem pelas iniquidades que cometestes outrora, ao madracear o modo de
viver neste mundo, segundo o superior príncipe das potestades, cujo espírito sempre opera nos filhos
incrédulos, sobretudo em todos aqueles cuja intimidade envolve desejos carnais, aqueles que se dão
voluntariamente à vontade da carne, da qual somos filhos naturais e da mesma forma em concupiscência outras.
343
Avgvstinvs não era um Professor de Teologia Dogmática; ele não se dirigia uma elite intelectual que se seria
responsável pela distribuição de uma doutrina pronta para as pessoas boas. Seu ideal espiritual não era outro
senão a vida christã para todos: o "banho de renascimento", o batismo no qual cada um de nós renasce em Deus
e se espera que cresça na igreja, com Christo.
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redimir a si próprio, dado que o pecado de Adão não fosse hereditário, o que faria
desnecessário o baptismo das crianças, tema de intenso debate na Igreja da época.
Do conceito pelagiano resulta que na isenção do pecado de origem, o homem seria
a vera imagem do Creador. Avgvstinvs defendia que, reduzido à liberdade, o homem cairia
na perversão e, não conseguiria a salvação por si mesmo, daí a necessidade da graça
oferecida por Deus. Portanto, negar o peccatvm genvs seria negar a salvação no Creador, o
que pelo batismo seria a condição indispensável de regeneração, a qual permitiria mitigar a
culpabilidade pela concupiscência e, a ignorância iniciada com a desobediência adâmica;
dessa forma propiciar-se-ia o escape ao suplício da morte eterna; o que não ocorreria se: «
Sub lege est enim, qui timore supplicii quod lex minatur, non amore iustitiae se sentit
abstinere ab opere peccati, nondum liber nec alienus a voluntate peccandi »344 (m.t.) (DNg
57.67).
Em De Retractationvm Avgvstinvs observou:
Quod in aliis opusculis nostris satis egimus, istos inimicos huius gratiae novos
haereticos refellentes; quamvis et in his libris, qui non contra illos omnino, quippe
illi nondum erant, sed contra Manichaeos conscripti sunt de libero arbitrio, non
omnimodo de ista Dei gratia reticuimus, quam nefanda impietate conantur auferre345
(m.t.) (DRt I, 9. 4).

Para Avgvstinvs todos os christãos estariam sob a lei divina e, mesmo aqueles que
receberam o Espírito Santo em seu batismo, deveriam se submeter à graça, a crescer no amor
e na liberdade interior, o que se daria transversalmente à graça de Deus e de sua própria
volvntas, a vontade boa, que em seu período de presbiterato distinguia como a faculdade do
homem sob a lei, do homem carnal, que consistia no evitar pecar observando a lei por temor
ao castigo. Avgvstinvs era consciente de que esse carácter não suprimiria a vontade de pecar.
O rector confirma esse seu modo de ajuizar na exortação feita aos monges de seu mosteiro
para que observasem a regra: « non sicut servi sub lege, sed sicut liberi sub gratia constituti
» (m.t.) (RSd 8. 1).
Caberia questionar se no momento da inserção da vida no homem, dado o summo
poder absoluto de Deus, este já não o conceberia na plenitude de sua graça? Avgvstinvs
formulou seu conceito de gratia a partir da própria experiência anterior a sua conversão; no
344

Mesmo sob a lei ao se abster do pecado por temor ao castigo com que a lei o ameaça, não o faz por amor à
justiça, não se abstendo e ainda preso e apegado à vontade de pecar.
345
Quando em outro pequeno opúsculo exibi este pensamento, os inimigos (pelagianos) cuja graça estes novos
heréticos se referem; afirmo que este livro sobre o Livre-Arbítrio escrevi não contra eles, que ainda nem
existiam, mas contra os manicheus; não me calei totalmente a respeito da graça de Deus, que hoje os pelagianos
procuram eliminar com execrável impiedade.
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que competiria questionar até que ponto seria essa uma verdade absoluta à régua que
mensura a humanidade, quando o Rector procede a partir de sua própria e íntima escala?
José Rosa (2003) é enfático ao afirmar que o peccatvm genvs, em Avgvstinvs, dado
seu carácter histórico, acabou por lesar toda a natureza humana. Daí a necessidade mítica do
carácter profiláctico do baptismo, como valor potencializador da natureza humana. O
peccatvm genvs, defendido por Avgvstinvs, refere-se ao pecado de Adão e Eva em comer da
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, cujo efeito soçobrou hereditariamente sobre
toda a humanidade; mas essa ideia é dúbia; Avgvstinvs estaria a se referir especificamente
ao primeiro casal ou, a todo sexo fora do casamento?
Para Michel Senellart, chegara o momento do perecimento da mística grega da
Autarcia pagã:
Os doutores da Igreja não podiam, evidentemente, apoiar esse ideal de autarquia
individual, no qual viam a expressão de um orgulho desmedido. Eles deslocaram,
portanto, a autoexusão da sabedoria pagã para o terreno religioso, substituindo a
ascese do sábio, sua disciplina atlética, pela eficácia regeneradora do batismo. Com
isso, o modelo do domínio de si não era mais Sócrates ou Diógenes, figuras solitárias
e excepcionais, mas Adão, o primeiro homem em que a humanidade inteira já estava
contida e, cuja falta a água batismal havia apagado. Esse novo paradigma era de
extrema importância, ao substituir o homem sozinho (Sócrates, Diógenes) pelo
primeiro homem, não se trocava um modelo singular por um outro, mas passava-se
de uma prática individual da liberdade, fundada na ascese racional à sua
reapropriação coletiva graças à acção sacramental (SENELLART, 2006, p.75).

Ariès (2004) alude influências da realidade vivida por Avgvstinvs, quando realça o
cubiculum romanus, um quarto afastado da casa burguesa romana como o local íntimo, um
templo privado de prática da futua346, onde a conotação sexual era o contravir vil da moral
christã dominante, em sua forma mais abusiva; acrescente-se a isso os Lapanarios347 e, as
públicas manifestações nonariais348 e, por fim a anual Floralia349.
Uta Ranke-Heinemann, em sua obra Eunucos pelo Reino de Deus (1996), redargue
e acede a Ariès ao afirmar que Avgvstinvs concebeu um Deus déspota e, inaugurou a lógica
do terror para abismar os homens; afirma que suscintamente nos inculcaram que o peccatvm
genvs seria o mal que adentra o mundo em face da desobediência de Adão e Eva a Deus,
para, indefinidamente se transmitir via copula humana, conforme registra a Sagrada
346

Relação sexual com mulheres.
Literalmente “Casa das Lobas” (Prostitutas).
348
Referência à mulher cortesã, ou mulher da nona hora, dado que estas só podiam sair a partir da 9ª hora. O dia
para os romanos começava e terminava respectivamente ao nascer e ao pôr do sol; dividia-se em 12 horas que
variavam de duração conforme as estações. Somente nos equinócios348 as horas tinham a duração de 60 minutos.
A hora sexta terminava sempre ao meio dia.
349
Festas das prostitutas.
347
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Escritura: « [...] et aperti sunt oculi amborum cumque cognovissent esse se nudos consuerunt
folia ficus et fecerunt sibi perizomata »350 (m.t.) (Gn: I - 3.7).
Uta Ranke-Heinemann questiona: Ecce unde? Ou seja, de onde proviria exatamente
esse mal, posto que a preocupação de Adão e Eva, logo após o incidente, quando ambos
sentiram vergonha, foi cobrir, precisamente, o local por onde adentraria e se transmitiria o
pecado humano. Para Ranke-Heinemann, daí a surgência do pecado de natureza, o pecado
hereditário, conceito tomado às interpretações literais do Génesis e das epístolas paulinas: «
[...] vos enim in libertatem vocati estis fratres tantum ne libertatem in occasionem detis
carnis. [...] dico autem spiritu ambulate et desiderium carnis non perficietis. [...] manifesta
autem sunt opera carnis quae sunt fornicatio inmunditia luxuria »351 (m.t.) (Gal: 5-13,16,19).
A partir do episódio adâmico, Heinemann de Avgvstinvs, afirma:
Assim, segundo Avgvstinvs, a relação sexual ou mais precisamente, o prazer sexual
transmitiria o peccatvm genvs continuamente de geração a geração [...]. Avgvstinvs
foi o pai de uma ansiedade de 1.500 anos diante do sexo e de uma hostilidade
persistente a ele. Dramatiza o medo do prazer sexual, igualando este com perdição,
de tal forma que aquele que tentar acompanhar seu raciocínio terá a sensação de se
preso num pesadelo. Impôs tal carga moral sobre o casamento que não nos
surpreende quando pessoas artificialmenete oprimidas por ela, se veem estimuladas
a rejeitar inteiramente a moralidade sexual crista. Por mais significativa que possa
ter sido a conversão de Avgvstinvs (387) para a teologia, foi um desastre para as
pessoas casadas. Preparou-se para a conversão rejeitando, aos 29 anos, a mulher com
quem vivera por 12 anos, cujo nome ele nunca revelou e que lhe deu um filho,
Adeodatvs; união a qual o Rector se referiu em Confessionvm IV- 2, como um mero
pacto entre duas pessoas cujo amor seria obsceno; não desejava ter filhos
(HEINEMANN, 1996, p. 91).

Jostein Gaarder escreveu um livro de nome Vita Brevis, onde reproduz uma suposta
carta da mãe de Adeodatvs, hipoteticamente nominada de Floria Emilia, enviada a
Avgvstinvs e na qual ela relembra a sua vida de fornicador em prostíbulos, tanto quanto com
ela própria, durante sua proeminente fase de busca pelos prazeres da carne. Assim, se
responde à dúvida de Uta Ranke-Heinemann, quando o Rector se propõe ser promotor da
moral que identificaria o sexo com o pecado e com a concupiscência, não obstante sua vida
pregressa ser marcada por experiências lascívias, o que, eticamente, não o endossaria a ser
fiador deste brocardo, contando que apenas e simplesmente por assumir seu arrependimento
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[...] então, ambos abriram os olhos e se viram nus; tomaram de folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram
cingidouros para si.
351
[...] irmãos, fostes chamados à liberdade, mas dela não abusem, não utilizem da liberdade como pretexto
para prazeres carnais. [...] Deixai se conduzir pelo Espírito e não satisfazeis os apetites da carne. [...] ora, as
obras da carne são a fornicação, a impureza e a libertinagem.
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a posteriore, o curso da história o livrasse da espada de Damocles352: « […] quia non amator
coniugii sed libidinis servus eram […] »353 (m.t.) (DCf, Liber VI - 15. 25).
Le Goff (1980) corrobora Heinemann ao afirmar que o dogma do peccatvm genvs
contribuiu à época para a Igreja controlar, entre outras cousas, a vida sexual dos homens;
crítica fundamentada na Sagrada Escritura, quando Deus abençoa o casamento:
[...] et creavit Deus hominem ad imaginem suam ad imaginem Dei creavit illum
masculum et feminam creavit eos [...] benedixitque illis Deus et ait crescite et
multiplicamini et replete terram et subicite eam [...]viditque Deus cuncta quae fecit
et erant valde bona et factum ...[...] quam ob rem relinquet homo patrem suum et
matrem et adherebit uxori suae et erunt duo in carne una354 (m.t.) (Gn: 1 – 27, 28,31;
2 - 24); [...] uxori vir debitum reddat similiter autem et uxor viro [...]. mulier sui
corporis potestatem non habet sed vir similiter autem et vir sui corporis potestatem
non habet sed mulier [...]. nolite fraudare invicem nisi forte ex consensu ad tempus
ut vacetis orationi et iterum revertimini in id ipsvm ne temptet vos Satanas propter
incontinentiam vestram [...]355 (m.t.) (I Cor: 7- 3,4,5).

A partir de todas as ponderações avgvstinianas surge a Confessions de Foi et

Catéchismes de la Réforme protestante356:
Nous croyons que l’homme ayant été créé pur et entier, et conforme à l’image de
Dieu, est par sa propre faute déchu de la grâce qu’il avait reçue. Et ainsi s’est aliéné
de Dieu, qui est la fontaine de justice et de tous biens, en sorte que sa nature est du
tout corrompue357 (m.t.) (Confissão de Fé de La Rochelle, 1559, art. 09).

La Confession de Foi, faite d’un commun accord par les Églises Réformées du
Royaume de France ; em seu artigo 09 afirma: « Nous croyons aussi que ce vice est vraiment
péché, qui suffit à condamner tout le genre humain, jusques aux petits enfants dès le ventre

A expressão “espada de Dâmocles” tem origem em uma parábola moral, vulgarizada por Cícero, em seu
livro, Tusculan Disputationes, escrito no ano 45 a.C. Cícero reporta dois personagens: um primeiro Dionísio
II, rei tirânico que governava a cidade siciliana de Siracusa durante os séculos IV e V a.C. que governava com
mão de ferro e havia feito muitos inimigos, vivendo atormentado pelo medo de ser assassinado e, um segundo
o seu cortesão bajulador Dâmocles que afirmava ser Dionísio um homem verdadeiramente afortunado. Então
Dionísio se ofereceu para trocar de lugar com ele por um dia, para que ele sentisse o gosto de toda esta sorte,
no que o cortezão passou a ser servido louças de ouro e prata e, servido com as melhores comidas. Mas
entremeio a todo esse luxo, Dionísio ordenou que uma espada fosse pendurada sobre a cabeça de Dâmocles,
presa apenas por um fio de rabo de cavalo.
353
Eu não era amante do matrimôniko, mas escravo do prazer.
354
Deus criou o homem a sua imagem; criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher [...] Frutificai,
disse o Creador e multiplicai-vos, enchei a terra e a submetei. [...] Deus contemplou toda a sua obra e, viu que
tudo era muito bom [...]. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir a sua mulher e, já não serão
mais que uma só carne.
355
Que o marido cumpra o seu dever para com a sua esposa e da mesma forma também a esposa o faça para
com o marido. A mulher não poderá dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido e, da mesma forma o
marido não poderá dispor de seu corpo, ele pertence a sua esposa. Não vos recuseis um ao outro... [...].
356
Confissão francesa de Calvino para uma fé reformada em La Rochelle (Ricœur, 2008, p.03).
357
Cremos que o homem foi creado puro, sem a menor nódoa e conforme a imagem de Deus; por sua própria
culpa decaiu da graça que recebeu e, por isso se alienou de seu Creador, a única fonte de toda a justiça e de
todos os bens e, o fêz a tal ponto que sua natureza desde então, foi absolutamente corrompida.
352
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de la mère, et que pour tel il est réputé devant Dieu »358 (m.t.) (Confissão de Fé de La
Rochelle, 1559, art. 11).
Ricœur identifica que a volvntas do homem está totalmente cativa do pecado e, que
o peccatvm genvs se acerca do mal em um ponto, em que a tarefa do teólogo se faz de
especulação abstracta e escolástica. Ricœur reflete a significação para reencontrar as
intenções do conceito diferenciando-o daquilo que seria o anúncio a acoimar o mal,
proclamando a possibilidade de absolvição, através de análise intencional. Ricœur busca
extinguir o conceito enquanto conceito, para encontrar a intenção do sentido:
[...] o conceito de peccatvm genvs é um falso saber e deve ser destruído como saber;
saber quase jurídico da culpabilidade dos recém-nascidos, saber quase biológico da
transmissão de uma tara hereditária, falso saber que bloqueia numa noção
inconsistente, uma categoria jurídica de dívida e uma categoria biológica de herança
(RICŒUR, 2008, p. 04).

Para Ricœur o peccatvm genvs seria símbolo racional do mais profundo na
confissão dos pecados, para o qual intenta dar duas respostas; sua primeira hipótese implica
razões apologéticas, de fundamento antignóstico e anelado à teologia do mal. Esta primeira
hipótese leva a uma segunda; na experiência do mal, na confissão do pecado surge uma
tentação permanente do pensamento como pseudo-conceito de peccatvm genvs, um enigma.
Ricœur recorre a controvérsia antimanicheia e antipelagiana, para buscar as motivações
avgvstinianas, a partir de uma hermenêutica deste dogma que se convencionou chamar de
peccatvm genvs e, a qual ele operou a fundo em sua obra a Simbólica do Mal.
Ricœur principia do peccatvm genvs na definição de Avgvstinvs, classificando-o
como um conceito polêmico e apologético, que em uma primeira aproximação significaria
o mal ser um nada, não teria ser, não teria natureza porque é obra da liberdade, mas Ricœur
admite que este conceito seria insuficiente, porque não esclareceria satisfatoriamente o que
seria o mal em seu duplo sentido de mal em acto e, mau presente no sentido de se por em
determinado instante. Por isso, Ricœur parte do princípio de que se a gnose é gnose,
conhecimento, ciência, é porque fundamentalmente é uma realidade quase física, que investe
de fora contra o homem e, estando fora do corpo, é res extensa na qual a alma foi encarcerada
e, assim acaba por se fazer substância.
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Dessa maneira, cremos que o mal do pecado original no sentido lato da palavra, foi suficiente para condenar
todo o gênero humano, incluso as crianças desde o ventre materno; como tal, ele é reputado diante de Deus.
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Ricœur (2008, p.10) revive Kierkegäard ao repristinar a lógica avgvstiniana, que
parte da contingência do mal para, em um salto qualitativo, chegar ao mal como um episódio
puramento irracional e, para o qual Ricœur alerta para a falta de fundamentação de
Avgvstinvs à época, caso o fenômeno seja tomado a gama dos graus de ser na hodiernidade,
pois na exata inclinação na noção de “natureza” se incluiria duas noções heterogêneas: a de
transmissão biológica do pecado via gênese e, a de imputação individual de culpabilidade.
Ricœur questiona o fenômeno de imputação do pecado a partir de Pavlvs in Epistolae
Romanorum: « [...] usque ad legem enim peccatum erat in mundo peccatum autem non
inputatur cum lex non est [...] »359 (m.t.) (Rm: 5.13).
Esta citação paulina permite inquirir: se o pecado estava no mundo antes da lei que
puniu Adão, então também estaria o mal! Assim, o mal não iniciou com o episódio adâmico!
E, se não existia a penalidade antes de Adão, então neste período o mal não seria pecado!
Dado a prodigalidade de imprecisões sobre le péché originel, Ricœur impõe que se continue
a investigar a forma pela qual, todos os homens estariam contidos no reino de Adão;
questiona: O por que? Sobre que? Do facto que? Caso se conclua que todos pecaram, então
qual seria o papel da responsabilidade individual nesta cadeia do pecado hereditário?
Para Ricœur o conceito de peccatvm genvs se fez de uma mitologia dogmática e
satanizada, uma inumanidade absoluta de uma materialidade absoluta; o pecado do homem
confesso é menos acto de malfazer, da má feitoria, que o estado de estar no mundo, que a
infelicidade de existir! “O mal é a própria mundaneidade do mundo; longe de proceder da
humanidade para a vanidade do mundo, o mal procede de potências do mundo para o homem
[...]. O mal é cousa do mundo!” (RICŒUR, 2008, p. 08).
Ricœur (2008), enfaticamente, indica Avgvstinvs como o responsável pela
elaboração do conceito de peccatvm genvs e, de sua introdução no depósito dogmático da
Igreja, a fim de reafirmar sua posição na querela antipelagiana:
Pelagivs, deste modo, estava na linha recta do que se poderia chamar contingência
do mal, que vimos que é e permanece um tema bíblico autêntico: “Proponho-te a
vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois a vida”. O que Pelagivs se
traduz por libertas ad peccandum et ad non peccandum. Para tal voluntarismo,
levado até um contingentismo coerente, o naturale peccatum interpretado como
culpabilidade herdada, não pode significar senão uma recaída no Manicheismo:
“Nunca te lavarás jamais dos mistérios de Manes”, dirá mais tarde o bispo Juliano
de Eclana a Avgvstinvs (RICŒUR, 2008, p. 15).
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De fato, até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não existe lei.
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Ricœur retoma a expressão simbólica da Ecclesiae Javista, a qual denominou de
tradição penitencial, pela qual Adão seria, senão a origem absoluta, no mínimo o ponto de
surgência do mal no mundo. Portanto, o pecado não adentra o mundo, nós já o encontramos
quando aqui chegamos e, por isso o primo homem do mito adâmico seria o artesão histórico
do mal: “Adão, quereria dizer, o terroso, o homem tirado da gleba e destinado ao pó”
(RICŒUR, 2008, p. 09).
Para Ricœur (2008), essa negatividade não se justificaria apenas pelo conceito de
mito adâmico, testemunha muito mais um defectus via corruptio naturae; essa imprecisão
dogmática a instituir a universalização do malvm poenae, foi exatamente o comburente a
alimentar a polêmica pelagiana. Ricœur destaca três traços notórios na experiência
penitencial: o primeiro a implicar o realismo do pecado, no qual a consciência mentirosa e
de má fé não é o gabarito do pecado, apenas a errância do ser situado ante Deus; o segundo
retrata os profetas, para quem a condição pecadora não se reduziria à noção de culpabilidade
individual, pertenceria antes à solidariedade transbiológica e trans-histórica do pecado, a
qual constitui a unidade metafísica do gênero humano, onde o pecado ultrapassa declividades
múltiplas de vontades humanas singulares; e, por terceiro sublinha o aspecto tenebroso do
pecado, que é menos movimento de declíneo do homem e mais uma impotência basal, que
realça a distância entre o eu quero ao eu posso e, que mostra o pecado como miséria e
escravidão a que ele submete seus assediados (RICŒUR, 2008, p. 20).
Para Ricœur (2008), le péché originel deveria ser visto muito mais como um
símbolo racional para a razão, àquilo que nós declaramos ser o mais profundo e essêncial na
confissão dos pecados, assim como o é toda a carga simbólica contida na Bíblia:
Tous nos problèmes concernant la sexualité me paraissent procéder de
l´effondrement d´un sacre ancien – qu´on peut appeler cosmo-vital, qui a failli
donner un sens plénier à la sexualité humanine. L´éthique conjugale des modernes
est une des ripostes relativement réussies à cet effondrement.[...] Notre temps me
semble travaillé par deux mouvements de sens contraire, l´un de resacralisatrion de
l´amour et l´autre de désacralisation360 (RICŒUR, 1955, pp. 199, 204).

Ricœur (2008), ao reportar o livre arbítrio acentua esta experiência na ideia de uma
quase-natureza do mal, que se inclina perigosamente à angústia existencial na origem da
gnose, onde a experiência de catividade parte de uma investida a partir de fora, um contágio
360

Todos os nossos problemas concernem à sexualidade que me parecem proceder de uma pristina alogia, a
qual eu poderia denominar de cosmo-vital, que falhou ao não conseguir dar pleno sentido à sexualidade
humana. A ética conjugal da modernidade é uma das respostas relativamente bem-sucedidas para esta
anormalidade. [...] nosso tempo me parece trabalhar por dois movimentos contrários, um da resacralisação do
amor e outro de sua profanação.
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por uma substância má na origem do mito trágico da gnose e aqui, Ricœur recorre a Martinho
Lutero: “O pecado não é natureza, mas vontade; [...] o mal é uma espécie de involuntário no
seio do próprio voluntário, não perante ele, mas nele; isto é o servo-arbítrio361” (RICŒUR,
2008, p. 23).
Quanto ao pecado o homem mais do que o produz ou o põe, ele entra no mundo,
intervém, abunda, reina: “Esta experiência mais que qualquer outra, escapa de todos os lados
do orgulho voluntarista dos primeiros escritos avgvstinianos” (RICŒUR, 2008, p. 20).
Ao longo da história esta sempre foi uma preocupação dos filósofos a qual invoca
a paradoxal realidade do mal ante uma claudicante existência de Deus. Da aporia de Epicuro,
no plano teológico abrolhou o dilema racional de Pierre Bayle (1647-1706), filósofo cético
e escritor francês, pai da tolerância religiosa e autor do Historical and Critical Dictionary –
Selections, o livro mais popular na Europa no fim do século XVII e início do XVIII, no qual
Bayle adverte que se Deus previu o pecado de Adão e não tomou medidas para evitá-lo,
então lhe faltou boa vontade para fazê-lo ao homem. Mas se fez tudo que podia para impedir
a queda do homem e não teve sucesso, então não seria tão poderoso quanto se lhe concernem.
Desta maneira é possível deduzir que Ele não seria todo poderoso como supúnhamos, porque
lhe faltaria atributos divinos que envolveria o poder e a bondade, o que levaria a suspeita de
que ele seria mau ou impotente. Bayle supera a dicotomia epicuréa ao asseverar a separação
entre o universo da fé e o da razão, motivo pelo qual ele, embora calvinista, tivesse sido
reverenciado pelos pensadores iluministas do seu tempo, que ao criarem o método científico,
deram origem ao mundo moderno. Para Pierre Bayle (1991), fé e razão não são antagônicos,
mas também não se completam; constituem universos paralelos.
Em síntese seria possível considerar três interpretações plausíveis, as quais
poderiam ter servido de fundamentação para a ideia da existência do mal no ocidente: uma
primeira a implicar o dualismo persa de Zoroastro; uma segunda derivada do mito das moîras
gregas e, por fim a concepção bíblica.
5.3 Responsabilité pour le péché
Na filosofia christã, Avgvstinvs se avulta com uma teoria em resposta aos gnosticos
e aos manicheístas, ao conceber o mal como privação do bem e, ao imputar o mal histórico
ao descaminho da liberdade humana; incluso o peccatvm genvs e, este é o segundo momento
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De Servo Arbitrio, é o nome de uma obra de Martinho Lutero publicada em dezembro de 1525, a qual retrata
um dos primeiros debates da Reforma Protestante entre Lutero e Erasmo, sobre o assunto do livre arbítrio e da
predestinação.
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de reflexão sobre o mal, ao qual importa um paradigma à ideia da alienação original do
homem. O conceito de privação do bem surgiu com Platão, em quem o mal teria dois sentidos
distintos: como a ausência do Bem ou como o mau aversio ao Bem. Na primeira acepção, o
mal não poderia existir, porque implicaria indefirir o ser do Bem, enquanto que na segunda
o mal existiria em face de sua natureza específica, a apontar para sua diversidade em analogia
ao Bem. Assim, é possível concluir que em Platão, o mal assente em absolutus modus não
teria existência, porque não participaria do ser do bem e, ao mesmo tempo poder-se-ia
afirmar que aceite em aliusmodi existiria, mas na forma de privação do bem.
Ricœur recorda que Avgvstinvs, no debate que durou dois dias com o bispo
maniqueo Fortunato, ao final do primeiro dia o Rector já denunciara o fundo do mito
gnóstico, pois que a alma precipitada no mal poderia ser induzida do próprio Creador: “Tu
me precipitaste na infelicidade; portanto não serias tu cruel por teres desejado que eu sofresse
em teu reino, contra o qual esta nação de trevas nada pudesse?” (RICŒUR, 2008, p. 09).
A partir do próprio pronunciamento avgvstiniano, Ricœur admite que Avgvstinvs
tenha elaborado uma visão puramente ética do mal, tal que o homem seria integramente
responsável por seus pecados, e assim a creação não poderia se ver vítima de seu Creador.
Ricœur complementa a intencionalidade do pensamento de Avgvstinvs, quando este em
Contra Felicem Manichaeum recorre a um postulado bíblico: « [...] aut facite arborem bonam
et fructum eius bonum, aut facite arborem malam et fructum eius malvm siquidem ex fructu
arbor agnoscitur »362 (m.t.) (Mt: 12.33).
O filósofo neoplatônico e matemático grego, Proclvs Lycaevs Diadoco (412-485),
seguia a ética neoplatônica para questionar a possibilidade de existência do mal em um
mundo providencial; concordava parcialmente com a corrente de pensamento platônico,
iniciada por Plotinvs e alargada por Porfirivs e Jâmblico, os neoplatônicos, que admitiam
que o mal não pudesse ser causado por seres superiores e de maior dignidade, por isso
admitiam sua realidade não como privação, mas a se constituir tal como um parasita a se
alimentar do bem. Proclvs escreveu três trabalhos: "Dez aporias relativas à prónoia"; "Sobre
a prónoia, destino e liberdade" e "Sobre a existência do mal". Segundo Martins Terra, Proclvs
escreveu que “toda mente divina enquanto mente vê, enquanto Deus prevê. (2001, p. 442).
Para tanto, Martins Terra se serve da palavra grega prónoia em seus dois sentidos:
previsão, presciência ou providência, previdência; esta última utilizada com maior
362

Ou fazeis a árvore ser boa e seu fruto bom, ou fala-á má com mau fruto; porque é pelo fruto que se conhece
a árvore.
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frequência no sentido de uma previdente preparação para cousas iminentes. Martins Terra
(loc cit) cita que, no helenismo, existia um costume de exaltação à prónoia dos reis e
governantes, daí convergindo à providência divina com o sentido de presciência,
predeterminação, previdência, preocupação e cuidado. Quem utilizou o termo prónoia pela
primeira vez, com o sentido de providência divina foi Heródoto (484-420 a.C.), a partir do
pre-socrático de Anaxágoras de Clazómenas (500-428 a.C.), que admitia o domínio
inteligente de uma razão universal no cosmo, a qual agiria na natureza para o bem do homem.
Os estóicos também aceitaram a ideia de presciência do mal e, um complemento necessário
à harmonia cósmica; acreditavam que o mundo e todos os acontecimentos no tempo fossem
absolutamente determinados por Deus, que os discerniria, bem como com a prónoia, a qual
enquanto essência primeira e absoluta, engendraria o destino do mundo.
Em Proclvs a questão se resumiria a uma questão de fundamento conceitual: como
poderia existir o mal em um mundo providencial? Por isso ele não aceita incondicionalmente
a posição estóica sobre o mal e, sequer o conceito que imporia o mal residir na providência
divina, sem que o estendesse ao âmbito dos humanos; da mesma forma não aceitou a
presunção de Plutarco, que o imputaria à alma, como também não aceitou a conjectura de
Plotinvs, ao associar o mal à matéria, posto que esta fosse uma emanação da Causa suprema
e boa, do que dela só proviria algo bom por natureza; deste conceito participa os
neoplatônicos que admitiam o mal não poder ser causado por seres superiores, mormente de
maior dignidade.
A separação que Proclvs bancou entre mal e matéria também foi acolhida na
teologia christã, tal que o mal só pudesse ser imaginado no caso de o livre agir dos seres
humanos, ao se afastarem daquilo que deveriam fazer. Proclvs, assim como o fizera
Avgvstinvs, aceita a existência do mal, mas põe Deus a salvo de quaisquer responsabilidades
e, ao não assumir uma causa própria para a existência do mal, o acata enquanto uma
realidade, mas não como privação de um bem. Proclvs intenta, ainda, outra alternativa, como
também o fizera Avgvstinvs, aceitar a aparente ambiguidade, que envolveria a concepção de
um Deus absolutamente bondoso e a existência do mal em sua creação, sem incorrer em
contradição, ao contrapor a unicidade causal manicheísta para a origem do mal, na premissa
de que o mal não teria existência própria, apenas uma existência colateral e hipostasiada, a
partir de inúmeras causas como afirmava Platão, a submergir em disposições da alma e, que
Proclvs identifica como meramente restritas à incorporalidade do pensamento.
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Proclvs retoma o conflito entre Avgvstinvs e Pelagivs para suprassumir Plotinvs, ao
ressaltar o problema do libero arbitrio no homem, e a complexidade de sua volvntas, da qual
resulta a responsabilidade por seus actos e, desestima a matéria como causa inusitada do mal
e, intender à prevalência da Unidade da realidade em seu todo. Para Proclvs o mal não seria
uma ação do homem em face de si mesmo, mas sim um acidente em sua vida vivida, anexo
a um contexto que submerge em vinculações com o libero arbitrio, por isso ele se reveste
de um carácter incidental.
Avgvstinvs segue Plotinvs, ao afirmar que o mal seria a privação de bem, ligando-o
ao malvm est corruptio modi, speciei aut ordinis; seria a corrupção da medida, da forma ou
da ordem natural e, tal privação seria analógica, posto pudesse ocorrer em diversos níveis:
ontológico, antropológico e moral. No Contra Secundinvm o Rector reafirma seu conceito
sobre o mal: « [...] nos vero non substantiam, sed inclinationem ab eo quod magis est, ad id
quod minus est, malvm esse dicimus »363 (m.t.) (CSc, Libri I, 12).
Para o Avgvstinvs o mal seria necessário tal os homens apreciarem melhor o bem:
His itaque salvis atque inconcusse roboratis in animo meo quaerebam aestuans, unde
sit malvm. Quae illa tormenta parturientis cordis mei, qui gemitus, Deus meus! Et
ibi erant aures tuae nesciente me. Et cum in silentio fortiter quaererem, magnae
voces erant ad misericordiam tuam, tacitae contritiones animi mei 364 (m.t.) (DCf,
Liber VII - 7. 11).

Em Avgvstinvs os dogmas christãos se aclarariam ao contatarem a filosofia, na qual
a fé teria primazia sobre a razão, conquanto a razão amparasse a compreensão da fé.
Estabeleceu, pois o rector, uma altercação entre a precedente ratio ante a bucólica fidem e,
a procedente e vera mística post fidem, do que redundou uma filosofia teológica e uma
teologia filosófica, que se estabeleceram através da verticalização das relações do homem
com o divino, fenômeno fundante da Christologia do Logos365.
Cicero antecipara a finalidade do bem e do mal: « Nullus in ipsis error est finibus
bonorum et malorum, id est in voluptate aut in dolore, sed in his rebus peccant, cum e quibus

363

Na verdade, o mal não possui uma substância, mas afirmamos que é uma inclinação do que tem mais para
o que tem menos ser.
364
Salvas e fortemente arraigadas estas verdades em meu espírito, buscava eu ansiosamente a origem do mal.
[...] E que tormentos, como que de um parto, eram aqueles de meu coração! Que gemidos, meu Deus! E ali
estavam teus ouvidos atentos, e eu não o sabia. Quando, em silêncio, me esforçava em pacientes buscas, altos
clamores se elevavam até tua misericórdia: eram as silenciosas angústias de minha alma.
365
Em Heráclito de Éfeso, Logus seria o conjunto harmônico de leis que regem o universo, compondo uma
inteligência cósmica onipresente que se plenifica no pensamento humano. no neoplatonismo e no gnosticismo,
implica uma inteligência ativa, transformadora e ordenadora de Deus em sua ação sobre a realidade.
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haec efficiantur ignorant. Animi autem voluptates et dolores nasci fatemur e corporis
voluptatibus et doloribus »366 (m.t.) (CICERO, Finibvs Bonorvm et Malorvm I - 55).
Avgvstinvs, como Cicero, destacou, em especial, o conceito de bem relacionado aos
prazeres e dores da alma, derivados de prazeres e dores do corpo, como reportava os
acadêmicos e a escola peripatética e, registros encontrados em obras de Cicero:
HO: tunc obsequatur naturae, cum sine magistro senserit quid naturae desideret.
Non enim potest quae bona est desiderare quod malvm est 367
CI: An vero voluptates corporis expetendae, quae vere et graviter a Platone dictae
sunt illecebrae esse atque escae malorum? Quae enim confectio est valetudinis, quae
deformatio [coloris et] corporis, quod turpe damnum, quod dedecus quod non
evocetur atque eliciatur voluptate? Cuius motus, ut quisque est maximus, ita est
inimicissisimus philosophiae: congruere enim cum cogitatione magna voluptas
corporis non potest. Quis enim cum utatur voluptate ea qua nulla possit maior esse,
adtendere animo, inire rationem, cogitare omnino quicquam potest? Quis autem
tantus est gurges, qui dies et noctes sine ulla minimi temporis intermissione velit ita
moveri suos sensus ut moventur in summis voluptatibus? Quis autem bona mente
praeditus non mallet nullas omnino nobis a natura voluptates datas?
CI: Si nobis, cum ex hac vita migrassemus, in beatorum insulis immortale aevum,
ut fabulae ferunt, degere liceret, quid opus esset eloquentia, cum iudicia nulla
fierent, aut ipsis etiam virtutibus? Non enim fortitudine egeremus nullo proposito
aut labore aut periculo, nec iustitia cum esset nihil quod adpeteretur alieni, nec
temperantia quae regeret eas quae nullae essent libidines; ne prudentia quidem
egeremus, nullo delectu proposito bonorum et malorum. Una igitur essemus beati
cognitione naturae et scientia, qua sola etiam deorum est vita laudanda. Ex quo
intellegi potest cetera necessitatis esse, unum hoc voluntatis,quam dii quibusdam
paucis veram dederunt; nec hominibus ab his aut datum est donum maius aut potuit
ullum dari (m.t.) (CICERO, 2018, frag. 49, 84, 110,111).

366

Quanto à finalidade dos bens e dos males não existe nenhuma cinca em si mesmos, isto é, no prazer ou na
dor, mas se procede mal em ambos ao se ignorar sua procedência. Os prazeres e as dores da alma se reconhece
nascerem dos prazeres e das dores do corpo.
367
HO: nesse caso, esta natural docilidade sem mestre experimenta algo natural. Não que de fato não se possa
eleger a bondade àquilo que constitui a maldade.
CI: Porventura seria uma verdade, que a satisfação que o corpo deseja, verdadeira e tão intensa, seria tal como
afirma Platão367, que a proclama ser uma sedução que, por outro lado sustentaria o mal? O que fazer de fato
para completar o bom estado da mente, ante as ações que deformam o corpo, das quais a deformidade implica
em danos e, do que surge o mal ao não evocar a boa vontade? Cujo movimento para cada um é o máximo,
como se segue e por onde é inimizado filosoficamente: encontrado seguramente quando o grande pensamento
da satisfação do corpo não é possível. Quem realmente, por isso, se serve do prazer (corporal) tal que nenhum
outro possa ser maior; tal como estender ao espírito apoiado na razão e, desse modo conhecer a tudo? Quem,
no entanto, a tal ponto se faz sorvedouro, por dias e noites sem um mínimo de tempo para a suspensão desse
desejo no modo de mover seu senso para um sumo de prazer? Ora, quem de boa índole preferiria alguma dessas
opções e não a natural satisfação aqui referenciada?
CI: Quiçá, se desta vida partíssemos para a bem-aventurada ilha imortal da eternidade, como expõe a narração,
onde estimo viver, que obra de eloquência se julgaria pela fé ou além pela própria virtude? Não que de fato
nos impelíssemos sem nenhum propósito ou para o trabalho ou perigo; não seria justo uma ausência que nos
afastasse do desejado, tampouco da temperança daqueles que nada desejam; nem certamente almejamos a
prudência e, não nos encantaremos por propostas de bondade ou de maldade. Não que de fato nos impelíssemos
sem nenhum propósito ou então para o trabalho ou perigo, o que não seria justo uma ausência que nos afastasse
do desejado, tampouco da temperança daqueles que nada anseiam; nem certamente desejamos a prudência e,
não nos encantaremos por propostas de bondade ou de maldade, quão a deus, ao qual, por certo, poucos
verdadeiramente se dedicam; tampouco da parte dos homens quanto a eles mesmos se doarem ou darem algo.
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Cabível neste contexto observar a crítica de Hortensivs em seu embate com o
Arpinati, no Fragmenta Prooemivm, sobre a dubiedade daquilo que se entende por mal:
[ ] in his primis naturalibus voluptas insit necne, magna quaestio est : nihil vero
putare esse praeter voluptatem, non membra, non sensus, non ingenii motum, non
integritatem corporis, non valitudinem [corporis], summae mihi videtur inscitiae.
Atque ab isto capite fluere necesse est omnem rationem bonorum et malorum.
Polemoni et iam ante Aristoteli ea prima visa sunt, quae Pavlvs ante dixi. Ergo nata
est sententia veterum Academicorum et Peripateticorum, ut finem bonorum dicerent
secundum naturam vivere, id est virtute adhibita frui primis a natura datis 368 (m.t.)
(CICERO, Finibvs Bonorvm et Malorvm II – XVII. 34).

Avgvstinvs utilizou ao longo de sua obra, predicativos sinônimos para o mal:
defectus, declinatio e corruptio, todos como um movimento de aversão que constituiria o
pecado, enquanto um defectivvs motvs que viria do não-ser. O Rector identifica o defectvs
in natura, como a marcha para o nada, o ad non esse do mal que acaba se miscuindo com o
ex nihilo da creatura. A essa circunstância surge a noção de nada na filosofia de Kolakowski:
“Desde que o Absoluto, assim como o tempo, seu inimigo derrotado, porém vivo, não pode
ser conceitualmente reduzido a qualquer cousa, seu nome, se é que existe algum é Nada. E,
então, um Nada resgata o outro de seu Vazio. Este é o Horror Metaphysicus”
(KOLAKOWSKI, 1988. p. 60).
Quanto ao mal físico relativo a doenças, tormentos, morte e análogos, Avgvstinvs
os tinhas em decorrência do initivm vitia, o peccatvm genvs, sem que por isso ao Creador se
lhe cominasse de criminor; constituiriam penalidades padecidas pelo homem em face da
prima culpa. Avgvstinvs enlaça conteúdos do fideísmo e do racionalismo ao se dispor como
teólogo quando trata de premissas reveladas pela fé e, como filósofo quão trata da razão;
seus textos sempre oferecem sempre mais que a soma das elocuções percutidas; requisitam,
pois serem analisados em sua totalidade, em face de que cada texto só remeta a outro em
relações de oposição. Na experiência da fé, Avgvstinvs se vê ante a exigência de uma verdade
comunicável, a qual exibiu através de sua grande máxima formulada magistralmente em
Salmos: « Nisi credideritis, non intellegetis »369 (m.t.) (EPs 118: XVIII – 3).

368

[...] nessa primeira natureza se insere, ou não, uma magna questão: nada prevalece além do prazer derivado
do prazer, nem membros do corpo, nem sentidos, nem movimento do intelecto, nem integridade do corpo, nem
a força física, a qual me assemelha ser de extrema ignorância. Assim, é dessa origem (prima natureza) que
brota todo o raciocínio sobre os bens e os males. Em Pólemon e já antes por Aristóteles surgiu esta energia que
há pouco mencionei. Logo, este axioma dos antigos acadêmicos e dos peripatéticos, que prega a finalidade dos
bens enquanto viver segundo a natureza, isto é, resguardar a virtude ao fruir daquilo que a natureza dá
primeiramente.
369
Entender para que creias e crer para que entendas.
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Para Avgvstinvs a obtenção do conhecimento envolve o homem integral, corpo e
alma, que pela razão aceita a iluminação de forma imediata, no que implica intuir e apreender
a Verdade, que de forma alegórica competiria incidir à luz divina:
Tu igitur ostende quid verum sit. Quibus si nihil responderem, nisi ut illam lucem
quaerant, qua eis apparet et certum est aliud esse credere, aliud intellegere; iurarent
et ipsi, nec oculis videri posse istam lucem, nec cum aliqua locorum vastitate
cogitari, et nusquam non praesto esse quaerentibus, et nihil ea certius atque serenius
inveniri.[...] Quae rursus omnia, quae de hac luce mentis nunc a me dicta sunt, nulla
alia quam eadem luce manifesta sunt. Per hanc enim intellego vera esse quae dicta
sunt, et haec me intellegere per hanc rursus intellego. Et hoc rursus et rursus cum
quisque se aliquid intellegere intellegit, et idipsvm rursus intellegit, in infinitum
pergere intellego, et nulla hic esse spatia cuiusquam tumoris aut volubilitatis
intellego370 (DVr, Liber I, 49.96-97).

Essa teodicéia chega ao ápice com o grande pensador avgvstiniano, o monge
beneditino, filósofo e prelado da Igreja, fundador do escolasticismo, Anselmvs de Aosta
(1033-1109), arcebispo de Cantuaria, titulado de o Doctor Magnificvs e, considerado “O Pai
da Escolastica”, célebre, sobretudo por ter criado o argumento ontológico da existência de
Deus, o Proslogion, origem do notório adágio fides quaerens intellectum: « Gratias tibi, bone
Domine, gratias tibi, quia quod prius credidi te donante, iam sic intelligo te illuminante, ut,
si te esse nolim credere, non possim non intelligere »371 (m.t.) (1986, IV).
Aquilo que em Avgvstinvs era apenas uma grande ideia, com Anselmo se constituira
em uma escola, onde os elementos da fé se tornavam racionais e elucidados. Este
racionalismo não desvendava os mistérios da crença christã, mas na medida do possível
proporcionava uma informação logicamente plausível, como fundamento da fé; Anselmo
costumava afirmar: "Não quero saber para crer, mas crer para saber". A mudança de
orientação que se seguiu a partir desse pensamento, se constituiu de uma reinterpretação da
tradição que harmonizava a cultura clássica, em especial a grega, com o kerigma christão. A
mensagem de Anselmo, não obstante sua roupagem teológica se apresentar dentro da
problemática filosófica, ao versar transversalmente sobre a relação entre razão e fé e, miscuir
a racionalidade grega com a tradição christã, quando então teve início a ascensão da teologia
ao estatuto de ciência, concorde com o conceito aristotélico de epistéme, donde surgiria a

370
Procurem antes por aquela luz com a qual vêem com certeza; uma cousa é crer e outra é entender [...]. Na
verdade, não se pode ver semelhante luz com os olhos, tampouco dotá-la de extensão espacial. Contudo, em
toda parte ela se oferece à busca e, nada se pode achar de mais certo e claro do que ela [...]. Todas essas
informações que acabo de dar sobre a luz do espírito, a mim foram manifestadas por ela mesma, e não por
outrem. Por essa luz entendo que é verdade o que tenho dito, e por ela percebo que eu entendo, e assim segue.
Cada um entendeu e pode reentender isso. Entendo que exista aí um processo via ao infinito
371
Graças a ti, meu bom Senhor. Graças a ti que, principalmente quanto à fidúcia que lhe depositei, desde agora
entendo o modo pelo qual tu iluminas, quão se de ti esse credível recusasse, não fosse capaz de entender.
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metafísica como ciência primeira. Anselmo reformulou a concepção avgvstiniana de mal e
de pecado, ao admitir ao Creador uma dívida contraída pelo homem, que não teria como
saldá-la em face da infinita extensão entre devedor e credor.
Na sequência compete assinalar a metafísica de Nicolau de Cusa (1401-1464) e, sua
ética enleada ao estatuto do mal centrado na relação com o Único que, enquanto Creador de
toda a realidade, transcenderia quaisquer distinções possíveis, inclusa a existente entre o bem
e o mal. O pensamento cusano com obviedade rejeitava o entendimento avgvstiniano do mal
como incompletude ou, carência de uma perfeição natural, o privatio boni. Nicolau de Cusa,
à princípio acolheu a ideia de que o mal seria insubstanciavel, um nada, não teria existência,
tal como defendia Avgvstinvs na teoria das Seminales Rationes da Sagrada Escritura, as quais
implicavam a estrutura constitutiva dos seres creados, a envolver princípios da tríade: «
mensura, numerus e ordo »372, mas Cusa acresceu que o mal, não obstante inexistisse
secundum rem, seria algo conhecido porque dele se poderia falar; seria manifesto. Portanto,
tanto para Anselmo de Aosta quanto para Nicolau de Cusa, o mal em si não seria conforme
o facto, não obstante ocupasse um lugar na linguagem, o que possibilitaria afirmar que o mal
seria cogitável, exatamente como o é o próprio Creador. Avgvstinvs aceitara o privatio boni,
fundamentado na ideia de que, na origem, todo o homem seria absolutamente bom e, se
desvios tivessem ocorridos em seu percurso, teriam sido redimidos a partir da vinda do Filho
do Creador: « [...] quid est homo quod memor es eius aut filius hominis quoniam visitas
eum373 » (m.t.) (SAL 8, 4).
Do homem, Avgvstinvs deliberou predicações divinais, que se tornaram o mote do
medioevo e, o comburente do humanismo decorrente da Renascença: « Nam et omni
miraculo, quod fit per hominem, maius miraculum est homo »374 (m.t.) (DCd, Liber X - 12).
O homem milagre se credita a Sofocles (497-406 a.C), que nas representações
teatrais de Antigone375, composta por volta de 442 a.C., recitava-se pungentemente:
Numerosas as maravilhas da natureza, mas de todas, a maior é o Homem! Singrando
os mares espumosos, impelido pelos ventos do Sul, ele avança e arrosta as vagas
imensas que rugem ao redor! Ge (Gaia), a suprema divindade, que a todas supera na
sua eternidade, ele a corta com suas charruas, que de ano em ano vão e vêm
fertilizando o solo, graças à força das alimárias! (g.m.) (SOFOCLES, 1996, p. 164).

372

Medida, número e peso.
O que seria o homem após a visita do Filho, o qual se encontra presentemente em mim?
374
Em verdade, além de todos os milagres ao homem, o maior deles é o homem.
375
Segundo a mitologia das tragédias gregas, em obra escrita por Sofocles, Antigona seria uma das quatro
filhas incestuosas de Édipo, fruto da relação deste com sua própria mãe Jocasta, após seu regresso à Tebas.
373
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A predicação do homem como milagre ressurgiu com o encômio pela Dignidade do
Homem, de Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494):
Igitur hominem accepit indiscretae opus imaginis atque in mundi positum meditullio
sic est alloquutus: « Nec certam sedem, nec propriam faciem, nec munus ullum
peculiare tibi dedimus, o Adam, ut quam sedem, quam faciem, quae munera tute
optaveris, ea, pro voto, pro tua sententia, habeas et possideas. Definita caeteris
natura intra praescriptas a nobis leges cohercetur. Tu, nullis angustiis cohercitus, pro
tuo arbitrio, in cuius manu te posui, tibi illam prefinies. Medium te mundi posui, ut
circumspiceres inde comodius quicquid est in mundo. Nec te celestem neque
terrenum, neque mortalem neque immortalem fecimus, ut tui ipsius quasi arbitrarius
honorariusque plastes et fictor, in quam malueris tute formam effingas. Poteris in
inferiora quae sunt bruta degenerare; poteris in superiora quae sunt divina ex tui
animi sententia regenerari »376 (m.t.) (MIRANDOLA, 2015, p. 61).

Giovanni Pico, filósofo neoplatônico e humanista do Renascimento italiano
complementou o pensamento de Avgvstinvs, ao considerar o homem uma obra a priori
indeterminada, como preconizara o Creador, após alocá-lo no centro do Universo. O Oratio
não refere um mundo utópico, mas factível:
Tandem intellexisse mihi sum visus, cur felicissimum proindeque dignum omni
admiratione animal sit homo, et quae sit demum illa conditio quam in universi serie
sortitus sit, non brutis modo, sed astris, sed ultramundanis 377 mentibus invidiosam.
Res supra fidem et mira. Quidni? Nam et propterea magnum miraculum et
admirandum profecto animal iure homo et dicitur et existimatur378 (m.t.)
(MIRANDOLA, 2015, p. 57).

Todo o discurso é perspassado pela ideia de o Homem como creação distintiva e
excepcional. Giovanni trata da existência do Homem como um grande milagre, recorrendo
a Asclepius em latim ou Esculapio em grego, o Deus da medicina, consubstanciado no
argumento de Hermes Trismegistos379: «Magnum, o Asclepi, miraculum est homo». No
376

Não te dei, Adão, um aspecto que lhe seja único, nem um lugar para assentar, nem um dom peculiar, para
que tua face, teu lugar, teu dom, deseje-os, conquiste-os e os possua segundo teu juízo e tua decisão. As
naturezas outras são pré-definidas e contidas em nossas leis. Tu, não submetido a quaisquer limites, só mercê
do arbítrio que em tuas mãos coloquei, definas a ti próprio. Alocado no meio do mundo, poderá mais facilmente
apreciar tudo quanto está à sua volta. Não te fiz nem celeste nem terrestre, tampouco mortal ou imortal, para
que tu próprio, como um bom artífice esculpa a forma que preferir, segundo teu desejo e resolução. Segundo
teu parecer poderás degenerar até os desarrazoados inferiores, ou se aproximar dos superiores divinos se tua
consciência regenerar (MIRANDOLA, in “Oratio Hominis Dignitate”, 1496).
377
Quando Pico fala de um lugar privilegiado, apresenta uma idéia de destino não ligada ao conjunto de
acontecimentos aleatórios, que independente da vontade se produz na vida humana, mas sim às teorias do
estoicismo, onde Crisipo afirma ser o destino “um poder espiritual que, por ordem governa e, administra todo
o universo”. Isto indica uma razão segundo a qual o mundo é dirigido, tem uma direção e esta reservou ao ser
humano uma das mais altas categorias na execução desse projecto, porque Ele seria o construtor, Arquiteto do
Templo do Universo; Ele é o Verbum Sapienti.
378
Afinal compreendi minha visão, o porquê do homem ser o mais afortunado dos seres animados, o mais
digno de admiração; na hierarquia do universo é invejado não só pelos ignorantes, mas também pelos astros e
pelos espíritos supramundanos. Cousa incrível e miraculosa! Porque não? Efetivamente por isso, o homem é o
grande milagre; admirado por quão extraordinário ser animado.
379
Hermes Trismegistus (“Hermes, três vezes grande”) é o nome dado pelos neoplatônicos, místicos e
alquimistas ao deus egípcio Toth, identificado com o deus grego Hermes.
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Oratio, Giovanni aponta para um estatuto de autonomia da recta ratio, da qual a philosophia
não é ancilla da theologia; estabelece entre as duas uma concórdia harmoniosa, com a
concepção do homo magnum miraculum, um universo contracto, em integral dignidade.
O ideário de Giovanni Pico foi corroborado por humanistas outros, que igualmente
assim predicavam, a partir de tratados herméticos e da Kabbalah. Pico secundou também ao
sofista Protagoras de Abdera (490-420 a.C.), primo filósofo a colocar o homem no centro do
pensamento univérsico, ao afirmar que “o homem seria a medida de todas as cousas, das
cousas que são, enquanto são; das cousas que não são, enquanto não são”. Protágoras foi o
precursor da ideia do homem como escantilhão do universo, no que resultaria o
conhecimento poder ser alterado, em face de as circunstâncias de sua percepção, posto que
a verdade dependesse da experiência pessoal; uma determinada concepção a depender da
sociedade onde se inserisse e ao modo de pensar de sua gente.
Joan Fuster y Ortelis (1922-1992), em sua obra “El Hombre, Medida de todas las
Cosas”, critica a ostentação da ideia do homem desmesurado de Protágoras, mas a releva ao
comparar essa desmesura com a razão e a voluntas do homem:
Cuando Protagoras, o quien fuese, formuló la rotunda afirmación de que el hombre
es la medida de todas las cosas, quizá incurría en pecado de jactancia filsófica en
nombre del género humano, si puedo decirlo así. La frase, analizada fríamente, tiene
un corte más bien petulante y pueril, y en cierto modo no debe de ser mui difícil de
rerfutar. Pero también es de toda evidencia que, al sentar este principio, los
pensadores antiguos ofrecían a sus contemporáneos y a la posteridad una idea
consoladora, útil y estimulante. De hecho, el hombre siempre estuvo persuadido de
ser, si no la medida, al menos el centreo de todas las cosas; tendió a aceptar y a
configurar el mundo en función de sus propias necesidades como individuo o como
especie. […] La palabra medida sin embargo se prestaba a perspectivas más
agradables, para todos los órdenes de la vida, um criterio de valor cuyo módulo fuese
la razón, los sentidos y la voluntad del hombre (FUSTER y ORTELIS, 1970, p. 24).

Blaise Pascal (1623-1662), igualmente reportou: « [...] qu´est-ce que l´homme dans
la nature ? Un néant à l´égard de l´infini, un tout à l´égard du néant, un milieu entre rien et
tout. Il est infiniment éloigné des deux extrêmes et son être n´est pas moins distant du néant
d´où il est tiré que de l´infini où il est englouti »380 (m.t.) (PASCAL, 1999, I - 4).
A ideia da dignidade humana e, de seu poder de interpretação da vida foi exposta
pela Filosofia do Iluminismo. Segundo Fromm (1970) os expoentes desta convicção inversa
foram pensadores liberais e progressistas do século XIX e, radicalmente exposta por

380

[...] O que é o que homem na natureza? Um nada em relação ao infinito e um tudo em relação ao nada, um
intermediário entre o nada e o tudo. Está infinitamente longe dos extremos e seu ser não é inferior à distância
ao nada de onde ele foi retirado do infinito, pelo qual ele será tragado.
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Nietzsche, como desvalia e nulidade do homem, expressão que se fez secular em sistemas
autoritários, em que o Estado ou a sociedade se bancava de uma governância suprema,
reduzindo o indivíduo a sua insignificância e subjugando-o à obediência e à submissão.
A consecução de si-mesmo pelo homem, se vê na obra de Zilles (2006):
Na arte de viver, o homem é o artista e, ao mesmo tempo, o objecto de sua arte; o
lapidador e, simultaneamente, a pedra a ser lapidada. Embora biológica e
culturalmente em parte programado, o ser humano também pode se decidir por algo
ainda não programado. Pressionado pelas circunstâncias que o cercam, haverá
sempre mais caminhos que poderão ser seguidos. O homem não só pensa, mas
também age em relação a si-mesmo, em relação aos semelhantes e em relação ao
mundo, pois conduz sua vida (ZILLES, 2006, p. 3).

A liberdade de escolha seria determinante à dignidade essencial da creação divina,
como ressalta Gilson (1962), o homem seria o único ser ao mesmo tempo autônomo e finito.
Do pensamento de Gilson concorda Pierre Gisel, que no prefácio do livro de Ricœur, O Mal
- Um desafio à Filosofia e à Teologia, acedeu a vontade nunca de início ser neutra, sem
história, sem hábitos, sem natureza adquirida, no que mais lembra o cogito kantiano. A ideia
de uma natureza promotora do bem resurgiria mais tarde com Jean-Jacques Rousseau, em
sua obra Emílio ou da Educação, onde defende a criação de um novo homem e de uma nova
sociedade, no que implicaria educar a criança de acordo com a Natureza, tal a desenvolver
progressivamente seus sentidos e sua razão, com vistas à liberdade e à capacidade de julgar.
Ferrater Mora (1977) realça que para alguns críticos de teorias que envolvem o mal
e, do fato de afirmarem que em úlima instância ele teria sua procedência do próprio Creador,
não se pode concluir que o mal seja inerente a Deus e, somente que sua razão de ser é a sua
própria existência do mundo, bem como que de sua existência não se faz desejável sua
inexistência. Opiniões outras afirmam a origem do mal-estar nas atividades do próprio
homem; outras pregam o afastamento do homem de seu Creador. Mora realça nestas teorias
a distinção entre o mal físico equivalente ao sofrimento, a dor e, o mal moral, um
padecimento que não se identifica com o mal físico, embora possa acompanhá-lo. Destes,
encontramos os materialistas a explicar um pelo outro, ao reduzir o mal moral ao físico;
enquanto os espiritualistas, inversamente, defendem que o mal físico só teria sentido ao se
tomar como medida unicamente o mal moral. Mora finaliza sua análise afirmando que esta
distinção não esgota a questão, assim dever-se-á considerar o mal em geral, como o
fundamento último de todos os males, ou seja, o mal metafísico.
O mau moral refere aquilo que faz da acção humana um componente de acusação,
repreensão e de imputações sociais outras, devido à responsabilidade implícita em ações do
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ser humano, as quais violam códigos éticos de sua sociedade e, passiveis da imputação de
culpa. Nesse particular, segundo a Teoria da Vontade no Direito penal, o mau moral é uma
referência ao dolo direto que corresponde a um desejo consciente, à intenção que o agente
tem de praticar a infração e, como tal incide no sofrimento tanto do agente quanto do
acometido, na medida em que a punição é um sofrimento infligido.
Para Ricœur, tomado no rigor de seu sentido, o sofrimento se distingue do pecado
por traços contrários:
No rigor do termo, o mau moral, pecado em linguagem religiosa, designa o que torna
a acção humana objecto de imputação, de acusação e de repreensão. A imputação
consiste em consignar a um sujeito a responsabilidade por uma acção suscetível de
apreciação moral. A acusação caracteriza a própria acção como violação do código
ético dominante na comunidade considerada. A repreensão designa o juízo de
condenação, em virtude do qual o autor da acção é declarado culpado e merece ser
punido. É aqui que o mau moral interfere no sofrimento, na medida em que a punição
é um sofrimento infligido (RICŒUR, 1988, p. 23).

Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), bispo e teólogo, ao tratar da vontade e de
seus actos racionais, que podem envolver tanto virtudes quanto eivas, escreveu:
Un homme à quil il arrive un mal inévitable s´en plaint comme d´un malheur ; mais
s´il a pu l´éviter, il sent qu´il y a de sa faute, il se l´impute, et il se fâche de l´avoir
commise. Cette tristesse que nos fautes nous causent a un nom particulier, et
s´appelle repentir. On ne se repent pas d´êntre mal fait, ou d´être malsain ; mais on
se repent d´avoir mal fait. De là vient aussi le remords ; et la notion si claire que
nous avons de nos fautes est une marque certaine de la liberté que nous avons eue à
les commettre. La liberté est un grand bien ; mais il paroit par les choses qui ont été
dites, que nous en pouvons bien et mal user. Le bon usage de la liberté, quand il se
tourne en habitude, s´appelle vertu ; et le mauvais usage de la liberté, quand il se
tourne en habitude, s´appelle vice381 (m.t.) (BOSSUET, 1922, p. 53).

Para Bossuet, o sofrimento proporciona circunscrições distintas da apresentada pelo
pecado, se o dolo faz o homem culpado, o sofrimento o faz vítima. O sofrimento ressalta seu
carácter essencialmente padecido, porque sem que o esperemos se nos chega e nos afeta em
infortúnios da natureza, enfermidades do corpo e do espírito e, aflições múltiplas.
O sacerdote Jacques Esprit (1611-1677) , também conhecido por Abbé Esprit, em
sua obra La Fausseté des vertus humaines, uma das maiores obras do jansenismo, pressupôs

381

Se a um homem correto ocorre um mal inevitável ele reclamará de um infortúnio; mas se ele era capaz de
evitar, achará que a culpa foi dele, se imputará e ficará irritado por ter sido subjugado. A tristeza que nossas
faltas nos causam tem um nome específico e chama-se arrependimento. Uns se arrependem não de adentrar ao
mal feito, ou de ser imoral, mas se arrepende de ter agido errado. A partir daí também vem o remorso e, a noção
clara que temos nossos defeitos que são a marca da liberdade que tínhamos para cometê-los. A liberdade é um
grande bem, mas me parece pelas cousas que foram ditas, que nós possamos muito bem dela ser maus usuários.
O uso adequado da liberdade, quando se transforma em um hábito é chamado de virtude, enquanto o abuso
dessa liberdade, quando se transforma em um hábito, é uma imperfeição.
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que a demonstração de virtude carrega uma mentira e, que justamente as pessoas que se
julgam virtuosas na realidade são falsas, justamente pela certeza de que são virtuosas:
[...] que c' est le deffaut de la droite fin qui fait proprement la fausseté des vertus
humaines ; car c' est à cause qu' on est doux, paisible, indulgent, bon et officieux,
non pour observer les commandemens de Dieu, mais pour se faire aimer des
hommes, et tirer divers avantages de leur amitié, qu' on n' est pas veritablement
vertueux ; que l' homme à cause de la corruption de sa nature, fait sans bonté et sans
vertu une infinité d' actions qui par leur nature sont bonnes et vertueuses ; comme
au contraire Dieu par l' excellence et la perfection de la sienne, venge le mépris de
ses loix sans ressentiment et sans émotion, et fait sans passion les effets des passions
les plus violentes382 (m.t.) (ESPRIT, 1677, p. XV11: 1,2).

Contudo para Ricœur (1988), existe um encadeamento entre o pecado e sofrimento,
o qual permite cogitar o mal em uma raiz comum para ambos, porque a punição também
implica sofrimento, tanto físico como moral.
5.4 Le Volontaire et L´Involontaire en Ricœur
Ricœur, em Finitud y Culpabilidad (2004) se pergunta: acaso uma ampla visão ética
poderia fornecer razões para o mal, tal que não restasse nenhuma dúvida? Ricœur parte do
Essai sur le mal de 1955 do éclatant philosophe français du Siècle XX, de Jean Nabert
(1881-1960), que fundou na cultura francesa a discussão sobre o problema do mal; ambos,
Nabert e Ricœur são considerados filósofos da acção, como bem expressa a noção ricœuriana
de atestação, que se desvincula do labirinto da verdade para ser, antes, apreendida em vista
de uma possibilidade convincente de veracidade, processo este que neste dois filósofos
carreia uma ressonância ontológica. Ricœur historicamente retomou Nabert em um horizonte
especulativo ampliado. Ricœur findou sua obra sobre Le mal – um defi à la philosophie et à
la théologie, sublinhando o problema do mal não apenas em seu carácter especulativo, posto
requisite o pensar, o agir e o sentir, isto é deprecou a convergência entre pensamento e acção
no sentido moral e político, ao exibir uma transformação espiritual de sentimentos, onde
aparece: « [...] la non-coïncidence de l´homme avec lui-même dans l´ordre de l´agir et du
sentir »383 (m.t.) (RICŒUR, 1988, p. 47).

382

[...] que é a falha com a finalidade do direito que faz propriamente a falsidade das virtudes humanas; porque
para uma determinada causa é afável, pacífica, indulgente, boa e serviçal, não para observar os preceitos de
Deus, mas por se apropriar do amor entre os homens e dele retirar inúmeros benefícios desta amizade, posto
que não sejamos verdadeiramente virtuosos. O homem em face da corrupção da sua natureza, se constitui sem
bondade e sem virtudes, ao conjugar uma infinidade de ações que, pela sua natureza, seriam boas e virtuosas;
em contra partida Deus pela excelência e perfeição de si, pune o desapreço às suas leis sem ressentimentos e
sem emoções e, ao acoimar sem entusiasmo, as decorrências de paixões mais violentas.
383
[...] a não coincidência do homem com ele mesmo dentro da natureza do agir e do sentir.
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Pierre Colin (1988), a respeito da l´héritage de Jean Nabert para Paul Ricœur,
afirmou que Ricœur, muitas vezes, reconheceu sua dívida com Nabert, mas seu brocardo
indica que longe de estar presente apenas na origem do pensamento ricœuriano, Nabert se
fez presente no próprio fundamento das obras de Ricœur. Colin exemplifica sua percepção
pelo fato de que Ricœur tenha dado continuidade ao projecto de Nabert, de uma historicidade
a implicar uma filosofia da vontade, em particular à liberdade como esperança, o que
implicaria a autonomia de um pensamento responsável: « Si el mal es lo injustificable, acaso
se lo puede recuperar integralmente en la confesión que la libertad hace de él? Vuelvo a
encontrar esta dificultad en otra vía, la de la simbólica del mal » (RICŒUR, 2004, p. 17).
Colin (1988), ainda ressalta a atenção de ambos com a formação de um centro
intelectual de contrafacções imprevisíveis, principalmente quando Ricœur descobre a
fenomenologia de Husserl, a grande contribuição para a filosofia francesa epocal. O
princípio husserliano implicou acatar o princípio de intencionalidade da consciência, posto
perceber esta como sempre um intuir algo. Para Husserl, a ideia opera como um medium
entre experiências e, assim pode ser interpretada como um propósito intencional, o que já
não mais ideia, mas realidade postada, porque consciência será sempre consciência de uma
existência tangível.
Em sua philosophie de la volonté, Ricœur trata de la motion volontaire et les
pouvoirs, ao definir a vontade como um poder que requisita uma decisão, que
necessariamente requisita uma potência de movimento e, que se dá num momento
específico, mas que não deve ser aplicada a uma modalidade temporal linear:
Ce mode de pensée qu´est la volonté paraît bien être aussi une espèce de force par
les prises que cette volonté exerce sur le corps, soit comme pouvoir sous tension,
soit comme motion effective [...]. Cela est bien vrai et la psychologie de l´effort
devra résoudre cette difficulté. La description de la décision y est intéressée, tant le
pouvoir-faire adhère au projet de faire. Néanmoins il nous faut d´abord négliger la
volonté comme force [...]. L´intention du projet est une pensée. Cela signifie qu´elle
fait partie des actes au sens large384 (m.t.) (RICŒUR, 1967, pp. 41, 42).

Para Ricœur, a acção não deve ser tomada fora do contexto onde seu protagonista
se insere, dado que o corpo e o gesto mediem suas ações que se passam em seu mundo
vivido, portanto desprezadas as disposições antecientes proféticas e utopicas e, para

384

Essa forma de pensar mostra que a vontade parece também ser uma espécie de força de luta, que a vontade
exerce sobre o corpo como um poder sob a tensão e, também como movimento eficaz [...]. Isso é verdade, e a
psicologia do esforço terá que resolver esta dificuldade. No que diz respeito à descrição da decisão, ambos
poder e fazer aderem ao projecto em consecução. No entanto, o primeiro negligencia a vontade como uma
força [...]. A intenção do projecto é um pensamento. Isto significa que ele faz parte dos actos em sentido lato.
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exemplificar seu argumento utiliza a ideia da arte, preconizando que o artista não tem uma
ideia completa de sua produção antes de finalizá-la; projecto e obra se geram mutuamente;
por analogia, Ricœur conclui que todo projecto antecipa a acção e esta se faz em desafio ao
próprio projecto, o que requer permanente atualização e, a incorporação de valores que
revelem a concretude da existência humana, ante as contingências do mundo vivido. Essa
incorporação não vai além do mundo, é parte dele e com ele o ser humano interage
valorizando-o no mais de seu interior. Valorizar implica captar a acção em sua totalidade em
uma avocação à existência; é através da encarnação desses valores que a autenticidade da
acção pode ser aferida e, que Ricœur busca exceder através de um dualismo a envolver de
um lado o motus vitae, aquilo que Kant denominou de objecto movente e, de outro o ser-aí
no perpetuus cogito do mundo vivido. Ao projetar a si mesmo como sujeito da acção, este
se afirma capaz desta porque seu corpo obedece e, se faz movente na direção apontada pela
acção contida em seu projecto e, se dirige à realidade do mundo, nos arquétipos da filosofia
idealista kantiana, onde a realidade seria aquilo que o sujeito constitui a partir de si:
Ce que je veux, je le peux. L´indique à faire quui distingue le projet du vœu ou dui
commandement fait déjà allusion à ma capacitè de l´action considérée. Cette
capacité n´est pas normalement remarquée comme telle, elle est elle-même projetée
dans le thème de l´action ; plus exactement, en me projetant moi-même comme sujet
de l´action, je m´affirme capable de cette action ; me décider, a-t-on dit, c´est me
projeter moi-même à vide comme thème de conduite proposé à l´obéissance du
corps. Ma capacité se masque dans l´imputation du moi au sein même du projet. Par
lá la possibilité ouverte par le projet n´est pas absolument vide ; ce n´est pas une
simple non-impossibilité ; le pouvoir ramasé en mon corps oriente le projet en
direction de l´action, c´est-à-dire en direction de la réalité, en direction du monde.
La présence du pouvoir au sein du vouloir signifie que mes projets eux-mêmes sont
dans le monde385 (m.t.) (RICŒUR, 1967, p. 189).

Desta citação se conclui o sujeito desconhecer como as cousas são em si mesmas e,
para conhecê-las dá formas aos objectos moventes, segundo o contento de conhecimentos
que possui a priori; nesse sentido a realidade passa a ser uma categoria do intelecto, a possuir
validade rigorosa se aplicada aos fenômenos. A acção revela que a verdade se faz por si
mesma e, por intermédio do corpo constitui a este mesmo; assim, quando uma decisão
germina, existe sempre uma determinada relação de intencionalidade que une a deliberação
385

O que eu quero, eu posso. A indicação para fazer aquilo que distingue o projecto da promessa, como dois
comandos para alusão à minha capacidade de considerar a acção. Esta capacidade não é normalmente notada
como tal, é em si-mesma projetada dentro da tematica da acção; mais exatamente, quando por mim mesmo me
projecto como sujeito de acção, eu me afirmo como capaz desta acção; ao me decidir, como já proferi, eu
projecto a mim mesmo à vida vivida como tema de conduta proposto para a obediência do corpo. Minha
capacidade se mascara na imputação de mim mesmo ou de meu interior dentro do projecto. Para além, a
possibilidade aberta pelo projecto não é absolutamente cava; não é uma simples possibilidade; o poder enfeixa
meu corpo e direciona o projecto no sentido da acção, ou seja, no sentido da realidade, em direção ao mundo.
A presença do poder na vontade significa que meus próprios projectos, eles mesmos, estão dentro do mundo.
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e a acção. O interstício entre a tomada de decisão, o movimento que envolve a acção
propriamente dita e a sua conclusão, ainda não é uma realidade objetiva, é apenas uma
abstração, que Ricœur denomina tradicionalmente de acção bidimensional entre alma e
corpo. Portanto, o sujeito constitui sua realidade, a partir de suas experiências vividas e,
assim se encontra com as categorias kantianas do entendimento, onde entra toda a sua
realidade, tal que o conteúdo a posteriori se faça limite do conhecimento humano. Kant não
incute o como é a realidade em si-mesma, posto incógnita, só lhe influi saber o como o
sujeito a constitui para si, em uma possibilidade de realidade singular, tal como da mesma
forma alude o filósofo e linguista búlgaro Tzvetan Todorov (1939-2017): “Sem nenhum
desdobramento, sem nenhuma mediação, o ser humano tem, então, por sua simples presença
em cada um de seus gestos, o sentimento de sua própria realização e vive, através dela, sua
existência” (TODOROV, 2014, P. 198).
Para Ricœur, da experiência do corpo na acção deriva outra dimensão a envolver o
poder, ou seja, naquilo que se deseja existe a possibilidade de ser; Ricœur entende que toda
acção sobrevém sempre na primeira pessoa do verbo, a revelar a presença da vontade que
antecede a realização, tanto como revela a presença do poder que antecipa a acção, o que
testemunha seu critério de autenticidade. Para Ricœur, a acção manifesta muito mais: « La
genèse de nos projets n´est qu´un moment de l´union de l´ame et du corps » (RICŒUR,
1967, p. 188).
Na presentificação da acção movente, Ricœur se defrontou com a imprevisibilidade
de actos tecidos na totalidade do real, cuja acção já é evento em si e, onde o índice do tempo
de acção está no presente que se renova invariavelmente, tal como a própria existência a
partir de dois fenômenos: o acidental de um mundo já posto e impensado a priori e, o
cogentemente elaborado ao se fazer presente por uma presença viva, que exibe o sujeito
como protagonista de episódios mundanos. O conjunto de projectos seria a representação
futura de um mundo contingente, para o qual Husserl descobriu a pertinência da
intencionalidade da consciência, no campo dos fenômenos em sentido fenomenológico e,
aberto em espaços cujos vazios são preenchidos por sujeitos prenhes de acções antecedentes
à existência do fenômeno visado, a designar a propriedade humana de constituir
experiências, para ser consciência presente no mundo e, aperceber algo que aponta para uma
presumível realidade, ao que Husserl chamou de réduction eidétique e, que Ricœur
denomina de realização a indicar uma possibilidade e, um projecto que se faz realidade
efetiva da acção humana através de suas intenções por intuições: « Ce qui distingue la
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réalisation d’un projet et le remplissement d’une intention par intuition, c’est que cette
réalisation est mon œuvre, elle est une opération corporelle qui joint le réel à la pensée »386
(m.t.) (RICŒUR, 1967, p. 192).
Em um sentido amplo, para Ricœur, o pensamento integral envolve a existência
corporal, isto significa não apenas a luz do pensar, mas a força corporal do agir, o que requer
uma estrutura discursiva que envolve o uso de verbos de acção transitiva, aqueles que
precisam de complemento, posto possuam sentido incompleto; este tipo de verbo transita e
requisita encontrar seu complemento para que a acção verbal faça sentido. Daí outra
dificuldade deparada por Ricœur, a qual consiste em sua abordagem estar relacionada ao
fato de que, se não existe um relato da acção inserida em um projecto, apenas um relato de
realização, a diferença caracterizada pela realização não surpreende, em face de seu carácter
prático e quase inconsciente. Isso não satisfaz ao conceito de intencionalidade de Ricœur,
dado a ausência de um pensamento à priori:
L’agent humain, considéré comme un objet parmi les objets, est la cause de
changements; la causalité empirique est l’index objectif de la motion corporelle; en
vertu du rapport de diagnostic que nous avons reconnu entre mon propre corps et le
corps-objet, une certaine correspondance s’établit entre l’action volontaire et les
relations objectives de causalité387 (m.t.) (RICŒUR, 1967, p. 193).

A união da alma e do corpo implícita no projecto ricœuriano concebe a capacidade
estadeada de um ser encarnado e situado no mundo, de agir livremente por um movimento
voluntário e condicionado por uma vontade mentora de seu corpo, motivado por uma carga
de conhecimentos sedimentados ao longo da vida vivida, que proporcionarão o
desenvolvimento de pensamentos novéis e, determinarão o pensar e o agir. Assim, sem recair
em um dualismo primário, Ricœur antecipa que se o corpo motiva à vontade e, se a vontade
comanda o corpo, aí estaria a condição do poder concreto, do agir no mundo, de encarnação
de projectos humanos e de realização destes. Pelo fato de considerar o acto como parte
integral do Cogito, Ricœur (1967, p. 193), evidencia a relação entre acção voluntária e fatos
empíricos de causalidade, como reflexo ou o resultado da vontade sobre o mundo através do
corpo: « Agir est une certaine manière pour un sujet de se rapporter à des objets »; Ricœur
se lhes denomina de « intentionnalité pratique », a qual espelha a intencionalidade como
prática intuitiva e teórica que preenche a intenção do projecto e, nos dá mostras de um Cogito
386

O que distingue a realização de um projecto é o preenchimento de uma intenção por intuição e, essa absorção
é o meu trabalho, uma operação corporal que une o real ao pensamento.
387
O agente humano, considerado como um objecto entre objectos é causa de alterações; a causalidade empírica
é índice objetivo do movimento do corpo; em virtude do relato de diagnóstico, notamos entre meu corpo e o
objecto do corpo, alguma correspondência entre a acção voluntária e as relações objectivas de causalidade.
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concluso, que reune atributos, principalmente éticos, que complementam a noção para um
pensar e, sua consequente redundância a implicar a volvntas como vigor.
Ricœur esquadrinhou sua ética da solicitude para distinguir a moral da ética,
priorizando essa última, mas colocando a moral como seu núcleo, o que representou visar à
vida boa com o alter em instituições justas, teoria abundante e proficuamente patente em sua
obra Soi-Même comme um autre, onde opera a questão ética na identidade narrativa, que
pode ser contraposta a Soliloquiorvm de Avgvstinvs. Na obra, Ricœur definiu a ética como
um aceitar o outro como um si mesmo; se me apreendo como um outro, por justo também
posso aceitar o outro como se fosse eu mesmo. Assim é que a estrutura completa da acção
reporta o pragma388, posto contenha a acção do sujeito em sua totalidade e, surge enquanto
solução para um problema conhecido de percepção de algo localizado no mundo, que serve
de plano de fundo geral para o pragma, cujas articulações internas são apreciadas por Ricœur
a partir da psicologia científica, em especial do behaviorismo de Tolman e, à psicologia da
forma representada pela Gestaltpsychologie de Lewin, doutrina que prega a necessidade de
que, para se compreender as partes, é necessário antes compreender o todo. No sentido da
acção esse movimento implica organicamente a acção do corpo, quando Ricœur (1967)
apresenta a finalidade da ação como sendo o mundo e não o corpo: « Le corps est non l´objet
de l´agir mais son organe. Le rapport organe-pragma est un rapport absolument spécifique.
Nous disions plus haut que l´agir traverse le corps : c´est cette médiation originale de
l´organe qui était ainsi désignée »389 (m.t.) (RICŒUR, 1967, p. 198).
Ricœur definiu a acção do corpo como o corpo da lei, que por sua vez seria tão
somente um instrumento de extensão do corpo, mas localizado fora dele, constituindo uma
ferramenta mediadora entre o ego e o mundo em uma narração que envolve o corpuspragma, quando não, esta relação se complexa e se faz uma relação do corpus-ferramentumpragma. Ricœur (1967) enfatiza a ambiguidade desta relação posto tenha duas dimensões,
uma orgânica e outra física; por um lado uma experiência prática de uma ferramenta
incorporada e, por outro um corpo único e mediador como que sua extensão orgânica; assim,
apresenta a relação do movimento como um órgão de acção do corpo, a envolver uma
ferramenta de trabalho no mundo, o que, evidentemente, envolve a relação física da volvntas
que atua no corpo:

388

Para os gregos, o pragma envolveria a prudência e o equilíbrio.
O corpo do pragma-narrado é um específico absoluto; na forma como dissemos anteriormente em que a
acção passa pelo corpo: é esta mediação original e orgânica, que aqui é designada.
389
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En effet la motion volontaire présente à la conscience immédiate une opération
continue et indivisible que l´entendement ne peut penser que comme une suíte de
moments distincts et même hétérogènes. Or la conscience immédiate n´est rien sans
l´entendement qui cherche à comprendre ce qu´elle éprouve globalement 390 (m.t.)
(RICŒUR, 1967, p. 202).

Ricœur também enfatiza o dualismo deste entendimento, do qual sua reflexão se
apresenta paradoxal e ambíguo:
Nous avons critiqué globalement, dès l´introduction générale, le dualisme
d´entendement tel qu´il est issu de Descartes ; nous pouvons reprendre la critique en
l´appliquant plus précisément au problème de la motion volontaire : le dualisme
cartésien est invincible tant qu´on rapporte la pensée (projet, idée, image motrice,
etc.) à la subjectivité et le mouvement à l´objectivité391 (m.t.) (RICŒUR, 1967, p.
202).

Para Ricœur, este dualismo remonta à filosofia do cogito cartesiano, posto que para
Descartes, o pensamento coroa o polo da subjetividade enquanto que o movimento o polo
da objetividade. Se todo corpo consiste de um organismo engenhoso de pertença ao ser
humano, este seria distinto exatamente por acomodar uma alma, tal que alma e corpo não se
façam ádvenos. Em Ricœur a solução para o problema deste dualismo, implicaria mover o
problema para um novo dualismo que envolveria a mente física e a física do material, ou
seja, entre a psicologia e a física, o que exigiria uma leitura fenomenológica que desse conta
desta acção e, assim fizesse sentido. Ricœur se propõe retomar o cogito considerando-o em
sua totalidade, como um cogito completo, para dar conta do aspecto subjetivo do movimento,
enquanto um corpo representado pela primeira pessoa do verbo. Essa é uma experiência
combinada de um corpo conduzido por seu detentor, como se um objecto fosse e,
concomitante um argumento que experiencia seu livre alvedrio, no que reflete a intuição
própria do corpo encarnado, idealmente a representar um cogito de vida fenomenal, concreto
em experiências reais tal a dar conta da totalidade da acção, da realidade da vida e em
ambiente real.

390

Com efeito, o movimento voluntário apresenta à consciência imediata uma operação contínua e indivisível
que o entendimento pode ajuizar em uma série de tempo separado e até mesmo heterogêneo. No entanto, a
consciência imediata não é nada sem o entendimento que procura compreender o que ela experimenta
globalmente.
391
Nós temos criticado globalmente, desde a introdução geral, o dualismo do entendimento tal como o tratou
Descartes; podemos tomar esta crítica aplicando-a especificamente para o problema do movimento voluntário:
o dualismo cartesiano é irredutível, tal a trazer o pensamento (projecto, ideia, imagem de disco, etc.) à
subjetividade e, o movimento à objetividade.

216
VI. EXEGETO-ALLÉGORIQUE HERMÉNEUTIQUE AVGVSTINVS OPVS

Na Antiguidade e no Medioevo, o sentido da vida consistia da aquisição da
eudaimonia, a felicidade que requisitava a busca incessante por esclarecimentos persuasivos,
sobre o que seria o homem, sua origem, seu desígnio, a qual perdurou historicamente; desde
o inicio da era em que os homens se viram civilizados, a busca incessante pela sabedoria
implicou necessariamente a busca por uma filosofia de vida que incluísse o
autoconhecimento e, por normas éticas que atribuíssem estabilidade a comunidade. Essas
dúvidas despertaram o interesse de inúmeros pensadores, que extremaram suas reflexões
filosóficas, principalmente, a paritr da hermenêutica e, não obstante mesmo no hodierno
ainda não se tem uma resposta satisfatória, porque é precisamente aí na vida vivida, que se
dá este enigma que encerra a razão de toda a existência.
O vocábulo grego hermenêutica, na Roma do prae-medioevo não era versado, mas
seu sentido sim; normalmente designado por intelligentia, expositio, explanatio,
commentarium, enarratio e máxime interpretatio; enquanto a palavra signum, tinha um
vasto significado: marca, sinal, efígie, imagem, insígnia, vestígio, pegada, selo, sinete, senha,
e etc., no que abrangia as inúmeras instâncias de classes e subclasses, postuladas por equevos
da semiótica. Entre os derivados de sua raiz estão os verbos latinos signo, signare (marcar,
selar, assinalar); assigno, assignare (assinar); consigno, consignare (consignar); designo,
designare (designar); persigno, persignare (tomar nota, registrar); sigillo, sigillare (selar),
significo, significare (dar a entender por sinais, significar) e ainda os substantivos, adjetivos
e advérbios correlatos. Conforme o dicionário de filosofia de Régis Jolivet (1975),
hermenêutica significa interpretar a partir da crítica histórica a implicar, decifrar e traduzir
textos anosos. Para o dicionário de filosofia de Jacqueline Russ (1994), é a ciência que tem
por objecto movente a interpretação dos textos sagrados, por isso denominada de
Hermenêutica Teológica.
Segundo Coreth (1973), em fins do século I o Christianismo se estabeleceu na
cidade de Alexandria onde contatou essa ciência, quando então se originou dois centros
distintos de estudos da hermenêutica teológica. O primeiro referenciado pela escola de
Alexandria no Egito, que buscava o sentido espiritual a partir da simbologia-alegórica, na
qual intelectuais christãos realçavam a interpretação alegórica da Sagrada Escritura e
tendiam para uma Christologia de aderência do humano com o divino. Para estes, por trás
do texto existiriam mensagens ocultas. Um expoente dessa escola foi Orígenes Adamantius

217
de Alexandria (185-253), christão, teólogo e, filósofo neoplatônico, que recorria à alegoria
para elucidar contradições do relato da creação. O segundo foi representado pela escola dos
teólogos de Antioquia na Síria, que acreditavam na exegese tipológica392 e, em uma
Christologia que enfatizava a distinção entre o humano e o divino; atinham-se a interpretação
do sentido histórico e literal da narrativa. Para os antioquenos as narrações bíblicas do Antigo
testamento seriam históricas e, para serem compreendidas, seria necessário recorrer ao seu
contexto histórico-gramatical.
Charles W. Morris (1976), ao comentar De Interpretatione de Aristóteles, obra que
influenciou os gramáticos romanos, afirma:
Suas palavras (de Aristóteles) contêm a base da teoria que se tornou tradicional à
época: o intérprete do signo é a mente; o interpretante é um pensamento ou conceito;
esses pensamentos ou conceitos são comuns aos homens e surgem da apreensão de
objectos e de suas propriedades, realizadas pela mente às palavras. É dada pela
mente a função de representar diretamente esses conceitos e indiretamente as cousas
correspondentes. [...] em vez de ser uma simples contemplação do mundo, é um
processo altamente seletivo, no qual o organismo consegue indicações de como agir
em relação a ele (MORRIS, 1976, pp. 51, 52).

O período de 205-146 a.C. marcou o avanço dos romanos sobre a Grécia, que a
partir de 148 d.C. passou à condição de província do Império Romano, quando então
gramáticos romanos acessaram estudos do Estoicismo, que cultivava uma teoria que
estudava a natureza da linguagem e de seus signos. Avgvstinvs reporta a essa escola:
Ergo istarum rerum disciplinam, si qua tibi est, non dubitas vocari scientiam? Non,
si Stoici sinant, qui scientiam tribuunt nulli, nisi sapienti. Perceptionem sane istorum
me habere non nego, quam etiam stultitiae concedunt: sed nec istos quidquam
pertimesco. Prorsus haec quae interrogasti scientia teneo: perge modo; videam
quorsum ista quaeris393 (m.t.) (SLq, Liber I - 4.9).

Na hermenêutica christã, Avgvstinvs e Hieronymvs seguiram Origenes de
Alexandria, que afirmava serem os escritores da Sagrada Escritura inspirados por Deus e,
como tal expressariam a Verdade. Para Origenes existiriam três modos de interpretação: o
sentido literal, o moral e o espiritual, este mais proeminente e de maior complexidade; o
modo pelo qual se interpretasse indicaria o grau de amadurecimento espiritual e a capacidade
intelectual do interprete. Contudo, Avgvstinvs e Hieronymvs, ao seguirem pressupostos da
Escola de Alexandria, alargaram o conceito de Orígenes, ao lhe acrescentar a interpretação

392

Ciência que estuda os tipos; diferença intuitiva e conceptual de formas modelares ou básicas.
Logo, esta disciplina que conhece, acredita poder chamá-la de ciência? Não! Se acaso os estoicos
adjudicaram só serem sábios os que possuíssem essa ciência, a isso eu tenho clara percepção da qual muito
receio, a de ser uma concessão insensata. Tenho ciência das verdades que me interrogas. Mas, prossigamos e
vejamos aonde me levarás.
393
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alegórica-escritural, que buscava sentidos ocultos sob o visível, quando os textos fossem
obscuros e, só compreendidos a partir das laias pelas quais foram constituídos. Avgvstinvs,
embora sopesasse o método alegórico da Escola de Alexandria, enfatizava a interpretação
histórico-gramatical da Escola de Antioquia; Hieronymvs, mentor da Vulgata Versio, a
serviço do então Papa Damasus I, no século IV, aflito com a excessiva liberdade de
interpretação, afirmou:
[...] é tarefa árdua traduzir de maneira tal que se reproduza plenamente o pensamento
e se salve, simultaneamente, a nobreza da expressão, porque cada língua apresenta
peculiaridades lexicais e estruturais próprias: a tradução demasiadamente literal dá
a impressão de mesquinhez e, a interpretativa peca por excessiva liberdade
relativamente ao texto original (HIERONYMVS in Furlan, 1984, p. 164).

Segundo Francisco Moreno, Hieronymvs recomendava interpretar o sentido literal,
a aquilo que o hagiógrafo intencionou com a obra e, na impossibilidade de fazê-lo, deverse-ia utilizar a alegoria para desvendar verdades mais profundas e espirituais, não expressas
no texto (MORENO, 1992, p.161).
A influência dos estóicos em Avgvstinvs foi fundante, ao lhe inferir postulados que
assentiu em De Magistro como escopo de sua teoria da linguagem, obra em que surge a
dependência recíproca entre a palavra e o pensamento e, onde o rector conceituou,
nomeadamente, aspectos pedagógicos ligados ao pensamento interior:
Adiunximus etiam nobis puerum Adeodatum ex me natum carnaliter de peccato
meo. Tu bene feceras eum. Annorum erat ferme quindecim et ingenio praeveniebat
multos graves et doctos viros. Est liber noster, qui inscribitur de Magistro: ipse ibi
mecum loquitur. Tu scis illius esse sensa omnia, quae inseruntur ibi ex persona
conlocutoris mei, cum esset in annis sedecim. Multa eius alia mirabiliora expertus
suo394 (m.t.) (DCf, Liber IX - 6.14).

Em De Magistro, Avgvstinvs indica ao filho o gramático grego Dionisio Tracia,
que utilizava o vocábulo antwnumía, que no latim passou a pronomen, para designar palavras
que substituiriam o nome, ao lhe dar ênfase ou esclarecer seu significado:
Facile est; nam credo te accepisse ac tenere pronomen dictum, quod pro ipso nomine
valeat, rem tamen notet minus plena significatione quam nomen. Nam, ut opinor, ita
definivit ille, quem grammatico reddidisti: Pronomen est pars orationis, quae pro
ipso posita nomine minus quidem plene idem tamen significat395 (m.t.) (DMt, Libri
I – V.25).

394

Juntamos a nós o menino Adeodatvs, filho carnal de meu pecado. Aquele que bem me transformou. Com
quase quinze anos e grande talento estava adiante de muitos homens idosos e doutos. Existe um livro nosso
que se intitula De Magistro, onde ele dialoga comigo. Sabeis que todas as opiniões que ali se inserem, são
atribuídas ao meu interlocutor, eram dele quando contava com dezesseis anos. Notei nele cousas prodigiosas.
395
É fácil, creio que aceitaste a denominação de pronome, àquilo que substitui o nome e designa a cousa por
uma significação menos completa que o nome. Pois creio que deste modo tenha definido o gramático que o
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Avgvstinvs comenta com seu filho, que Deus estaria presente de alguma forma no
espírito humano como sustentáculo de seus valores, tal que a exigência absoluta à vida
intelectual e ética, só seria compreensível apenas n`Ele. Para tanto, o pai professor, parte do
inferior para o superior, do exterior para o interior e, nesta interioridade antevê o único a
ensinar a verdade: « [...] nec vocemini magistri quia magister vester unus est Christus qui
maior est vestrum erit minister vester »396 (m.t.) (Mt: 23 - 10, 11).
Em De Magistro, a tônica da dialectica socrática entre pai e filho, aparece
sobrenadante ao longo do pleito, no qual Avgvstinvs atenta o filho, para concluir pelo anverso
do que postula, no propósito de confundi-lo e provocá-lo à reflexão:
Et tamen, si dicam vitam esse quandam beatam eandemque sempiternam, quo nos
deo duce, id est ipsa veritate, gradibus quibusdam infirmo gressui nostro
accomodatis perduci cupiam, vereor, ne ridiculus videar,qui non rerum ipsarum,
quae significantur, sed signorum consideratione tantam viam ingredi coeperim397
(m.t.) (DMt, Libri I - VIII.1).

Avgvstinvs expõe sua teoria semiótica a partir da leitura de diferentes signos e não
apenas dos verbais e, na última parte pondera pedagogicamente, ao refletir sobre a função
da linguagem e de seu estatuto, enquanto essencialmente humana e mediadora da relação
simbólica do mundo real com o mundo espiritual. Defendente da incapacidade da linguagem
por si só ensinar, Avgvstinvs busca sua ligação ao divino:
[...] de illis cum interrogamur, respondemus, si praesto sunt ea, quae sentimus, velut
cum a nobis quaeritur intuentibus lunam novam, qualis aut ubi sit. Hic ille, qui
interrogat, si non videt, credit verbis et saepe non credit, discit autem nullo modo,
nisi et ipse, quod dicitur, videat, ubi iam non verbis, sed rebus ipsis et sensibus
discit398 (g.m.) (m.t.) (DMt, Libri I –VII).

Avgvstinvs se fundamenta nos gramáticos para atribuir à linguagem as funções de
ensinar e rememorar e, indica o como se aprende e o como se ensina, a partir de quatro
elementos constituintes da comunicação: a palavra (verbum), o discurso (eloquium), o dizível
ou aquilo que se pode dizer (dicibilis) e a cousa em si (res). No entanto, vai além ao creditar
que não apenas os signos da linguagem ensinam, já que podemos aprender sem a linguagem,

referiu: Pronome é uma parte da oração que usada no lugar do nome, significa o mesmo objecto, embora não
tão perfeitamente.
396
[...] vós não vos façais chamar de mestre, porque apenas Ele é Mestre; vós sois todos irmãos.
397
Contudo, se eu disser que há uma vida venturosa e sempiterna pela qual pretendo que cheguemos a Deus,
isto é, à própria Verdade, ao nos conduzir por passos inseguros em degraus; temo parecer rizível ao iniciar e
empreender tão grande caminhada ao considerar apenas os signos e não as cousas mesmas por eles significadas.
398
[...] como se nos perguntassem ao estarmos a observar a lua nova, qual seria ela ou onde se encontraria.
Caso aquele que pergunta não a veja, acreditará na palavra ou não, mas como se ensinaria pelos sentidos a não
ser que igualmente a visse como lhe é dito, Na verdade, ele não vê pelos sons das palavras, mas ao sentir a
cousa em si.
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através da cousa mesma: « [...] nam cum dicimus signum, non solum signa cetera,
quaecumque sunt, sed etiam se ipsvm significat; est enim verbum, et utique omnia verba
signa sunt »399 (DMt, Libri I – IV.52).
Em De Magistro existem sentidos imbricados: histórico, espiritual, filosófico,
místico, pedagógico, os quais requisitam interpretações mais abstrusas que as dos signos
unívocos. Esta necessidade é pertinente à hermenéia de Aristóteles, que não se limitava à
alegoria, mas a todo o discurso significante, interpretando a realidade na medida em que
desta dizia algo (RICŒUR, 1978, p. 8).
Para Avgvstinvs, a linguagem falada (dicibilis) se baseia em determinados sons
(sona) e se apresenta como um sistema de signos pela palavra (verbum); o significante
(sonus) é o que percute na audição, enquanto o significado (significatio) só é possível acessar
se dele tivermos uma noção anteciente. Desta forma, a palavra se constituiria de uma
rememoração e não propiamente em ensino. Avgvstinvs, ao admitir o inatismo pedagógico
apreendeu o conhecimento, precedente aos signos exteriorizados em forma oral ou escrita;
advém da gênese, como verbum intimum:
Iam nunc exempla considera. Illa haeretica distinctio: In principio erat Verbum, et
Verbum erat apud Deum, et Deus erat, ut alius sit sensus: Verbum hocrierat in
principio apud Deum, non vult Deum Verbum confiteri. Sed hoc fidei refellendum
est qua nobis de Trinitatis aequalitate praescribitur ut dicamus: Et Deus erat Verbum,
deinde subiungamus: Hoc erat in principio apud Deum400 (DCn, Liber IV - II.3).

Isto levou Eco (1991) a citar que Avgvstinvs, na esteira dos estóicos, chamou de
dictio in verbum vocis que não só foris sonat, mas que seria reconhecido enquanto correlato
a um verbum mentis. Em De Magistro, o pai Avgvstinvs esclarece ao filho que, somente no
mundo divino existiria a luz do verdadeiro conhecimento; referência ao adágio: « [...] nisi
credideritis, non intelligitis... Quod ergo intellego, id etiam credo; at non omne, quod credo,
etiam intellego »401 (m.t.) (DMt, Libri I – XI. 25).
Essa característica da retórica avgvstiniana, na qual a experiência de fé não incide
desatada do verbo que a exprime, expõe que a fé chegou à linguagem, através da dialectica

399

De certa forma não; na verdade dizemos signo não só a signos outros, quaisquer que sejam, mas aos que a
si significam, pois se trata de uma palavra, e todas as palavras são signos.
400
Agora consideremos os exemplos, aqueles distinguidos na herética: No princípio era a Palavra, e a palavra
estava em Deus, e era Deus, como os outros sentidos. A palavra estava no princípio em Deus; não se pretende
confessar a divindade da Palavra de Deus, mas daquela fé refutada em face da fé que nos prescreve admitir a
igualdade da Trindade: E, era a Palavra de Deus, depois submetemos: Esta estava no princípio em Deus.
401
[...] se não acreditares, não entendereis. É por isso que compreendo, e também creio em tudo o que entendo,
todavia nem tudo em que creio, entendo.
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entre fides et ratio, como condição primeira à Verdade. Intellige ut credas, crede ut intelligas
se faz em simbiose tal a se permutarem no sentido de por uma chegar à outra; necessário,
pois crer para que a fé auxilie o intelecto a entender e, compreender para que o intelecto
depare a fé; crer teria primazia em virtude de que a fé postule interpretações que transitariam
entre o real e o possível, o dizível e o indizível, o visível e o invisível. Soliloquiorvm também
testemunha a mesma máxima: « Non credo. Sed ego quid sciam quaero, non quid credam.
Omne autem quod scimus, recte fortasse etiam credere dicimur; at non omne quod credimus,
etiam scire »402 (m.t.) (SLq, Liber I - 3.8).
Cumpre realçar que essa implicação entre fé e razão, o rector a retirou de uma
passagem da Vulgata Versio : « [...] et caput Ephraim Samaria et caput Samariae filius
Romeliae si non credideritis non permanebitis »403 (m.t.) (Is: 7.9).
Na relação entre entre fides et ratio, Carlos Gómes cita Kolakowski:
Kolakowski realizou un magistral recorro por los principales problemas de la
filosofía de la religión, las relaciones entre fé y razón, el problema del mal, la
mística, los vínculos entre ética y religión, tratando, básicamente, de revalidar la
tesis de lo personaje Iván Karamazov, ferviente racionalista y ateo, quien atribuye
su incapacidad para aceptar el Universo y la armonía de Dios a ciertas limitaciones
de su mente, euclidiana terrestre e tridimensional, y la armonía divina en Los
hermanos Karamazov de Fiódor Dostoievski, según la cual « Si Dios no existiera,
todo se hacería permitidero ». Desde luego, Kolakowski no pretende mantener que
desde una visión atea la distinción entre el bien y el mal se desvanezca (GÓMES,
2009, p.118).

Umberto Eco, ao tratar desta relação entre fides et ratio utiliza uma citação de John
Scottus Eriugena, para mostrar a interconexão entre o espiritual e o intelectual: « Nihil enim
visibilium rerum corporaliumque este, ut arbitror, quod non incorporale quid et intelligibile
significet »404 (m.t.) (ERIUGENA in Eco, 1989, p. 80).
Ante uma possível dúvida quanto à hermenêutica poder se apoiar em fenômenos
ontológicos do passado, para entender o agir humano, Emerich Coreth (1973), ao identificar
dificuldades na interpretação textual, propõe ao interprete o exame da dimensão de sua
própria compreensão, ciente das incompreensões resultantes por também ser ele um objecto
movente da história; igualmente, solicita ainda que se avalie o autor como sujeito da história
e, que o compreenda historicamente. Por isso, Coreth recomenda ao interprete o
aprofundamento na vida vivida do autor, em suas intenções, seu mundo, suas ideias e
402

Não creio! Todavia agora busco o saber, não a crença. Tudo o que conhecemos, por certo deveríamos dizer
crer e, do mesmo modo tudo que cremos, também conhecemos.
403
A capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romelia. Se não crerdes, não remanescerás.
404
Não há nenhuma cousa visível e corpórea que não signifique algo de incorpóreo e de inteligível.
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representações e, que nele se transverta o mais perfeitamente possível, no se apropriar de sua
história, das circunstâncias concretas de sua vida, de suas intenções, de sua forma de pensar
e de seus modos de expressão, para compreendê-lo melhor do que talvez ele próprio se
compreendesse. Ricœur, em seu ensaio Du texte à l`action, semelha concordar com Coreth:
O que sei de mim mesmo só pode ser atingido através das objetivações de minha
própria vida; o conhecimento de si já é uma interpretação, que não é mais fácil que
as dos outros e, até, provavelmente, mais difícil, porque só compreendo a mim
mesmo pelos sinais que dou de minha própria vida e, que me são reenviados pelos
outros. Todo conhecimento de si é mediado através dos signos (RICŒUR, 1989, p.
85).

Novaski (1984), ledor de Ricœur, revive Avgvstinvs como imprescindível na tarefa
de esclarecer os verdadeiros motivos que lançam o sujeito à acção. Justifica seu conceito
através da acção da hermenêutica na linguagem, porque a toma como uma acção humana de
múltiplos sentidos, pelos quais o ser humano só se decifra naquilo que manifesta:
Mas o nascedouro está ali, no homem e, se sua acção tem múltiplos sentidos, a
linguagem da existência é irredutível a significações unívocas porque ela é
multívoca ou, porque o sentido da sua vida manifestado em suas acções e obras, está
muitas vezes alhures, não propriamente onde sua consciência acha que está, pois é
preciso levar em conta o inconsciente, as ideologias e, sobretudo as artimanhas do
desejo. Se assim for, então há que interpretar o sentido indireto, secundário e
figurado, não propriamente por detrás dessas instâncias, mas embutido no sentido
primário e literal que a consciência imediata percebe nas manifestações
(NOVASKI, 1984, p. 25).

Se interpretar em Tales de Mileto (625 a.C.): “a mais difícil de todas as cousas seria
conhecer a nós mesmos”; assim como na diairesis405 da realidade, deparada em Parmênides
(540-470 a.C.), terminus ad quæ406. Parmênides não admitia a mudança e o movimento; o
ser seria único, imutável e eterno, donde surgiu a antagônica instabilidade de tudo, que se
assemelha a alteridade de Ricœur, apregoada antes por Heráclito de Efeso (540-480 a.C),
em seu fragmento de nº. 91: “nenhum homem tomará banho duas vezes num mesmo rio; na
segunda vez a água não será a mesma, tampouco o homem” (EFESO in Konder, 1981, p. 8).
Cassirer se serve de Heráclito, para retratar a busca do homem por si-mesmo:
Héraclite se tient sur la ligne qui sépare la pensée cosmologique de la pensée
anthropologique. Bien qu`il parle en philosophe de la nature et qu`il appartienne aux
« anciens physiologues », il est cependant convaineu de l`impossibilité
d`approfondir le secret de la nature sans étudier d`abord le secret de l`homme [...].
Dès lors, Héraclite pouvait caractériser toute sa philosophie par les deux mots « Je
me suis cherché moi-même »407 (m.t.) (CASSIRER, 1975, p. 16).
405

Tem como objecto a explicação das realidades ontológicas que são abarcadas pela nossa reflexão.
Termo a quem.
407
Heráclito se posta na linha entre o pensamento cosmológico e o antropológico. Se bem ainda fale como
filósofo natural e faça parte de immemoriais fisiologistas, está convencido de que é impossível penetrar o
406
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Para Greuel (1996) um simples dado percebido de per si, enquanto mera percepção
nada significa, requer que toda e qualquer significação ocorra por interligação conceitual dos
dados percebidos, mas estes só chegam através de fragmentos da realidade:
A pressuposição ingênua de que todos nós vivemos no mesmo mundo não passa de
uma crença infundada. A análise fenomenológica do processo cognitivo demonstra
que vemos, ouvimos, ou seja, reconhecemos como real apenas o que conseguimos
entender. Quem não dispõe de meios conceituais para complementar os dados
sensoriais que lhe afluem constantemente através dos sentidos, passa despercebido
por algo que lhe sucede, ou nota apenas “algo”, que não consegue identificar [...].
Os objectos reais (estruturas) só se dão à consciência na interpenetração de
percepções e conceitos. Percepções são elementos fragmentados de uma realidade
que, apenas à luz de elementos nomológicos conceituais, revelam as suas
características de objecto. [...] no fato que a capacidade de compreender, ou seja, de
leitura ou interpretação (capacidade de intuir e identificar elementos nomológicos
(Tratado sobre a forma de se estabelecer regras) como elementos coesivos num
campo de particularidades percebidas) determinam fundamentalmente a realidade
em que alguém vive e as possibilidades de açao que alguém tem. A teoria bem
entendida não afasta, mas sim introduz a realidade (g.m.) (GREUEL, 1996, p. 29).

Immanuel Kant (1724-1804), em sua filosofia crítica, afirmara que todo o
conhecimento implicaria os humanos colocarem as cousas num tempo e num espaço
específicos, ou seja, o homem não conheceria a realidade exatamente como ela é, mas
somente a forma que ela assumiria quando alocada em um tempo e espaço exclusivo do ser
humano, uma estrutura espaço-temporal, da qual seus constituintes fundamentais
caracterizariam o mundo singular das experiências pessoais, as quais definiriam a forma pela
qual os humanos perceberiam e entenderiam as cercanias do mundo, tal que nada se
conceberia efetivamente sem uma existência de princípio que tivesse uma identidade
perceptível. Kant definiu uma distinção entre o que seria o absolutamente real e, aquilo que
efetivamente constitui a realidade inteligível, esta que não ocupa um espaço, tampouco se
move no tempo. Em Kant, espaço e tempo são formas particulares dadas pela sensibilidade
humana, sem a qual o homem não conseguiria intuir ou apreender o mundo; fazem parte
daquilo que Kant nominou de categorias de entendimento sobre estruturas, dentro das quais
o homem busca inteligir a si próprio em meio a tudo o que é disponibilizado aos seus
sentidos. Essas estruturas fazem parte das experiências constituídas ao longo de sua vida
vivida; não são características das cousas tal como elas existem em si mesmas, estas fogem
a quaisquer determinações e são absolutamente independentemente de sua experimentação.

segredo da natureza sem estudar os segredos do homem [...]. Desta forma, Herácrito caracterizou toda a sua
filosofia por duas palavras, eu busquei a mim mesmo: O “Ser é e, o não Ser não é”.
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Kant, à sua época, ribombou a ideia de um tempo objetivo ou de um necessarius
infinitus continuum, posto que o tempo não pudesse ser reduzido à ordem causal que o espaço
assume ao dar forma à experiência, pois a própria consciência humana do tempo, conforme
alegou Husserl, intui a inanidade da redução do tempo e, ao mesmo tempo o corolário de sua
permanência, implícita na intencionalidade cônscia de um tempo inapreensível e em
permanente movimento. Aqui, não por acaso a afirmação atribuída a Blaise Pascal (16231662): “O eterno silêncio desses espaços infinitos me enche de pânico”408, principalmente
depois que Georg Ferdinand Ludwig Philip Cantor (1845-1918) provou a possibilidade de
fisicamente se questionar a realidade do infinitus continuum, através de sua teoria da
existência de díspares infinitos, ou o transfinito.
Em Friedrich Hegel (1770-1831), segundo Ferrater Mora (1977), aparecerá a
possibilidade do primado do tempo, na medida em que existe um primado do devenir, mas
este tempo será tão somente o espírito na medida em que se desprende, pois em si mesmo é
intemporal, eterno; portanto esta coexistência do cronológico com o anacrônico é própria
das correntes evolucionistas, nas quais se supõe que o que existe o é na medida em que se
desenvolve temporalmente, segundo um determinadeo plano que tem de ser e, por si um
destempo; teoria que exerceu grande influência em Henri-Louis Bergson (1859-1941).
Leopoldo e Silva em palestra exibida em março de 2008, Café Filosófico da TV
Cultura na cidade de São Paulo, reafirmou o ideal de homem ocidental, um espírito aracnídeo
a espreitar o mundo desde o interior de si-mesmo, para subsumi-lo em sua antropofagia
insaciável, como citou Jean Paul Sartre, em seu primeiro artigo sobre Husserl:
A academia filosofica francesa após 100 anos de academismo ainda está nisso, todos
nós lemos Laland, Meyerson e outros grandes mestres da época. Nós acreditamos
que o espírito aranha atraia as cousas para dentro da teia. Cobre essas cousas com
uma baba branca e depois as deglute lentamente, reduzindo-as a sua própria
substância. O que é uma mesa? Uma rocha? Uma casa? Um certo conjunto de
conteúdo de consciência! Ou certa órdem desses conteúdos. De forma deselegante
com seus professores Sartre compara a filosofia ou a espiritualidade francesa que
reinava em sua época, com esse Espírito Aranha. Sartre compara o pensamento
filosófico com essa aranha, que ao devorar as próprias cousas as transformam em
ideias, tal que o pensamento fosse uma espécie de nutrição ou um alimento animal.
Esta é uma concepção alimentar ou algo a ser digerido pelo espírito (g.m.)
(LEOPOLDO E SILVA, 2008).

No De Anima, o filósofo Crisipo de Solis (280-208 a.C.), expoente do estoicismo,
já havia referido o homem a uma aranha, pois: “[...] utiliza seus sentidos tal como aquela (a
Fragmento 72 do livro póstumo “Pensamentos”. Extraído do volume “Pensadores Franceses” da coleção
Clássicos Jackson, volume XII. Tradução de J. Brito Broca e Wilson Lousada.
408

225
aranha) estende suas patas desde o centro de sua teia para os pontos periféricos, de sorte a
digerir as moscas que enrodilham nos fios” (CRISIPO in Mondolfo, 1968, p. 124).
Para a fenomenologia, a acção hermenêutica não deve, segundo Novaski, postular
apenas a pertença recíproca entre a subjetividade e a memória em que se insere, mas revelar
a expressão de testemunho da acção criadora do sujeito, tal como afirma Bertolino (1998),
na forma como a compreensão da creatura na cultura antiga deparou em Heráclito, no
fragmento 67-a, o modelo antropológico do homem aranha:
Assim como a aranha, instalada no centro de sua teia, sente quando uma mosca
rompe algum fio (da teia) e por isso acorre rapidamente, quase aflita pelo
rompimento do fio, da mesma forma é a alma do homem, ferida alguma parte do
corpo, apressadamente acode quase indignada pela lesão do corpo, ao qual está
ligada firme e harmoniosamente (EFESO, 2003, p. 155).

O Ego meditatus de Husserl assinalou o afundo do empirismo de si, a partir do
espírito aracnídeo consolidado em Descartes, que julgava ter descoberto um fundamento
inabalável do conhecimento, o qual assegurava todo o saber humano na certeza do Ego
pensante. Ricœur, para não soçobrar nessa problemática clássica do cogito, ao entender que
este só pudesse ser reapropriado a partir de um desvio sígnico, o preencheu com um novo
modelo de reflexão, retratado em seus Essais d`Herméneutique: “[...] é a apropriação de
nosso esforço de existir e de nosso desejo de ser através de obras, que testemunham esse
esforço e esse desejo” (RICŒUR, 1978, p. 21).
Ricœur, ao tratar da liberdade como fonte da ética, procede à análise solipsista da
exigência à efectuação da liberdade na segunda pessoa, como princípio da ética, mas não
ainda como conteúdo da moralidade, que envolve a oposição entre o para-si do ethos e o
para-outrem dos costumes; em Ricœur a ideia de lei como ratio cognoscendi da liberdade
implicaria necessária e reciprocamente a ratio essendi da lei:
Mas era preciso começar pela autoafirmação da liberdade e pela exigência de
fornecer uma história real através de obras reais, dado que a liberdade na segunda
pessoa é realmente o analogon409 da liberdade primordial. Nisto, permaneço
husserliano: na quinta Meditação Cartesiana não pode haver problemática da
segunda pessoa se eu não souber o que quer dizer “eu”, o ego. O outro é
verdadeiramente um outro eu, um alter-ego, alter, é certo, mas alter-ego. Se eu não
compreendesse o que quer dizer para eu ser livre e ter de me torná-lo realmente, não
o poderia querer para outrem (RICŒUR, 2011, p. 131).

Aleixo (2008) revela que o si ricœuriano, quando aplicado à própria pessoa lançada
ao mundo, só poderá ser pensado na multiplicidade de suas relações intramundanas, portanto

409

Elemento de uma analogia.

226
dele constitui a fragilidade e a falibilidade, o que exige uma abordagem pragmática e, uma
hermenêutica do distanciamento entre o Ego e o Alter, como condição de toda a interpretação
que tem por oposição o solipsismo característico de outras filosofias. Este se daria
nomeadamente se ao habitar a consciência do Alter, o fizesse com a certeza da consciência
egóica, pois nesta representação primeira o si estaria sumariamente encovado:
[...] a significação do eu somente se forma no instante em que aquele que fala se
apropria do sentido para se designar a si-mesmo de modo único, pois fora desta
referência a um indivíduo, o pronome pessoal é um signo vazio ou um instrumento
disponível para ser apropriado no discurso por quem fala (RICŒUR, s/d, p. 33).

Ricœur (1997), ao tratar da problemática do si proposto em Soi-même comme um
autre, mostra que ela se põe em vários níveis de acepção do verbo agir. Um primeiro de uma
fenomelonologia hermenêutida, cuja investigação é ligada por uma rede de questões
próximas da linguagem vulgar: Quem seria o sujeito do discurso? Quem é o sujeito do fazer?
Quem é o sujeito da narrativa e quem seria o sujeito da imputação moral? Para Ricœur, a
simbologia é um segmento da compreensão de si-mesmo e da compreensão do “ser”:
L’interprétation de la symbolique ne mérite d’être appelée herméneutique que dans
la mesure où elle est un segment de la compréhension de soi-même et de la
compréhension de ‘l’être’. Hors de ce travail d’appropriation du sens, elle n’est rien;
en ce sens l’‘herméneutique’ est une discipline philosophique410 (g.m.) (m.t.)
(RICŒUR, 1966, p. 409).

Ricœur, em articulações de uma fenomenologia hermenêutica, afirma que a
narração é por excelência palavra, discurso e texto; nestes, o conceito de analogia do agir se
situa entre os quatro registros fenomenológicos do agir (falar, fazer, contar, imputar),
enquanto princípios mais elevados da especulação filosófica. A imputação moral é, portanto
dita sob os traços de uma atribuição especial, de uma ascrição que junta a acção imputada
ao agente responsável, em analogia do agir que se junta à tentativa de reapropriação da
acepção aristotélica do ser como acto e potência: “Mas o fazer não pode pretender menos o
papel de primeiro analogon: Quando dizer é fazer (segundo o famoso título dado em francês
ao grande livro de Avgvstinvs); quando contar é fazer, devemos acrescentar, conferindo a
coerência da narrativa à coesão de uma vida” (RICŒUR, 1997, p. 21).
Ricœur acentua a enérgeia-dynamis de ser simultaneamente potente e efectivo, no
qual se destaca o agir humano: “por outro lado, o grande gênero do ser como acto-potência,

410

A interpretação da simbologia não merece ser chamada hermenêutica na medida em que ela é um segmento
da compreensão de si-mesmo e da compreensão do “ser”. Esceto por este trabalho de apropriação do
significado, ela não é nada; neste sentido, a hermenêutica é uma disciplina filosófica.
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tomado na multiplicidade de suas reapropriações, autentifica a priori o primado concedido
ao agir no plano da fenomenologia hermenêutica” (RICŒUR, 1997, p. 24).
O tema da intersubjetividade se constituiu de um dos maiores interesses presentes
nas Meditações cartesianas de Husserl, quando ele trata da: « Exposé du problème de
l`expérience de l`autre; l`objection du solipsisme »411:
[...] le moi méditant, je me réduis par l`phénoménologique à mon ego transcendental
absolu, ne suis-je pas devenu par là même solus ipse et ne le resté-je pas tant que,
sous l´indice « phénoménologie » , j´effectue une explicitation de moi-même ? Une
phénoménologie, qui prétendrait résoudre des problèmes touchant l`être objectif et
se donnerait pour une philosophie, ne serait-elle pas à stigmatiser comme solipsisme
transcendetal ? Examinons la situation de plus près. La réduction transcendentale
me lie au courant de mes états de conscience purs et aux unités constituées par leurs
actualités et leurs potentialités412 (m.t.) (HUSSERL, 1969, p. 75).

Essa questão perpassa a quinta meditação cartesiana de Husserl, onde a objeção ao
solipsismo e, a análise fenomenológica sobre a experiência de um alter ego, determina o
ponto culminante de todas as reflexões de meditações anteriores; conquanto à primeira,
Husserl indicou a necessidade de um princípio radical para a filosofia, tal a fundamentar as
ciências que conduziriam do ego cogita cartesiano à evidência apodítica da experiência de
si-mesmo, face à dubitabilidade de uma existência fática do mundo (2010, p. 67).
Do solipsismo de Husserl e em Ricœur, por Gagnebin de Bons:
Com efeito, seu impacto sobre o jovem filósofo não provém de sua pretensão a uma
fundamentação originária e imediata da fenomenalidade pela consciência pura –
pretensão certamente presente e importante; [...] mas de sua insistência na
intencionalidade dessa mesma consciência, isto é, da relação essencial e primeira da
consciência ao mundo fora da consciência. Em outras palavras, a fenomenologia
husserliana rompe a identificação cartesiana entre consciência e consciência de si
ou ainda permite escapar ao solipsismo de Descartes (GAGNEBIN DE BONS,
1997 p. 262).

Ernst Cassirer em seu Essay sur l`homme, ao abordar La crise de La connaissance
de soi, questiona: « Qu`est-ce que l`homme ? L`homme est cette créature qui est
constamment en quête de soi-même et quie, à chaque instant, doit examiner minutieusement
les conditions de son existence »413 (m.t.) (CASSIRER, 1975, p. 19).

411

O problema da experiência do outro; a objeção ao solipsismo.
[...] eu me ponho a meditar, eu me reduzo pela fenomenologia a meu ego absoluto e transcendental, eu não
me infiro ao ipse solus mesmo, tampouco a sinais outros derivados da “fenomenologia”, eu efetuo um
aclaramento de mim-mesmo? Uma fenomenologia, que pretenda resolver problemas relacionados com o
objetivo do outro a se dar por uma filosofia, não seria ela para estigmatizar um solipsismo transcendental? Ao
examinar esta situação de forma mais detalhada. A redução transcendental me vincula à corrente de meus
estados de consciência pura e conforme unidades constituídas a elas por atualidades e potencialidades.
413
O que seria o homem? O homem é uma creatura em permanente busca de si-mesmo e, que em todos os
momentos de sua existência, precisa examinar e escrutinar as condições de sua existência.
412
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Desroches realça o cogito no pensamento de Gabriel Honoré Marcel: “Toda
metafísica é reflexão. Existe, contudo dois graus de reflexão: a reflexão primeira, que busca
as condições a priori do conhecimento objetivo (o cogito), e a reflexão segunda, que se atém
mais aos núcleos das experiências fundadoras de si” (2002, p. 11).
Segundo Desroches, o que nos orienta em Marcel, é sua abordagem indireta do si;
principalmente o fato de ele recusar a subjetividade como ponto de partida das metafísicas,
no que caracterizaria o projecto hermenêutico de Ricœur, a indicar a passagem da reflexão
abstrata à reflexão concreta, que ele aclara ao tornar o si-mesmo único, irredutível e
diferente de todos os outros:
Todas essas filosofias (reflexivas) estão em busca da verdadeira subjetividade, do
verdadeiro acto de consciência. O que temos que descobrir e redescobrir sem cessar,
é que este itinerário do mim ao eu – que chamaremos de tomada de consciência –
passa por certa meditação sobre a história, e que esse desvio da reflexão pela história
[...] é a maneira filosófica de completar, num leitor, o trabalho do historiador
(RICŒUR, 1968, pp. 35, 36).

Para Garrido (2002), a hermenêutica do si desvia a reflexão mediante a análise; a
constituição do si não se completa em um primeiro momento:
Or l´équivocite de l´identité concerne notre titre à travers la synonymie partielle, en
français du moins, entre même et identique. Dans ses acceptions variées, même est
employé dans le cadre d´une comparaison; il a pour contraires : autre, contraire,
distinct, divers, inégal, inverse. Le poids de cet usage comparatif du terme même
m´a paru si grand que je tiendrai désormais la mêmeté pour synonyme de l´identitéidem et que je lui opposerai l´ipséité par référence à l´identité-ipse414 (m.t.)
(RICŒUR, 1990, p. 13).

Esse desvio enceta o esclarecimento do termo identidade, que em sua equivocidade
leva a conflitos aporéticos, que Ricœur intenta solucionar pela teoria narrativa, a mediar o
descrever e o prescrever, onde encontramos o sujeito em sua identidade ética. Assim, à
hermenêutica de si compete à análise do ser e do agir, tal que todo verdadeiro agir humano
contenha actos moralmente qualificados, que para sua interpretação requerem um sistema de
conclusões deduzidas de princípios universais, que constituem a filosofia moral, os quais
conforme Jacques Maritain (1951) pressupõe uma anterior experiência moral. Dessa
exposição é possível concluir que a acção humana, em última instância, deve ser compatível
com princípios oriundos do Creador:

414

Ora, a equivocidade da identidade concerne ao nosso título através da sinonímia parcial, em francês ao
menos, entre mesmo e idêntico. Em suas variadas acepções, mesmo é empregue na forma de comparação; ele
tem por contrários: outro, contrário, distinto, diverso, desigual, inverso. O peso desse uso comparativo do termo
“mesmo” me pareceu tão grande, que eu consideraria daqui em diante a mesmidade por sinônimo da identidadeidem e lhe oporia a ipseidade como referência à identidade-ipse.
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O si é, portanto, o sujeito que assume a dialectica de sua identidade, na perpetuação
de seu carácter (idem) e na manutenção de sua palavra e promessa (ipse). É aquele
que acompanha a história de suas transformações, para por a experiência da
alteridade; é o sujeito que é agente de suas ações, e paciente, no gozo ou na dor [...].
É nesta dialectica entre o idem e o ipse que se mostra a dialectica própria deste
último, com toda a sua conotação ética (GARRIDO, 2002, p. 130).

A dialectica da identidade idem, constiui a permanência no tempo, o grau mais
elevado de significação e, a identidade ipse no sentido de mutabilidade temporal. Ricœur
adotou a identidade como equivocidade, posto envolvesse a díade entre a significação de o
mesmo e do outro de si, por isso teria adotado o conceito de identidade na perspectiva do
idem estar sob a mediação da ipseidade, onde entendeu por idem, a pessoa que se vê em
meio a tantas cousas outras do mundo, que dela faz submissa às questões que envolvem
aspectos da sua permanência no mundo que perpetram sua formação identitária. Para Ricœur
o si se constitui de uma tarefa dupla que impõe um impasse à ética e à hermenêutica expostas
à reflexão ontológica, que envolve ao homem o interpretar a si através dos sinais e signos do
mundo. No entanto, Ricœur em Soi-même comme un Autre se abstrai da interpretação da fé
bíblica como fundamento último, não obstante dela faça uso como alavanca para entender,
a partir de um “si mandatário”, o percurso à hermenêutica filosófica em uma moral laxa:
Ensuite, il faut affirmer que, même au plan éthique et moral, la foi biblique n´ajoute
rien aux prédicats « bon » et « obligatoire » appliqués a l´action. L´agapè biblique
relève d´une économie du don de caractère méta-éthique, qui me fait dire qu´il
n´existe pas de morale chrétienne, sinon au plan de l´histoire des mentalités, mais
une morale commune (celle que j´essaie d´articuler dans ler trois études consacrées
à l´éthique, à la morale et à la sagesse pratique) que la foi biblique place dans une
perspective nouvelle, où l´amour est lié à la « nomination de Dieu »415 (m.t.)
(RICŒUR, 1990, p. 37).

Igualmente, identificar o âmbito da permanência temporal importa um processo
reflexivo, que no caso específico de Soliloquiorvm significou um procedimento relacional,
monodialógico entre o ego e o alter avgvstiniano, no qual a identidade não se apresenta como
algo postado de forma visível, mas muito mais como um movimento que gera perspectivas
múltiplas de encontro com a realidade e, busca resoluções através de complexa relação de
escalas que implicam valores negativos e positivos a se contraporem em uma fronteira de
ambiguidades e complexidades. À identidade que reflete a continuidade e a permanência em
lugares e tempos diversos, Ricœur definiu como mesmidade em oposição à ipseidade. O
415

A seguir, necessário se faz afirmar que mesmo no plano ético e moral a fé bíblica nada acrescenta aos
predicados “bom” e “obrigatório” quando aplicados a acção. A ágape bíblica exalta uma economia do dom de
caracter metaético, a qual me obriga a afirmar não existir moral christã, senão no plano da história das
mentalidades, mas uma moral comum (aquela que eu tento articular nos três estudos consagrados à ética, à
moral e à sabedroia prática) que a fé bíblica aloca em nova perspectiva, onde o amor está ligado à nomeação
de Deus.
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modo pelo qual a alteridade se apropria de elementos da filosofia husserliana, para gerar a
sua concepção hermenêutica, surge da especificidade ricœuriana de hermenêutica a retratar
uma filosofia intencional, que “reside na possibilidade da compreensão de si, enquanto
sujeito do conhecimento ético e estésico” (RICŒUR, 1989, p. 37).
Essa aporese se encontra primordialmente em Avgvstinvs quando em Soliloquiorvm
ele descreve a si-mesmo e interiormente estrutura a busca de si concomitante a de Deus, onde
assume ao outro de si que quanto mais se conhecia, mais adquiria a consciência do quanto
seria ignaro. Aqui se vê a atestação de Avgvstinvs quando se põe no âmbito do ser si-mesmo
agindo e sofrendo, não obstante o rector se vir impedido de responder em Soliloquiorvm à
questão do quem da acção; limitou-se ao o que?... e, ao por que? Uma ousadia em chegar a
si a partir da elucidação de sentidos de sua vida vivida, através de signos do entorno de seu
tempo-espaço. Essa investigação persistiu em obras posteriores, onde o Rector conota sua
incapacidade de captar a si-mesmo em um único ictu416: « [...] non quis fuerim, sed quis iam
sim et quis adhuc sim, sed neque me ipsvm diiudico [...] »417 (m.t.) (DCf, Liber X - 4.6).
Ricœur (1989) acura seu conceito ao elucidar duas significações exequíveis; o ipse,
análogo ao mesmo, a mesmidade que muda na temporalidade e, o idem que implica o
idêntico, aquele que permanece no tempo, a identidade. A mesmidade, portanto diverge da
identidade-ipse, enquanto complementa a identidade-idem. Esta condição, aplicada à
experiência com Soliloquiorvm desvelou o fato de que Avgvstinvs ao ser uma incógnita para
si-mesmo, não o seria para o outro de si. A tônica de Soi-même comme un Autre, busca um
invariante relacional na mutação do si-mesmo; Ricœur exemplifica o que pensa através da
genealogia e, após com o deslocamento, como em Kant, que passa a ideia de substância do
plano ontológico para o plano transcendental, semelhança aludida por Gagnebin de Bons:
“Essa junção de humildade epistemológica e de responsabilidade ativa, caracteriza a
filosofia política de Ricœur e a inscreve na linhagem da filosofia prática de Kant”
(GAGNEBIN DE BONS, 1997, p. 269).
Ricœur se faz kantiano ao postular uma espécie de dedução transcendental à noção
de pessoa, admitindo que se não tivéssemos um esquema de pensamento a priori, nada
poderia inferir a não ser empíricas descrições e, dessa forma restabelece as categorias de
Kant, como condição da possibilidade de pensar a mudança inevitável:

416
417

De um só golpe.
[...] não quem fui, mas quem já sou e, quem ainda serei; ciente da impossibilidade de julgar a mim mesmo.
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Ce será par exemple la structure invariable d´un outil dont on aura progressivement
changé toutes les pièces; c´est encore le cas, qui nous touche de prés, de la
permanence du code génétique d´un individu biologique; ce qui demeure ici, cést
l´organisation d´un système combinatoire; l´idée de structure, opposée à celle
d´événement, répond à ce critère d´identité, le plus fort que puisse être administré;
elle confirme le caractère relationnel de l´identité, qui n´apparaissait pas dans
l´antique formulation de la substance, mais que Kant rétablit en classant la substance
parmi les catégories de la relation, en tant que condition de possibilité de penser le
changement comme arrivant à quelque chose qui ne change pas, du moins dans le
moment de l´attribution de l´accident à la substance; la permanence dans le temps
devient ainsi le transcendantal de l´identité numérique. Toute la problématique de
l´identité personnelle va tourner autour de cette quête d´un invariant relationnel, lui
donnant la signification forte de permanence dans le temps 418 (m.t.) (RICŒUR,
1990, p. 142).

Para Ricœur, o si não é transparente para si-próprio; a análise pela dialectica reforça
a mediação analítica e reflexiva que possibilita ao sujeito saber que existe, que se constitui
e, continuará a ser inevitavelmente. Em Soi-même comme un Autre encontramos que a
pessoa não seria apenas mais um indivíduo, mas um ser de facto ao possuir um corpo. Para
Ricœur, a percepção de pessoa e de corpo é primitiva, tal que distinguir o ser humano
significaria nele pressupor conceitos, dado a impossibilidade de alçar para além dele, sem
pressupô-lo no argumento do qual se pretendesse derivá-lo. Nessa condição, a pessoa seria
tão somente uma cousa; faltar-lhe-ia a pressuposta substância de um sujeito que se
autodesigna ao falar de si-mesmo; impossivel se identificar sem que remeta a um ou outro
desses dois tipos de conceituações, a ipseidade ou a identidade.
Da observação de Ricœur é possível concluir que mesmo na identidade mais vulga,
ainda assim o si-mesmo só poderia ser pensado como alteridade. Portanto, identidade e
ipseidade se fazem, por um lado intrínsecas e indiscerníveis e, por outro um celeiro de
descobertas que se abrem à dinâmica que envolve a transitoriedade da hermenêutica entre a
dialectica do si-mesmo com seu outro, que se revela na polaridade entre a identidade e a
diferença e, que leva a um conflito de interpretações:

418

Isso será, por exemplo, a estrutura invariável de um meio de acção pelo qual progressivamente mudaríamos
todas as peças; como é o caso de agora que nos toca de perto, a permanência do código genético de um
indivíduo biológico; o que permanece aqui é a organização de um sistema combinatório. A ideia de estrutura,
oposta àquela de acontecimento, a responder a esse critério de identidade, por mais forte que possa ser
administrado, ela confirma o carácter relacional da identidade que não aparecia na antiga formulação da
substância, mas que Kant restabeleceu, ao classifica-la entre as categorias da relação, como condição de
possibilidade de pensar a mudança, tanto quanto a alguma cousa que não muda ao menos no momento da
atribuição de acidente à substância; a permanência no tempo assim se faz transcendental na identidade
numérica. Toda a problemática da identidade pessoal vai girar em torno dessa busca de um invariante
relacional, dando-lhe a forte significação de permanência no tempo.
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La définition générique de l´altérité, caractère de ce qui est autre invite à opposer
cette notion à celle d´identité. L´ « autre » est alors ce qui n´est pas le « même » et
a pour synonymes le « contraire », le « distinct », le « changeant », etc. Cette
déffinition cependant est insuffisante, étant donné le double sens de la notiion
d´identité quand elle est appliquée à notre personne: « mêmeté » et « mienneté »,
« immutabilité de l´idem » spécifiquement comme une dimension constitutive de
l´identité prise en ce deuxième sens. Il ne faut pas cependant la réduire à l´altérité,
dont « trois modalités » sont distinguées qui correspondent pour nous à trois
« expériences de passivité » l´altérité d´autrui, celle de notre corpos propre, celle
envin de « la voix de la conscience à moi adressée du fond de moi-même »419 (m.t.)
(ABEL e PORÉE, 2007, p. 9).

A fronteira entre ipseidade e alteridade tem embutida em si uma concepção
emblemática de pertença, que referencia o marco definido pela diferença e a alteridade na
relação do ego avgvstiniano com seu alter. Essa fronteira não visível, em Soliloquiorvm, se
pauta por um permutar não apenas de lugar, mas principalmente por se distender no tempo
e se fazer permeável ao tomar contato com o surgimento de algo novo, um terceiro elemento
que expontaneamente se hibride à identidade. Para evitar os prováveis equívocos entre o
idem e o ipse, Ricœur escreveu:
Jusqu´a quel point l´équivocité du terme même se reflète-t-elle dans notre titre Soimême comme un autre? Indirectement seulement, dans la mesure où soi-meme n´est
quúne forme renforcée de soi, l´expression même servant à indiquer qu´il s´agit
exactement de l´être ou de la chose en question (c´est pourquoi il n´y a guère de
différence entre le souci de soi et le souci de soi-même, sinon l´effet de renforcement
qu´on vient de dire). Néanmoins, le fil ténu qui rattache même, placé après soi à
l´adjectif même, au sens d´identique ou de semblable, n´est pas rompu. Renforcer,
c´est encore marquer une identité420 (m.t.) (RICŒUR, 1990, p. 13).

Assim, a demarcação se constitui, pois no encerramento de um espaço que limita
algo quando fixa em Soliloquiorvm, o locvs privilegiado de diferenças, com conteúdos com
sentidos específicos, que avança para os domínios da identidade e que corresponde a um
marco de referência, definido pela relação que envolve o processo de identificação e
diferenciação do ego com o alter de Avgvstinvs. Ricœur, em Soi-même comme un Autre,

419

A definição genérica de alteridade, cujo personagem é outro, evoca uma oposição à noção de identidade.
Um outro que não é o "mesmo" e, que tem por sinônimo a indicar "contrario", "distinto", "alteração", etc. Esta
definição, entretanto, é insuficiente, ao ter em conta o duplo significado da noção de identidade quando ela é
aplicada a nossa pessoa: "mesmidade" e « que me pertence », « a imutabilidade do idem » especificamente
como uma dimensão constitutiva da identidade tomada neste segundo sentido. No entanto, não deve reduzida
para a alteridade, cujos três termos são distinguidos tal a corresponderem para nós, as três “experiências de
passividade”, “a alteridade de outrem”, apenas a nossos próprios corpos, tão somente "a voz da consciência
que a mim se dirige do fundo de mim mesmo".
420
Até que ponto a equivocidade do termo mesmo se reflete em nosso título O si-mesmo como um outro?
Somente indiretamente, visto que na medida em que si-mesmo é apenas uma forma reforçada de si, a expressão
mesmo serve para indicar que é o agente exatamente do ser ou da cousa em questão (é porque não existe quase
nada de diferença entre a preocupação de si e a preocupação de si-mesmo, a não ser o efeito de reforço que
acabamos de dizer). Contudo, o fio tênue que liga mesmo colocado após si ao adjetivo mesmo, no sentido de
idêntico ou de semelhante não se rompeu. Reforçar é ainda marcar uma identidade.
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transpõe à questão filosófica da segunda pessoa, ao alçar a figura do outro à culminância da
discussão filosófica e, ao investigar o mesmo e o outro, responde à fenomenologia do si,
afetada no diverso de si:
Notre thèse constante será que l´identité au sens d´ipse n´implique aucune assertion
concernant um prétendu noyau non changeant de la personnalité. Et cela, quand bien
même l´ipséité apporterait des modalités propres d´identité, comme l´analyse de la
promesse l´attestera421 (m.t.) (RICŒUR, 1990, p. 13).

Para Desroches (2002, p. 38), poder-se-ia concluir deste estudo de Ricœur, a ideia
de que a descentração da subjetividade, opera à elação que confere os significados postos à
luz pela interpretação textual, a implicar a crítica hermenêutica da transparência, presumida
à reapropriação do sujeito pela reflexão, a qual não será mais aplicada a si-mesma num
solipsismo422 monológico, mas aos diferentes signos mediadores de objetividade, ou seja,
aos signos que a superam em direção a um mundo habitável, o mundo do texto, ou ao mundo
do leitor. Em Desroches o conceito de apropriação ou de aplicação do texto à subjetividade
do leitor é revisto por uma hermenêuitca do texto. Essa apropriação subjetiva responde ao
sentido do texto e, não mais ao autor, conforme aponta Ricœur, que associa a ontologia à
hermenêutica em seu sentido de ser, de existência:
Contrariamente à tradição do cogito e à pretensão do sujeito de conhecer a si- mesmo
por intuição imediata, é preciso dizer que só nos compreendemos pelo grande desvio
dos signos de humanidade depositados nas obras da cultura. [...] (a apropriação) não
está atrás do texto, como uma intenção oculta estaria, mas diante dele, como o que
a obra desdobra, descobre, revela. Logo, compreender é se compreender perante o
texto (RICŒUR, 1989, p. 85).

Rosa ao tratar da identidade pessoal, aduz que Ricœur, a classifica como que um
não-sujeito, inominável e, que mesmo na figura invertida do sujeito, ainda seria possível se
perguntar: Quem sou eu? Um nada, quase nada! Onde a resposta a esse quem... revelaria a
premência do inquiridor e, sempre a irredutível e necessária presença de uma identidade
narrativa: “Conclui que não é possível elidir esta questão sem volatilizar concomitantemente
o próprio homem” (ROSA, 2003, p. 30).

421

Nossa tese constante será que a identidade no sentido do ipse não implica nenhuma asserção concernente a
um pretenso núcleo não mutante da personalidade. E isso, se efetivamente a própria ipseidade trouxesse
modalidades próprias de identidade.
422
O termo deriva do latim solus (só), + ipse, (mesmo), + "-ismo". A base do conceito solipsista é a negação
de tudo aquilo que esteja fora da experiência do indivíduo. Doutrina segundo a qual só existem, efetivamente,
o eu e suas sensações, sendo os outros entes (seres humanos e objectos), partícipes da única mente pensante,
meras impressões sem existência própria (Embora frequentemente considerado uma possibilidade intelectual,
caso limite da filosofia idealista, jamais foi endossado integralmente por algum pensador). Consciência própria
à qual se reduz o existente, “eu só” (solos ipse); corrente filosófica que acredita que todo o existir externo pode
ser mera ilusão do próprio Eu.
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O professor Joaquim de Sousa Teixeira (2004), ao tratar dos conceitos de Ricœur,
acrescenta que o objecto próprio da inteligência humana são as cousas materiais de sua
imaginação, mas que além a inteligência no eixo horizontal atinge por refração a si-mesma
e as cousas singulares envoltas na fronteira entre a ipseidade e alteridade e, no eixo vertical,
atinge por analogia as cousas imateriais. Essa analogia não implica uma categoria polar de
nenhum dos contendores, dado que a ipseidade em Soliloquiorvm significa a “identificação
com...”, o que pressupõe um ajuizamento não hierárquico, pelo qual se avalia valores anosos
e novéis que se construíram ao longo do tempo. Na derrelição, a identidade do sujeito, do
eu, se constitui não só por ele próprio, mas também pelo seu outro. Isso Avgvstinvs assumiu,
máxime em Confessionvm, ao expor sua fragibilidade às tentações que cedeu e, que lhe
originaram posteriormente a disposição de autoculpabilidade e de enfermidade de sua alma.
Ao ego avgvstiniano convém Gusdorf: « Le moi n'a pas à se frayer, dans l'absolu,
un chemin jusqu'à l'être, car le moi n'existe que dans la réciprocité avec l'autre ; le moi isolé
n'est à vrai dire qu'une abstraction »423 (m.t.) (GUSDORF, 1977, p. 43).
A conotação de si como objecto da ética na obra Soliloquiorvm, é patente já em seu
primeiro capítulo, quando Avgvstinvs procede a sua prece a Deus: « Volventi mihi multa ac
varia mecum diu, ac per multos dies sedulo quaerenti memetipsvm ac bonum meum, quidve
mali evitandum esset »424 (m.t.) (SLq, Liber I - 1.1).
A identidade ricœuriana se aplicada a Soliloquiorvm retrataria a busca do
conhecimento do si de Avgvstinvs frente à sua alteridade, através das relações com o alter,
no confronto de diferenças conceituais que envolvem sua vida vivida e, que distinguem
diferenças fronteiriças. Na análise de Aleixo (2008), encontra-se que dizer si não seria dizer
eu; este si leva à alteridade, no que pressupõe o alter estar sempre presente, não obstante por
vezes esquecido propositadamente, porque dele em algum momento surge à necessidade
imperativa de mediação: « Le soi, est-il besoin de le rappeler, n´est pas le moi »425 (m.t.)
(RICŒUR, 1990, p.13).
Nos passos de Heráclito, Avgvstinvs com o Soliloquiorvm funda a consciência do
si na seição, onde determina sua independência e sua temporalidade. Nesse si avgvstiniano,
a consciência constitui a realidade, que é o dado subitâneo à consciência, onde seu si
423

O eu não tem, em absoluto, de abrir caminho para o ser, porque o eu só existe na reciprocidade com o Outro;
o eu isolado, a bem dizer, é uma abstração.
424
Ao longo de muitos dias, a mim mesmo, destinei diligente investigação; o bem que devo buscar e os males
a serem evitados.
425
A este si, é necessário lembrar que não seria o eu.
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divergente de suas acções e mesmo a despeito delas, perdurará sempre o mesmo, aquilo que
Ricœur chamou de mesmidade. O sujeito avgvstiniano em Soliloquiorvm se apresenta
diverso do ego ou da consciência, posto seja um si reflexivo. Enquanto que para o cogito
cartesiano este si constitua uma verdade que compõe a si-própria, relativa a um eu absoluto
e desancorado do mundo, que se põe como cousa pensante. Para Gagnebin de Bons, se
apreende a si-mesmo na autonarração, consentida a partir de revelação paradigmática, da
qual Confessionvm se faz exemplo:
[...] a escrita de si adquire seu sentido autêntico quando não é somente memória e
escrita de si mesmo, mas também, e talvez em primeiro lugar, testemunho a respeito
do(s) outro(s). Vale a pena lembrar que o conceito de “testemunho”, em sua origem
histórica, remete não só ao domínio do jurídico, mas também ao do religioso e do
teológico (GAGNEBIN DE BONS, 2006, p. 119).

Para essa identidade suscitada em Avgvstinvs, cumpre Emmanuel Lévinas, que ao
abordar o eu como identificação e acorrentamento a si, afirmou a impossibilidade de se
desfazer dessa dualidade:
Considerar a relação entre eu e si como constituindo a fatalidade da hipóstase não é
fazer drama de uma tautologia. Ser eu comporta um acorrentamento a si-mesmo,
uma impossibilidade de se desfazer desse si-mesmo. [...] uma associação silenciosa
consigo mesmo na qual uma dualidade é perceptível. Ser eu não é somente ser para
si-mesmo, é também ser consigo mesmo (LÉVINAS, 1998, p. 105).

Dessa retrospectiva, constitui de Avgvstinvs aquilo que Ricœur vai denominar
identidade narrativa, que implica a consciência histórica, como sugeriu Gadamer: “[...] a
história me precede e antecipa a minha reflexão; eu pertenço à história antes de me
pertencer” (GADAMER in Rosa, 2003, p. 12).
Para Rosa o problema detectado por Ricœur foi aquilo que historicamente se
constituiu de um equívoco fundamental entre a identidade identificada como mesmidade e,
a identidade como ipseidade, radicalmente diferentes; não obstante a impossibilidade de
existência duma identidade sem um mínimo de mesmidade:
Mas como é que no “eu”, a ipseidade se cruza equivocamente com a mesmidade? É
na natureza da questão para qual o “eu”, a ipseidade, é a resposta, que devemos
procurar. E que questão é essa? É a pergunta “Quem”? (Quid?), que nunca deverá
ser confundida com um “Que”. A resposta passa in radice pelo domínio da acção. É
esta questão que colocamos sempre que perguntamos pelo agente, pelo autor da
acção, pelo espoletador de uma nova situação ao nível da narrativa, etc.
Perguntamos: Quem fez isto? E, quando identificamos o agente adscrevemos-lhe a
acção. A acção é dele, não é do seu braço, tampouco de sua perna. É dele! (ROSA,
2003, p. 27).
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Da teoria de Rosa a Soliloquiorvm tem-se que Avgvstinvs, para a permixtio426 entre
mesmidade e ipseidade, necessitou passar da vida prefigurada para a refigurada e, mediada
pela configurada, seu alter. Para Ricœur a sequência da narrativa perpassa responder: Quem?
O quê? Como? Do verso da capa final de Soi-même comme un Autre, consta:
Tenu pour le réfléchi de toutes les personnes grammaticales – comme dans
l`expression le souci de soi, le soi renvoie immédiatementnt à la question de son
identité : Qui est le locuterur du discours? Qui est l`agent ou le patient de l`action?
Qui est le personnage du récit? Qui porte la responsabilité dùn acte? Cette
interrogation sur l`identité conduit à renouveler l`ancient dialectique du même et de
l`autre, puisque l`autre se dit de multiples façons et que le soi peut aussi être
considéré en tant qu`autre427 (m.t.) (RICŒUR, 1993, cc).

Bem a critério da proposta de Avgvstinvs em Solioquorum, Ricœur após análise
conceitual da identidade-mesmidade, investiga na oposição dos termos ipse e o idem, a
permanência no tempo, ancorada à questão quem? Conclui pela sua irredutibilidade ao
inquirir respostas à questão: Quem sou eu que penso? O carácter de quem se indaga pode ser
interpretado como o quê e de quem, onde a identidade permanece a mesma ao longo do
tempo (RICŒUR, in Rosa, p. 41).
A gênese divina levaria Avgvstinvs à identidade transcendente em movimento de
cópula com o Alter absoluto, onde se constituiria plenamente o porquê de, Nele, estar a
identidade de todas as creações:
Quid ergo amat mens, cum ardenter se ipsam quaerit ut noverit, dum incognita sibi
est? Ecce enim mens semetipsam quaerit ut noverit, et inflammatur hoc studio. Amat
igitur: sed quid amat? Si se ipsam, quomodo, cum se nondum noverit, nec quisquam
possit amare quod nescit? An ei fama praedicavit speciem suam, sicut de absentibus
solemus audire? [...] Quod si ut oculis corporis magis alii oculi noti sunt, quam ipsi
sibi; non se ergo quaerat numquam inventura. Numquam enim se oculi praeter
specula videbunt; nec ullo modo putandum est etiam rebus incorporeis
contemplandis tale aliquid adhiberi, ut mens tamquam in speculo se noverit. An in
ratione veritatis aeternae videt quam speciosum sit nosse semetipsam, et hoc amat
quod videt, studetque in se fieri quia, quamvis sibi nota non sit, notum ei tamen est
quam bonum sit, ut sibi nota sit? [...] Nam novit quod alia noverit, se autem non
noverit; hinc enim novit et quid sit nosse. Quo pacto igitur se aliquid scientem scit,
quae se ipsam nescit? Neque enim alteram mentem scientem scit, sed se ipsam. Scit
igitur se ipsam. [...] Quapropter non potest omnino nescire se, quae dum se
nescientem scit, se utique scit. Si autem se nescientem nesciat, non se quaeret ut
sciat. Quapropter eo ipso quo se quaerit, magis se sibi notam quam ignotam esse
convincitur. Novit enim se quaerentem atque nescientem, dum se quaerit ut
noverit428 (m.t.) (DTn, Liber X - 3.5).
426

Em sentido próprio significa mistura, enquanto em sentido figurado significa uma convulsa.
Tenho por “O reflexo de todas as pessoas gramaticais”, como na expressão o cuidado de si, que este si é
reenviado imediatamente à questão de sua identidade: Quem é o locutor do discurso? Quem é o agente ou o
receptor da acção? Quem é o personagem do qual se fala? Quem tem a responsabilidade pelo acto? Esta
interrogação sob a identidade conduz à renovação da antiga dialectica do Mesmo e do Outro, pois que o outro
se diz de multiplas formas e, o que sou pode também ser considerado enquanto outro.
428
O que é que a mente ama quando, com ardor, procura a si própria para se conhecer enquanto de si é
desconhecida? Não há dúvida de que procura a si-mesma para se conhecer, e arde nesse desejo.
427
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6.1 Herméneutique Avgvstinvs Alteritates
O processo de desidentificação fez Avgvstinvs atingir o alter de seu interior, o
verdadeiro locvs identificador de si, para deparar o já feito e o por fazer. Soi-même comme
un Autre, indica que a identidade de Avgvstinvs não seria interpretada em sua ipseidade
responsável, porque ao dissipar o “eu sou”, se deslocaria à pura mesmidade, uma
neutralidade que levaria à resposta nondum: “eu ainda não sou, ou sou um nada!”.
A identidade postulada por Ricœur (1990) é arraigada no Ego ou no conhecimento
de si, em uma permanência temporal, leva à dialectica entre o Ego e o Alter, quer em
justaposições ou em espaçamentos, na forma como retrata Soliloquiorvm onde a busca da
identidade como conhecimento de si, implicou simultaneamente a experiência de
conhecimento de seu outro. Responder a estes quesitos significa imbricar o agente, a
temporalidade e a interconexão de fatos vividos: « Mais, d`un point de vue syntagmatique,
les réponses à ces questions forment une chaîne quei n´est autre que l´enchaînement du récit.
Raconter, c´est dire qui a fait quoi, pourquoi et comment, en étalant dans le temps la
connexion entre ces points de vue »429 (m.t.) (RICŒUR, 1990, p. 174).
Rosa (2007) entende que nessa transcensão430 que contém encenações do ego,
ocultam-se o excelso e a alteridade divina que revelam, mas que ao se interpor ego e
experiência vivida, assombrear-se-á alma e a Deus. Avgvstinvs em De Trinitate, dedicou um
parágrafo inteiro à importância do conhecimento de si e, da beleza de se conhecer, mesmo
que não desvendasse o total de si e, de onde o rector infere o episódio de a mente já conhecer
a si-mesma ao se procurar. Portanto, o si adquire uma amplitude filosófica omnitemporal ao
se associar ao modo verbal no infinitivo, como em designar-se a si-mesmo, que segundo
Aleixo (2008), implicita a designação filosófica do si, que faz com que o si-mesmo na forma

Consequentemente, ama. Mas o que é que ela ama? Se a si-mesma, de que modo, uma vez que ainda não se
conhece, e ninguém pode amar o que não sabe? [...] por que motivo é, pois que ela deseja conhecer outras
mentes, se não conhece a si, quando nada pode lhe ser mais presente do que ela mesma? Se, para os olhos do
corpo, são mais conhecidos os outros olhos do que eles próprios a si-mesmos se conhecem; que a mente não se
busque a si-mesma, porque jamais se encontrará. De facto, fora de um espelho, os olhos jamais se verão, e de
modo nenhum se deve pensar que, na observação das cousas incorpóreas se use um processo idêntico de tal
forma que a mente se conheça como num espelho. Ou será que ela vê na razão da Verdade eterna o como é
belo conhecer a si-mesma, e ama aquilo que vê, se esforça por realizá-lo em si, porque embora não conheça a
si-mesma, conhece, contudo, como é bom conhecer a si-mesma? [...] por isso, precisamente porque se procura,
convence-se de que é para si mais conhecida do que desconhecida. De facto, na medida em que se procura
para se conhecer, conhece-se como procurante e como nesciente.
429
Mas, de um ponto de vista sintagmático, as respostas a essas questões formam uma corrente que não seria
outra que não o encadeamento da narrativa. Relatar é dizer quem fez o que, por que e por quais razões, expondo
no tempo a conexão entre esses pontos de vista.
430
A somatória de transcendências. Acto ou efeito de transcender.
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acentuada do si, faça do termo mesmo apenas a enfatização da qualidade daquilo que está a
ser designado, o si-mesmo enquanto outro.
Em Soliloquiorvm brota a substancialização de um Ego ao expor a seu outro, aquilo
que ele é em si e que constitui sua real identidade. Essa é uma dialectica interna do
personagem a envolver a mesmidade e a ipseidade que reflete o conflito de si-mesmo, de sua
identidade, em face de uma busca agoniante na temporalidade e na dualidade do próprio
Ego. A busca pela identidade de si permeou a vida de Avgvstinvs, como modus operandi, a
suplantar a precariedade de sua vivência, como quando arguiu ao Creador: « Quis ego et
qualis ego? »431 (m.t.) (DCf, Liber IX - 1.1).
Em Soliloquiorvm, do confronto com sua alteridade, Avgvstinvs requisitou
conhecer a alma e a Deus, tal como Este o conheceria, mas sob uma perspectiva peculiar,
não exclusivamente pelo conhecimento de si-mesmo, mas por um si que se põe enquanto
Alter, no que implicou Avgvstinvs confrontar e se distanciar desse si-mesmo, já que somente
assim, a anima ordinata se poria em movimento voluntário, em direção ao conhecimento de
si-mesma. Aqui, a relação a partir de Ricœur, sugere o si-mesmo com o Alter e com o mundo,
onde alteridade e intimidade se integrariam na busca pela identidade de si, através da
conversio e consequentemente do formatio, que ao final implicita a reformatio do homem.
A esta filosofia intencional, na qual Avgvstinvs vê o mistério de uma presença dual,
em um encontro de adesão transformante, convém à interpretação:
[...] desapropria duplamente o sujeito da interpretação: obriga-o a uma ascese
primeira diante da alteridade da obra; e, num segundo momento, desaloja-o de sua
identidade primeira para abri-lo a novas possibilidades de habitar o mundo.
Em Tempo e narrativa, Ricœur dará a essa transformação da experiência do
intérprete (leitor) o nome de refiguração (GAGNEBIN DE BONS, 1997, p. 264).

Em Soliloquiorvm Avgvstinvs descreve a insensatez de sua vida decorrida, que o
levou da incompletude de si à não concreção de si-mesmo, não obstante sua vontade em
potencializar o uso da memória e do intelecto, concomitante suplicar à responsabilidade que
implicava o auxílio a seu Outro. Nesta obra Avgvstinvs não tem nenhuma dúvida sobre simesmo, ao contrário se faz mediador de suas reflexões e, as media pelo confronto e pela
assumpção do que lhe é próprio e do alter distinto de si, quando se volta a si-mesmo já como
um si maduro, que se reconhece reflexivamente através do revelar sua identidade pela
narração, mediada entre a dialectica identitária do descrever e do prescrever, para se

431

[...] quem sou eu, qual a minha natureza?
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reencontrar em sua identidade ética, através da ipseidade ricœuriana, na constância de si e
do diverso de si. No rector o conhecimento desse si, ao não ser em si suficiente para ser,
requisitou seu Alter, para se deparar:
Quidquid a me dictum est, unus Deus tu, tu veni mihi in auxilium; una aeterna vera
substantia, ubi nulla discrepantia, nulla confusio, nulla transitio, nulla indigentia,
nulla mors. Ubi summa concordia, summa evidentia, summa constantia, summa
plenitudo, summa vita. Ubi nihil deest, nihil redundat [...] ego et Pater unum sumus
(m.t.) (Jo: 10, 30). Ubi qui gignit, et quem gignit unum est. Deus cui serviunt omnia
quae serviunt; cui obtemperat omnis bona anima432 (m.t.) (SLq, Liber I - 1.4).

O pronome si designa a pessoa da qual refere, que em Soliloquiorvm assume uma
pseudodicotomia, o Alter como si-mesmo e, o si-mesmo como Alter. A hermenêutica de si,
em Avgvstinvs, apresenta a autointerpretação do revelar da alteridade que também revela sua
identidade que só é autenticamente pessoal ao envolver a responsabilidade em assumir seus
conflitos, na busca pela sua superação em suas relações interpessoais. Como cita Gusdorf:
« L`esprit se découvre soimême comme un absolu sans conditions, et qui se suffit »433 (m.t.)
(1953, p. 188).
A alteridade avgvstiniana consiste, pois da busca de si-mesmo, imediatamente na
prece inserida no início do Liber Primus de Soliloquiorvm, no pedido para conhecer a Deus
tal como por Deus seria conhecido, não somente no conhecimento de si, ou pelo
conhecimento de si-mesmo, mas de um si que se revela na alteridade:
Qui fecisti hominem ad imaginem et similitudinem tuam [...] et ait faciamus
hominem ad imaginem et similitudinem nostram et praesit piscibus maris et
volatilibus caeli et bestiis universaeque terrae omnique reptili quod movetur in terra
(Gn 1, 26), quod qui se ipse novit agnoscit. Exaudi, exaudi, exaudi me, Deus meus,
Domine meus, rex meus, pater meus, causa mea, spes mea, res mea, honor meus,
domus mea, patria mea, salus mea, lux mea, vita mea. Exaudi, exaudi, exaudi me
more illo tuo paucis notissimo434 (m.t.) (SLq, Liber I – 1.4).

Compete saber em Avgvstinvs o que necessariamente implica esta dialectica
visceral, de conhecer a Deus tal como por ele seria conhecido? Quais as implicações do

432

Tudo quanto aqui digo tu és, venha em meu socorro, meu único Deus; única, eterna e verdadeira substância,
donde não existe nenhuma discordância, nem dúvidas, nem mudanças, nem carências, nem morte. Apenas
superior concórdia, superior evidência, superior constância, superior plenitude, e uma vida suprema, donde
nada falta nem sobra, donde o que gera e o gerado são unos [...]. Eu e o pai somos um. Deus, ao qual tudo que
é servivel assiste; ao qual obedecem todas as almas boas.
433
O espírito se descobre como si-mesmo; um absoluto sem condições e isso é suficiente.
434
Tu creastes o homem a tua imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa semelhança. Que ele reine
sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais doméstios, sobre toda a terra, e sobre todos
os répteis que se arrastam sobre a terra. (Gn 1, 26), assim como distinguirá todo homem que a si-mesmo se
conhecer. Ouvi-me, escutai-me e atendei-me. Meu Deus, Senhor, Rei e Pai, minha origem e meu creador,
minha esperança, herança, honra, casa, pátria, saúde, luz e minha vida. Escuta-me, escuta-me, escuta-me como
é de teu feitio tão pouco versado.
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conhecer a si-mesmo, a partir do conhecimento de Deus? O conhecimento de si-mesmo
conduziria ao conhecimento de Deus, ou o conhecimento de Deus conduziria ao
conhecimento de si-mesmo? Seria possível estabelecer essa relação entre um conhecimento
correlato e outro presencial, que envolve consciência e (in) consciência? Observar aqui a
diferença cabal entre adquirir a consciência de algo e ter algo na consciência de forma nata.
Do exposto se conclui que o drama existencial de Avgvstinvs visa sempre o contra ponto
entre a insatisfação de si e seu proficiendum semper in via ad Deum; o que configura o
homem sempre se constituir de um projecto aberto, inacabado, pela qual a razão em sua
busca por um sentido à vida, encontra-se diante de algo infinitamente maior que ela mesma:
« Semper tibi displiceat quod es, si vis pervenire ad id quod nondum es. Nam ubi tibi
placuisti, ibi remansisti. Si autem dixeris: Sufficit; et peristi. Semper adde, semper ambula,
semper profice »435 (m.t.) (SRt, 169 - 15.18).
A narrativa implícita em Soliloquiorvm se mostra um campo narrativo fértil para a
constituição do si, que ante o si-mesmo se vê enigmático, ao servir como proposta de
interpretação de conhecimentos assimétricos e ao mesmo tempo íntimos. Avgvstinvs ao
estruturar o ritmo do aleive, enuncia os tópicos de discussão, porém enquanto personagem
ativo se aparta e se faz neutro, para que o si-mesmo e o outro se instale em dialectica, a fim
de que se construa a ipseidade do real. Na perspectiva de narratividade, Soliloquiorvm se
reveste de valores existenciais ideais.
A vida insenciente de Avgvstinvs em sua juventude foi imperativa para a
proficuidade de Soliloquiorvm; isto é, buscar sentidos para uma vida vivida sem sentidos.
Essa referência ao estado de suspensão da consciência, não refere a sua anulação, porque a
consciência sempre é consciência de algo, e Soliloquiorvm é consciência de sua suspensão
ao denotar o método da busca empreendida por Avgvstinvs através da aderência de seu Alterego configurado na obra como um tu, que não corresponderia a mesmidade, também não a
qualquer outra entidade congênere; se constitui como condição para o advento do apreender
a si próprio, acto que Platão (2014) credita a Sócrates que o teria denominado de maiêutica,
a arte de “parir o saber”, uma práxis dialectica por meio da qual ele fazia seu interlocutor
perceber a inconsistência de seu discurso.
Avgvstinvs em Soliloquiorvm observa em si-mesmo a mutabilidade e a fragilidade
ao atribuir seu conflito a ignorância e, ao desconhecimento de sua capacidade em resistir às
435

Sempre te desagrade do que já és se queres chegar àquilo que ainda não és. Pois onde te agradaste, aí paraste.
E, se, pensares que aí já bastou, aí feneceste. Acrescente sempre, avançe sempre, se aperfeiçoe sempre.
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tentações, o que provocou a ruptura de sua comunhão com Deus e, o colocou em estado de
impermanência de si na presença de si-mesmo:
R. – Non enim credo te parum formidare ne mors humana, etiamsi non interficiat
animam, rerum tamen omnium, et ipsius si qua comperta fuerit, veritatis oblivionem
inferat.
A. - Non potest satis dici quantum hoc malvm metuendum sit. Qualis enim erit illa
aeterna vita, vel quae mors non ei praeponenda est, si sic vivit anima, ut videmus
eam vivere in puero mox nato? ut de illa vita nihil dicam quae in utero agitur; non
enim puto esse nullam.
R. - Bono animo esto; Deus aderit, ut iam sentimus, quaerentibus nobis, qui
beatissimum quiddam post hoc corpus, et veritatis plenissimum sine ullo mendacio
pollicetur.
A. - Fiat ut speramus436 (m.t.) (SLq, Liber II - 20.36).

Essa colisão implicou uma construção e reconstrução crítica, em uma baliza
antitética, o que proporcionou a Avgvstinvs uma experiência pregnante de sentidos, no
encontro de si em sua verdade vivida com o si-mesmo:
O si não refleteria o sujeito em dúvida permanente sobre si-mesmo, mas o sujeito
que mediante suas reflexões, pelas mediações, confronto e assumpção do que é
próprio a si e, do outro distinto de si, volta a si-mesmo como um si maduro, que foi
reconhecido reflexivamente. [...] aquele que se proporciona uma ampliação e
maturação constante da personalidade. Esta semelhança pode ser vista quando
Ricœur assinala que a consciência não é nosso ponto de partida, mas de chegada
(GARRIDO, 2002, p. 129).

Segundo Garrido, em Avgvstinvs o único dado objetivável seria o corpo senciente,
tal que, a alteridade implícita em Soliloquiorvm imporia à sua consciência, refletida no plano
presentativo-representativo, o recobrar desse si e de seu existir, ao plasmar juízos de valor,
sobretudo em suas diferenças, conquanto institutos de um mesmo espaço físico-temporal.
Soliloquiorvm desvelou, afinal, o caso de que Avgvstinvs ao se descobrir ignoto
para si-mesmo, não o era para o outro de si. O Rector antecipou a Intuição do Invariante437
husserliana, e a apresentou em um tríptico438: morte, alma e Verdade; elementos

436

Pois tenho para mim que te causaria grande tristeza imaginar que a morte humana acabaria com a alma, e
assim reduzisse ao esquecimento todas as cousas, incluso essa verdade que temos investigado. Não se tem ideia
do quanto seria terrível este mal. Porque o que seria a vida eterna se a morte acabasse com a alma. Imagine o
exemplo de morte de um recém-nascido ou até mesmo na vida intrauterina, ali também há uma vida. Seja bem
vivificada; Deus assistirá e já ensina com experiência àqueles que investigam a verdade e, concluem que após
a morte corporal haverá um beatíssimo repouso e sem dúvida a posse absoluta da Verdade. Que se cumpra
nossa esperança!
437
O homem forma uma multiplicidade de variações daquilo que lhe é dado e enquanto mantém a
multiplicidade, dirige sua atenção àquilo que permanece imutável, a essência que subsiste idêntica
continuamente e, que Husserl chamou de "o Invariante".
438
Um tríptico é geralmente um conjunto de três pinturas unidas por uma moldura tríplice (dando o aspecto de
serem uma obra), ou somente três pinturas juntas formando uma única imagem.
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apresentados no último capítulo de Soliloquiorvm, que mais representam sua preocupação
com a vida post-mortem.
Segundo Teixeira (2004) a identidade ricœuriana se afirma onde o ser é e não pode
não ser, portanto o ser exclui, enquanto ser, a compossibilidade439 de seu contrincante, tal
que o ser e o não ser apele para a existência de um puro ser subsistente, uno e idêntico:
A concepção da identidade e, por conseguinte, da ipseidade depende
intrinsecamente da noção que se tiver de ser, da ontologia em questão. De um lado
identidade real de todas as cousas, encontrada no trabalho de Parmênides, Spinoza,
Schelling, e de outro, as filosofias que salvaguardam identidade e diferença, a
unidade e a multiplicidade, que admitem a realidade de uma única natureza
específica nos indivíduos singulares, onde a unidade específica ou genérica não
passa de uma unidade conceitual, embora com base na realidade. Este segundo caso
é o mais favorável a uma ontologia do indivíduo e da ipseidade, a unidade de algo
comum a diversas substâncias não é propriamente da ordem da identidade
(TEIXEIRA, 2004, p. 19).

Teixeira (2004) entende que a ipseidade/alteridade de Ricœur tem um sentido
adstrito, pois Ricœur ao se desobrigar da ontologia da substância, optou pela identidade
pessoal que, ao não ser uma cousa, jamais poderia ser substância. Para Teixeira, na alteridade
o homem é expressão de si, porque na medida em que se altera em face de experiências ou
conhecimentos apreendidos, concomitante constitui e atualiza o outro de si. De outro lado,
Ricœur partiu da identidade pessoal em Soi-même comme un Autre (1990), para em Temps
et Récit (1984), imbricar a identidade narrativa como constituição do si:
O frágil rebento oriundo da união entre a história e da ficção é a atribuição a um
indivíduo ou a uma comunidade de uma identidade específica que podemos chamar
de identidade narrativa. O termo “identidade” é aqui tomado no sentido de uma
categoria prática. Responder à questão “quem?”, como o dissera Hannah Arendt, é
contar a história de uma vida. A história narrada diz o quem da acção. A identidade
do quem é, portanto, apenas uma identidade narrativa. Sem o auxílio da narração,
a problemática da identidade pessoal está, com efeito, fadada a uma antinomia sem
solução (RICŒUR, 1997, p. 424).

Assim, nesta pesquisa, de um lado pulsa a ipseidade/alteridade de Ricœur, que
abdica da pretensão de autossuficiência do conhecimento de si e, de outro, a obra
Solioquorum de um Avgvstinvs, que não substantivou o pronome si; influenciado por Pavlvs,

439

Conceito filosófico desenvolvido por Leibniz; completamente individual (uma pessoa, por exemplo) é
caracterizada por todas as suas propriedades, e estas determinam suas relações com outros indivíduos. A
existência de um indivíduo pode contradizer a existência de outro. Um mundo possível é composto por
indivíduos que são compossíveis — ou seja, indivíduos que podem existir juntos. Um mundo entre eles é
percebido como mundo real e este é o mais perfeito de todos.
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talvez o ensejasse ao declinar das sensações da carne: « Scimus enim quod lex spiritalis est
ego autem carnalis sum venundatus sub peccato »440 (m.t.) (Rm: 7.14).
Em Ricœur (1990), não existe um ipseísmo puro; a ipseidade surge na alteridade,
porque o homem compreende e media a si-mesmo na ambiência de sua vivência, o que faz a
identidade ter várias faces. A filosofia da consciência intencional de Ricœur aponta para
Soliloquiorvm ao situar a alteridade como constitutiva da ipseidade, como forma de
identidade que indica a unidade; uno na medida em que lhe pertencem dois aspectos:
“indiviso intrinsecamente e distinto de qualquer outro” (TEIXEIRA, 2004, p. 18).
Para Avgvstinvs, o conhecimento de si-mesmo depara o Deus que habita o homem
interior, o que impõe conhecer a um para identificar o outro, confrontar a afirmação de si e
seu reverso, na denegação de si, para só então se achar na Verdade suprema; assim
Avgvstinvs se ajuíza ao descobrir de si in conspectu Dei. De tal forma, do Soliloquiorvm
alude questionar: que tipo de conhecimento é esse que Avgvstinvs suscita, a partir do
reconhecimento da presença de Deus em seu íntimo? Qual seu propósito ao buscar a simesmo? Por que Soliloquiorvm se apresenta como o caminho que permite o acesso à
Verdade? Que tipo de verdade é essa que se apresenta? De que forma ela se dá? Essa Verdade
é capaz de transformar Avgvstinvs em seu próprio ser enquanto um sujeito? É um acto que
leva a autotranscendência? Seria o conhecimento de Deus que levaria o homem ao
conhecimento de si, ou é o conhecimento de si que levaria ao conhecimento de Deus? Seria
o sentido de imanência a intervir na creação e responsável pelo desejo de transcensão do
homem, rumo à alteridade de si? Estas são questões-chaves de Soliloquiorvm, onde o próprio
personagem se vê como causa de dispersão em face de tentações, quando evidencia seu
desejo de busca pela unidade invariante, ressaltada em sua alteridade que lhe confronta.
Eco (1991) cita que Avgvstinvs, na esteira dos estoicos, chamou de dictio ao verbum
vocis que não só foris sonat, mas que é correlato ao verbum mentis; conforme texto bíblico:
« Deo est qui et idoneos nos fecit ministros novi testamenti non litterae sed Spiritus littera
enim occidit Spiritus autem vivificat »441 (m.t.) (II Co: 3.6).
Segundo Verbeke (1990) procurar a Deus pressupõe d`Ele ter um conhecimento
prévio, no que se depreende o conhecimento transcendental kantiano. Portanto, entender Ele
através de Avgvstinvs significaria encontrar aquilo que o rector qualifica como notitia, onde
440

Sabemos, de fato, que a Lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado
Ele (Deus) é que nos fez aptos para sermos ministros da nova aliança, não a da letra e sim a do espírito,
porque a letra (interpretação literal) mata, mas o Espírito (interpretação alegórica) vivifica.
441
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o terminus a quo442 se opõe ao cogitatio; o primeiro vocábulo designaria um conhecimento
implícito e latente como condição indispensável ao conhecimento explícito e, o último
indicaria a informação motivada por um pensamento presente. Ricœur (1978) corrobora
Verbeke e, também se faz kantiano ao postular uma condição de dedução transcendental à
noção de pessoa, ao admitir que se não tivéssemos um esquema de pensamento a priori,
nada se poderia inferir a não ser empíricas descrições.
Ricœur (1978) propõe uma especificidade à linguagem religiosa, que a elucide a
partir de um ponto de vista particular da teoria da interpretação, a hermenêutica teológica,
que faz ser possível reconhecer a fé religiosa ou a experiência religiosa. Ricœur pressupõe
uma hermenêutica religiosa distinguível da análise linguística, posto à exigência de que o
conteúdo de significação da fé em um discurso religioso deva ser em cada ensejo, mensurado
de acordo com a acepção que lhe é própria. É deste sentido que cumpre a fenomenologia à
eclosão de Soliloquiorvm em acto; partir da análise dos objetivos semânticos do discurso
avgvstiniano e, acrescer-lhe interposições hodiernas da alteridade ricœuriana, para
reinterpretá-lo criticamente.
Ricœur (2008) ao tratar da linguagem religiosa, parte da ideia de que este discurso
não carece de sentido objetivo como no ordinário, científico ou poético, dado seja ele sensato
e possuir sentidos, ao menos para a comunidade de fé ou a um auditório aleo. Para Ricœur,
esta é a primeira forma do agente se dizer e se reconhecer:
Falar é o primeiro análogo na medida em que é no meio simbólico, portanto verbal,
que se determinam todas as outras modalidades do agir: a filosofia da acção é, na
sua fase analítica, uma semântica das frases de acção e na sua fase reflexiva, uma
investigação sobre as formas de o agente se dizer e se reconhecer verbalmente autor
dos seus próprios actos (RICŒUR, 1997, p. 20).

Para Gilson uma única questão abeira à Verdade:
Je doute et je sais que je doute; donc je connais certainement au moins une vérité,
puisque je ne puis douter que je doute; et si j´en suis certain, purquoi le suis-je, sinon
parce qu´il existe une première vérité, qui illumine tout homme venant en ce monde.
Si je doute, je suis; si donc il est vrai que je doute, Dieu est; l´évidence de l`existence
de la pensée implique l`évidence de l`existence de Dieu443 (m.t.) (GILSON, 2003,
p. 21).

Em Avgvstinvs o conhecimento das palavras precederia aos signos exteriorizados:

442

Termo do qual, a partir de...
Duvido e sei que duvido, portanto saberei ao menos uma verdade primeira, aquela que ilumina todo homem
que veio a este mundo. Se eu duvido, existo; logo, se é verdade que eu duvido, Deus existe; a evidência da
existência do pensamento implica necessariamente a evidência da existência de Deus.
443
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Iam nunc exempla considera. Illa haeretica distinctio: In principio erat Verbum, et
Verbum erat in Deum, et Deus erat, ut alius sit sensus: Verbum hocrierat in principio
in Deum, non vult Deum Verbum confiteri. Sed hoc fidei refellendum [...]: Et Deus
erat Verbum, deinde subiungamus: Hoc erat in principio in Deum444 (m.t.) (DCn,
líber IV – II.3).

Em Ricœur a verdade inclui a própria manifestação e, se deste ponto se proceder a
um retorno à Patrística, temos que Deus, eternidade e infinito, seriam cavos se não surgisse
a proeminente figura de Avrelivs Avgvstinvs, que a Ele deu a conotação de teofania445. Em
Avgvstinvs, a linguagem falada (dicibilis) se baseia em sons (sona) e, em um sistema de
signos da palavra (verbum); o significante (sonus) percute na audição, enquanto o
significatio só poderá ser acessado se dele existir um conhecimento a priori:
Num colorem corpus dicimus an non potius quandam corporis qualitatem? [...] Cur
ergo et hic digito demonstrari potest? An addis corporibus etiam corporum
qualitates, ut nihilo minus etiam istae, cum praesentes sunt, doceri sine verbis
possint?446 (m.t.) (DMt, Libri I – III 4.6).

Avgvstinvs apresenta sua proposição semiótica, que estende à concepção de
linguagem, inclusa as que se dão através dos signos responsáveis pela comunicação das
ideias e dos juízos que fazemos em nosso mundo, exceto dos fenômenos naturais. As obras
de Avgvstinvs, típicas dos discursos exegéticos do prae-medioevo, se caracterizam pela
retórica simbólico-alegórica da Sagrada Escritura, que tinham como objetivo: « ut pateat, ut
placeat, ut moveat »447 (m.t.) (ROSA, 2007, p. 4).
O capítulo oito em De Magistro é dedicado à inferioridade do signo ante seu
significado e, indica um caminho para a interpretação que privilegie o significado contido
na palavra, e não à palavra propriamente enquanto designada por um nome, no que faz clara
a diferença entre significante e significado: « [...] ne ridiculus videar, qui non rerum ipsarum,
quae significantur, sed signorum consideratione tantam viam ingredi coeperim [...] »448
(m.t.) (DMt, Libri I – VIII.1).
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Agora consideremos os exemplos distinguidos na herética444: No princípio era a Palavra e, a palavra estava
em Deus, e era Deus, como os outros sentidos. Ao se afirmar a palavra estava no princípio em Deus; não se
pretende confessar a divindade da Palavra de Deus, mas daquela fé refutada [...]: E, era a Palavra de Deus,
depois a submetemos: Esta estava no princípio em Deus.
445
Aparição ou revelação da divindade; manifestação de Deus. Do grego theophanaia, palavra composta dos
vocábulos gregos: Théos, "Deus" e phanei, "aparecer"; termo teológico que serve para indicar qualquer
manifestação temporária e normalmente visível de Deus.
446
A cor é uma cousa material, ou poderia ser certa qualidade do corpo? Logo, por quais razões poder-se-ia
mostrar a cor com o dedo? Ao adicionar as qualidades aos materiais, sem alterá-los e elas presentes, poderíamos
ainda ensinar sem palavras?
447
Evidenciar, aprazer e despertar.
448
[...] temo parecer risível ao iniciar e empreender tão grande caminhada ao considerar apenas os signos, e
não as cousas mesmas por eles significadas.
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Avgvstinvs acedeu ao sentido quádruplo para a escritura ao seguir a divisão criada
por Cassianvs: o literal, sentido simples, histórico; o alegórico, sentido oculto, velado; o
moral (ou tropológico), ensinamento de carácter moral presente no texto e, o
Escatológico (ou anagógico), sentido que assinala o futuro:
[...] no sentido histórico (Jerusalém) será a cidade ou metrópole dos judeus;
no alegórico, a Ecclesiae Christvs; no anagógico449, a cidade celeste, que é a nossa
mãe, de acordo com a crença paulina; no sentido tropológico450, será a alma humana,
que vemos louvar ou repreender ao Senhor (CASSIANVS in Raguer, p. 158).

Avgvstinvs não fazia distinção entre signos e símbolos: « Ne te istuc moveat;
dicimus enim et signa universaliter omnia, quae significant aliquid, ubi etiam verba esse
invenimus. Dicimus item signa militaria, quae iam proprie signa nominantur, quo verba non
pertinent »451 (m.t.) (DMt, Libri I – IV.47).
Em De Magistro os sentidos envolvem a forma histórica, espiritual, filosófica,
mística, pedagógica, as quais requisitam interpretações mais abstrusas que os signos
unívocos. Para Raguer (1996), a quadriga, seria o método de interpretação da Sagrada
Escritura, o qual é creditado a Ioannes Cassianvs (360-435), monge da Cítia, atual Romênia,
considerado um dos Padres da Igreja: « Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis
quid agas, quo tendas anagogia »452 (m.t.) (CASSIANVS, in Raguer, 1996, p. 158).
Ricœur comenta que esta necessidade de interpretação é pertinente à hermenéia
peripatética de Aristóteles, que não se limitava à alegoria, mas a todo o discurso significante
que interpretasse a realidade na medida em que desta afirmasse algo (RICŒUR 1978, p. 8).
No diálogo que manteve com o amigo Evodivs, questionou-o: « Cur ergo plerumque
fumum solum videndo, ignem subter latere cognoscimus, quem non videmus? » 453 (m.t.)
(DQa Liber I – XXIV.45).
Em Doctrina Christiana, obra dedicada à hermenêutica teológica, Avgvstinvs
admite que um signo de fumaça faça imaginar o fogo, mas em si não identifica se este
ocorreu ou está ocorrendo. Entende a fumaça como um signo não mimetizado do fogo, por

449

Na teologia significa: êxtase místico, arrebatamento da alma na contemplação das cousas divinas.
Interpretação mística dos símbolos e alegorias das Escrituras e de outras obras de inspiração religiosa.
450
Diz-se de sentido não literal da palavra; figurado.
451
Que isto não te preocupe, por certo dizemos signos em geral a tudo que significa algo e, igualmente aí estão
as palavras. Dizemos o mesmo dos símbolos militares, mais próximos dos signos e não pertencente às palavras.
452
A letra ensina o que aconteceu; a alegoria o que deve crer; o sentido moral o que fazer; e, o sentido anagógico
a esperança que se deve ter
453
Por que, geralmente, ao ver somente a fumaça, entendemos que sob ela existirá o fogo que não vemos?
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apresentar características físicas muito diferentes, não obstante sua percepção criar respostas
apropriadas à interpretação de algo que não aparece. Avgvstinvs admite que a fumaça possa
imaginar o fogo, mas em si não identificaria se este ocorreu ou estaria a ocorrer. Entenderse-ia a fumaça como um signo não mimetizado do fogo, por apresentar características físicas
muito diferentes, não obstante o próprio noema454 indicasse respostas à interpretação de algo
que não apareceria. É claro em Doctrina Christiana, que Avgvstinvs admite em sentido lato
tudo o que refira princípios da doutrina christã; igualmente diáfano em acto é que
consideraria as alegorias figurativas como não passíveis de serem interpretadas literalmente,
porque implicaria diferir da constatação empírica, o que requer o estudo da dimensão
semiótica do contexto. Avgvstinvs expõe as diferenças entre signa naturalia e signa data:
Signorum igitur alia sunt naturalia, alia data. Naturalia sunt quae sine voluntate
atque ullo appetitu significandi praeter se aliquid aliud ex se cognosci faciunt, sicuti
est fumus significans ignem. Non enim volens significare id facit, sed rerum
expertarum animadversione et notatione cognoscitur ignem subesse, etiam si fumus
solus appareat. Sed et vestigium transeuntis animantis ad hoc genus pertinet; et
vultus irati seu tristis affectionem animi significat, etiam nulla eius voluntate qui aut
iratus aut tristis est; aut si quis alius motus animi vultu indice proditur, etiam nobis
non id agentibus ut prodatur. Sed de hoc toto genere nunc disserere non est
propositum. Quoniam tamen incidit in partitionem nostram, praeteriri omnino non
potuit, atque id hactenus notatum esse suffecerit455 (m.t.) (DCn, líber IV – 1.2).

Para provar a instabilidade das verdades exteriores, Avgvstinvs considerou que
palavras referenciariam significados interpretados e estes emitiriam informações passadas,
ao fazer uso doutras palavras; signos outros:
Quoniam de rebus cum scriberem, praemisi commonens ne quis in eis attenderet nisi
quod sunt, non etiam si quid aliud praeter se significant; vicissim de signis disserens
hoc dico, ne quis in eis attendat quod sunt, sed potius quod signa sunt, id est, quod
significant. Signum est enim res, praeter speciem quam ingerit sensibus, aliud
aliquid ex se faciens in cogitationem venire; sicut vestigio viso, transisse animal
cuius vestigium est, cogitamus; et fumo viso, ignem subesse cognoscimus; et voce
animantis audita, affectionem animi eius advertimus, et tuba sonante milites vel
progredi se vel regredi, et si quid aliud pugna postulat, oportere noverunt 456 (m.t.)
(DCn, líber IV – I.1).
Objecto de percepção – as cousas em si-mesmas.
Alguns signos são naturais e outros intencionais. Natural é aquele que sem intervenção da vontade humana
nem de sua intenção evidencia um correspondente significado, e por si-mesmo se faz conhecer, além de apontar
para outra cousa. A fumaça reclama o fogo, faz isto de fato não porque queira significar o fogo, mas pela noção
das cousas que já tenhamos experimentados, e deste modo sabemos que ali o fogo deve se esconder, onde se
percebe somente a fumaça. Igualmente, o vestígio do animal que passa por certo lugar aparece neste gênero de
signo (na imaginação). De tal modo o homem irado ou tétrico mesmo que ele não o queira, empalidece sua
figura e seu estado de ânimo, torna-se presa da ira ou da tristeza. Entretanto, poder-se-ia afirmar isto de qualquer
outro sentimento, uma vez que se manifestem em engramas do semblante, ainda que impeçamos que isso se
mostre; porém não é minha intenção tratar das categorias dos signos agora, embora na abordagem desta matéria
não se pudesse omiti-las completamente. Acredito que apenas mencioná-las nestas regras seja suficiente.
456
Ao escrever sobre estas cousas, primeiramente é bom advertir para estar atento e vê-las em si mesmas e não
em seu signo, nem ver qualquer objecto diverso de si. Não olhar aquilo que significam, sequer de forma
recíproca. Ao tratar dos signos digo que é preciso considerar não só o que são em si, mas, maiormente o fato
454

455
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Avgvstinvs tinha como iluminação as revelações de verdades inteligíveis, eternas,
imutáveis e universais; deste modo, definiu que nada aprendemos pelas palavras e que o
verdadeiro conhecimento só é encontrado no Mestre que habita o interior do homem.
George Steiner, na questão de signos convencionalizados, revive Avgvstinvs:
Pelo fato de todo o dizer humano consistir de signos arbitrariamente selecionados e
intensamente convencionados, o significado não pode ser totalmente separado da
forma da expressão. Mesmo os termos mais puramente ostensivos e aparentemente
neutros estão incrustados em peculiaridades linguísticas, num intrincado molde de
costumes sócios culturais. Não há qualquer superfície de transparência absoluta. O
ponto é o mesmo: as cinzas não são tradução do fogo (STEINER, 2005, p. 263).

A esta relação entre signos e linguagem, Ponty afirma:
A língua dispõe de certo número de sinais fundamentais, arbitrariamente ligados a
significações chaves; ela é capaz de recompor qualquer significação nova a partir
daquelas, conseqüentemente de dizê-las na mesma linguagem e, finalmente se
exprime porque reconduz todas as nossas experiências ao sistema de
correspondências iniciais entre tal sinal e tal significação de que nos apoderamos
aprendendo a língua, e que absolutamente evidentes, porque nenhum pensamento se
arrasta nas palavras, e nenhuma palavra no puro pensamento de alguma cousa (1974,
p. 21).

Ao longo do texto em De Magistro, não se encontra a palavra repraesento, enquanto
por vezes, ao tratar dos signos, surge indicare, uma peculariedade da semiótica avgvstiniana,
em que o signo potencializa a probabilidade de ser, conforme escreveu: « Verbum est
uniuscuiusque rei signum, quod ab audiente possit intellegi, loquente prolatum... Signum est
quod et se ipsvm sensui et praeter se aliquid animo ostendit »457 (m.t.) (DDl Libri I - V).
Para Steiner (2005), nas relações com o sagrado não há antinomias, porque a
Verdade não é contingente; ela pressupõe a si-mesma; como cita Jean Ladrière (1977), está
autoimplicada na própria interpretação, assim não carece, pois de comprovação para
conceber o discurso e nele atestar uma revelação com sua própria lógica. Igualmente se faz
o texto de Soliloquiorvm, permeado da presença de iluminação a si, dado não vermos a
verdade apenas por Deus, mas n`Ele. Em Avgvstinvs a verdade é a sapientia eterna, tal que
os entes finitos só se fazem inteligíveis na medida em que complementarem o Creador: «
Sed praecedis omnia praeterita celsitudine semper praesentis aeternitatis, et superas omnia
de serem signos, isto é, significam algo. De fato, o signo é algo que além da imagem que transmite ao sentido,
é sentido de si-mesmo, e faz vir à mente com sua presença alguma cousa diferente de si. Por exemplo, ao
olharmos rapidamente para uma pegada de um animal imaginamos com certeza que ele tenha por ali passado
há pouco tempo. Ao ver a fumaça sabemos que sob ela existe o fogo. Ao ouvir a voz de um ser animado nela
discernimos o seu estado de ânimo. Os soldados treinados para ouvir o soar da trombeta discernem se devem
avançar ou recuar, ou fazer outra manobra exigida em batalha.
457
Uma palavra é apenas um signo do que quer que seja uma cousa, a fim de que o ouvinte possa entender
aquilo que narra um locutor [...] um signo é aquilo que indica algo além de si mesmo à mente.
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futura, quia illa futura sunt, et cum uenerint, praeterita erunt; tu autem idem ipse es, et anni
tui non deficient »458 (m.t.) (DCf, Libri XI.13).
A esta especificidade Ricœur (1978) demanda ao interprete se conduzir à cultura
particular e, se locomover tal a encontrar significados, procurando-os na própria língua, o
que pressupõe uma busca intralingual a preceder à interlingual. Consideração semelhante se
encontra em Steiner:
Uma cousa é clara: cada acto de linguagem tem um determinante temporal.
Nenhuma forma semântica é atemporal. Quando usamos uma palavra, pomos a
ressoar, por assim dizer, sua inteira vida pregressa. Um texto está inserido num
tempo histórico específico; ele tem o que os linguistas chamam de uma estrutura
diacrônica. Ler de forma abrangente é restaurar tudo o que for possível em termos
das adjacências de valores e intenções em meio às quais a fala efetivamente ocorre.
Devem-se dominar o contexto espacial e temporal de um texto, as amarras que
prendem mesmo a mais idiossincrática das expressões poéticas ao idioma
circundante (STEINER, 2005, pp. 50-51).

Segundo o dicionário de filosofia de Régis Jolivet (1975), a palavra grega
hermenêutica, significaria interpretar a partir da crítica histórica e implicaria decifrar e
traduzir textos antigos. Para outro dicionário de mesma natureza, de Jacqueline Russ (1994),
é a ciência que tem por objecto a interpretação e tradução de textos sagrados, denominada,
por isso, hermenêutica teológica.
Schleiermacher, ao tratar da interpretação dentro da própria língua, afirma:
Aquela necessidade de traduzir também dentro da própria língua e dialeto, uma
necessidade momentânea do espírito, está, também em seu efeito, muito limitada
para necessitar de outro direcionamento que o dos sentimentos e, se fosse preciso
estabelecer regras, só poderia ser aquelas para as quais a pessoa obtivesse um efeito
puramente moral, para que o sentido ficasse aberto também para o menos
aparentado. Se nesse campo a compreensão na mesma língua já é difícil e implica
um correto e profundo mergulho no espírito da língua e na particularidade do autor,
quanto mais não será uma arte elevada, quando produções de uma língua estranha e
distante estiverem em jogo! (SCHLEIERMACHER, 2001, pp. 29, 39).

Para Bassnett (2003), a tradução não se restringe à transferência de sentidos de um
conjunto de signos linguísticos para outro, pois envolve um vasto conjunto de semioses
extralinguísticas determinadas por hábitos da língua, cuja estrutura indicaria uma realidade
distinta, posto que cada língua mapeie o mundo de forma singular.

458

[...] precede de todo o passado e dele se eleva à eternidade, sempre presente a dominar todo o futuro ainda
por vir e que ao chegar, passado tornar-se-á; Vós permaneceis sempre o mesmo e vossos anos não se
extinguirão.
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Ortega y Gasset afirma que a tradução não apenas substitui signos da língua de
partida pelos existentes na língua meta, mais retrata a simbologia de o tempo e o espaço da
origem da obra:
Porque si nos preguntamos cuál es la razón de que ciertos libros científicos sean más
fáciles de traducir caeremos pronto en la cuenta de que en ellos, el autor mismo ha
comenzado por traducirse de la lengua auténtica em que él vive, se mueve y es, a
una seudolengua formada por términos técnicos, por vocablos lingüísticamente
artificiosos que él mismo necesita definir en su libro. En suma, se traduce a sí mismo
de una lengua a una terminología (...). Una lengua es un sistema de signos verbales
merced al cual los individuos pueden entender-se sin previo acuerdo, al paso que
una terminología sólo es inteligible si previamente el que escribe lo habla y el que
lee lo escucha se han puesto individualmente de acuerdo sobre el significado de los
signos [...] Los hombres de otros tiempos habían menester de los antiguos en un
sentido pragmático. Necesitaban aprender de ellos muchas cosas para utilizarlas con
plena actualidade. Se comprende que entonces la traducción intentase modernizar el
texto antiguo, asimilarlo al presente. Pero nuestra conveniencia el la contraria.
Necesitamos de ellos precisamente en cuanto son disímiles de nosotros, y la
traducción debe subrayar su carácter exótico y distante, haciéndolo como tal
inteligible... Lo decisivo es que, al traducir, procuremos salir de nuestra lengua a las
ajenas y no al revés, que el lo que suele hacerse (ORTEGA Y GASSET, 1994, pp.
300, 307).

Na hermenêutica christã, Orígenes, Hieronymvs e Avgvstinvs se destacaram por
terem desenvolvido uma teoria geral de interpretação chamada alegórica e, específica para
as Escrituras, que busca um sentido oculto sob o visível; porque o texto não fala por si, é
obscuro e, ao necessitar ser lido e traduzido para uma linguagem intelegível, só será
compreendido na medida em que for explicada a questão sobre o qual foi construído.
Fletcher, ao associar a alegoria ao obscuro afirma: “Por causa do segredo, toda alegoria
maior permanece opaca à interpretação em algum nível de profundidade significativa, um
nível que contém o pensamento oculto, ou obscuro” (in Lages, 2002, p. 44).
A discussão sobre a hermenêutica teria surgido entre a escola de Antióquia, que se
atinha ao sentido histórico literal da narração, e a escola de Alexandria que procurava
entender o sentido espiritual, a partir da exposição simbólico-alegórica. Ante a dualidade
conceitual destas duas escolas, segundo Coreth (1973), Avgvstinvs teve realce na
hermenêutica christã por congregar esses dois modos de entendimento do texto, aplicandoos às visões alegóricas e obscuras da Sagrada Escritura.
Ricœur entende estes sentidos como estruturas ocultas:
(...) puesto que la traducción existe, es necesario que sea posible. Y si es posible es
porque, bajo la diversidad de las lenguas, existen estructuras ocultas que, o bien
llevan la huella de una lengua originaria perdida que es preciso reencontrar, o bien
consisten en códigos a priori, en estructuras universales o, como suele decirse,
trascendentales, que podríamos reconstruir (RICŒUR, 2005, p. 38).
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Nos séculos XVII e XVIII, a hermenêutica passou a designar a arte ou a doutrina
da boa compreensão e, no início do século XIX, ocorreu o que se chamou virada
hermenêutica, quando se tornou disciplina central da linguística. Esta virada deveu-se a
Friedrich Schleiermacher (1974), filósofo, teólogo protestante, que negou a historicidade dos
milagres e a autoridade literal da Sagrada Escritura. Schleiermacher definiu a hermenêutica
como a ciência do espírito no âmbito da filosofia e, como arte da compreensão. Para
Schleiermacher (2001), qualquer escrita é apenas um apontamento de uma tradução oral, e
esta oralidade se apresenta em dupla relação com a língua. Tanto é dominada pela língua que
fala, porque todo pensamento é um produto dela, já que não se poderia pensar, com total
certeza, nada que estivesse fora dos limites da língua, quanto todo aquele que pensa de
maneira livre e intelectualmente independente seja um formador da própria língua.
Em seus escritos sobre o Círculo Hermenêutico do conhecimento, fragmentos de
1805-10, expressa o meio no qual se move a compreensão para a aplicação metodológica da
hermenêutica: “Toda compreensão do individual é condicionada pela compreensão do todo”
(1974, p. 46).
Emerich Coreth, sobre o círculo hermenêutico afirma:
Toda compreensão apresenta uma estrutura circular, visto que é só dentro de uma
totalidade já dada de sentido, que uma cousa se manifesta como uma cousa, uma vez
que toda interpretação como elaboração da compreensão se move no campo da
compreensão prévia, pressupondo-a, portanto, como condições de sua possibilidade.
Toda interpretação para produzir compreensão, deve já ter compreendido o que se
vai interpretar. A existência como ser no mundo projeta o mundo qual o horizonte
de sua autocompreensão. Toda compreensão de uma cousa, de um acontecimento
ou de um estado de cousas em seu sentido exige como condição de sua possibilidade,
o todo de um contexto de sentido numa totalidade de conexões... (CORETH, 1973,
p. 23).

Schleiermacher dá uma dimensão maior ao tradutor que ao intérprete, porque para
este teórico, o primeiro necessita trazer para a tradução outras forças e habilidades e ter
conhecimento do autor e de sua língua de modo diferente do intérprete. O tradutor se
sobrepõe ao intérprete ao tratar de produções intelectuais e da ciência, às quais é necessária
uma combinação, de um lado o espírito da própria língua, a forma como ela se deu em seu
mundo e o matiz do estado da alma do autor, por outro, todo o resto que compõe o cenário
no qual a língua está inserida, porque o enunciador do discurso sempre está em dupla relação
com a língua e, seu discurso só será bem entendido se essa relação for bem compreendida
(SCHLEIERMACHER, 2001, p. 33).
Jean Ladrière, quanto ao círculo hermenêutico e o círculo metodológico, afirma:
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No círculo hermenêutico, o objecto só pode ser identificado através dos
instrumentos da compreensão fornecidos pelo sujeito, mas a maneira mesma como
o sujeito elabora estes instrumentos é determinada pelo conjunto de sua situação e,
esta constitui precisamente o objecto estudado que buscamos compreender [...] o
conhecimento que se adquire do objecto modificado, consequentemente modifica o
próprio sujeito que interpreta [...] este é um problema que se coloca porque o objecto
humano comporta inevitavelmente, um estado de consciência no sentido mais largo
do termo e, este é invisível, só atingido a custa de um esforço grande de
compreensão. Esta é a diferença entre o círculo hermenêutico e o círculo
metodológico das ciências empírico-formais, porque a hermenêutica comporta
sempre a autocompreensão, onde o sujeito deve se tornar consciente dos
pressupostos que ele faz atuar nas suas interpretações, como ainda deve descobrir
os critérios que lhe permitirão escolher princípios de interpretação adequados e, ser
capaz de explicar as razões da suposta validade destes critérios (LADRIÈRE, 1977,
p. 40).

Para Jean Ladrière (1977), a linguagem da revelação no campo da teologia não se
limita apenas a um enunciado, ante sua interpretação explora informações sobre um
determinado domínio que segundo a filosofia analítica seria a linguagem em seu locvs
natural, onde deva ser estudada e analisada:
A linguagem da revelação não é uma linguagem simplesmente enunciativa,
proporcionando informações sobre um determinado domínio da realidade; é uma
linguagem autoimplicativa. Deus se dirige ao homem em um acontecimento ou em
um acto, que o compromete face ao homem e que exprime seu si interior. E, a
linguagem que o homem utiliza quando se dirige a Deus é, igualmente, uma
linguagem autoimplicativa; o homem se compromete em face de Deus e exprime
sua atitude para com Deus. [...] existem proposições que são formuladas no modo
indicativo, assemelhando-se, assim, a enunciados de fato, a constatos, e que, no
entanto, não são enunciados suscetíveis de serem verdadeiros ou falsos. Estas
proposições não podem ser submetidas a um processo de verificação, não podem ser
direta ou indiretamente nem refutadas nem confirmadas. Não tem a mesma natureza
dos enunciados científicos e não obstante, elas têm um sentido bem definido
(LADRIÈRE, 1977, pp. 88, 92).

O caminho desta linguagem não vai da palavra ao significado, mas parte de um
significado aceito e instituído, para analisar a palavra e seu contexto. Ladrière entende que
a linguagem religiosa aproximar-se-ia do sentido implicado, por não tomar os signos e
imagens como dotados de poderes, mas como formas de entendimento convencionadas; um
truísmo discursivo característico maiormente da Vulgata Versio, em que a verdade do
discurso está implicada em si, sob um contexto histórico e literário, que exige para o seu
entendimento uma interpretação pelo método hermenêutico analítico, determinado a cada
contexto, o que não significaria partir de uma matriz préconceituada, para a análise da
obscuridade suscitada no texto. Na auto-implicação, os conteúdos não são apenas recebidos
pela consciência, mas mediados por esta e representados simbolicamente, porque a tradução
hermenêutica alegórica não trata de signos lógicos; como é possível conferir no texto da
Sagrada Escritura que sugere a transformação do filho de Deus em absolutamente humano e
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terreno: « [...] et Verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius gloriam
quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis »459 (m.t.) (Jo: 1-14).
Ladrière, nos casos em que o corpus esteja distante no tempo, requisita ao tradutor
interpretar significados, recomendando à intervenção hermenêutica:
Todo processo interpretativo busca pôr em evidência uma significação não
imediatamente aparente. A significação é uma relação entre um signo e uma
entidade pertencente ao mundo real ou ao ideal (indivíduo, classe, propriedade ou
relação). As ciências hermenêuticas visam à realidade humana, enquanto
apreensível nos traços por ela deixados na natureza, isto é, nas acções efetivamente
registradas e, nas obras, nas quais se atesta a presença de significações, o método
hermenêutico deve intervir (LADRIÈRE, 1977, p. 20).

Ladrière, estudioso da exegese, apoiou-se na tese de Donald D. Evans460 para
acrescentar esta nova dimensão à visão de interpretação da exegese:
[...] a linguagem ligada à teologia, constante de qualquer diálogo no âmbito do
Christianismo se caracteriza por expressões self involvement, por serem parte
integrante do acto e, ao dar a este acto a sua figura própria que o diferencia de outras
formas de compromisso (LADRIÈRE, 1977, p. 92).

Segundo H. Haag (1966), a exegese alegórica é a hermenêutica em acto, que
mediante uma transposição simbólica da significação das palavras, procura na Sagrada
Escritura outros sentidos além do literal, o que leva à conclusão de que a tradução exegética
seja o próprio método exegético. Quanto a essa especificidade Cassirer afirma:
La actividad subjetiva forma en el pensamiento un objecto. Pues ninguna clase de
representación puede ser tratada como una simple contemplación de um objecto
preexistente. Es necesario que la actividad de los sentidos se una sintéticamente al
acto interno del espíritu. La representación resulta de esta unión (CASSIRER,
1956, p. 28).

Há de se considerar que a linguagem e o pensamento em Avgvstinvs estariam tão
íntima e reciprocamente ligados, que ao se referir a uma, estariamos, necessariamente nos
referindo ao outro. Por conseguinte, a busca hermenêutica do sentido no pensamento
avgvstiniano, deve entender o implícito no indizível de Avgvstinvs.
Schleiermacher afirma ser necessário visar o pensar e o sentir particular do autor ao
levar-lhe o leitor:

459

[...] o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que um Filho único recebe do
seu Pai, cheio de graça e de verdade.
460
EVANS, Donald D. - The logic of self-involvement. A philosophical study of everyday language with
special reference to the Christian use of language about God as creator. London, SCM Press Ltd., 1963, p.
293) (in Ladriere, 1977, p.109).
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[...] seu leitor deve sempre ter presente que o autor viveu num outro mundo e
escreveu numa outra língua. Ele (tradutor) só é instruído para a difícil arte de suprir
o conhecimento deste mundo estranho da forma mais curta e mais útil, para deixar
transparecer em todo o lugar a maior leveza e naturalidade do original... A
apreciação mais autêntica possível de obras estrangeiras pode ser atingida, por um
método que quer inspirar completamente na obra traduzida, o espírito de uma língua
estranha. (SCHLEIMACHER, 2001, p. 79).

Coreth (1973) propõe ao interprete o exame da dimensão de sua compreensão,
ciente das incompreensões resultantes por ser, também ele, objecto da história; sujeitos da
história e, recomenda que, ao interpretar, se aprofunde na vida do autor, em suas intenções,
em seu mundo de ideias e representações, transformando-se nele o mais perfeitamente
possível, apropriando-se da história, das circunstâncias concretas de sua vida, de suas
intenções, de sua forma de pensamento e de seus modos de expressão, procurando
compreendê-lo melhor do que talvez ele tenha compreendido a si próprio. À teoria de Coreth
poder-se-á acrescer Ricœur (1993), que postula uma hermenêutica não aliada apenas a esfera
de pertença recíproca entre a subjetividade e a tradição em que a obra se insere, mas que,
igualmente afira a expressão e testemunhe a acção criadora humana.
Avgvstinvs foi um fiel sequaz do signo como inferior à cousa significada, porque
os signos são apreendidos da realidade vivida de forma imediata, enquanto seus significados
transcenderiam a mera experiência e apontariam além:
Data vero signa sunt quae sibi quaeque viventia invicem dant ad demonstrandos
quantum possunt motus animi sui, vel sensa aut intellecta quaelibet. Nec ulla causa
est nobis significandi, id est signi dandi, nisi ad depromendum et traiciendum in
alterius animum id quod animo gerit is qui signum dat. Horum igitur signorum
genus, quantum ad homines attinet, considerare atque tractare statuimus, quia et
signa divinitus data quae in Scripturis sanctis continentur, per homines nobis
indicata sunt qui ea conscripserunt. Habent etiam bestiae quaedam inter se signa,
quibus produnt appetitum animi sui. Nam et gallus gallinaceus reperto cibo dat
signum vocis gallinae ut accurrat, et columbus gemitu columbam vocat vel ab ea
vicissim vocatur, et multa huiusmodi animadverti solent. Quae utrum, sicut vultus
aut dolentis clamor, sine voluntate significandi sequantur motum animi an vere ad
significandum dentur, alia quaestio est, et ad rem quae agitur non pertinet. Quam
partem ab hoc opere tamquam non necessariam removemus. Verbum est
uniuscuiusque rei signum, quod ab audiente possit intellegi, loquente prolatum...
Signum est quod et se ipsvm sensui et praeter se aliquid animo ostendit461 (m.t.)
(DCn, Liber IV - 2.3).
461

Os signos convencionais são os signos que mutuamente trocam os viventes entre si para manifestar, na
medida do possível as moções da alma, como as sensações e os pensamentos. Nenhum outro motivo existiria
para significar, emitir sinais senão aquilo para manifestar ou transmitir o estado de ânimo a outro, um algo que
se passa no espírito e que se mostra em signo. Temos estabelecido considerar e alocar esta categoria de signos
enquanto se refira a homens, pois que os signos dados por Deus contido na Sagrada Escritura estão firmemente
manifestados e para nós transmite aquilo que os homens escreveram. Os animais, na verdade tem signos como
sinais, e igualmente comunicam os desejos de seu espírito. Além disso, encontramos o galo que pelo bico,
comunica um sinal às galinhas para que venham a ele. Da mesma forma o pombo com seu arrulho chama a
pomba, ou é por ela chamado. Acostumamos a perceber vários fatos deste gênero, como a fisionomia que com
sua expressão ou o grito de dor demonstram uma manifestação do espírito sem intenção de significar algo, ou
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Em De Magistro, ao propor que as palavras em si fossem meros signos, não
significantes, Avgvstinvs fundamentou uma concepção de interpretação que primeiro
buscava o sentido literal, depois o sentido dos sintagmas que revelariam a intercontextualidade com a doutrina, para só depois associar o princípio platônico que envolveria
o paradigma das ideias eternas, na forma como cita André Alphons Lefevere:
O paradigma da tradução no Ocidente teria sido estabelecido, não tanto por
Hieronymvs, mas por Avgvstinvs, que aconselhava tomar por sentido figurado o
sentido literal de passagens bíblicas, que poderiam ser interpretadas em desacordo
com a ideologia do Christianismo e, dentro desse espírito reescrevê-las [...]
(LEFEVERE in Lages, 2002, p. 76).

Hannah Arendt indicou um caminho para interpretar Avgvstinvs:
[...] entendemos por interpretar, tornar explícito aquilo que Avgvstinvs apenas diz
implicitamente, mostrando por esta explicação como, num mesmo contexto,
diferentes pontos de vista se juntam e interagem. Esta pesquisa é de parte a parte
uma análise que procura penetrar nas profundezas que Avgvstinvs já não deixa
aparecer claramente. A análise pretende mostrar como estes pontos de vista
fundamentais redefinem e chegam mesmo a desviar cada enunciado num contexto
que já não é explicitamente transparente (ARENDT, 2000, p. 9).

Ao se referir às cousas sensíveis, Avgvstinvs reporta em sua teoria semiótica à
escravidão da alma pelos signos: « [...] Ea demum est miserabilis animae servitus, signa pro
rebus accipere, et supra creaturam corpoream oculum mentis ad hauriendum aeternum lumen
levare non posse »462 (m.t.) (DCn, Liber IV – III.5.9).
Para Avgvstinvs, a intencionalidade do signo é específica dos seres racionais, a fim
de estabelecerem relações convencionadas de ordem pessoal ou coletiva, ao passo que a
naturalidade aponta para o interior da mente do emissor, constituindo-se em sinais para os
seres irracionais e em signos para os racionais. Avgvstinvs admite que alguns signos
existirem per si; não nasceram e não perecerão, tanto como não sofrerão acréscimos ou
reduções.
Gillo Dorfles (1992), apoiado no Ensaio sobre o Homem de Cassirer faz uso da
apreensão senciente, ao admitir que se possa notar nos animais uma resposta a sinais, mas
jamais a símbolos, porque somente os homens detêm a particularidade de construir e reagir
a estes. Segundo Dorfles, os homens estão a tal ponto envolvidos por formas linguísticas que

se o fazem para na verdade significar qualquer outra cousa. Esta seria uma questão que não entraria na matéria
que estamos a tratar agora, por isso esta parte do argumento não permeia a obra presente como uma cousa
necessária.
462
Por esse lugar, finalmente, a alma é uma miserável escrava, ao tomar os signos pelas cousas mesmas, por
não poder o olho do intelecto altear à natureza corpórea para sentir a luz eterna.
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expressam símbolos místicos, ritos religiosos e outros que não são mais capazes de ver ou
conhecer o mundo, senão por interposição desta relação semiótica:
Logo, em vez de definir o homem como animal rationale, deveríamos tê-lo como
Animal Symbolicum. Ao fazê-lo, podemos designar sua diferença específica e
entender o novo caminho aberto para o homem no caminho para a civilização
(CASSIRER, in Dorfles 1992, p. 24).

Avgvstinvs já antecipara a Dorfles:
Quid? hoc nonne concedis, scientiam non esse, nisi cum res aliqua firma ratione
percepta et cognita est? [...] Non igitur scientia cadit in bestiam. Cum autem non
latet aliquid, utique scitur; non igitur sentiunt bestiae, si omnis sensus est cum passio
corporis per seipsam non latet animam: sentiunt autem, ut Pavlvs ante concessum
est: quid ergo dubitamus illa definitionem improbare, quae omnem sensum
circumplecti minime potuit, siquidem bestiarum sensus exclusus est? 463 (DQa,
Liber I - 26.49).

Os signo-símbolos entendidos por Avgvstinvs apontam para a forma como os
interiorizamos e compartilhamos em convenções, enquanto para Tzvetan Todorov os signos
são imotivados e os símbolos são motivados (in Fidalgo, 1999, p. 35):
[...] as palavras são, em sua imensa maioria, signos; a relação que une a cruz a
religião christã, o erguer do chapéu à saudação, o preto ao luto é, ao contrário, é
simbólica. Definições e exemplos semelhantes se encontram tanto em linguística
quanto em etnologia, tanto em estudos literários quanto em psicologia, tanto em
filosofia quanto em teologia, pois todas essas disciplinas necessitam do símbolo e
do signo... Porém, não é possível saber que a cruz significa a religião christã sem
saber a história da cruz (TODOROV, 1977, p. 7).

Ao longo de De Magistro não aparece o vocábulo repraesento, enquanto por vezes,
ao tratar dos signos, surge indicare, uma peculiaridade da semiótica avgvstiniana, em que o
signo potencializa a probabilidade de ser: « Verbum est uniuscuiusque rei signum, quod ab
audiente possit intellegi, loquente prolatum... Signum est quod et se ipsvm sensui et praeter
se aliquid animo ostendit »464 (m.t.) (DDl, Libri I - V).
Este enfoque em De Magistro evidencia e coloca a essência do aprender e seus
problemas na própria existência sob os signos que se mostram e que não se revelam por uma
linguagem tout cour enunciativa ou relacional. Panofsky a esse respeito afirma:

463

E como voce concede que não exista conhecimento, a não ser nas cousas que percebemos e conhecemos
com a firmeza da razão? ...Portanto, o conhecimento sucumbe nos animais! Por outro lado, quando ela não está
oculta, em qualquer caso refere conhecimento. Logo, os animais não seriam capazes dela, pois a sensação
permitida ao corpo por si mesma não se oculta na alma; eles sentem como já foi concedido antes. Agora, digame onde estaria a dúvida daquela definição não menos falsa que nos assolou, acerca de que não existem sentidos
nos animais?
464
Uma palavra é apenas um signo do que seja uma cousa, a fim de que o ouvinte possa entender aquilo que
narra um locutor. [...] um signo é aquilo que indica algo além de si-mesmo à mente.

257
O homem é, na verdade, o único animal que deixa registros atrás de si, pois é o único
animal cujos produtos chamam à mente uma idéia que se distingue da existência
material destes. Outros animais empregam signos e ideiam estruturas, mas usam
signos sem perceber a relação da significação e ideiam estruturas sem perceber a
relação da construção. Perceber a relação da significação é separar a idéia do
conceito a ser expresso dos meios de expressão. E, perceber a relação de construção
é separar a idéia da função a ser cumprida dos meios de cumpri-la. (Panofsky, 2004,
p. 23)

É importante não associar esta referência menor à palavra quanto à própria língua
que, pelo contrário, Avgvstinvs a tinha em suma conta; recomendava não dizer isto é branco,
mas compreendo que é branco:
Ego tamen fallor, si assentiar, ait quispiam. Noli plus assentiri, quam ut ita tibi
apparere persuadeas; et nulla deceptio est. Non enim video, quomodo refellat
Academicus eum qui dicit: Hoc mihi candidum videri scio; hoc auditum meum
delectari scio; hoc mihi iucunde olere scio; hoc mihi sapere dulciter scio 465 (m.t.)
(CAc, Liber III – 11.26).

A respeito dessa diferença Cassirer comenta:
En los animales sobre todo, el mundo de la representación ignora todavía la
transformación de las impresiones en representaciones objetivas y el principio de la
constancia y de la identidad del objecto que desempeña un papel determinante y
decisivo en nuestra aprehensión de la realidad. [...] diferente para los hombres donde
se caracteriza ese mundo de la representación de un modo de aprehensión difusa, un
conjunto de cualidades de complejos, que caracterizan la región de la percepción
específicamente humana. [...] el vivir y actuar en esse espacio de ningún modo
equivale a intuirlo sensiblemente; el animal es incapaz de oponerse a él
objetivamente y representárselo como un todo unificado de una determinada
estructura (CASSIRER, 1956, p. 24).

Para Cassirer (1956), os signos naturais indicam conhecimento potencial, não
obstante significarem involuntariamente, enquanto os signos intencionais nascem da
experiência volitiva do homem. Avgvstinvs já acrescera essa nova dimensão à hermenêutica,
ao entender que ela adviesse da gênese, verbum intimum:
Quid? hoc nonne concedis, scientiam non esse, nisi cum res aliqua firma ratione
percepta et cognita est? [...] Non igitur scientia cadit in bestiam. Cum autem non
latet aliquid, utique scitur; non igitur sentiunt bestiae, si omnis sensus est cum passio
corporis per seipsam non latet animam: sentiunt autem, ut Pavlvs ante concessum
est: quid ergo dubitamus illa definitionem improbare, quae omnem sensum
circumplecti minime potuit, siquidem bestiarum sensus exclusus est?466 (m.t.) (DQa,
Libri I – 26.49).
465

Ainda que me engane se afirmar algo pelos sentidos, os sentidos enquanto em si não se mostram de pequeno
valor a persuasão e, não se constituem em engano. Certamente tenho a compreensão que de nenhum modo o
Acadêmico refutará aquele que diz: Por isso, vejo que a mim parece branco; por isso entendo que minha
compreensão foi seduzida e, que me agrada aquilo que é evidente e não pode ser negado; por isso me agrada
conhecer [...].
466
E como concederias não existir conhecimento, a não ser nas cousas que percebemos e conhecemos com a
firmeza da razão? Portanto, o conhecimento sucumbe nos animais! Por outro lado, quando ela não está oculta,
em qualquer caso é conhecimento. Logo, os animais não seriam capazes de sensação, pois a sensação permitida
ao corpo por si mesma não se oculta da alma: E eles sentem como já foi concedido antes. Agora, diga-me onde
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Avgvstinvs preocupado com a mensagem christã, quando necessário prescindia do
sermo eruditus em sua sabedoria elitária e abandonava a Concinnitas467; utilizava o sermo
humilis, a língua púnica do baixo-latim ou cartaginesa de Tagaste, sua cidade natal, como o
fez em De Catechizandis Rudibus, obra dedicada à instrução de christãos iletrados: « Diu te
tamen arbitratus sum nescire, quid tibi dictum sit, cum ego nescirem, quid dixeris; nam si te
bene audissem, nequaquam mihi videretur absurdum pietatem et misericordiam uno
vocabulo Punice nominari »468 (m.t.) (DMt, Libri I – 13).
Para Avgvstinvs, a intencionalidade do signo seria específica dos seres racionais; os
animais comandam suas ações, no entanto nestes o signum reflete meros sinais naturais,
destituídos da intenção de significação, enquanto os signos humanos intencionais têm em si
a ideia do significado, porque transcendem a sua natureza orgânica:
Contra ignota signa propria magnum remedium est linguarum cognitio [...]. Homo
timens Deum, voluntatem eius in Scripturis sanctis diligenter inquirit. Et ne amet
certamina, pietate mansuetus; praemunitus etiam scientia linguarum, ne in verbis
locutionibusque ignotis haereat, praemunitus etiam cognitione quarumdam rerum
necessariarum, ne vim naturamve earum quae propter similitudinem adhibentur,
ignoret; adiuvante etiam codicum veritate, quam sollers emendationis diligentia
procuravit; veniat ita instructus ad ambigua Scripturarum discutienda atque
solvenda469 (m.t.) (DCn, Liber III - 1.1 e II - 11.16).

Para Eco, Avgvstinvs sabia que a Sagrada Escritura não falava só in verbis, mas
também in factis, como descreveu em De Doctrina Christiana III - 5.9, uma allegoria
historiae; e em De Vera Religione 50.99, uma allegoria sermoni (ECO, 1989, p. 52).
Eco (1989) ao tratar do símbolo e da alegoria na Medioevo, escreve:
[...] o pelicano alimenta os filhos com pedaços de carne do próprio peito que dilacera
com o bico e, assim se torna símbolo de Christo que dá o próprio sangue pela
humanidade e a própria carne como alimento eucarístico. [...] devemos pressintir o
sentido figurado da Escritura quando, ainda que diga cousas que literalmente façam
sentido, ao mesmo tempo, esteja a contradizer a verdade da fé ou dos bons costumes
(ECO, 1989, pp. 74, 75).

estaria a dúvida daquela definição não menos falsa que nos assolou, acerca de que não existem sentidos nos
animais?
467
Em retórica, era um estilo elegante, de longo período e complexo, com muitos efeitos e, ao mesmo tempo
equilibrado e harmonioso, com as correspondências paralelamente simétricas.
468
Deixo de lado que muitas palavras possam não ser adequadamente ouvidas, sobre elas muito discutimos
como há pouco, quando disse misericórdia e usou uma palavra punica; afirmou tê-la ouvido daqueles que bem
conhece a língua, com o significado de piedade.
469
Contra a ignorância dos próprios signos, o grande remédio é o conhecimento das línguas [...]. O homem
temente a Deus, de boa vontade procura-o diligentemente na Sagrada Escritura. Deste modo, amansado pela
piedade, e não atraído por disputas vãs, munido do conhecimento das línguas e não apegado a palavras e
locuções desconhecidas, protegido pelo conhecimento de cousas outras necessárias, sem ignorar a força da
natureza das cousas que apresentam semelhanças; colabora para a verdade dos códigos, e diligentemente as
corrige na busca do melhor, para que igualmente instruído venha a discutir e resolver as passagens ambíguas
da Sagrada Escritura.
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Eco comenta o signo e a semiótica em Avgvstinvs:
[...] ele é o primeiro autor que, com base em uma cultura estóica bem absorvida,
funda uma teoria do signo (em muitos aspectos, afim com Saussure, ainda que com
uma antecipação considerável). Em outras palavras, Avgvstinvs é o primeiro que se
pode mover com desenvoltura entre signos que são palavras e cousas que podem
agir como signos, porque ele sabe e afirma com energia que: O signo é certamente
toda cousa que além de sua aparência oferece para alguém outro sentido de si,
provocando um novo conhecimento. Em De Doctrina Christiana II, 1-1, afirma que:
nem todas as cousas são signos, mas certamente todos os signos são cousas, ao lado
dos signos produzidos pelo homem, para significar intencionalmente; há também
cousa e eventos (por que não fatos e personagens?) que podem ser admitidos como
signos ou (é o caso da história sacra) podem ser sobrenaturalmente dispostos como
signos, a fim de que como signos sejam lidos (ECO, 1989, p. 83).

Eco cita que o alegorismo escritural seria interpretativo, não concernente à
linguagem de acontecimentos, que explicam a alegoria e estabelecem a diferença entre
allegoria in verbis e allegoria in factis: “Estamos acostumados a diferenciar alegorismo de
simbolismo, porém esta distinção é recente; no medioevo esses dois termos eram sinônimos”
(ECO, 1989, p. 87).
Eco questiona a interpretação literal do episódio que envolveu Madalena: « […] et
stans retro secus pedes eius lacrimis coepit rigare pedes eius et capillis capitis sui tergebat
et osculabatur pedes eius et unguento unguebat »470 (m.t.) (Lc: 7.38). Seria possível pensar
que o Redentor se submeteria a um ritual tão pagão e lascivo? Certamente não! Portanto, a
narração em Lucas, simboliza outra cousa. Eco recomenda que pressintamos o sentido
figurado da Escritura quando, ainda que diga cousas que literalmente façam sentido, ao
mesmo tempo, esteja a contradizer a verdade da fé ou dos bons costumes (ECO, 1989, p.
75, 85).
Eco entende que Avgvstinvs apresentou sua definição de signo, ao indicar o que não
mostra: « Signum est enim res, praeter speciem quam ingerit sensibus, aliud aliquid ex se
faciens in cogitationem venire »471 (m.t.) (DCn, Liber II - 2.3).
Susan Sontag (1987) chama a atenção para os limites, afirmando que a interpretação
não é um valor absoluto, posto que signifique um acto consciente da mente a elucidar e
decodificar códigos limitados pela ambiência do emissor, por isso requisita à interpretação
certa norma racional dentro de sua relação espaço-temporal. Segundo Sontag a interpretação
surgiu na antiguidade clássica quando a credibilidade do mito tinha sido anulada pela visão
470

[...] e, ao estar aos seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois suas lágrimas banhavam os
pés do Senhor e ela os enxugava com seus cabelos, beijava-os e os ungia com perfume.
471
O signo é toda cousa que, além da impressão que produz em nossos sentidos, faz com que nos venha ao
pensamento outro juízo distinto.
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realista do mundo. Este estilo antigo criava outro significado em cima do literal, o que a leva
recomendar que a interpretação vise a consciência do momento histórico da obra:
O conteúdo manifesto nada significa sem uma interpretação. Compreender é
interpretar, e interpretar é reafirmar o fenômeno de fato. Portanto, a interpretação
não é (como supõem muitos) um valor absoluto, um acto do espírito situado em
algum reino intemporal das capacidades, ela precisa ser avaliada no âmbito da visão
histórica da consciência humana (SONTAG, 1987, p. 15).

Compreender o sentido verdadeiro, para Sontag, é interpretar; enquanto para
Ricœur, compreender é traduzir; as sociedades condicionam os indivíduos, daí a
interpretação poder ser uma dicotomia: considerar o homem pela sociedade ou a sociedade
pelo homem? Sontag (1987), neste caso, recomenda que o tradutor parta de pressupostos na
própria experiência de sensoriar a obra, para daí avançar. Na Sagrada Escritura, encontramos
a ligação do leão com o Dianho: « [...] sobrii estote vigilate quia adversarius vester diabolus
tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret [...] »472 (m.t.) (I Pe: 5.8).
Eco explicita essa alegoria:
O leão tanto pode ser símbolo de Jesus como símbolo do Dianho. Por esconder com
a cauda os rastros que deixa na areia enganando seus caçadores, é símbolo de Christo
que apagou as marcas do pecado; da mesma forma por ressuscitar com seu fôlego o
leãozinho natimorto, ao terceiro dia; é símbolo de ressureição; mas pelo fato de
Sansão e Davi lutarem contra um leão do qual abrem as mandíbulas, é símbolo da
garganta do inferno (ECO, 1989, p. 87).

Segundo Heinz-mohr (1994), o leão é representado em numerosos pórticos de
igrejas, como nos capitéis do claustro de Pipoll – Espanha, que contém um homem indefeso
em suas fauces, que se comparam à porta do inferno. Avgvstinvs em De Magistro, registra
essa simbologia ajustada à figura do leão:
Vellem scire, quomodo illi resisteres, de quo iocantes solemus audire, quod ex eius
ore, cum quo disputabat, leonem processisse concluserit. Cum enim quaesisset,
utrum ea, quae loqueremur, nostro ore procederent, atque ille non potuisset negare,
quod facile fuit, egit cum homine, ut in loquendo leonem nominaret. Hoc ubi factum
est, ridicule insultare coepit et premere, ut, quoniam, quicquid loquimur, ore nostro
exire confessus erat et leonem se locutum esse nequibat abnuere, homo non malvs
tam inmanem bestiam vomuisse videretur473 (m.t.) (DMt, Libri I – VIII.33).
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[...] Sêde sóbrios e vigiais. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge e
busca a quem devorar.
473
Queria saber como te oporias àquele do qual ouvimos ter feito zombarias, quando assumiu a pessoa com
quem debatia, que dela saiu pela boca o Dianho. Acaso, ao questionar e afirmar que tudo o que falamos
emanaria de nossa boca, impeliu o oponente, que ao não poder negar algo fácil de conseguir, exclamou o nome
do Dianho. Quando isto ocorreu, jocosamente começou a insultá-lo e o incitou a crer que tudo o que falamos é
lançado de nossa boca; aquele homem sem maldade ao não ter como negar o que pronunciou, dava mostras de
ter vomitado uma besta feroz.
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Eco (1991) alerta para o possível equívoco de interpretação pelo fato de
selecionarem-se propriedades contraditórias. Eco realça que a terrível boca da fera no praemedioevo simbolizava a entrada do inferno: « per leonem antichristum intelligitur ». Eco
recomenda que para discernir se a palavra leão deva ser vista como figura do Christo ou do
Dianho474; há que se preceder a análise do contexto e encontrar a melhor interpretação, que
se dá ao recorrer a uma auctoritas em análise intertextual (ECO, 1989, p. 87).
Eco (1991) alude ao sentido místico absorvido do mundo helênico, o projecto dos
bestiários ou das imaginis mundi, em que a cada animal, planta, parte do mundo, episódio
da natureza, se predicavam propriedades, um código cósmico. Para Eco o texto bíblico
sempre diz algo diverso do que parece, uma cousa é o que está escrito, outra é o que se deduz:
Em um universo simbólico tudo está no próprio lugar, porque tudo se corresponde,
as contas são exatas, uma relação de harmonia faz a serpente semelhante à virtude
da prudência e a correspondência polifônica das referências e dos signos é tão
complexa que a mesma serpente poderá equivaler, sob outro ponto de vista, a figura
de Satanás... O homem medieval vivia efetivamente em um mundo povoado de
significados, referências, suprasentidos, manifestações de Deus nas cousas em uma
natureza que falava continuamente uma linguagem heráldica. Lá, um leão não era
só um leão, uma noz não era só uma noz, um hipogrifo era real como um leão,
porque como este era signo irrelevante, existencialmente, de uma verdade superior
(ECO, 1989, pp. 72, 75).

Tzvetan Todorov, estudioso da semiótica ocidental, igualmente a Umberto Eco,
qualificou Avgvstinvs como o primeiro semiótico, na medida em que em suas obras, ao
abordar os signos em geral, seu objetivo não foi apenas a beleza poética, mas sobretudo
expôr o conhecimento que proporcionam (TODOROV, in Fidalgo, 1999, p. 36).
Hannah Arendt sobrepõe:
[...] entendemos por interpretar, tornar explícito aquilo que Avgvstinvs apenas diz
implicitamente, mostrando por esta explicação como, num mesmo contexto,
diferentes pontos de vista se juntam e interagem. Esta pesquisa é de parte a parte
uma análise que procura penetrar nas profundezas que Avgvstinvs já não deixa
aparecer claramente. A análise pretende mostrar como estes pontos de vista
fundamentais redefinem e chegam mesmo a desviar cada enunciado num contexto
que já não é explicitamente transparente (g.m.) (ARENDT, 2000, p. 9).

Arendt (2000), ao tratar da linguagem simbólica em Avgvstinvs, entende que nele
a demarcação entre a submissão do dogma à autoridade da Escritura e da Igreja, é deliberada
de tudo aquilo que é de ordem dogmática, porque esta poderia ser fatal na interpretação de
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[…] per leonem antichristum intelligitur.
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um autor religioso. Exemplifica o que afirma a partir da Sagrada Escritura: « [...] et prout
vultis ut faciant vobis homines et vos facite illis similiter »475 (m.t.) (Lc: VI - 31).
O subentendido da recomendação acima é: não faças ao outro aquilo que não
queres que façam a ti. Arendt cita que especificamente para este texto, Avgvstinvs teria
exclamado: Eles não compreenderam! E, acrescenta: O texto citado não é de forma alguma
suscetível de interpretações porque transpassa uma nação determinada, o texto é apátrida.
Segundo Arendt, o próprio Avgvstinvs autoriza tal questão e tal interpretação, uma vez que
ele só conceda a toda autoridade um papel preparatório e pedagógico, no que delimita a
forma não dogmática de interpretação, na forma como evidencia De Magistro (ARENDT,
2000, pp. 9, 10).
Arendt sugere que:
[...] façamos uso de duas vias: por um lado, interrogando a esfera pré-teológica; por
outro, procurando apreender aquilo que ele inclui de especificamente novo na
formulação christã, no qual reside o carácter próprio da vida humana, que é ao
mesmo tempo exigido e afirmado; que não é apenas a lei inscrita em nossos
corações, mas a lei divina que governa do exterior (ARENDT, 2000, pp. 9, 10).

Ricœur, ao tratar da relação entre a linguagem e signos afirma:
Por lenguaje entendemos el uso de signos que no son cosas sino, que valen por cosas,
el intercambio de los signos en la interlocución, el rol central de una lengua común
en el plano de la identificación comunitária; se trata de una competencia universal
(...). Este acuerdo presupone una homologia completa entre el signo y la cosa, sin
arbitrariedad, y, por ende, más ampliamente, entre el lenguaje y el mundo, lo que
constituye bien una tautología, si se decreta que un recorte privilegiado es figura del
mundo, o bien una pretensión inverificable, en ausência de un inventario exhaustivo
de todas las lenguas habladas (RICŒUR, 2005, pp. 33, 40).

Le Goff cita que o símbolo no prae-medioevo era utilizado para indicar cousas
inefáveis e, mostra a forma pela qual Avgvstinvs o definia:
Sabemos que a Medioevo ignorou os termos símbolo, simbolismo, simbólico, no
sentido em que os empregamos hoje e, no essencial, depois do século XVI.
Symbolum não era empregado, no medioevo, pelos clérigos senão em sentido muito
especializado e restrito a artigo de fé. O campo semântico do símbolo era, no
essencial, ocupado pelo termo signo, o mais próximo do nosso símbolo, definido
por Avgvstinvs no livro De Doctrina Christiana, mas também como figura, imago,
typus, allegoria, parabola, similitudo, speculum que definem, aliás, um sistema
simbólico muito especial. Nos signos existiam três categorias de elementos
simbólicos por excelência: a palavra, o gesto e os objectos; [...] usando a definição
Avgvstiniana do signum-simbolo, que além da impressão que comunicam aos
sentidos, fazem-nos conhecer algo mais (LE GOFF, 1980, pp. 326, 328).
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O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles.
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Para Zilles esta filosofia é um manifestar de exigências críticas da razão, frente a
um dado que está aí e, que persiste no próprio processo de dessacralização:
Deve se admitir a religião concreta e se apropriar dos significados vividos pelo
homem religioso para interpretá-los. A maior dificuldade para refletir sobre o
fenômeno religioso na experiência humana parece se situar na tentação de pensar
que o pré-conceitual possa ser esclarecido e transcrito totalmente no conceito.
Sempre haverá uma diferença entre o conceito e a realidade por ele visada, de modo
especial ao referir o totalmente outro (ZILLES, 2015, p. 26).

Segundo Zilles a experiência mística e da linguagem religiosa afirma a expressão
do espírito, a mostrar silêncios que assumem o corpo; no silêncio de sua experiência o
místico eleva a alma acima da linguagem, dando lugar à escrita. A experiência profunda no
campo religioso, por vezes carece de uma palavra adequada para expressar o realmente
vivenciado, por isso a recorrência a imagens, símbolos, metáforas, jogos de linguagem,
comparações conscientes da diferença entre a linguagem conceitual expressa e, a realidade.
Zilles ao tratar da fenomenologia da religião, cita que por filosofia da religião se entende a
reflexão sistemática com a única ajuda da razão; Zilles exemplifica aquilo que propõe, ao
citar um pequeno extrato da obra Soliloquiorvm: « Expelle a me insaniam, ut recognoscam
te »476 (ZILLES, 2015, p. 73).
Ao considerar o fenômeno da fé em Zilles, fica claro entender em Avgvstinvs a
autoimplicação referenciada por Ladrière: “A teologia christã nasce e se desenvolve como
exigência interna da própria fé, como discurso dentro da Igreja, nas comunidades
constituídas e, em um discurso missionário para anunciar e defender a fé, diante do mundo
pagão com o objetivo de difundi-la” (ZILLES, 2014, p. 16).
Gagnebin de Bons ao tratar das Confessionvm corrobora Ladrière e Zilles:
Simultaneamente a confissão dos pecados, de fé e de louvor, as declarações de
Avgvstinvs não precisam provar sua veracidade: Deus, interlocutor principal, recebe
a narração como oferenda, mas já conhece seu conteúdo, aliás, melhor que o próprio
autor, não podendo, portanto, ser enganado por eventuais ardis literários. Essa
onisciência do Tu privilegiado de Deus, garante, de uma só vez, a sinceridade do
autor e a confiança do leitor [...] (GAGNEBIN DE BONS, 2006, p. 119).

As razões da busca de Avgvstinvs abrolham em Confessionvm, principalmente no
capítulo XVIII, na qual descreve sua conversão e sua extenue luta entre a vontade de viver
segundo Deus e a de viver segundo homem: « Ego cum deliberabam, ut iam servirem
Domino Deo meo, sicut diu disposueram, ego eram, qui volebam, ego, qui nolebam; ego,
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[...] retira de mim toda ignorância para que eu reconheça a ti [...].
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ego eram. Nec plene volebam nec plene nolebam. Ideo mecum contendebam et dissipabar a
me ipso [...] »477 (m.t.) (DCf, Liber VIII - 10. 22).
Convém ressaltar que Confessionvm teve sua escritura entre os anos de 397 e 401,
época perpassada principalmente por um período de confrontos com o materialismo
manicheísta, das quais Henri-Irénée Marrou (1950) comenta, em especial sobre o livro X, o
qual contém as narrativas centrais para a análise da dialectica entre o conhecimento de si e
o conhecimento de Deus, o qual poderia ter sido escrito em resposta às calúnias lançadas
sobre Avgvstinvs e àqueles que partilhavam da mesma fé. Ricœur analisa esse tipo de
inferência na linguagem pela qual refere necessariamente à existência, por isso sugere uma
etapa intermediária entre a semântica e a vivência, entre a compreensão dos sinais e a
compreensão de si: “minha hipótese filosófica consiste na reflexão concreta, isto é, no cogito
mediado pelo universo dos sinais” (RICŒUR in Capalbo, 1983, p. 18).
Ricœur credita a crise da linguagem à oscilação entre a desmistificação e a
restauração do sentido, tal que a crítica hermenêutica, apesar de iniciar necessariamente no
plano semântico e estrutural, carece ser completada por duas etapas ulteriores:
A primeira que envolve a compreensão reflexiva, porque se impõe à prova de que a
compreensão das manifestações simbólicas constitui um movimento específico da
própria autocompreensão do sujeito; e, a segunda, a etapa existencial, porque o
sujeito não pode ser visto como um simples cogito, mas como uma existência, como
um ser interpretado (CAPALBO, 1983, p. 17).

Segundo Capalbo (1983), Ricœur busca na semântica um eixo de referência, para
todo o conjunto do campo hermenêutico, encontrável em todos os processos de
interpretação, da exegese à psicanálise, que se caracterizaria por certa arquitetura de sentido
e, ao qual o objetivo consiste em mostrar algo retirável de seu encovamento. Para Capalbo,
Ricœur entende que, hodiernamente, a hermenêutica filosófica sugere o alargamento da
fenomenologia, ao herdar transformações por ela operadas, ao intermediar a razão científica
e a filosófica: “Paul Ricœur é entre os pensadores atuais o que mais se esforça em explorar
os caminhos abertos à filosofia contemporânea, através daquilo que ele chama de enxerto do
problema hermenêutico sobre o método fenomenológico” (CAPALBO, 1983, p. 3).
Para Capalbo (1983), o projecto de Ricœur é redescobrir possíveis significados da
verdade e, o espaço da acção movida pela vontade, por isso o esforço da desmistificação da
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Quando eu deliberava na forma como tinha me proposto, enfim comprazer ao meu Senhor Deus, era eu
quem queria e, era eu quem não queria; era eu-mesmo. Nem queria, tampouco deixava de querer inteiramente.
Por isso lutava comigo mesmo e me dissociava de mim.
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linguagem; para tanto, o filósofo constrói uma filosofia da vontade, fundamentada na
fenomenologia e, através dela busca ampliar o espaço aberto por análises fenomenológicas
outras que, ao se concentrarem na percepção, não exploraram no âmbito fenomenológico a
plenitude da praxis humana. O corpo é o locvs privilegiado da incessante passagem da
consciência do mundo ao mundo na consciência, a realidade humana enquanto razão é a raiz
verdadeira do que aparece aos sentidos; uma razão produtora e absolutamente essencial, não
no sentido de ser uma pura presença a si ou de uma razão clara e distinta, mas de uma razão
alargada que necessariamente implica a filosofia da encarnação; este é um conceito tomado
a Mauricy Merleau-Ponty em sua obra O primado da percepção e suas consequências
filosóficas (1990), que sugere a necessidade de se conceber uma nova idéia de razão, que
não se constituiria de uma razão desencarnada e exterior a toda situação factual, mas sim de
uma razão alargada. Para tanto, seria necessário para apreendê-la, abandonar o solo
universal da tradição científica e filosófica.
Esse é um conceito fenomenológico, que compreende o alargar da razão para tornála capaz de compreender o que em nós e nos outros precederia e excederia a razão e, que
conduziria a uma espécie de experiência nunca peremptória. A razão alargada de que fala
Merleau Ponty caminha concomitante à experiência própria, no que implica o universal em
seu mais particular, o que requisita investigar uma razão imanente à desrazão e, a liberdade
que só se faz em liames do anseio do homem em suas relações com o mundo.
Em Ricœur (1978), existem três sentidos para a hermenêutica, como ponto de
partida à meditação fenomenológica: a hermenêutica dos símbolos; a hermenêutica do texto;
e, a hermenêutica da acção, que visa à decifração do desejo de ser e à compreensão das
estruturas fundamentais da vontade que, em virtude do mal, carreia o agir do homem à
deformitas e, em Deus busca encontrar o reformatio que indicaria ao homem à restauração
de sua forma original; não exatamente igual ao momento de gênese, mas à substância
ontológica desenvolvida ao longo de sua vida vivida:
Siempre es el contexto el que, como suele decirse, decide el sentido que ha tomado
la palabra en determinada circunstancia del discurso; a partir de allí, las disputas
sobre las palabras pueden ser interminables (...). Y es en el juego de la pregunta y la
respuesta donde las cosas se precisan o se confunden. Pues no solo hay contextos
evidentes, hay también contextos ocultos y lo que llamamos las connotaciones que
no siempre son intelectuales, a veces son afectivas; no todas son públicas, a veces
son propias de un medio, de una clase, de un grupo, incluso de un círculo secreto.
Existe el margen disimulado por la censura, lo prohibido, el margen de lo no dicho,
surcado por la figura de lo oculto (RICŒUR, 2005, p. 54).

266
A linguagem simbólica nos permite, pois, compreender o mundo imbricado e
anterior a nós mesmos. Para Ricœur, após as interpretações possíveis, tem-se o escólio do
texto, porque sempre existe a possibilidade de um outro sentido; nesse contexto, novamente
Ricœur vinca Avgvstinvs ao admitir a existência de sentidos em estruturas ocultas.
Ricœur (2008) ao tratar do amálgama entre fé e filosofia, identifica impasses na
linguagem religiosa e, entende que na hermenêutica filosófica, a fé nunca abrolha como
experiência imediata, senão como experiência articulada em uma linguagem, que implica o
conhecimento de si frente a um texto. A fé é, portanto, a atitude que se mantém na disposição
de interpretar a si-mesmo, ao decodificar o mundo do texto. Não que a fé seja originariamente
um acto que se deixe reduzir a linguagem, bem ao contrário, representa in limine toda
hermenêutica e a origem não hermenêutica de toda interpretação. A hermenêutica ricœuriana
de certa forma revive o conceito avgvstiniano de interpretatio, onde o rector buscara o
evidenciar, o despertar e o aprazer, contanto que Ricœur busque a explicação da linguagem
simbólica igualmente em três níveis, o semântico, o reflexivo e o existencial, este que
excederia a teoria da interpretação dos textos, posto não existisse reflexão sem a consequente
meditação e, o compreender se faz condição anterior à explicação.
Ricœur (1993) postula a hermenêutica não aliada apenas à esfera de pertença
recíproca entre subjetividade e tradição em que a obra se insere, mas que afira a expressão e
testemunhe a acção criadora humana e, o esforço efetivo de compreensão de si-mesmo e do
mundo. Gusdorf corrobora Ricœur ao extender o corpo à consciência: « Mais, si notre
conscience s´appuie sur un monde extérieur que alimente notre expérience, elle s´appuie
aussi sur un fondement intérieur, le corps »478 (m.t.) (GUSDORF, 1948, p. 545).
Para Olivier Abel (1997), em Ricœur, o filósofo da acção, o mal se encontrava no
mundo mesmo antes de estar presente em fatos históricos da humanidade: « [...] quare de
vulva eduxisti me qui utinam consumptus essem ne oculus me videret fuissem quasi qui non
essem de utero translatus ad tumulum »479 (m.t.) (Job: 10. 18-19).
Olivier Abel (1997) realça que Ricœur relembra, como o fez no caso de Job, fatos
outros da literatura grega, em tragediografias de Sofocles, Eurípedes e Ésquilo:
Tal como o tempo, com efeito, o mal não pode ser totalmente explicado, imputado
ou pensado: existe um ponto para lá do qual ele apenas pode ser relatado, através da
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Mas, se nossa consciência se apoia em um mundo exterior que alimenta a nossa experiência, ela se apoia
também sobre um fundamento interior, o corpo.
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Por que me tiraste do ventre? Teria morrido; nenhum olho me teria visto.Teria sido como se nunca tivesse
existido, do ventre me teriam levado ao túmulo.
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história, dos mitos e das ficções. Tais relatos ajudam a constituir um sujeito capaz
de agir e a se auto o sentimento de ser responsável apesar de tudo (OLIVIER ABEL,
1997, p. 21).

Certamente Ricœur considerou a obra Asinaria ou A Comedia dos Asnos de Titus
Maccius Plautus (254-184 a.C.), dramaturgo romano do período republicano de Roma, que
nesta comédia utiliza a expressão Homo hominis lúpus, cuja melhor interpretação indica que
o homem não seria homem, mas sim um lobo para com estranhos. Plautus busca exprimir o
comportamento antropológico característico do ser humano, revelado em sua capacidade de
julgar e excluir aqueles que não fazem parte de seu grupo. A expressão foi reavivada e
popularizada no século XVII, por Thomas Hobbes em seu estudo sobre a natureza humana,
onde o homem é tomado sob a condição primitiva de sua existência.
Olivier Abel (1997), responsabiliza o mal por duas experiências fundamentais do
trágico: da primeira consta a irreversibilidade da acção, tanto no mal cometido quanto no
sofrido e, na segunda nos encontrarmos entre dois deveres igualmente imperativos e,
radicalmente incompatíveis, como na tragédia escrita por Sofocles a envolver Antígona e o
rei Cleonte480, a qual Ricœur utiliza para assinalar o seu conceito de hermenêutica crítica,
que em Avgvstinvs aparece, no mais das vezes, sob a forma de metáforas.
Para Ricœur (1985), o realizado, o pragma, o já feito, a acção efetiva efetuada, tem
como correlato noético o agir presente no mundo, como a sua matéria e o seu contexto. O
pragma seria aquilo que está resolvido, o já executado e, em vias de se atualizar, ou algo que
exige o consentimento, que é a anuência do sujeito ao projecto realizado e, implica a reflexão
e a possibilidade do narrar. O decidir, o agir e o consentir forma uma tríade análoga a das
mimeses I, II, e III, que Ricœur trata em sua obra Tempo e Narrativa, onde propõe
estabelecer uma síntese para a diversidade, a partir da Poiética de Aristóteles e do capítulo
XI do livro Confessionvm.
Para Azevedo e Castro (2002), Ricœur explorou em Husserl a consciência temporal
e imaginante, uma inovação de Ricœur no domínio fenomenológico da imaginação temporal,
articulações do campo de acção da volição, inseridas em articulações de projectos, que
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Antígona era irmã de Polinice que morreu lutando contra o rei Creonte, o qual decidiu que o corpo do
rebelde não poderia ser sepultado, o cadáver deveria ficar exposto à putrefação e a dilaceração, proibindo
qualquer um de enterrá-lo sob pena de morte. Antígona, indignada, tenta convencer o rei a enterrá-lo, pois
quem morresse sem os rituais tétricos, seria condenado a vagar cem anos nas margens do rio que levava ao
mundo dos mortos, sem poder ir para o outro lado. Dado seu insucesso no convencimento do rei, rouba o
cadáver insepulto que estava sendo vigiado, e tenta enterra-lo com as próprias mãos, mas é presa enquanto o
fazia. Foi presa e enfrentou a lei do seu rei.
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envolvem estruturas que os elucidam como o decidir, o agir e o consentir, as quais implicam
o se comprometer, pela reflexão, com o fluxo vital da própria consciência que se transcende,
ao interferir no mundo, no entanto, enquanto projecto é algo irreal e, sua inserção no real
depende de uma moção da volvntas a la Théorie du Pragma, ou o correlacionar à acção
intencional, uma forma de conjunto que tem um sentido global, que pode ser obtido por
diferentes movimentos, com sua inscrição no real, que pela acção designa a segunda
estrutura da moção voluntária.
6.2 Ricœur devant le défi du mal
Para Ricœur é necessário rejeitar quaisquer respostas para o que seria o mal, melhor
talvez seria rejeitar a própria interrogação em si mesma, posto não ser possível responder o
que seria o mal? Ricœur deriva a questão do mal que não mais se trataria de ser, mas de
fazer. Ao longo de sua intensa obra, por opção ou não, Ricœur evita arrazoar e conceituar
objetivamente o homem ante o problema do mal, o que fez foi proceder a um estudo de suas
condições como ser senciente, que pensa e que sofre e, que teria o direito à felicidade, através
de seus próprios méritos e ações, tal a evitar todo o infortúnio gerado pelo mal.
Para Ricœur (2008) foi a partir da institucionalização do mal, uma mundanização
do símbolo, que nasceu a mais fantástica mitologia dogmátrica do pensamento ocidental, a
insensata impostura da razão que tem por nome gnose; da rejeição a esta, a unanimidade dos
Pais gregos e latinos, se apegaram à tradição penitencial herdada do mito adâmico, para
defender o postulado de que o mal não teria natureza, não seria qualquer cousa, não teria
materialidade, não seria substância; ou melhor, nem mundo seria!
Para Ricœur (1998), o mal surge em desafio à filosofia e à teologia a envolver o
questionamento das concepções de Deus vigentes no Ocidente, tais como omnipotente e
omnibenevolente, no que mais importaria o superar a contradição entre a existência de Deus
e a do mal e, por conseguinte o sofrimento, a dor e, a morte, já que nem sempre é possível
estabelecer o mal sofrido enquanto punição, como resultado direto do mal cometido pelo
homem, dado que Avgvstinvs tivesse deixado em aberto a questão do sofrimento injusto. Em
Ricœur, surge a questão como um enigma: com unde malvm faciamus?
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Em conferência na Faculdade de Teologia da Universidade de Lausanne481 em 1985
Ricœur abordou a discordância entre mal-moral-cometido e, mal-sofrimento-imerecido:
A solução avgvstiniana que nega substancialidade ao mal, assinalando-o como
privação, como procedente da finitude do ser creado e como resultado possível de
nossa liberdade, dá ao mal uma dimensão moral. A pergunta se desloca do plano
ontológico para o plano ético; todo mal é mau moral, todo mal é mal cometido. Não
se trata mais de discutir de onde vem o mal? Mas de esclarecer por que fazemos o
mal? (RICŒUR, 1998, p. 09).

A bondade pressuposta a Deus, ante a existência do mal, apresenta-se para Paul
Ricœur como uma contradição. Ricœur (2008) atento a esse decurso avgvstiniano, que
implicaria o inclinat ab... ad, ou o decifere, intuiu pela lógica que ao final ocorreria um
movimento negativamente orientado, a tender ao nihil, a partir da lei da contra-posição que
define para toda sentença condicional, uma equivalência lógica entre ela e sua
contrapositiva. Ou seja, o nada que existiria a definir o conceito de “mal”; seria o inversio
do conversus, ou o aversio Dei, como afiançou Avgvstinvs em De Libero Arbítrio, ao buscar
respostas para a questão unde malvm faciamus? Avgvstinvs, por certo, ao optar pelo nihil,
seguiu Plotinvs apenas naquilo que lhe era de interesse, a imaterialidade do mal, pois que
Plotinvs tivesse definido nihil como ilimitado, informe, indefinido:
O mal não reside em uma falta qualquer, mas na falta absoluta; portanto, aquilo em
que falta um pouco de bem não é mal, pois ele pode ser completo de acordo com o
nível de sua natureza. Mas aquilo que é falta absoluta, isso é a matéria; é realmente
o mal e não possui qualquer forma de bem (PLOTINVS in Narbonne, 2014, p. 124).

Avgvstinvs hesita ante asseverações outras sobre o mal por Plotinvs; tal como a sua
necessidade, dado que para as cousas participarem da contextura univérsica, seria necessário
que o mal existisse também em si, do que imperaria sua existibilidade: “[...] o mal não é
senão um corolário da diversidade essencial e necessária dos seres creados e, da essencial e
necessária limitação do ser contingente” (AVGVSTINVS in Jolivet, 1932, p. 94).
A existencialidade do mal pode ser vista na definição de Ismael Quiles: “O mal para
Plotinvs está nos sêres, como algo que seria o oposto ao bem absoluto. Tanto que, assim
como existe o bem absoluto, este mal também deve ser absoluto” (QUILES, 1981, p. 24).
Avgvstinvs aloca veemente registro de presença do verbo facio com o sentido de
potestatem indicat, non naturam e, assim elabora uma visão puramente ética do mal, pelo
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A conferência foi traduzida por Maria da Piedade Eça de Almeida, com o prefácio de Pierre Gisel e
Constança Marcondes Cesar, editada pela Papirus, com o título: O mal - um desafio à filosofia e à teologia
(1988).
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qual o homem seria integralmente responsável, isentando o Creador de quaisquer
responsabilidades pelo mal do mundo:
Audi ergo de libero arbitrio, primo ipsvm Dominum, ubi duas arbores commemorat,
quarum mentionem ipse fecisti; audi dicentem: Aut facite arborem bonam et fructum
eius bonum, aut facite arborem malam et fructum eius malvm. Cum ergo
dicit: Aut hoc facite, aut illud facite; potestatem indicat, non naturam. Nemo enim
nisi Deus facere arborem potest; sed habet unusquisque in voluntate, aut eligere quae
bona sunt, et esse arbor bona; aut eligere quae mala sunt, et esse arbor mala; non
quia mala ipsa quae eliguntur, aliquam habeant in se ipsis substantiam; sed quia
Deus, omnia quae condidit, gradibus suis condidit, generibusque distinxit, coelestia
atque terrena, immortalia atque mortalia, et omnia bona in suo genere condidit;
animam habentem liberum arbitrium, sub se ipso et supra cetera collocavit; ut si
serviret superiori, dominaretur inferiori; si autem offenderet superiorem, poenam ex
inferiore sentiret. Hoc ergo Dominus dicens: Aut facite illud, aut facite illud;
ostendit esse in potestate quid facerent, ipse securus et certus in se tamquam Deus;
et quia si bonum eligerent, praemium eius acciperent, si malvm eligerent, poenam
eius sentirent: semper autem ille iustus est aut remunerator, aut damnator 482 (g.m.)
(m.t.) (CFc, Liber II - 4).

Ricœur percebeu que Avgvstinvs em Contra Felicem Manichaeum, habilmente
altera a passagem bíblica em Mathevs, ao expor a expressão condicional aut...aut: « aut
facite arborem bonam et fructum eius bonum aut facite arborem malam et fructum eius
malvm siquidem ex fructu arbor agnoscitur »483 (m.t.) (Mt: 12.33).
Jean Delumeau reporta a antignose quasegnose de Avgvstinvs:
Schématiquement, le système du péché selon Augustin – « antignose devenue une
quasi-gnose » – se présente ainsi : dans l´état premier de rectitude et de justice,
Adam et Eve contrôlaient parfaitement toutes les aspirations de leur corps et
notamment leurs désirs sexuels (c´este une reprise de l´idéal stoïcien du sage
commandant à ses passions). Si le paradis terrestre ne s´était pas évanoui, les
hommes auraient engendré des envants « sans aucune volupté, ou du moins avec
une volupté ordonnée et réglée par la volonté ». Adam et Eve étaient mortels par
nature mais la mort ne pénétrait pas au paradis terrestre 484 (m.t.)
(DELUMEAU,1983, p. 275).
482

Sobre o livre-arbítrio, escute primeiro o próprio Senhor, que fala sobre as duas árvores mencionadas. Ouvilo dizer: ou fazei a árvore boa e seu fruto será bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto será ruim. Portanto, ao
dizer: “fazer isso ou fazer aquilo”, o que está sendo indicando é o poder e não a natureza. Na verdade, só Deus
pode fazer uma árvore; mas todos os homens têm a sua disposição para escolha o bem para ser uma boa árvore
ou escolher a árvore má e ruim, não porque o mal escolhido tenha a própria substância, mas porque Deus criou
a hierarquia de seres diferenciados de acordo com sua espécie, como o celestial e o terrestre, o imortal e mortal
e criou todas as cousas, de acordo com seu gênero. Ele, o Creador dotou a alma de livre arbítrio por baixo de
si e acima de todas as outras cousas, de tal forma que se servindo da superioridade dela, reinaria sobre as
inferiores. Se, pelo contrário, ofendesse ao seu superior, sofreria o castigo enquanto parte inferior. Portanto, ao
dizer ou fazer isso ou fazer aquilo, o senhor mostra que estaria em posse de fazer algo e, ao mesmo tempo este
fazer estaria seguro e determinado em si mesmo, em Deus. Ele, o Creador, mostrou que se os homens
escolhessem o bem receberiam seu prêmio e, se escolhessem o mal experimentariam o seu castigo. Deus tem
sempre razão, tanto ao premiar quanto ao punir.
483
Ou fazei a árvore boa e seus frutos serão bons, ou fazei a árvore má e seus frutos serão maus; pois que
a árvore se conhece por seus frutos.
484
Esquematicamente, o sistema de pecado, de acordo com Avgvstinvs "tornou-se uma quase-gnose antignose”
que assim se apresenta: em um primeiro estagio de retidão e justiça, Adão e Eva controlam perfeitamente todas
as aspirações de seus corpos, incluindo seus desejos sexuais (esta é uma retomada do ideal estoico que
sabiamente controla as suas paixões). Se o paraíso terrestre não tivesse eivado, os homens também não teriam
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Huberto Rohden (1893-1981), filósofo, educador e teólogo Brasileiro, segue
parcialmente Avgvstinvs ao admitir que o mal provenha do sujeito, concomitante a
consequente culpa, mas acrescenta que esta por sua vez redunde em um malefício provindo
do mundo para a vida vivida, em formato de pena. Para este filósofo se o homem assume
uma atitude negativa, má, em face de outros componentes do Universo, este por sua vez
reverberá uma atitude negativa que o fará sofrer, no que para uma atitude inversa, o mesmo
se dará opostamente. Toda a sabedoria do homem está, portanto em se manter no equilíbrio
estável do Universo:
É supinamente absurdo alguém pensar que, arremetendo com a cabeça contra o
Himalaia, possa derrubar essa gigantesca montanha, embora consiga talvez deslocar
uma ou outra pedrinha insignificante, a qual, mesmo assim, continuará a fazer parte
integrante do Himalaia. Toda a sabedoria consiste em que o homem,
espontaneamente, harmonize a sua atitude subjetiva com a eterna e indestrutível
Realidade objetiva do Universo; que sintonize o seu pequeno querer e agir com o
grande Querer e Agir de Deus (ROHDEN, 2000, p. 79).

Para Rohden a culpabilidade ante o mal praticado surge do afastamento de Deus,
enquanto que pela pena o homem volta a se aproximar de seu Creador. A culpa de o homem
implícita ele promover o desequilíbrio subjetivo da lei universica, que só retorna a seu status
quo pela pena. Rohden atribui o adjetivo subjetivo, porque consciente que o desequilíbrio
objetivo é absolutamente impossível, pois se assim fosse o Creador deixaria de ser soberano
e omnipotente e, o Universo não seria um Kosmos em seu sentido filosófico, a denotar
beleza, ordem, organização, harmonia, mas sim o Caos no sentido que lhe deu o poeta
romano Publius Ovidius Naso, de divindade com os predicados de desordem e confusão.
Ricœur (1988) extende o conceito de culpa rohdiniano, ao partir da penalidade
como a retribuição de um mal provocado, o que diferiria da ideia de mau moral. Ricœur
retorna à questão do mal imerecido enquanto retribuído injustamente e, para tanto utiliza a
ambiguidade do exemplo bíblico do justo sofredor Job, tido na Escritura como de grande
capacidade de lidar com o sofrimento e onde se enaltecem sua paciência, constância,
perseverança, e resistência e, à hermenêutica particular que envolve o postulado de
santificação, através do sofrimento na vida do justo. Ricœur toma dessa teofania em Isaias
para novamente reafirmar que ela não fornece uma resposta direta ao sofrimento injusto de
Job, cuja interpretação sugere várias direções, mas Ricœur o faz não sem que antes realce o

erigido “algum senso de prazer, ou no mínimo de uma volúpia ordenada e governada pela vontade”. Adão e
Eva seriam mortais por natureza, mas a morte não penetrara o paraíso terrestre.
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plenilunium, pelo qual o Creador possa ser o Mestre tanto do bem quanto do mal, no que
revive o pristino postulado exposto no Zoroastrismo.
Para Ricœur, a leitura sacrificial da Bíblia envolve a ambivalência constitutiva
tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, aonde as reinterpretações sacrificais christãs,
se fundamentam em uma Christologia que acentua o nível salvífico de uma Christologia que
enfatiza o sacrifício ao Creador em face da justiça divina. Tal posposição contribuiu para a
imagem sombria de um Deus repressor e, o ascetismo do Christianismo, que redundou no
decremento do humano e do mundano; Ricœur (1988) entende ser este o desafio que ao
longo do tempo tem redundado em fracasso àqueles que intentam a resolução do problema
do mal e, que ao mesmo tempo instiga a persistência em sua dilucidação, através de um
desafio de pensar diferentemente.
Para Ricœur (1988), o problema do mal se alberga no modo pelo qual se o versa;
Ricœur procura desmistificar quaisquer conceitos que invoquem o mal como um enigma,
em face da impossibilidade de unificar fenômenos dessemelhantes como o pecado, o
sofrimento e a morte. Da mesma forma, é necessário contestar o mal cometido e o mal
sofrido, porque pecado e sofrimento não necessariamente se miscuem em face de uma
divergência de princípio que os amparam. Ricœur logo no início de Le mal – um défi à la
philosophie et à La théologie (1988, p. 21), investe contra as tentativas malogradas da
teodiceia que se deram na pretensão de pensar o problema a partir de exigências da lógica
da não contradição, as quais buscavam uma resposta sistemática e definitiva ao dilema
estabelecido no trilema de Epicuro, que implica afirmar sem contradição que Deus é todo
poderoso, Deus é absolutamente bom, apezar do mal existir, o que permite questionar as
razões de sua existência e sua possível origem. O que Ricœur justapõe na teodicéia, é
exatamente a impossibilidade de que com nossos escassos expedientes, poder compreender
o problema do mal sem contestar à benevolência do Creador. Por isso, Ricœur antecipa logo
de início que o problema do mal não compete tão somente à existência do mal, mas
conquanto este seja posto em relação à benignidade e potência de seu Creador; esta postura
dissimula a questão do mal, enquanto um fenômeno humano, refletido no padecimento de
um organismo vivo: “O que é pressuposto pelo modo de colocar o problema não é posto em
questão, isto é a própria forma proposicional na qual os termos do problema são expressos
e, a regra de coerência a qual a solução admite dever satisfazer” (RICŒUR, 1988, p.22).
Por isso, Ricœur (1988), recoloca o problema sob outra dimensão da lógica
argumentativa, que vai além da postura da teodicéia, ao envolver o pensamento, a acção e o
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sentimento. Para Ricœur, toda a argumentação se move por princípios de coerência;
questiona se esse seria realmente o seu limite? Pensa em sua não existência, ao se mover
através de uma fenomenologia da experiência do mal; após viandar entre a repreensão e a
lamentação na experiência do mal, realça a troca contínua de papéis do homem entre o ser
culpado e o ser vítima. Desta surge a imputação devida a uma acção do sujeito que violou
códigos éticos, por isso acusado e acoimado até a condenação, quando o mau moral interfere
no sofrimento e, faz da punição um sofrimento infligido. É através dessa lógica que Ricœur
questiona se a partir da punição, como sofrimento reputado e merecido, talvez o mal
existente, físico ou moral, não seria uma punição por uma falta coletiva desconhecida?
A partir do contradictio in terminis entre sofrimento e pecado, Ricœur (1988),
sublinha o carácter do mal em suas múltiplas causas: adversidades da natureza, doenças do
corpo e do espírito, aflições diante da morte pessoal e dos outras infindas. De um lado o
pecado como desvio ético e, de outro o sofrimento que minimiza a integridade do sujeito; se
a falta faz o homem culpado, o sofrimento o faz vítima; nesse sentido o homem é ao mesmo
tempo vítima e culpado, resultância da experiência do mal em um fundo caliginoso e jamais
completamente desmistificado. Após definir o trajeto do mal e deste se aproximar
fenomenlogicamente, Ricœur, dele se apropria em novo viés, através dos predicados
incursos nos discursos hermenêuticos que lhe conviria. Em sua hermenêutica Ricœur alerta
para a distância histórica, para a linguagem no tempo e para as diferenças contextuais, que
geram a necessidade de métodos críticos de interpretação: “em Du texte à l´Action, Ricœur
mostra que interpretar seria imaginar o mundo do possível, proposto pelo texto, tal como um
músico interpreta uma partitura” (OLIVIER ABEL, 1997, p. 23).
Para Ricœur (1988), o discurso do mito põe em evidência tanto o lado luminoso
quanto o tenebroso da condição humana, ao articular uma tentativa primeira de resposta para
explicar como esta de forma geral se tornou aquilo que hoje dela conhecemos, mormente
nas aclarações sobre a origem do mal; salienta em especial a narrativa bíblica do peccatvm
genvs e a interpretação específica de Avgvstinvs. Independente de críticas pertinentes, o mito
expõe o lado demoníaco da experiência do mal, mas deixa em aberto questões fundamentais
da condição humana: de onde proviria o mal? Por que justamente a mim? Esta ultima
encontra resposta na teoria da retribuição que envolve certa ordem jurídica, onde todo o
sofrimento é recebido em face de uma punição incidente, por um pecado individual ou
coletivo, conhecido ou nescio que sugeriu um grau de culpabilidade.
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Segundo Ricœur (1988), o corolário mais importante desta insubstancialidade do
mal, é que a visão deste se desloca exclusivamente para o âmbito moral, perdendo seu
sentido ontológico, que lhe faz passível de ser responsabilizado, pois surge da liberdade
humana. Assim, não teria sentido buscar a procedência do mal, posto a questão que ressurge
é: Unde malvm faciamus? Para Ricœur, mesmo após tal entorse, Avgvstinvs ainda raciocina
dentro de uma postura gnóstica, ou como diz Ricœur, uma gnose antignóstica. Tanto quanto,
continua sem uma resposta satisfatória a concepção avgvstiniana de peccatvm genvs, mácula
adâmica que afetaria todo o gênero humano, a qual não esclarece o sofrimento injusto.
A terminologia que envolve o vocábulo teodiceia, surgiu a partir de Leibniz, como
um rol de argumentações, em face da presença do mal no mundo, nas quais ele procura
defender e justificar a crença na onipotência e suprema bondade do Deus creador, em
contraposição àqueles que suspeitavam tanto de sua existência quanto de sua perfeição.
Para Ricœur a problemática do mal radical, sobre a qual se assenta a Religião nos
limites da simples razão, rompe espontaneamente com a do pecado da natureza, em
detrimento de algumas semelhanças. O princípio do mal não é de modo nenhum uma origem
no sentido temporal do termo, seria tão somente a máxima suprema que serve de fundamento
subjetivo último, a todas as máximas más de nosso livre arbítrio; destarte, para Ricœur não
existiria razões que permitissem saber a priori as origens do mau moral que nos adviesse
(1988, p. 38).
Segundo Ricœur só se pode discursar sobre a teodicéia quando:
• O enunciado do problema do mal repousa sob proposições que visam a univocidade,
tais como: Deus é todo poderoso; sua bondade é infinita; o mal existe;
• O fim da argumentação é claramente apologético: Deus não é responsável pelo mal;
• Os meios empregados devem satisfazer a lógica da não-contradição e da totalização
sistemática (1988, p. 35).

Para Ricœur trata os termos religiosos como marco da ontoeologia:
[...] estas condiciones han sido llenadas solamente en el marco de la ontoteologia
que junta términos tomados del discurso religioso, esencialmente Dios, con términos
que pertenecen a la metafísica (por ejemplo, platónica o cartesiana), tales como ser,
nada, causa primera, finalidad, infinito, finito, etc. la teodicea en sentido estricto es
el florón de la ontoteología (RICŒUR, 1988, p. 179).

Ricœur (1988), afirma que este foi o modelo do gênero em Leibniz, onde todas as
formas de mal, quer moral ou físico, são alocadas sob a denominação de mal metafísico, o defeito
fatal de todo ser creado. Por outro lado, com o seu princípio da razão suficiente, que se anuncia
como princípio do melhor, Ricœur produz um enriquecimento no princípio da não contradição
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da lógica clássica, onde o existente teria a razão suficiente de existir. Em Ricœur, a teodicéia de
Leibniz em seu otimismo exagerado e, em sua solução estésica485 para o problema do mal,
também fracassaria pela insuficiência ante o sofrimento sem razão:
Esta pretensão de estabelecer um balanço positivo dos bens e dos males sobre uma base
quase estésica fracassa, desde o que se é confrontado a males, a dores, cujo excesso não
parece poder ser compensado por nenhuma perfeição conhecida. É ainda mais uma vez
a lamentação, a queixa do justo sofredor que arruína a noção de uma compensação do
mal pelo bem, como tinha antes arruinado a idéia de retribuição (RICŒUR, 1988, p. 36).

Para Ricœur (1988), o golpe mais intenso, embora não fatal, foi desfechado por
Immanuel Kant contra a base do discurso ontoteológico e, sobre o qual a teodiceia se edificou
de Avgvstinvs a Leibniz, um empuxo desferido pela Dialectica Transcendental da Crítica da
Razão Pura, onde o Demolidor486 desloca o enigma do mal do âmbito da razão teórica para
a razão prática e, onde anuncia a impossibilidade de delimitar o mal moral. O conceito
central da deontologia de kantiana, referia o aspecto da filosofia moral que tratava dos
deveres e das obrigações; Kant buscava uma forma de avaliar as motivações para a ação
humana em todos os momentos da vida. Daí derivar seus imperativos, proposições quaisquer
que declarassem uma determinada acção como necessária e, a partir desta noção Kant dividiu
os os actos humanos em imperativos de duas categorias específicas, categóricos e
hipotéticos.
Os imperativos categóricos aludiriam às máximas admissíveis como lei universal
e, adequadas à motivação das ações humanas, no que implicaria sua exigência absoluta,
devendo ser obedecidos incondicionalmente, independente das circunstâncias, posto este
tipo de imperativo tivesse um fim em si mesmo. As condições do imperativo categórico
determinam que o valor moral de uma ação derivaria de sua própria máxima e não das
consequências resultantes de sua aplicação; a moralidade da acção resultaria da motivação
de quem a executasse e, não das consequências resultantes. O imperativo categórico não
carece de qualquer outra justificação, encerraria o fim em si mesmo, daí implicar uma
decisão moral pautada na razão humana e, por essa característica, ficou conhecido como
Princípio Da Universabilidade.
O imperativo categórico encerra três formas (Kant, 1960):
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A palavra grega aisthesis, passada ao português como estesia, implica a sensibilidade ou percepção sensível,
acepção que ainda se conserva no vocabulário médico, na palavra anestesia, que significa literalmente ausência
de sensibilidade.
486
Apelido de Kant.
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1ª) Lei Universal: Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da
tua vontade, uma lei universal. Ou, age tal como se a máxima da tua ação pudesse
ser transformada, através da tua vontade, em uma lei universal da natureza.
2ª) Fim em si mesmo: Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa,
como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca
simplesmente como meio.
3ª) Legislador Universal (ou da Autonomia): Age de tal maneira que tua vontade
possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como um legislador universal através
de suas máximas. Ou, age como se fosses, através de suas máximas, sempre um
membro legislador no reino universal dos fins.

Diversamente, os imperativos hipotéticos, visariam atingir um fim determinado e
almejado pelo sujeito da acção; seria hipotético tal a desobrigação em segui-lo, tornando-o
voluntário e dependente das inclinações do sujeito da acção. Kant avaliava a filosofia moral
de sua época com extremo pessimismo, dado sua incapacidade em superar os limites dos
imperativos hipotéticos.
Os objetivos de Kant com essa proposição, foi o de oferecer um sistema moral que
pudesse contrapor aspectos subjetivos do utilitarismo, teoria desenvolvida na filosofia
liberal inglesa de Jeremy Bentham (1748-1832) e Stuart Mill (1806-1873), a qual
considerava como uma boa ação, aquelas provenientes de condutas distinguidas por sua
utilidade e, pelo deleite que proporcionavam ao indivíduo e, por extensão à
coletividade. Para Kant, a premissa utilitarista, seria contrária àqueles que se preocupavam
com o bem social, por isso a necessidade de extrapolar os imperativos hipotéticos que
visavam unicamente interesses singulares; seria imperativo um sistema moral que ultrapasse
os limites da subjetividade e, que pudesse ser aplicado universalmente, tal qual o Princípio
Da Universabilidade.
Em Le mal – um défi à la philosophie et à la theologie, Ricœur se dedica ao estudo
do mal avaliado tanto na tradição filosófica quanto na teológica, ao buscar la culpabilité
tragiqué et la biblique, para entender os níveis de discurso na especulação do mal, incluso a
especulação de aclarações históricas, as quais ele vai denominar de níveis de discurso
especulativo sobre o mal. Ricœur reporta pensadores a partir de determinados e específicos
períodos de entendimento do mal, os quais ele designa por níveis de entendimento,
acrescentando estágios para a interpretação de cada qual a respeito da cogitação do mal,
dentro de uma panorâmica que leva em conta a perspectiva histórica e, o respectivo
entendimento de autores inseridos na tradição filosófica e teológica.Ricœur (1988) busca se
afastar dos discursos que especulam o mal, sobretudo daqueles que se inclinam às teodiceias
fundadas na não contradição ou na sistematização absoluta, sem que tenham percorrido os
diversos níveis de discurso de onde se libera uma racionalidade crescente.
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6.3 Niveaux de discours sur le mal
Ricœur nomeou cinco níveis de discurso sobre o mal: o nível do mito; o estágio
da sabedoria; o estágio da gnose e da gnose antignóstica; o estágio da teodiceia e, o estágio
da dialectica fraturada. No nível do mito, a primeira aproximação de Ricœur reflete a
questão: De onde vem o mal? Ricœur faz uso do predicativo tremendum fascinosum de
Rudolf Otto, que expõe uma ambivalência constitutiva entre a bondade da criação e o mal e,
nos postra em reverência ante o assombro que nos causa. Neste sentido Ricoeur entende que
neste conceito as proposições lógicas são resolvidas em uma dimensão de mistério. O
conceito de Otto “confere ao mito o poder de assumir tanto o lado tenebroso, como o lado
luminoso da condição humana” (RICŒUR, 1988, p. 26).
Leszek Kolakowski, de certa forma, se comporta kantianamente ao admitir que o
homem atribui valores ao mítico:
Vivenciamos os componentes da experiência, as situações e as cousas, na medida
em que as vivemos como providas de qualidades valiosas, como se participassem de
uma realidade que transcende de maneira absoluta a totalidade da experiência
possível [...]. Quando acreditamos conhecê-la (a realidade) como um componente
da história, como qualidade do ser humano ou da cultura, não conhecemos tais
realidades, mas apenas os fatos de valor. Contra a experiência de Husserl, não há
uma experiência eidética do valor que transforme nossos valores em conhecimento.
O valor é o mito; é algo transcendente (g.m.) (KOLAKOWSKI, 1981, p. 28).

Para Kolakowski, a condição humana refletiria um mundo de valores e este seria
uma realidade mítica, mas que indaga profunda reflexão ao tentar responder à questão: Algo
estaria realmente presente em uma situação na qual o acto de percepção está ausente?
Kolakowski (1981) então, refaz a questão: o objecto de análise é uma qualidade do sujeito,
ou uma propriedade do chamado ego, que tem a vivência de sua própria identidade? Da
ilusão cartesiana onde obtivemos a intuição irrecusável do ego, existiria algo oculto nesta
segunda questão, ou não seria mais que uma abstração introduzida na própria experiência,
como já demonstrara Husserl, ou seja, a percepção não contém nenhum ego. De fato, a cousa
e sua percepção não estão dadas separadamente da experiência, conforme conceito já contido
na doutrina de Avgvstinvs: “Ora, a percepção não pode deixar de distinguir a cousa humana;
daí os distintos nomes que se empregaram para designar seu substrato natural: eu, alma,
sujeito, consciência, espírito” (KOLAKOWSKI, 1981, p. 16).
Para Ricœur, o mito incorpora a experiência fragmentária do mal através das
grandes narrativas cósmicas, onde a antropogênese se faz parte da cosmogênese e, onde
ethos e cosmos se fundem em uma visão englobante, que fez do mal nos estágios ulteriores,
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uma grande crise para todas as religiões. Em especial, Ricœur grifa a narrativa bíblica do
peccatvm genvs que dá margem a explicações outras, ademais da que lhe conferiu
Avgvstinvs. Assim, no nível do mito, o mal nos assombra e nos inculpa: “[...] o mito
incorpora a experiência fragmentária do mal nas grandes narrativas da origem da
contribuição cósmica” (RICŒUR, 1988, p. 26).
A linguagem do mito, em Ricœur, articula uma plausível resposta sobre o como a
condição humana se tornou refém do mal que lhe acompanha; através do lado folclórico o
mito recolhe o lado demoníaco da experiência do mal articulado em uma linguagem e,
inversamente por seu lado especulativo prepara o caminho às teodiceias racionais,
especulando o problema em sua origem: De onde proviria o mal? A origem do mal passa a
ser indagada na especulação da falibilidade humana, no sentido da culpabilidade. Para
Ricœur (1988), o mito repercute experiências humanas e históricas de mancha, pecado e
culpa, refletidos no arcabouço linguístico e estrutural das culturas, na tentativa de
compreender e abarcar o problema do mal; o mito tem em sua composição cosmológica o
elemento do mal antropológico, mas mesmo assim é incapaz de responder completamente à
pergunta, exceto através da hermenêutica. Em Ricœur, ao nível do mito ainda ficou em aberto
a questão da origem do mal; o mito também não responde outras questões de igual
relevância, contida na lamentação que se faz queixa: Até quando? Por que eu?
A Divina Comédia de Dante Alighieri (1265-1321), mais conhecido por sua obra
contígua que deu origem ao Inferno de Dante, poema de viés teológico e épico, escrito no
século XIV e, que retrata o inferno, o purgatório e o paraíso, serviu a Albert Camus, em La
Chute de 1956, para derivar a seu conceito dualístico e combinante de mal e bem:
Le goût de la vérité à tout prix est une passion qui n’épargne rien et à quoi rien ne
résiste. C’est un vice, un confort parfois, ou un égoïsme. Si, donc, vous vous trouvez
dans ce cas, n’hésitez pas : promettez d’être vrai et mentez le mieux possible. Vous
répondrez à leur désir profond et leur prouverez doublement votre affection. C’est
si vrai que nous nous confions rarement à ceux qui sont meilleurs que nous. Nous
fuirions plutôt leur société. Le plus souvent, au contraire, nous nous confessons à
ceux qui nous ressemblent et qui partagent nos faiblesses. Nous ne désirons donc
pas nous corriger, ni être améliorés : il faudrait d’abord que nous fussions jugés
défaillants. Nous souhaitons seulement être plaints et encouragés dans notre voie.
En somme, nous voudrions, en même temps, ne plus être coupables et ne pas faire
l’effort de nous purifier. Pas assez de cynisme et pas assez de vertu. Nous n’avons
ni l’énergie du mal, ni celle du bien. Connaissez-vous Dante ? Vraiment ? Diable.
Vous savez donc que Dante admet des anges neutres dans la querelle entre Dieu et
Satan. Et il les place dans les Limbes, une sorte de vestibule de son enfer. Nous
sommes dans le vestibule, cher ami487 (m.t.) (ALBERT CAMUS, 1956, p.47).
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O gosto pela verdade a qualquer preço é uma paixão que nada poupa e, a que nada resiste. É um vício, às
vezes um conforto, ou um egoísmo. Portanto, caso o senhor se encontre neste caso, não hesite: prometa ser
verdadeiro e minta tanto quanto puder. Atenderá ao profundo desejo deles e provará duplamente sua afeição.
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Ricœur deriva seu estudo para o corolário da origem antropogênica do mal e,
pesquisa respostas no monismo, no dualismo e, em soluções combinantes. No monismo, o
mal faz parte da creação divina, é mão esquerda de Deus; no dualismo o mal seria uma
entidade apartada de Deus, não obstante tenha sua origem conjuntamente a da Divindade e,
nas soluções combinadas abrolha um Deus que permissiona a existência do Maligno. Destas
um exemplo se tem em Avgvstinvs, onde o mal brota do peccatvm genvs, mesclando a
existência de um monismo em Deus e, a existência de um mal original permitido por Ele:
Todavia, é através de seu lado folclórico que o mito recolhe o lado demoníaco da
experiência do mal, articulando-a em uma linguagem. Inversamente, é por seu lado
especulativo que prepara o caminho às teodicéias racionais, acentuando os
problemas de origem. A questão está colocada para as filosofias e as teologias: de
onde vem o mal? (RICŒUR, 1988, p. 28).

Dessa forma, o nível do mito explica a existência do mal através de parábolas, que
tem por finalidade solver a questão da falibilidade e da culpabilidade dos homens. Essas
questões, não cósmicas, mas individuais, são silenciadas no âmbito do mito, quando
introduzidas na história. Para Ricœur, o estágio da sabedoria é um desdobramento do nível
do mito, que suscita a questão: “Será que o mito poderia responder de modo integral à
esperança dos seres humanos agentes e padecidos?” (RICŒUR, 1988, p. 28).
A questão do mal novamente é deslocada para a dimensão antropológica; se no
primeiro estágio aflora o sobressalto de uma pessoa frente a dimensão do sagrado, agora é a
dupla dimensão da pessoa como agente e, como passível de um mal. Neste estágio, Ricœur
coloca ênfase no homem padecente e, neste nível de discurso, a lamentação toma um carácter
especial, que resulta em lamúria que clama a justiça do Creador, em face do mal acometido
a si e, a questão novamente se desloca para: Mas, por que eu? Esta é explicada pela sabedoria,
através de condições individuais e diferenciais, que envolvem a retribuição, pela qual todo
o sofrimento é merecido porque, para Ricœur, seria a punição de um pecado individual ou
coletivo, conhecido ou não, tal que se entenda o sofrimento como tal, distinto do mau moral

Isso é tão verdade que raramente confiamos em quem é melhor do que nós. De preferência, fugimos a essa
convivência. Mais frequentemente, pelo contrário, nós que confessamos para aqueles que olham como nós e
compartilharm nossas fraquezas com as dele. Não desejamos, pois, nos corrigir; nem melhorar: seria preciso,
antes de tudo, que nos julgassem anêmicos, pois mais desejamos ser lastimados e encorajados em nosso
caminho. Em suma, desejaríamos ao mesmo tempo deixar de ser culpados e não fazer esforço algum para nos
purificar. Não é um suficiente cinismo e falta de virtude? Nós não temos nenhuma energia para o mal, nem
para o bem. Você conhece Dante? Oh, realmente? Que Diabo! Então, você sabe que Dante admite anjos neutros
na querela entre Deus e Satanás? E, que Ele os coloca no limbo, uma espécie de vestíbulo do seu inferno.
Estamos neste vestíbulo, dileto amigo.
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e, nesse sentido a teoria da retribuição se faz a primeira das visões morais do mundo. Porém,
a resposta a partir da sabedoria também não seria satisfatória a partir de uma ordem jurídica,
que distinguiria bons e maus, para aplicar penalidades conforme o grau de culpabilidade de
cada um. A repartição aparentemente justa, em Ricœur se torna arbitrária diante das
questões: Por que este morre de câncer e não aquele outro? Por que a morte de crianças? Por
que tantos sofrimentos? Quando então surge a lamúria.
Ricœur lança mão do episódio biblíco de Job, aqui já devidamente espicaçado, para
o qual a teofania também não forneçe resposta objetiva ao seu sofrimento; pelo contrário
expõe um Creador com desejos insondáveis em relação às vicissitudes humanas, um algo
que se encontra absolutamente vivo na Sagrada Escritura: « […] formans lucem et creans
tenebras faciens pacem et creans malvm ego Dominus faciens omnia haec […] »488 (m.t.)
(Is: 45.7).
Em Ricœur (1988), o entendimento perpassa do mito à sabedoria e, avança tal que
o mito demude sua crônica, onde se faz necessário não só computar as origens da condição
humana e o como ela se tornou o que é, mas buscar justificativas que expliquem o porquê
dela ser desigual a cada ser humano singular. No estágio da sabedoria a origem não é
suficiente para elucidar a forma como se dá o mal; é preciso argumentar e reconstruir a via
do entendimento das mazelas e benesses que afetam a vida vivida do ser humano. Para
Ricœur, nesse estágio a explicação sobre o mal sofrido deriva da ideia de retribuição, onde
todo mal seria fruto de um pecado individual ou coletivo, enquanto punição por uma
iniquidade conhecida ou desconhecida, do que deriva todo sofrimento ser merecido em uma
ordenação moral. Segundo Ricœur: “a resposta da retribuição não seria satisfatória, a partir
do momento em que uma certa ordem jurídica começava a existir, a qual distinguiria os bons
dos maus e se aplicaria a medir a pena sobre o grau de culpabilidade de cada um” (RICŒUR,
1988, p. 29).
A condição de retribuição não satisfaz à dúvida do por que exatamente eu? Essa
condição a faz arbitrária ante a facticidade de determinados males como a morte, o câncer e
sofrimentos e outros de natureza inesperada, no que leva à conclusão de que o mau moral e
o mal sofrido não podem ser tomados sob o mesmo fundo. Aqui, em especial, novamente o
caso de Job que se fez paradigmático, posto nele se encontre a presença de um Deus em que,
malgrado o sofrimento auferido, ainda Dele se pode esperar. Em Job a ideia de retribuição
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[...] ao formar a luz e criar as trevas, fiz a paz e criei o mal; eu sou o Senhor que fez todas estas cousas.
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pelo mal sofrido surge na linha do horizonte, onde a revelação veterotestamentária atinge
seu auge. Se o mal é dado por retribuição às ações malignas como explicar o sofrimento do
justo Job? Deus permitiu que o Dianho coligisse na vida de Job, resultando em uma imensa
tragédia em sua vida, com a perda de todos os seus bens, de seus filhos e de sua saúde,
debilitada por úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça; porém, Job não
blasfemou contra Deus e, quando nada mais tinha a perder, ocorreu: [...] tunc surrexit Iob et
scidit tunicam suam et tonso capite corruens in terram adoravit et, dixit nudus egressus sum
de utero matris meae et nudus revertar illuc Dominus dedit Dominus abstulit sit nomen
Domini benedictum489 (Job: 1- 20, 21).
O episódio de Job apresenta um homem padecente que ama a Deus por nada, mas
que em seu limite extremo se arrepende, não de seus actos, porque desses não tinha um
porquê se arrepender, mas sim de seu lamento a Deus como se Ele fosse o responsável por
seu sofrimento. O estágio da sabedoria não responde à lamentação do por que eu? O epílogo
dessa história mostra que Deus devolveu tudo que antes pertencia a Job, que viveu por cento
e quarenta anos. No terceiro nível do discurso na especulação sobre o mal, o estágio da gnose
e da gnose antignóstica, Ricœur evidencia o como a gnose se abeira do problema do mal,
quais as suas contribuições ao pensamento e como seu desenvolvimento culmina na
Teodicéia. Enquanto o estágio da sabedoria trata da questão da bondade da creação, se ela
seria irreconciliável com o mal, o que a remeteria ao aspecto jurídico do Julgamento Divino,
na forma como se deu o episódio de Job, o estágio da gnose entende o mal como uma
oposição. Ricœur salienta que não se trataria, neste estágio de ser o objetivo dessa gnose,
um caracterizar o sofrimento enquanto um mal sofrido, mas sim de caracterizar a gnose na
forma como o fez Avgvstinvs, como a marca do sofrimento, isto é sob a ótica do mal moral,
que no rector se revela insubstancial, o que denota dizer que ele seria mais uma pecha
existencial; de um lado abrigaria a filosofia uma vez que não sendo substancial, não seria
algo externo a afetar o homem e, de outro uma mitologia bíblica a marcar “uma distância
ôntica entre o Creador e a creatura” (RICŒUR, 1988, p. 32).
A questão de partida a essa aporia está em sua origem: Unde malvm? Para
Avgvstinvs o mal não poderia ser entendido como substância, posto pensar filosoficamente
o ser, implícito estaria a pensar tão somente o bem, donde deriva a teoria do ex nihilo, contida
na ideia de criação integral sem quaisquer excessos. Outro pressuposto é a distância ôntica
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[...] rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou ao Senhor; e disse nu saí do
ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, e Deus tirou; bendito seja o nome do Senhor
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entre Creador e creatura, impingindo a insuficiência que faz declinar de Deus e se inclinar
àquilo que teria menos ser; traço que Ricœur denomina discurso novo da ontoteologia.
Ricœur faz uso da ideia de gnose e de gnose antignóstica, para visar essencialmente às
teorias de Avgvstinvs, mormente àquelas expressas a partir de suas Confessionvm, dai o título
referenciar um saber questionado a partir do próprio conhecimento.
Para Ricœur (1988), a gnose seria a intermediária entre a sabedoria e a teodiceia,
ao opor forças do bem e do mal em um prélio ininterrupto; Ricœur não trata do pecado e da
culpabilidade, limita-se especificamente a aspectos da doutrina avgvstiniana a respeito do
mal, derivados do neoplatonismo. Avgvstinvs ao destituir a substancialidade do mal, posto
pensar filosófica intelegivelmente seria sempre pensar o bem. O mal, em Avgvstinvs, seria
apenas uma carência, uma deficiência da creação, que Ricœur identifica como a ideia de
creação ex nihilo, para identificar em sua doutrina a ideia de um mau moral como uma
declinação daquilo que tem menos ser em direção ao nada e, dessa forma o Rector instauraria
o pecado como um nihil privativum. O problema do mal em Avgvstinvs se desloca para o
âmbito moral, em uma conjunção entre a ontologia e a teologia, abrindo um novo discurso
de carácter ontoteológico, o qual conflui para o conceito de pecado de natureza sobre duas
noções, uma hereditária, que impõe a transmissão biológica do pecado e, outra de imputação
individual de culpabilidade; por isso, a noção de peccatvm genvs surge como um falso
conceito que se pode relacionar com uma gnose antignóstica. Em face desta Ricœur estima
conceitos distintos para Avgvstinvs e para Pelagivs:
É por isso que Avgvstinvs parece mais profundo que Pelagivs, porque percebeu que
o nada da privação, o nihil privativum avgvstiniano é ao mesmo tempo uma potência
superior a cada vontade individual e a cada volição singular. Por outro lado, Pelagivs
parece mais verídico, porque deixa cada ser livre perante sua única responsabilidade,
tal como Jeremias e Ezequiel já o tinham feito antes, ao negarem que os filhos
pagariam pelas faltas de seus pais (RICŒUR, 1988, p. 34).

Ricœur ao utilizar o exemplo de Jeremias e Ezequiel, recorda que Deus lhes disse
não, as suas súplicas aparentemente justas em um determinado momento e, mostra que o
homem mesmo sendo justo e temente a Deus, Este para os homens sempre tem um propósito
maior, muitas vezes além do que se poderia esperar como a vera justiça e, assim aclara a
resposta vã tão ansiada já que afinal Ele pode tudo: Por que Ele não quer? E, quando Ele não
nos livra de eventuais males, qual seriam suas razões? É necessário ao homem compreender
que a omnisciência e a omnibenevolência de Deus o faz soberano em sua vontade absoluta,
assim é de se crer que Nele tudo expede ao bem, pois sabe o passado, o presente e o futuro,
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do que germina uma questão de partida, saber no presente se determinado episódio é bom
ou mal, quando tão somente Deus conhece seus reflexos no futuro?
À questão suscitada sobre o desconhecimento de efeitos no tempo, Capalbo
explicita o pensamento de Ricœur (1978), quando este contrafacta490 Avgvstinvs, ao admitir
que a reflexão hermenêutica só seria possível se o próprio intérprete participasse da laia:
[...] ser preciso crer para compreender, significa que para compreender um texto,
um símbolo, é preciso viver na aura do sentido procurado. A hermenêutica confronta
o pensamento com a cousa em questão e, ser preciso compreender para crer, indica
que o sentido procurado, somente possa se tornar acessível ao pensamento através
da interpretação (CAPALBO, 1983, p. 19).

Se Pascal me permitir o plágio, existem razões para o propósito de Deus que a
própria razão humana desconhece, conforme dispõe a escritura: « [...] scimus autem quoniam
diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum his qui secundum propositum vocati sunt
sancti »491 (m.t.) (Ro: 8.28).
A cizânia de Ricœur refere sua crítica direta à ideia bíblica, de uma condição natural
de dívida da humanidade, distinguida por uma culpa de origem e, presumidamente redimida
pela redenção, simbolizada na efusão do sangue de Christo na cruz, como matéria prima de
um sacrifício basilar, para a libertação humana de dita culpabilidade. Portanto, o vocábulo
redenção está associado à ideia de um resgate: « [...] gratias agentes Patri, qui dignos nos
fecit in partem sortis sanctorum in lumine, qui eripuit nos de potestate tenebrarum et
transtulit in regnum Filii, dilectionis suae in quo habemus redemptionem remissionem
peccatorum »492 (m.t.) (Col: 1.12,13,14).
A gnose em Ricœur é centrada em uma visão estritamente moral do mal: “onde as
forças do bem são engajadas num combate sem tréguas contra os exércitos do mal, tendo em
vista a libertação de todas as parcelas de luz rendidas e cativas nas trevas da matéria”
(RICŒUR, 1988, p. 31).
Este terceiro estágio da espiritualização da lamentação induz descobrir as razões de
se acreditar em um Deus que nada teria de comum com a necessidade de explicar a origem
do sofrimento. Acreditar em Deus apesar de... seria uma das maneiras de integrar a aporia
490

Em metafísica e em lógica modal o vocábulo contrafatual implica um episódio que ainda não aconteceu,
mas que poderia ou poderá ocorrer.
491
[...] sabemos que todas as cousas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os
eleitos, segundo o seu santo propósito.
492
Estejam agradados ao Pai, que vos fêz dignos de participar da herança dos santos na luz. Êle vos arrebatou
do poder das trevas e vos introduziu no reino de seu dileto Filho, através do qual foi possível a redenção e a
remissão de pecados.
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especulativa ao trabalho de luto, onde o sofrimento teria um valor educativo e purgativo,
enquanto outros acreditam até que, na incidência do mal ao homem, o próprio Deus sofreria,
paradigma revelado em Job, que amou a Deus por nada e, não entrou no ciclo da retribuição,
do qual, no mal, a lamentaçào se faz cativa e, a vítima reafirma a injustiça de seu destino.
Portanto, essa visão estritamente moral do mal deixa sem uma explicação coerente os casos
de sofrimento injusto, tanto ao expôr a culpa do contexto humano na figura de Adão, quer
seja em uma ética de responsabilidade, como queria Pelagivs.
No Estágio da Teodicéia, Ricœur toma o rigor do sentido que envolve o mau moral
e o mal físico:
Je pense em effet qu´il faut commencer par restituer au mal physique son tranchant,
le dégager de la gangue qu´on appelle le mal en général. Donc, lutter contre la
tendance à placer sous une même rubrique mal moral et mal physique, quitte à
réfléchir ultérieurement sur les forces qui poussent toujours à reconstituer cette
nébuleuse du mal493 (m.t.) (RICŒUR, 1988, p. 57).

Para Ricœur essa é a via para a unificação do enigma do mal e de sua história,
entremeio a humanidade, uma história jamais desmistificada, que faz do mal um inusitado
enigma. Ricœur se dispõe tratar da Teodicéia494, um intermezzo entre a filosofia e a teologia,
com a dupla finalidade de conciliar a existência de Deus, o summo bem, com a existência do
mal e, ao mesmo tempo busca respostas ao porquê da existência do homem e, sua realidade
distinguida pelo mal. Ricœur limita o uso da expressão teodicéia:
O enunciado do problema do mal repousa em proposições deídicas que visam à
univocidade, conforme já frizado, retiradas da lógica epicúrea; ou seja, são
acrescidas de outra; o mal existe; o fim da argumentação é claramente apologético:
o creador não é responsável pelo mal; os meios empregados devem satisfazer à
lógica da nãocontradição e da totalização sistemática inequívocas no deus judaico:
omnipotência, omnisciência e omnibenevolência (RICŒUR, 1988, p. 34).

Ricœur (1988) entende condições apriorísticas e kantianas só fazem parte da
ontologia, se lhe contiver pressupostos metafísicos: ser, nada, causa prima, infinito, finito,
etc., o que faz da teodicéia, em sentido estrito, um ornamento da ontoteologia enquanto
metafísica ocidental. Estes princípios desenvolvem as diretrizes da ulterior avaliação do
problema do mal, no núcleo do racionalismo ético. Ricœur, ao abordar o problema do mal

493

Eu penso, com efeito, que seria necessário começar por restituir ao mal físico a sua trincheira, a desobrigação
do manto que o denomina de mal em geral. Isto serviria para combater a tendência de se colocar sob um único
título o mal moral e o mal físico, ainda que posteriormente pudessem refletir forças que reconstituissem
determinadas nebulosas do mal.
494
Conjunto de argumentos do leibnizianismo em face da presença do mal no mundo; os quais procuram
defender e justificar a crença na onipotência e suprema bondade do Deus criador, contra aqueles que duvidam
de sua existência ou perfeição.
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no mundo, encontra alguns autores emblemáticos, por isso recorre a três deles para suas
perspectivas, Leibniz, Kant e Hegel, para paulatinamente determinar seus conceitos éticos a
respeito do problema do mal. Para Ricœur a Teodicéia de Leibniz seria o modelo do gênero,
ao retratar a própria condição humana que se oferece como a envergadura do problema e,
por conter todas as formas de mal e não apenas o mau moral como na tradição avgvstiniana,
onde são sopesados o sofrimento e a morte sob a qualificação de mal metafísico, tal como
um defeito de todo o ser creado como antecipado na Escritura: « [...] iniquitates suae capiunt
impium et funibus peccatorum suorum constringitur »495 (m.t.) (Pr: 5.22).
Neste quarto nível de discurso na especulação sobre o mal, que invoca o estágio da
teodiceia, Ricœur desenvolve seu pensamento em relação ao problema do estágio da gnose,
o sofrimento, abordado na teodicéia de Leibniz que o denominou de mal metafísico, mas que
ainda aloja o mal à culpabilidade nativa do pecado e, de sua consequente punição:
Só se tem o direito de falar em teodicéia quando: a) o enunciado do problema do
mal repousa sob proposições que visam a univocidade; é o caso das três asserções
geralmente consideradas: Deus é todo-poderoso; sua bondade é infinita; o mal
existe; b) o fim da argumentação é claramente apologético: Deus não é responsável
pelo mal; c) os meios empregados devem satisfazer à lógica da não-contradição e da
totalização sistemática (RICŒUR, 1988, p.35).

Para Ricœur, arrogar à teodiceia de Leibniz implica um arremeço a seus princípios
teológicos basais, cujo enunciado deve ser válido sob quaisquer circunstâncias e,
responsabiliza a culpabilidade em face de sua visão moralista do mal, no que ele implica a
responsabilidade ética, não obstante ainda não fornecer respostas ao sofrimento injusto. Esta
menção ricœuriana denota ao mal certa humanização ao ser contingenciado em Leibniz e,
que Ricœur lega por nervo racional, o elo entre o possível e aquilo que poderia ser de outro
modo, ao refletir o mal à maneira da pessoa que pensa, age e sofre com ele. Ricœur ainda
faz uso da lógica clássica ao acrescer ao princípio da não-contradição, o princípio da razão
suficiente496 como entendia Leibniz, enunciado racionalmente como princípio do melhor,
aceitou que dentre a multiplicidade de modelos de mundo, este seria o único a conter o
máximo de perfeições com o mínimo de defeitos, contanto que se conceba a perfeição da
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O homem estará prêso por suas próprias iniquidades e, dessa forma ligar-se-á às cadeias de seus pecados.
O princípio da razão suficiente, afirma que tudo o que existe e tudo o que acontece tem uma razão (causa
ou motivo) para existir ou para acontecer, e que tal razão (causa ou motivo) pode ser conhecida pela nossa
razão. Também chamado de principio de causalidade para indicar qual razão afirma a existência de relações
ou conexões internas entre as cousas, fatos, ou entre ações e acontecimentos. Os princípios da razão apresentam
algumas características importantes: não possuem um conteúdo determinado, pois serem formas; possuem
validade universal onde existir razão; e, são necessários, indispensáveis para o pensamento e para a vontade
(g.m.).
496
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creação: “[...] entre uma multiplicidade de modelos de mundo, dos quais um único comporta
o máximo de perfeições com um mínimo de defeitos” (RICŒUR, 1988, p.35).
Cumpre realçar que desta posição leibniziana, Voltaire discordava veemente,
satirizando-a na conclusão do Cándido o El optimismo:
Eu que o diga, amigo Cândido. Foi bom o que aconteceu! Não tivéssemos passado
por tudo o que nós passamos, não estaríamos aqui, reunidos nesta granja, no melhor
mundo possível. Insisto em meu princípio: por suas devidas causas, os efeitos se
harmonizam (VOLTAIRE, 1985, p. 134).

Não só Voltaire! Ullmann ao retratar a vivência do malvm physicum sujeito
exclusivamente às leis da natureza, afirma:
Estendendo um pouco mais a análise, vem à tona a verdadeira colisão do mal no
mundo, com a ideia do melhor dos mundos possíveis creado por Deus, consoante
Leibniz. Ora, para dizer que este nosso é o melhor dos mundos, deveríamos
pressupor a existência de outros não tão bons. Tal parâmetro falta. A assertiva de
Leibniz firma-se na ideia da bondade de Deus. Ele só podia crear o melhor dos
mundos. Para Leibniz, existe uma necessidade moral da parte de Deus, de crear o
melhor mundo possível que ele assim conhece em sua onisciência e que por seu
poder realizou e concretiza. Este mundo leibniziano inclui, de par com o bem, o mal
(ULLMANN, 2010, p. 16).

Nesse conceito, a falibilidade é intrínseca à condição de perfeição, mas não sua
garantia; portanto o nervo racional de Ricœur tão somente respeita o princípio de que o
Creador não seja o responsável pelo mal, não obstante sua creação permitir o máximo de
perfeições com o mínimo de defeitos. Entretanto, esse ajuizamento também não atende
plenamente a Ricœur, porque continua a não explicar o apêlo de Job, dado que o sofrimento
injusto não possa ser compensado por qualquer perfeição outra; persiste em Ricœur o
paradoxo do mal radical e inexistencial, sem uma razão última que o fundamentasse, seria
muito mais uma propensão humana só definida como conceito, paradoxalmente inexplicável
e sem um fundamento que o justificasse. Essa condição faz Ricœur avançar em sua pesquisa
da Teodicéia, em uma busca quimérica por uma ratio divinarum para o problema do mal, a
partir de uma consideração dialectica a envolver conceitos de Hegel, Kant e Leibniz.
Ricœur recorre à onto-teologia de Kant, em um percurso que vai da teodicéia
edificada de Avgvstinvs a Leibniz e, se desprende do mal da esfera prática à medida de algo
a ser combatido e ignorando-o enquanto sofrimento; fundamentalmente Ricœur distingue o
problema como mal moral, tal qual o fez Avgvstinvs, mas introduz duas distinções, a de que
o sofrimento não mais tratar-se-ia de uma acção punitiva e, viabilizar-se-ia em perspectiva
individual e singular, no que faria o mal submergir em sua pertinência filosófica, dado a
contingencialidade de experiências indiscerníveis, de difícil apropriação filosófica.
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A segunda distinção implica a existência de um mal radical, o que romperia
sobremaneira com a ideia de existência de um peccatvm genvs. Nessa concepção, Kant
depara Avgvstinvs ao ver o mal não em correlação direta com o sofrimento, mas ao se
constituir como uma máxima suprema a servir de fundamento subjetivo último, a todas as
máximas más outras, que implicariam diretamente o livre arbítrio humano; esta máxima
suprema fundamentaria a propensão ao mal de todo o gênero humano, em contraposição a
correspondente predisposição ao bem signatário da volvntas, implicada no libero arbitrio do
homem. Nesse entendimento, o sofrimento do homem existe, sem que necessariamente se
lhe implique uma retribuição, a uma eventual má acção ou mesmo em retribuição a uma
iniquidade; portanto, nestas circunstâncias a razão do mal radical seria imperscrutável:
Mas a razão de ser deste mal radical é insondável: “não existe para nós razão
compreensível para saber de onde o mal moral pode primeiramente nos vir”. Como
Karl Jaspers, admiro esta última declaração: como Avgvstinvs e, talvez como o
pensamento mítico, compreende-se o fundo demoníaco da liberdade humana, mas
com a sobriedade de um pensamento sempre atento à não transgressão dos limites
do conhecimento e, à preservação do distanciamento entre pensar e conhecer através
do objecto [...]. Kant não terminou com a teologia racional: restringiu-a a utilizar
outros recursos diferentes deste pensamento, que o limite de conhecimento por
objecto colocava na reserva (RICŒUR, 1988, p. 38).

Ricœur faz uso de dois os textos de Hegel pautando-os nesse estágio da teodiceia;
o capítulo VI da Fenomenologia do Espírito, que apresenta a dissolução da visão moral do
mundo e, a Introdução à Filosofia da História, consagrada a astúcia da razão, que Ricœur
estende à última astúcia da teodiceia:
Para nós que lemos Hegel depois de todas as catástrofes e todos os sofrimentos do
século, a dissociação operada pela filosofia da história entre consolação e
reconciliação, tornou-se uma grande fonte de perplexidade: quanto mais o sistema
prospera, mais as vítimas são marginalizadas. O êxito do sistema faz o seu fracasso
e, o sofrimento através da voz da lamentação é o que se exclui do sistema (RICŒUR,
1988, p. 42).

Ricœur toma de um texto da Fenomenologia do Espírito, intitulado O Espírito está
certo de si-mesmo e, de um outro O mal e seu perdão, para registrar que o espirito se encontra
dividido no interior de si-mesmo, na convicção que anima os grandes homens de acção,
encarnado entre paixões e a consciência julgante, esta que exemplificada pela bela alma;
mais tarde se dirá que aquele que tem as mãos limpas, não tem mãos. Para Ricœur, é fato a
disjunção entre a convicção e a consciência julgante: “A consciência julgante denuncia a
violência do homem de convicção, que resulta da particularidade, da contingência e do
arbítrio de sua inteligência” (RICŒUR, 1988, p. 40).
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Hegel inquire sobre a consistência do perdão através dessa mesma consciência
julgante e, da convicção em operar o perdão, no sentido de retorno à cinca que antecedeu o
mal? Para tanto, sua dialectica antecipa o conceito de alteridade ao reconciliar os dois eus
do homem, uma igualdade irreversivelmente alienante que depreende a certeza de si através
do si-mesmo; conceito intensamente operado tanto por Avgvstinvs quanto por Ricœur:
O délfico NOSCE TE IPSVM, a partir da obra Soliloquiorvm de Aurelio Avgvstinvs
(345-430 d.C.), emerge em nova conformação se analizado sob a perspectiva de
provimento de respostas às demandas fundamentais da condição humana, quando o
rector dá primazia a existência transcendental sobre a reflexão especulativa derivada
do cogito cartesiano, alargada posteriormente por Kant e os sucessores da filosofia
francesa, no que então se amolda ao arco hermenêutico da compreensão de si e,
desmantela o ego cogito cogitatum, para aceder à dimensão ontológica desse si em
um incarnatio cogito. O ponto fulcral desta tese é demonstrar que, a interpretação
da intencionalidade da consciência em Soliloquiorvm, expõe o modo como o “eu
penso avgvstiniano” aclara que no homem interior habitaria a Verdade, ao se
acrescer a ipseidade assentada nas dimensões pré-predicativas da vida vivida à
identidade (soi-même) de Avgvstinvs, o que proporcionou uma téo-filosofia
reflexiva a lhe indicar o sentido de sua existência como singularidade concreta,
irrepetível e impermutável, que só se deixa apreender neste encontro do mesmo com
o outro de si, em uma relação dialectica interna entre sua mesmidade e sua ipseidade,
constituídas como a Alteridade (comme un autre) dos Études Ricœuriennes, em sua
obra Soi-même comme un Autre de Paul Ricœur (MINGHETTI, 2016, p. 06).

Hegel teve o mérito de unir teodicéia e história universal, tal a incorporar o mal ao
saber universal da especulação filosófica, a partir de sua interpretação hermenêutica. Para
Hegel seria através de um processo dialético do Espírito Absoluto, que se poderia abordar
corretamente a questão da presença do mal na umanidade, posto que bem e mal se encontrem
consubstanciados, circunstância na qual o mal perde relevância ante o desenvolvimento
macro-estrutural do mundo e, a consternação individual escapa do âmbito existencial,
deixando a singularidade humana desabrigada e rredutível ao âmbito da coletividade. A
consciência julgante foi o legado de Hegel à pesquisa sobre o mal de Ricœur.
Ricœur, ciente da Antígona de Sofocles, portanto atento a condição do homem em
seu sofrimento e realidade singular, mesmo após Hegel, insiste: “Que futuro estará
reservado, com efeito, ao sofrimento das vítimas numa visão de mundo onde o
pantragismo497 é sempre recuperado no panlogismo?”498 (RICŒUR, 1988, p. 41).

497

Pantragismo: refere-se a uma visão da existência humana, marcada por uma desesperada e inevitável
tragédia, representada principalmente pela tragédia grega. Este conceito foi retomado na filosofia aludir a um
pensamento trágico por parte dos autores do período romântico como Hegel, Feuerbach, Schopenhauer e,
Kierkegaard.
498
Panlogismo: pressuposição teórica compartilhada por certas doutrinas, tais como o leibnizianismo ou o
hegelianismo, segundo as quais o mundo é inteiramente cognoscível pelo saber humano, em decorrência da
organização intrinsecamente racional da realidade objetiva.
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Após Kant, Ricœur avaliou a tentativa de solução de Hegel, que na lógica propulsora
do Espírito, apresentara a negatividade em constante superação, assim como reporta Karl
Barth e sua tentativa de pensar o mal para além de uma totalização sistemática. A contradição
seria para Barth, não mais entre a onipotência de Deus e a existência do mal, mas entre a
misericórdia e a cólera de Deus, algo que Ele não quereria e, que seria um elemento de
corrupção e de destruição, tal qual a sua “mão esquerda”. Assim, Ricœur (1988) recorre à
Barth, de uma Dialectica Fatigatas, pela qual apenas uma teologia fragmentada, resistente
à totalização sistemática, poderia adentrar a temível via de pensar o mal. O predicado
Fatigatas, referência a fraturado aqui especifica a teologia que reconhece o mal enquanto uma
realidade inconciliável com a bondade de Deus e com sua creação. Barth tem em mente um nada
hostil a Deus e, não somente de deficiência e privação, mas muito mais de corrupção e de
destruição, o que forçosamente carreia a Kant e, a seu carácter insondável do mau moral radical,
assim como aclara o protesto do sofrimento humano no episódio de Job, o qual Ricœur recusa
incluir no ciclo do mau moral a título retribuição.
O quinto nível de discurso na especulação de Ricœur sobre o mal, refere o estágio
da dialectica fatigada. Nesse ponto retomamos a teoria, já abordade nesta pesquisa, de
existência de um nada na forma como conceituou Demócrito de Abdera e Avgvstinvs; mas
com o acréscimo conceitual encontrado na obra Esquisse d' Une Dogmatique (1946),
“Esboço de uma Dogmatica” de Karl Barth (1886-1968), considerado o maior teólogo
reformado suíço protestante do século XX, um marco na história do pensamento teológico. Sobre
o que seria o mal, este teólogo afirmou:
É a queda dentro do nada! Poderia ser diferente? Se abordo esse tema, é unicamente
para mostrar que esse vasto domínio que nós chamamos o mal, a morte, o pecado, o
diabo e o inferno, não é creação de Deus, mas, ao contrário, é o que está excluído
pela própria creação, aquilo para o que Deus diz não! (BARTH, 2006. p. 75).

Barth afirma em sua dogmática que somente uma teologia fatigada que tivesse
renunciado à totalização sistemática, poderia se engajar na via temível de pensar o mal:
Barth reafirma a ideia de permissio da antiga dogmática; Deus permite que não vejamos
ainda seu reino e que sejamos ainda ameaçados pelo nada. [...] o nada! Uma nota de
esperança é aqui incluída: a controvérsia com o nada sendo assunto do próprio Deus.
Nossos combates contra o mal nos tornam cobeligerantes e, bem mais se acreditamos
que, em Christo Deus venceu o mal, então devemos acreditar também que o mal não
pode mais nos aniquilar; não é mais permitido falar dele como se ainda tivesse poder,
como se a vitória fosse unicamente futura. É por isso que o mesmo pensamento que
atestou a realidade do nada deveria se gratificar atestando que ele já está vencido. Só
faltaria então a plena manifestação de sua eliminação (RICŒUR, 1988, p. 44).
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Ricœur questiona se ele permaneceu fiel até seu final a essa sua declaração inicial?
Para Ricœur o significado de fatigada indica uma teologia que reconhece ao mal uma
realidade inconciliável com a bondade de Deus e de sua creação. Nela, Barth distingue
radicalmente o lado negativo da experiência humana, só levada em conta por Leigniz e
Hegel; porém para Ricœur (1988) seria necessário pensar um nada hostil a Deus, um nada
não apenas de deficiência e privação, mas de corrupção e de destruição, o que faria justiça
não somente à intuição kantiana de um carácter insondável do mal moral, que ele entende
como mal radical e, que pode ser incluído como um protesto do sofrimento humano que se
recusa deixar incluir no ciclo do mal moral, a título de retribuição e, mesmo de credibilidade
na providência da creação.
Para Ricœur (1988), o mal foi vencido pelo Crvor Dei, portanto vencido só restaria
a plena manifestação de sua eliminação: “Se interrompêssemos aqui a exposição da doutrina
barthiana do mal, não teríamos mostrado em que sentido esta dialectica, embora fatigada
merece o nome de dialectica” (RICŒUR, 1988, p. 45).
Ricœur (1988), comenta que em Barth o nada vem de Deus em sentido diverso da
proveniência da creação boa, isto é, para Deus, eleger no sentido de eleição bíblica, seria
rejeitar algo que, exatamente por ser rejeitado, existe sob o modo de nihil que Deus não quer
e, que só existe exatamente porque Deus não o quer, dado que de outra forma o mal só
existiria enquanto cólera de Deus; a princípio em Barth o mal que corrompe o ser humano
seria algo externo e, assim o reino do nada permaneceria incondenável: “Porque Deus reina
também à mão esquerda, Ele é a causa e o mestre do próprio nada” (BARTH in Ricœur,
1988, p. 45).
Ricœur marca que, estranhamente, no monismo barthiniano, o mal faz parte da
creação divina tal que exista sua coordenação, mas sem conciliação entre a mão direita e
mão esquerda do Creador. No entendimento de Ricœur, em Barth o mal existe porque faz
parte da creação, porquanto negado por Deus é assumido pelo homem em face de sua
falibilidade que nega a volvntas de seu Creador. Ricœur questiona se este arranjo não
conciliado entre ambas as mãos do Creador, em um último momento de Barth representaria
sua recusa em responder ao dilema que colocou em movimento a teodiceia; se, com efeito,
a bondade do Creador demonstra que Ele combate o mal desde o início da creação, como
indica a referência a um caos anterior à narrativa do Gênese: “Se a potência de Deus não
estaria sacrificada à sua bondade? Inversamente, se Deus é Senhor também de sua mão
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esquerda, a sua bondade não seria limitada pela sua cólera, por sua rejeição, isto não é
identificado com um não querer? (RICŒUR, 1988, p. 46).
Para Ricœur (1988), um primeiro entendimento levaria a circunscrever Barth à
teodiceia e, a sua lógica de conciliação, conquanto no lugar de uma dialectica fatigada
existiria um mero e frágil compromisso. De outra forma, se Barth aceitou o dilema que
suscitou a teodiceia, então recusou a lógica de não-contradição e a totalização sistemática
que comandou todas as soluções da teodiceia. Então se faz necessário as proposições da
lógica kerkegaardiana do paradoxo e, eliminar toda a sobra de conciliação de suas formas
enigmáticas. Ricœur se faz ainda mais radical ao questionar: Barth não excedeu os limites
que ele próprio se impôs de um discurso rigososamente critológico? Por que Barth não
ascedeu e não reabriu as especulações de pensadores anteriores a ele. Ricœur insiste e
questiona se sabedoria não seria reconhecer o carácter aporético do pensamento sobre o mal,
conquistado pelo próprio esforço de pensar mais e de modo distinto?
Estes estágios apontados por Ricœur em Le mal – um défi à la philosophie et à La
théologie (1986), o inscreveram no rol dos filósofos que absorveram a condição humana
como filosofia de vida. Ricœur ao pesquisar interpretações pregressas e históricas, não têm
em mente tão somente o problema do mal em sua essência, mas sim como um problema
onto-teológico, na perspectiva da experiência humana e, na forma pela qual ele se oferece
ao mundo ao homem em situação. De certa forma, Ricœur desloca o foco do mal em sua
relação com a bondade do Creador, para a experiência de vida vivida do homem que tanto
perpetra o mal quanto por ele é acometido.
Ricœur (1988) faz sua conclusão, mas sublinha que o problema do mal não seria
tão somente especulativo, exigiria apreender o Crvor Dei, o sangue que movimenta a vida
em uma convergência que envolve o pensamento, o sentimento e a acção no sentido moral
e político e, a consequente transformação espiritual de sentimentos. Em Philosophie de la
Volonté, Ricœur faz uso do conceito eidético aqui tomado, em sentido teórico sobre a
essência ou o eidós, que na volição se apresenta necessariamente invariável em suas
estruturas, e que permite alcançar o inteligivel do involuntário em seu acto volitivo, através
da consciência como convocação do homem ao retornar a si-mesmo, nos moldes daquilo que
os escolásticos entendiam por synteresis, a compreensão íntima dos princípios morais, que
demandam dar azo às motivações pessoais. De certa forma Ricœur revive o sábio romano
Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius (480-524/525), que se aproximou do diálogo
Gorgias de Platão e intentou responder ao problema do mal, tal que aparentemente contrariou
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a lógica divina e, cujos argumentos corroboram a ideia de que a maior recompensa dos bons
é a aquisição da bondade e o maior malefício, consequentemente, é o fato dos homens serem
maus e permanecerem na maldade.
Para Ricœur, no plano do pensamento, desde que se abdique do estágio do mito, o
mal pode ser um desafio, no sentido de enriquecimento e denúncia do fracasso de sínteses
prematuras, tal a pensar sempre mais e de modo diferente. Para tanto a dialectica de Hegel e
a fraturada de Barth se mostram profícuas, de tal modo que a acção e a espiritualidade
possam fornecer não a solução, mas uma resposta que a torne produtiva no sentido do agir e
do sentir. No plano do agir diz Ricœur, que o mal é antes de tudo o que não deveria ser, mas
que deve ser permanentemente combatido sob a perspectiva de um novo olhar voltado para
um porvindouro, que só ao Creador pertence, como réplica de uma origem que está por vir.
Portanto, toda ação, ética e política, que diminui a quantidade de violência exercida pelos
homens uns contra os outros, diminui a taxa de sofrimento no mundo, o que leva a antes da
especulação sobre a origem do mal, pensar ações que atuem ética e politicamente em sua
minimização no presente.
No plano do sentir, Ricœur busca uma resposta emocional às transformações pelas
quais os sentimentos que alimentam a lamentação e a queixa, possam passar sob os efeitos
da sabedoria enriquecida, pela meditação filosófica e teológica. Ricœur toma como modelo
o trabalho de Freud em “Luto e Melancolia”, que representa a liberdade necessária para
novos investimentos afetivos; este modelo representaria um possível caminho ao longo do
qual o pensamento, a acção e o sentimento caminhariam lado a lado. Ricœur sugere três
momentos espirituais no trabalho de luto: o primeiro se aplica a tornar a aporia intelectual
produtiva, integrando a ignorância por ela gerada no trabalho de luto; um segundo na
tendência das vítimas a entrarem na vicissitude cruel expiatória, a qual as liberta da culpa.
Aqui, a teoria da retribuição abre espaço à ausência de conhecimento sobre a ocorrência do
mal, em face do acaso presente no mundo, onde nem Deus, tampouco as vítimas seriam
acoimadas; um terceiro que evoca a espiritualização da lamentação em se deixar expandir
numa queixa contra Deus, ao articular uma teologia de protesto contra a permissividade
divina, expediente de tantas teodiceias, a representar a impaciência da esperança revelada no
grito do salmista: “até quando, Senhor?”.
6.4 Propension au Mal dans la Nature Humaine
Na visão de Hannah Arendt (1995), Avgvstinvs pensou a existência humana em sua
condição de ser no mundo; por isso muito refletiu sobre a vontade como liberum arbitrium,
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pelo qual a escolha entre o querer e o não querer, assentar-se-ia como disposição íntima da
existência própria do homem em suas relações mundanas, segundo perspectiva ligada a sua
natalidade e, não no sentido de sua condição necrológica, como compreendiam os gregos e
como compreendeu Kant, ao expor seu conceito de liberdade em sua Crítica da razão pura.
Kant ao volatilizar a ideia de uma origem que incidisse no pecado da natureza, se
vê aspirado pelo carácter insondável do mal praticado, enquanto propensão inata, onde não
se faz absoluto, mas que também não pode ser erradicado da natureza humana e, assim se
apresenta de forma quase inata, quase como o peccatvm genvs e, sobre o qual imperaria o
libero arbítrio avgvstiniano.
Mesmo em sua possível incoerência histórica, essa foi uma das possíveis egressões
que Ricœur adotou (1988), tal que desse modo o princípio da razão suficiente realizaria o
abismo entre o possível lógico, ou seja, o não impossível e o contingente, aquilo que poderia
ser de outro modo, ao juntar os signos dispersos do excesso de perfeições em relação às
imperfeições, no equilíbrio entre o bem e o mal. Nesse mesmo sentido, Immanuel Kant se
viu ante um nó górdio, pois que simultaneamente não acolheu a malignidade, mas refugia a
perversão que abrigaria o malvm culpae e, que indicaria uma possível falha do libero
arbítrio, a justificar a surgência do mal radical; por isso, Ricœur afirma ter o Eversivo499
submergido no fundo demoníaco da pseudoliberdade humana, condicionada à volvntas em
seu livre-arbítrio. Ricœur interroga se não seria a sabedoria a reconhecer o carácter aporético
do pensamento sobre o mal, carácter conquistado pelo próprio esforço de pensar mais e de
modo distinto? Sobre esta temática Giacóia Jr. considera que:
Quando se pretende refletir sobre a noção de mal radical, deve se ter presente que
temos que considerá-lo uma propensão para o mal que tem na natureza humana sua
raiz, ou melhor, que se entrelaça tão inextrincavelmente com a natureza humana que
se poderia dizer inato ou originário. Porém, adverte-nos Kant para que não
tropecemos desde o início nas palavras, convém lembrar que a expressão “mal”
encerra uma conotação essencialmente moral, implicando, por conseguinte, o
contrário do significado usual de natureza, isto é, o domínio do determinismo causal
mecânico, que se coloca em contradição com a possibilidade de se atribuir predicado
moral ao agir. [...] o termo natureza só pode receber uma acepção restrita,
significando, pois “o fundamento subjetivo do uso da liberdade em geral (sob leis
morais), que antecede todo acto que cai nos sentidos...” Mas esse fundamento
subjetivo deve ser sempre ele mesmo um acto de liberdade (do contrário, o uso ou
abuso do arbítrio do homem, com relação à lei moral, não poderia lhe ser imputado,
nem o bem nem o mal poderiam ser qualificados de moral) (GIACÓIA JR., 1998,
p. 183).
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Apelido de Kant (com o significado de avassalador, demolidor).
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Ricœur (1988), cita que para o mal, Kant em sua ontoteologia500 distinguiu dois
tipos divergentes de teologia transcendental; de um lado o mal-sofrimento que deixa de se
ligar à esfera da moralidade e, de ser entendido como punição; o mal pertenceria ao âmbito
da concepção de natureza do gênero humano e, como tal uma realidade universal; nesta
condição o mal se afasta do juízo teleológico da Crítica do Juízo e, passa a não ser pertinente
à filosofia; por outro lado, na problemática do mal radical, a qual Kant admite ainda poder
ser explicado, se o concebermos como vontade pervertida e, sobre a qual incidiria a religião,
a implicar a racionalidade humana. Kant, pois ribomba a ideia de peccatvm genvs, no que
faz Ricœur predicar-lhe uma vera semelhança a Pelagivs.
Para Kant existiria um problema quanto ao liberum arbitrium, do homem; enquanto
na Crítica da Razão Pura ele concluiu que a verdadeira ciência só seria possível no mundo
sensível, fenomênico, mas que na Crítica da Razão Prática ele a situou no mundo
noumênico, um reino da liberdade deduzido ao determinismo de fenômenos físicos, portanto
não fenomênico e, tal a estar impossibilitado o acesso de um pelo outro. Ocorre que corpos
humanos sejam elementos materiais existentes em um ambiente e, nele se movem no espaço
e num determinado tempo, portanto se seus movimentos fossem inteiramente sujeitos a leis
científicas, não se poderia ter nada semelhante ao livre-arbítrio.
Kant denominou de reflexivo o juízo próprio da faculdade do sentimento, um juízo
que não possui valor cognitivo, apenas sentimentos, posto que o homem devesse instanciar
sua liberdade na natureza, sem que se opusesse ao aparato dela; é imperativo que a própria
natureza concorde com a liberdade do homem, isto é, deveria existir uma compatibilidade
entre liberdade humana e as leis próprias da natureza, pois o juízo do sentimento não
determina tal qual o do entendimento, a constituição dos objectos fenomênicos, mas sim
reflete sobre os objectos já constituídos, para descobrir o seu acordo com exigências da vida
moral. Daí resulta que a busca de um fundamento compreensível dessa propensão para o mal
caracterizaria a espécie humana e, que remete a duas questões:
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Em Kant surgiu a expressão Ontoteologia com o objetivo de descrever duas direções investigativas e
convergentes da filosofia primeira: a Ontologia, ou determinação do sentido do ser em geral e, a Teologia ou
determinação do ente paradigmático por excelência, tal que o sentido do ser em geral seria coincidente com a
ordem do teos. O termo ontoteologia foi cunhado por Immanuel Kant em conjunção com o termo
cosmoteologia, de modo a se ter uma distinção entre dois tipos divergentes de teologia transcendental.
Contestações conceituais surgiram a posteriore, observando que na ontoteologia residira a origem de uma
confusão entre ente e ser, da qual a resultante implicaria no fenômeno da Morte de Deus, ou do niilismo,
observado por Nietzsche.
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Esse fundamento não poderia ser encontrado em nenhum objecto, ou matéria que
determinasse o arbítrio por intermédio de uma inclinação e, não poderia ser
encontrado em nenhuma espécie de instinto natural, pois em ambos os casos a regra
do querer não decorreria da liberdade do arbítrio, não se podendo, por conseguinte,
nada a imputar a ele. Somente quando esse fundamento reside numa regra
autooutorgada pelo arbítrio para regular o uso de sua liberdade, é que se pode referila à imputabilidade; por consequência disso, tal fundamento subjetivo não pode ser
outra cousa que uma máxima, isto é, um princípio inteligível de determinação da
vontade, logicamente anterior a qualquer acção empírica e, que se exprime como
regra geral em cuja conformidade o sujeito acolhe, como conteúdo e motivação de
suas máximas concretas de acção, ou incondicionalmente a lei da moralidade, ou
móveis oriundos da sensibilidade; caso contrário, ter-se-ia então que admitir que o
uso da liberdade fosse determinado por um fundamento externo a ela mesma (um
instinto natural, ou mesmo por objectos da natureza), o que encerra uma
incontornável contradição (GIACÓIA JR, 1998, p. 184).

Kant não só acreditava no livre-arbítrio, mas que sua existência seria demonstrável,
para tanto o creditou aos actos que implicavam a vontade livre ocorrer não no mundo
fenomênico, em que a realidade se aplicaria às leis científicas, mas no mundo noumênico
onde o entendimento científico não poderia impetrar. Na crítica da razão pura, Kant
apresenta a liberdade como simples ideia transcendental, naturalmente necessária, mas
objetivamente desconhecida; a liberdade na metaphysica naturalis é espontaneamente
produzida e exigida pela razão especulativa, não podendo ser evitada, posto estar
permanentemente em correspondência causal, através da análise de ideias da razão. Dado
que o libero arbítrio implique em causalidade via à liberdade humana, logicamente não seria
contraditório da causalidade natural. Esse fundamento subjetivo se comunica ao conjunto do
gênero humano; não que tenha que ser inferido necessariamente de seu conceito, mas como
pertencente, ainda que contingentemente, a todos os homens, sem exceção.
Na Fundamentação dos Costumes da Metafísica, Kant escreveu sobre a consciência
da dignidade:
Em vez disto, uma doutrina dos costumes mesclada, composto de móbiles de
sentimentos e inclinações ao mesmo tempo que de conceitos racionais, tem de fazer
vacilar o ânimo em face de motivos impossíveis de reportar a princípio algum, que
só muito casualmente levam ao bem, mas muitas vezes podem levar ao mal. Do
aduzido resulta claramente que todos os conceitos morais têm a sua sede e origem
completamente a priori da razão e, isto tanto da razão humana mais vulgar como da
especulativa em mais alta medida (KANT, 1948, p. 48).

O juízo reflexivo em Kant não tem valor cognitivo porque opera princípios, frutos
de sentimentos derivados de sensações ou emoções, independentemente de conceitos e de
sensações que determinam a faculdade de desejar; também nada tem em comum com a razão,
a qual através do imperativo categórico impõe ao homem, a satisfação de uma vontade, uma
necessidade, para o exercício harmonioso de suas atividades vitais. Assim, o juízo reflexivo
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se faz acto pelo qual, dado um particular, se delibera o universal, tanto para o seu conceito
quanto sua causa e seus fundamentos; este juízo tráz por conceito a idéia de atualidade do
universal no particular, do inteligível para o sensível ou, o do conceito de finalidade.
Para Kant, a faculdade do juízo seria intermediária entre o intelecto determinante,
conforme a lei do mundo fenomênico e, a razão determinante do puro acto de liberdade, para
determinar o campo de experiências, no qual a antítese entre fenômeno e nôumeno identifica
a consciência da unidade intrínseca e irredutível, resultante da fusão de ambos. A
irredutibilidade pregada por Kant acena para a impossibilidade da não existência e, do não
emprego do Libero Arbitrio em nossa vida vivida, na qual a própria vivência requisita o
estabelecimento de conceitos morais, tais como bem e mal, dever e descargo; mesmo que
empiricamente é imperativa a consignação de convicções morais pelo homem, acerca do que
é bom ou mau ao longo de sua vida, na forma como afirmou Sartre, viver é estar em um
estado permanente de equilíbrio no tomar decisões. Pensamento semelhante ao da filosofia
reflexiva de Jean Nabert quando este aborda o tema kantiano da conciência transcendental.
Para Nabert (1997), em vão se encontraria respostas nas disposições originais do
homem, constitutivas mesma de seu ser, porque são disposições de um ser animal vivente e,
porquanto nossas comparações sempre o abordam como um ser de razão e responsável, que
se submete à lei moral a interferir em seu livre arbítrio, a qual, segundo Kant (1960), envolve
a digna intenção da existência e, não à felicidade; a razão muito especialmente se destina a
uma condição suprema, que subordina a intenção privada do homem:
[...] se a razão não é apta bastante para guiar com segurança a vontade no que
respeita aos seus objectos e à satisfação de todas as nossas necessidades (que ela
mesma a razão em parte multiplica), visto que um instinto natural inato levaria com
muito maior certeza a este fim e, se no entanto a razão nos foi dada como faculdade
prática, isto é, como faculdade que deve exercer influência sobre a vontade, então o
seu verdadeiro destino deverá ser produzir uma vontade, não só boa quiçá como
meio para outra intenção, uma vontade boa em si mesma, para o que a razão era
absolutamente necessária, uma vez que a natureza, de resto, agiu em tudo com acerto
na repartição das suas faculdades e talentos. Esta vontade não será na verdade o
único bem nem o bem total, mas terá de ser, contudo o bem supremo e a condição
de tudo o mais, mesmo de toda a aspiração de felicidade (KANT, 1960, p. 20).

Nabert (1997) chama a atenção para o engano que cometem aquelas doutrinas que
se limitam a enraizar o mal tão somente na natureza humana:
Kant no considera aquí el respeto como el efecto subjetivo de la ley moral sobre el
sujeto, como un sentimiento que confirma que experimentamos un interés puro por
la moralidade; associa el respeto y la ley por una determinación intelectual de la
humanidade, y reclama a una disposición originaria de la naturaleza humana el
fundamento subjetivo, por el cual la razón puede llegar a ser práctica y el respeto un
móvil para la libertad (NABERT, 1997, p.148).
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É sob estas condições que se pergunta: Onde se localizaria o mal? A qual motivo
antagonista da lei moral que Kant estaria a se referir? Nabert cita que apenas uma resposta
se encontraria em acordo, com a forma que Kant fundamenta como o problema do mal;
funda-a mais na impenetrabilidade do acto intencional que na alternativa de atribuí-lo à
natureza:
El fundamento subjetivo de esta determinación del libre albedrío que se califica
como voluntad mala, Kant no podia pedirlo sino a uma propensión contingente,
nacida de la libertad. [...] Em la raíz de la propensión hay um acto intencional que
no podríamos recusar más que atribuyendo el mal a nuna naturaleza dada
(NABERT, 1997, p. 149).

Para Nabert (1997) existe um estado positivo de interfaces que mesclam o
parcialmente bom e o parcialmente mau e, em se tratando de liberdade por actos, não existiria
intenção que pudesse ser considerada indiferente; não obstante pertencerem ao livre arbítrio,
sempre comportaria um motivo antagonista e por tráz deste uma intenção positiva que se faz
a máxima da conduta do homem:
Cuando se apropia la palavra del apóstolo: Non est qui faciat bonum, non est usque
ad unum501; cuando se pone del lado de los rigoristas rechazando que haya un
término medio entre la cualidad de una voluntad moralmente buena, determinada
por el solo respeto de la ley moral y una voluntad moralmente mala porque admite
otros motivos em su máxima, Kant no expressa solamente un sentimento del que se
podría pensar que está estrictamente tomado de su experiência religiosa: aplica a
esta cuestión uma demostración que tenía por decisiva desde su Ensayo para
introducir em filosoía el concepto de cantidades negativas (1763), donde establecía
que para destruir una fuerza, física o moral, es necessária una fuerza antagonista, y,
por ejemplo, que del amor al no-amor no hay una diferencia de grado, como si se
pudiese passar de una manera continua e insensible de uno al outro, sino una
oposición real dque implica um principio efectivo de resistencia. El no-bien, como
el no-amor, no indica solamente la ausencia de un motivo moral, sino la presencia
de un motivo contrario. Por la distinción de la oposición lógica y la oposición real
que se presenta en la relación de –A a +A, se hace posible no confundir los males
dque resultan simplemente de una falta, de una carencia (defectus-absentia), y los
males que implican una repugnancia real. Es en este sentido en el que se puede
considerar el odio como un amor negativo, la fealdad como una belleza negatia, los
errores como verdades negativas. En el nivel de una apreciación puramente
intelectual que atribuye al hombre la cualidad de su intención profunda y del acto
interior del que procede, esta demonstración funda el carácter disyuntivo del juicio,
independientemente de la experiencia histórica que lo corrobora sin ser por sí misma
concluyente, en cuanto conserva el carácter ambiguo de una observación sobre la
conducta exterior del hombre, incapaz de penetrar nasta la raíz del mal y hasta el
hecho inteligible de libertad que comporta. No cabe duda que desde el punto de vista
empírico de un juicio sobre el hombre que se atiene a la conducta exterior, cabe
apoyarse sobre el principio de que existe un medio entre los extremos, por una parte
un estado negativo de indiferencia anterior a toda cultura; y, por otra parte, un estado
positivo de mezcla parcialmente bueno, parcialmente malo (NABERT, 1997, p. 147,
148).
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[...] diz o insensato em seu coração que Deus não existe! Corromperam-se os homens e, sua conduta é
abominável. Não existe um só que faça o bem [...].
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Assim, se partirmos de Nabert, não seria possível atribuir quando ou de que forma
a propensão ao mal se contrairia, consistindo em o caso de que de toda interpretação deste
gênero se submetesse ao comando de leis que explicam os fenômenos e nos dispensa de
assumir a responsabilidade de ações singulares e visíveis, manifestadas na conduta humana,
olvidando de tendências que impõe admití-las como inoculadas em disposições humanas
primitivas: “Kant rechaza la idea de esta rebelión contra la ley erigida en motivo de la
elección. Una cosa es desobedecer a la ley, otra hacer de esta desobediencia el motivo
determinante del libre albedrío: esto podría ser el acto de un ser diabólico, no el acto del
hombre” (NABERT, 1997, p. 150).
Nabert reporta que Kant, ante o nó górdio da malignidade, apelou à
indissolubilidade da liberdade e da lei racional da consciência autônoma, que a partir da lei
moral leva à renúncia na busca de motivos para o livre arbítrio. Nabert recorre ao dualismo
entre razão e sensibilidade, para concluir pela preeminência da primeira; o mal não estaria
no amor de si enquanto tal, mas na subordinação do imperativo racional ao amor de si,
erigido pela volvntas e, dessa forma o mal radical deixaria de ter a significação que parecia
possuir a princípio, de perversão: “No puede hablar-se, en sentido estricto de la palavra, de
una maldad del hombre que procederia de uma intención diabólica. [...] así es necessário
rechazar la idea de uma libertad francamente irracional” (NABERT, 1997, pp. 150, 151).
Mesmo que a investigação histórica e antropológica descubra no homem um
institinto de crueldade, este não seria absoluto, pois sempre existiriam outros instintos a
compensar o primeiro e a coexistir com ele, o que impediria um juízo derradeiro que
excluísse possibilidades intermediárias de conduta exterior.
Cornelius Castoriadis (2004), ao tratar da liberdade, salienta a necessidade de se
pensar a sociedade com suas instituições, enquanto criação humana não previamente
definida, posto ela se dimensione não apenas de uma base material, mas também de uma
base hermenêutica que invoca significações sociais por vezes imaginárias, tais como a
religião, os mitos, os ritos e obras culturais outras, que se instituem de relações entre os
homens e, que as suas ações dão sentidos, tal a formar a sociedade como um instituto que se
autocria e se organiza em decorrência de uma base comum de significações; desta surge o
conceito de liberdade racional a envolver a autonomia dos indivíduos, ou seja, dão-se às leis
por eles convencionadas. Castoriadis percebeu a contradição entre essa liberdade e o
significado disruptivo do vocábulo, ao questionar a possibilidade real de uma liberdade na
polis, quando seus habitantes se vêem obrigados a nela viverem submetidos às leis

299
determinadas por outros e, que em suma, implicaria uma liberdade restrita, pela qual se é
governado pelo próprio inconsciente coagido.
Em sua Crítica da Razão Pura, Kant escreveu: “Tenho admiração e respeito pelo
céu estrelado acima de mim e pela lei moral inscrita em mim”. Posto assim não fosse,
reinaria uma espécie de liberdade para o mal, a qual estaria desligada da lei suprema da
moralidade, a ratio cognoscendi da liberdade e, neste caso o ser racional finito seria
indiferente em relação ao imperativo categórico kantiano, fundamental no conceito
construtivista do ser humano; o dever de toda pessoa é agir conforme princípios os quais
considera serem benéficos se seguidos fossem por todos; é a conhecida Lei Universal que se
apresenta a partir de diferentes feitios, todos sob a égide de um verbo a indicar sempre uma
obrigação; se apresenta por vezes como um Imperativo Universal: “Age como se a vontade
da qual deriva tua acção se torne uma máxima, a qual se lhe permita ser uma lei universal de
conduta da natureza humana” (KANT, 1948, p. 45).
Giacóia Jr. (1998), em visada cruzada, atenta para a coação e a autonomia em Kant,
como duas faces da faculdade de volição, por isso também admite que o fundamento da
propensão para o mal moral da natureza humana, não se daria pela corrupção de uma razão
moralmente legisladora, como se ela em si mesma não residisse no âmago do ser humano.
Desta conclusão Giacóia Jr (1998 p.186) participa e afirma sua compatibilidade com Kant,
o qual lhe confere a seguinte gradação:
1. A fragilitas da natureza humana, que o incapacita de observar a lei moral à
execução.
2. A improbitas ou impuritas do ser humano, não obstante seu objetivo intencional
para a lei moral na determinação do arbítrio e, não obstante ser potencialmente
enérgica, ela é moralmente impura para que se constitua de motivo suficiente do agir
humano. Assim, depende do concurso de motivos outros para a determinação da
vontade que implica a obediência à lei.
3. A vitiositas ou pravitas da malignidade ou mais, como nomina Kant a corruptio
inerente ao ser humano, que aloca a lei moral como subposta e condicionada a
motivos não morais, provenientes de inclinações refletidas em desejos; uma
perversitas que degenera a ordenação natural, moralmente boa e justa em
conformidade com a hierarquia dos fins possíveis que redundam em ações concretas,
não obstante mesmo sob a égide da perversão, ainda subsistirem ações exteriormente
conformes o dever.

O livre arbítrio propriamente dito, donde procede a liberdade de todo o gênero
humano, não deve ser predicado como já dado na experiência, mas tem denodo a priori como
um princípio; ele é anterior ao uso manifesto, posto remonte ao nascimento do agente sem
quaisquer parecenças ao corriqueiro peccatvm genvs, o que caracterizaria a propensão para
o mal moral da natureza humana. Giacóia Jr. (1998) se dirige para o fundamento último da
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propensão para o mal, que só consistiria do princípio supremo que determina o arbítrio em
derradeira instância, quanto ao uso da liberdade de escolha, que deve consistir numa espécie
de regra de totalização, que fornece ao agente a norma geral para a aceitação de moventes
(morais ou imorais), por intermédio dos quais se especificam suas máximas particulares em
cada situação de acção determinada, o que Kant concebe como um acto sui generis, em
conformidade ou resistência à lei moral; acto inteligível unicamente pela razão e não
submetido à condição temporal:
Donde quando dizemos: o homem é bom por natureza, ou que ele é mau por
natureza, isto significa que ele contém um primeiro princípio (insondável para nós)
de aceitação de boas ou de aceitação de más máximas (contrárias à lei) e, isto
universalmente como homem, por conseguinte, de maneira que expressa por ela
também o carácter de sua espécie. Diremos, pois, de um destes caracteres (da
distinção do homem de outros seres entes racionais possíveis): é inato a ele; mas nos
resignaremos sempre ao fato de que não é a natureza a culpada (se ele é mau), nem
tem o mérito (se ele é bom), mas que o próprio homem é o autor disso (GIACÓIA
JR., 1998, p. 185).

Giacóia Jr. (1998), em tal caso, busca o fundamento dessa propensão e segue Kant
para quem o problema não deve ser posto na sensibilidade do homem e nas inclinações de
sua volvntas, pois que esta tem uma relação indireta com o mal moral, já que ela, a propensão
é resultante imediata de um arbítrio que se dá pela liberdade, assim como porque as
inclinações são inatas e, ao não serem criadas por acto deliberativo pessoal, não podem ser
imputadas ao homem. Evidentemente a premissa kantiana do inatismo da inclinação
humana, poderá ser questionada a partir da ideia aristotélica de o homem como um ser
animal social, o que levaria a inclinação estar subordinada ao conceito construtivista.
Para Giacóia Jr. (1998), nessa realidade o ser racional finito, o homem, seria
praticamente indiferente em relação ao imperativo categórico, dado o absurdo flagrante
dessa formulação, Kant não hesita em acrescentar que tal hipótese apresenta um caso
inteiramente impossível: “Pensar-se um ente que age livremente e, mesmo assim desligado
da lei que lhe corresponde (Lei Moral), seria tanto quanto pensar uma causa agindo sem
qualquer lei (pois a determinação segundo leis da natureza fica de lado em face da liberdade),
o que se contradiz” (KANT in Giacóia Jr., 1998, p. 188).
Giacóia Jr. está a observar que a visão kantiana decreta a extinção de quaisquer
ímpetos individual. Kant criara o vocábulo imperativo em sua obra Fundamentação da
Metafísica dos Costumes e, segundo teoréticas áleas, o fez em analogia ao termo
bíblico mandamento: "[...] é a representação de um princípio objetivo enquanto constrange
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a vontade, denomina-se uma ordem da razão; e, à fórmula do mando se denomina
Imperativo" (KANT in Abbagnano502, 1970, p. 519).
Em Giacóia Jr. (1998), a sensibilidade não teria em si um fundamento suficiente
para impedir o mal moral, apenas explicaria uma bestialidade possível, que no sujeito
sufocaria os motivos verdadeiramente morais de determinação do arbítrio, provenientes da
liberdade e de sua lei. Outra hipótese estaria em uma razão prática desligada da lei moral,
para a qual o imperativo categórico deixasse de ser um princípio reconhecido como
necessário e incondicional para todo o agir racional; caso típico de uma racionalidade ou
vontade absolutamente maligna, que encontraria na negação e na oposição à lei moral e não
mais na volvntas e na inclinação da sensibilidade, motivo acolhido na máxima que implica
a determinação do arbítrio à acção. Isto caracterizaria a vitiositas ou pravitas implicar na
noção de malignidade da natureza humana, ou uma maldade desinteressada, para a qual a
oposição à lei moral consistiria fim em si. Porém, nesta condição a natureza humana seria
absolutamente diabólica, mas para Kant o homem, mesmo o pior de todos não tem como
renunciar à lei moral, que está gravada em si como princípio objetivo do agir de todo ser
racional, quaisquer sejam suas máximas particulares.
Kant acreditava que a religião pautada na teologia era demasiadamente hesitante,
porisso ao homem seria cogentemente uma conduta moral, pautada em uma ética universal
e necessária, com princípios a priori da moral, tão certos quanto a matemática. Para Kant,
ainda seria possível se apresentar como Imperativo Prático: “Age de tal modo com a
humanidade, tal que dela faça uso tanto na tua pessoa, quanto em seus semelhantes, sempre
como um fim e nunca unicamente como um meio” (KANT, 1948, p. 50).
Segundo Giacóia Jr. (1998, p. 189), em si mesmos, os motivos sensíveis são
inocentes em relação à lei moral, conquanto necessários na determinação do arbítrio.
Assumir que o homem em si fosse mal recairia em intolerável contradição na medida em
que o homem deveria ser considerado ao mesmo tempo sob a relação entre o bom e o mau,
posto que Kant não tivesse a contradição em boa conta. Bom e mau não se predica dos
motivos acolhidos nas propriedades, que envolvem a matéria das máximas do arbítrio, mas
sim na forma, pelas quais o arbítrio adquire a posteriore e se ordena em relações múltiplas.
6.5 La Metaphore Vive en L`Œuvre D`Augustin

502

Abbagnano N. Dicionário de Filosofia. Mestre Jou, São Paulo: 1970.
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Hannah Arendt (2000), em sua tese de doutorado, apontou para a expansividade
avgvstiniana que se evade da abulia, mesmo ante a avidez que instala seu querente na solidão
e, que o expõe às angústias de sua vida vivida a suscitar a premência da volvntas ante o fim
último da creação, na forma como o Rector assumiu:
Non sequitur. Nam in comparatione siderum, quid est mea coena vilius? Et tamen
cras quid sim coenaturus ignoro; quo autem signo luna futura sit, non impudenter
me scire profiteor. R. - Ergo vel ita Deum nosse tibi satis est, ut nosti quo cras signo
luna cursura sit?503 (m.t.) (SLq, Liber I - 3.8).

O precípuo objetivo de Arendt foi tornar explícito aquilo que Avgvstinvs diz
implicitamente, para tanto, vai ao âmago de seu pensar por revelar, o lado oculto do que está
expresso e, eventualmente, aquilo que ainda restou por dizer. Aqui, instanciável a metáfora
avgvstiniana da Lua Nova. Sabe-se que essa lua não é visível em nenhum lugar da terra;
então, por que ao falar da luz advinda do Creador, o rector não mencionaria algo visível
como o Sol? Avgvstinvs utiliza de linguagem subliminar para mostrar que o homem vive em
estado de escuridão como o é a Lua Nova, mas que pelo intelecto encontraria a Luz divina.
Em Soliloquiorvm, o Sol surge como símbolo do conhecimento perceptivo:
Bene moveris. Promittit enim ratio quae tecum loquitur, ita se demonstraturam
Deum tuae menti, ut oculis sol demonstratur. Deus autem est ipse qui illustrat. Ego
autem ratio ita sum in mentibus, ut in oculis est aspectus. Non enim hoc est habere
oculos quod aspicere; aut item hoc est aspicere quod videre504 (m.t.) (SLq, Liber I 6.12).

O âmbito das verdades como ilustra as metáforas do sol se alargou quando
Avgvstinvs findou que pela lógica e dialectica, chegar-se-ia a evidências indubitáveis:
[…] an de dialectica nihil scire potuisti? Ego vero plura quam de quavis parte
philosophiae. Nam primo omnes illas propositiones, quibus supra usus sum, veras
esse ista me docuit. Deinde per istam novi alia multa vera. Sed quam multa sint,
numerate, si potestis. Si quatuor in mundo elementa sunt, non sunt quinque. Si sol
unus est, non sunt duo. Non potest una anima et mori et esse immortalis. Non potest
homo simul et beatus, et miser esse 505 (m.t.) (CAc, Liber III - 13. 29).

503

Discordo! Comparada ao universo, o que existiria de mais ínfimo que minha ceia? Contudo, não sei o que
cearei amanha, mas reconheço o sinal da fase da lua em que estaremos. Ficarias satisfeito, em conhecer a Deus
como sabes a fase da lua amanhã?
504
É razoável teu interesse, porque este outro que te fala mostrará Deus como se mostra o sol aos olhos. [...]
Deus é o sol que ilumina com sua luz. Eu, seu outro, estou para a tua mente como o raio da visada para os
olhos. Não é a mesma cousa ter olhos e ter visão, nem visar e ver.
505
[...] Sem a dialectica nada é possível concluir? Com efeito, antes de tudo, a dialectica me ensinou que todas
as proposições das quais me sirvo são verdadeiras. Donde, por isso, surgem outras verdades. Mas quantos são
esses muitos, enumeres se puder! Se existem no mundo quatro elementos, e não cinco. Se existe um sol e não
dois. Uma mesma alma não pode morrer e ser imortal. O homem não pode ser ao mesmo tempo feliz e infeliz.
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Avgvstinvs reinterpreta a metáfora da aurora solar, para explicar a existência da
alma; o livro primeiro do Soliloquiorvm é dedicado quase que inteiramente à simbologia do
sol, pelo qual o homem contemplaria a luz divina, na experiência mística:
Intellegibilis nempe Deus est, intellegibilia etiam illa disciplinarum spectamina;
tamen plurimum differunt. Nam et terra visibilis, et lux; sed terra, nisi luce illustrata,
videri non potest. Ergo et illa quae in disciplinis traduntur, quae quisquis intellegit,
verissima esse nulla dubitatione concedit, credendum est ea non posse intellegi, nisi
ab alio quasi suo sole illustrentur. Ergo quomodo in hoc sole tria quaedam licet
animadvertere; quod est, quod fulget, quod illuminat: ita in illo secretissimo Deo
quem vis intellegere, tria quaedam sunt; quod est, quod intellegitur, et quod caetera
facit intellegi. Haec duo, id est, teipsvm et Deum, ut intellegas, docere te audeo. Sed
responde quomodo haec acceperis; ut probabilia, an ut vera?506 (m.t.) (SLq, Liber I
– 8.15).

Para Avgvstinvs existiria amplíssima diferença entre o que é visível por natureza,
conquanto tivesse ratado a metáfora do Sol e sua luz, tanto como o que é visível pela luz do
lavor humano; o rector distingue a inteligibilidade de e, em Deus, enquanto que Gilson usa
o exemplo do Soliloquiorvm, para afirmar que Deus é para o pensamento do homem, o que
o sol é para a vista, dado seja Ele a fonte de luz e da verdade: « Ainsi que la plupart des
métaphores augustiniennes relatives à la connaissance, celle de l`illumination apparaît avec
une parfaite netteté dans les Soliloques »507 (g.m.) (m.t.) (GILSON, 2003, p. 103).
Avgvstinvs faz uso de metáforas que envolvem o Sol, no sentido de que este
representaria o mundo inteligível a iluminar o sensível no devir, como reporta Verbeke:
« Au-dessus de la connaissance sensible et au sommet de la perfection humaine, se trouve la
connaissance intellectuelle : elle est supérieure aux sens extérieurs et au sens interne, parce
qu`elle exerce sur eux son activité judicative »508 (m.t.) (VERBEKE, 1990, p. 508).
Em Confessionvm, Avgvstinvs revelou que com Plotinvs apreendeu a diferença
essencial entre a luz do intelecto que víncula ontologicamente o homem ao Creador e, a luz
auferida pelos sentidos, para reafirmar ser tão somente a divina a estar presente a todos os

506

Inteligível é Deus e, a mesma ordem de inteligência pertence às verdades e teoremas do conjunto de regras
para bem dizer ou bem fazer qualquer cousa, embora muito difira entre si. É visível a Terra e igualmente a luz,
mas a primeira não se poderia ver se não houvesse a segunda. Desta forma, tampouco os axiomas das ciências,
que sem nenhuma hesitação aceitamos como verdades evidentes, nestes temos de crer sem a energia de um sol
especial. Consequentemente, pois, na visibilidade do sol podemos notar três evidências: que existe, que
resplandece e que ilumina; de forma análoga, no recôndito sol divino do qual o conhecimento se aspira, três
cousas hão de se considerar: que existe que ilumina e resplandece no conhecimento, que torna inteligíveis as
demais cousas. Atrevo-me, desta forma, a lhe proporcionar noções das cousas: de Deus e da alma, mas antes
comente o que lhe coloquei. Consideras esta argumentação como provável ou como correta?
507
Assim como a maior parte das metáforas augustinianas que tratam do conhecimento, a iluminação aparece
com perfeita nitidez em Soliloquiorum.
508
Acima do conhecimento sensível, no auge da perfeição humana, se encontra o conhecimento intelectual: ele
é superior aos sentidos exteriores e ao sentido interno, porque ele opera sobre a atividade judicativa.
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homens que vieram e que estão, bem como naqueles que virão a este mundo, justos ou
pecadores; porquanto destes, mesmo que pela iniquidade se afastassem de Deus, não o
fariam totalmente porque o vínculo ontológico jamais se romperia. Da mesma forma,
Avgvstinvs retomou Cicero, no que ele julgava ser fausto aquele que procurasse a verdade,
mesmo que dela nunca se apossasse; assim, o rector sintetiza sua acção filosófica incessante
na busca pela vida feliz, beate vivere, a via entre a Verdade, verum nos scire oportere e, o
desejo de felicidade, beati certe esse volumus secundum id quod in homine optimum est.
A referência aos signos avgvstinianos explicitam o interpretatio em Avgvstinvs e,
expõe o entendimento de seu cogito ancorado a uma existência interior singular, irrepetível,
que por descentração fundeia o mundo avgvstiniano à hermenêutica do sujeito. Avgvstinvs
pressupôs o lugar a chegar e o itinerário que seria o próprio método de interpretação, que
alude ser um caminho filosófico que não se faz da razão para a fé, mas o inverso como prediz
Soliloquiorvm, parte da fé para aportar à razão.
Para Rosa (2003-b, p.36), Avgvstinvs seria versado como o Pensador das
Metáforas, quão em Soliloquiorvm, ao tratar da senciência a partir da metáfora da navegação:
Imo sensus in hoc negotio quasi navim sum expertus. Nam cum ipsi me ad locum
quo tendebam pervexerint, ubi eos dimisi, et iam velut in solo positus coepi
cogitatione ista volvere, diu mihi vestigia titubarunt. Quare citius mihi videtur in
terra posse navigari, quam geometricam sensibus percipi, quamvis primo discentes
aliquantum adiuvare videantur509 (m.t.) (SLq, Liber I - 4.9).

A metáfora da navegação pressupos não somente a busca do local a que se desejaria
chegar, mas também o caminho, o método, que por sua vez indicaria as etapas até o destino
final. Para o Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora (1951), método em grego
significa literalmente um caminho a ser seguido. Avgvstinvs buscou a Verdade derivada de
um aporte platônico; inicialmente, influenciado pelo manicheismo e, para isso se serviu de
parônimos para entendê-la como residente em uma doutrina esotérica510, porém concluiu
esta mais se tratar de uma doutrina exotérica511, disponível à visão e, para enxergá-la seria
necessário o uso de óculos, na forma como Nicolau de Cusa referiu em sua obra De

509

Até este ponto os sentidos me serviram como barcos e, quando me transportaram ao ponto almejado, lá os
deixei. Assentado em terra firme, os analisei com o pensamento, o que abalou meus fundamentos por muito
tempo. Acredito que por terra se possa navegar e perceber os sentidos geométricos, o que seria uma ajuda aos
alunos principiantes.
510
Aquilo que é oculto, conhecimento reservado a poucos, segredo.
511
Referente a uma ideologia filosófica que era destinada a ser evidenciada publicamente.
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Beryllo512, algo impossível ao rector em sua juventude, pois como assumiu, seu orgulho o
impedia de observar seu imo.
Ricœur, retoma a metáfora da navegação em De Beata Vita, onde Avgvstinvs
compara os sentidos a um barco que levaria os homens à sapiência e, distingue
metaforicamente os navegantes, que se conduzem pela Filosofia:
Igitur hominum quos philosophia potest accipere, tria quasi navigantium genera
mihi videor videre. Unum est eorum, quos ubi aetas compos rationis assumpserit,
parvo impetu pulsuque remorum de proximo fugiunt, seseque condunt in illa
tranquillitate, unde caeteris civibus quibus possunt, quo admoniti conentur ad se,
lucidissimum signum sui alicuius operis erigunt. Alterum vero est eorum,
superiorique contrarium, qui fallacissima facie maris decepti, elegerunt in medium
progredi, longeque a sua patria peregrinari audent, et saepe eius obliviscuntur. Hos
si nescio quo et nimis latente modo a puppi ventus, quem prosperum putant, fuerit
prosecutus, penetrant in altissima miseriarum elati atque gaudentes, quod eis
usquequaque fallacissima serenitas voluptatum honorumque blanditur. His profecto
quid aliud optandum est, quam quaedam in illis rebus a quibus laeti excipiuntur,
improspera; et, si parum est, saeviens omnino tempestas, contrarieque flans ventus,
qui eos ad certa et solida gaudia, vel flentes gementesque perducat? Huius generis
tamen plerique nondum longius evagati, quibusdam non ita gravibus molestiis
reducuntur. Hi sunt homines, quos cum vel lacrymabiles tragoediae fortunarum
suarum, vel inanium negotiorum anxiae difficultates, quasi nihil aliud habentes quod
agant, in libros doctorum sapientissimorumque hominum truserint, in ipso
quodammodo portu evigilant, unde illos nulla maris illius promissa nimium falso
ridentis excludant. Est autem genus inter haec tertium eorum, qui vel in ipso
adolescentiae limine, vel iam diu multumque iactati, tamen quaedam signa
respiciunt, et suae dulcissimae patriae, quamvis in ipsis fluctibus recordantur: et aut
recto cursu in nullo falsi, et nihil morati, eam repetunt; aut plerumque vel inter nubila
deviantes, vel mergentia contuentes sidera, vel nonnullis illecebris capti, bonae
navigationis tempora differentes, errant diutius, saepe etiam periclitantur. Quos item
saepe nonnulla in fluxis fortunis calamitas, quasi conatibus eorum adversa
tempestas, in optatissimam vitam quietamque compellit513 (m.t.) (DBv, Libri I 1.2).
O neoplatônico Nicolau de Cusa defendeu em De Beryllo uma verdade muito plausível: “Todas as Formas
desse mundo são uma perfeita semelhança substancial com a Razão Eterna. Cada Forma e cada ser humano
são a palavra ou a intenção do Intelecto Divino”. O título é uma referência aos “Óculos Intelectuais”.
513
[...] o homem que filosofa se enquadra em pelo menos um dos três tipos de navegadores: Os primeiros
seriam aqueles associados ao momento em que se apossam da razão e, em pequenas rotas são impelidos por
sinais luminosos que os conduzem ao destino com tranquilidade e, aonde outros cidadãos assim também
possam da mesma forma segui-los, certíssimos de que atenderam ao signo pelo qual empreenderam suas obras.
Para outros (os segundos) o caminho é distinto e, superior ao anterior, o que é uma grande e decepcionante
falácia, pois optaram por um meio de progresso, no qual peregrinaram ousadamente longe de sua pátria, e
frequentemente dela se esqueceram. Impulsivos que desconhecem o quanto é demasiadamente obscuro este
modo submetido ao vento de popa, próprio daqueles que da boa sorte julgam ir em frente e, penetrem na
altíssima miséria que se eleva pelo outro lado da felicidade, na medida em que estejam por toda a parte mentiras
serenas derivadas da vontade de falarem de sua honra. Sua partida implica outra opção; quando se quedam
naquelas cousas as quais ferem, exceção a não prosperidade; e, se muito pouco for se maltratar por toda
desgraça, contrariamente ao que o vento inflama, a eles certa e sólida alegria, quando mais desejam é se
lamentar por semelhante condução? Deste gênero, também muitos não fazem mais que errar e, com o qual não
se segue que das graves moléstias se recurvam. Estes são homens, os quais com muitas lágrimas da tragédia se
afortunaram, desejam inanes e sob dificuldades os negócios inquietos e, quase nada existe quanto a sua defesa
nos livros dos sábios doutores, que os homens muitas vezes aliciam; aqueles mesmos que de algum modo
despertaram seu arroubo, para onde eles em nenhum mar encontram alguma promessa, e assim excluem a
desesperança com um sorriso. Por outro lado, o terceiro gênero, deseja em si-mesmo aperfeiçoar os anteriores,
deseja de há muito tempo se lançar por várias vezes, todavia ao desejar o signo o faz ao olhar para trás, à sua
512
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O extenso enredamento dessa citação, requisita interpretá-la a partir de Giovanni
Reale (1994); do primeiro tipo, Avgvstinvs referiu àqueles que se propõem alcançar uma
verdade, mas se acomodaram nas primeiras fidúcias encontradas; não superaram parcas
opiniões e ingenuamente as assentiram como verdade última. O segundo tipo, são os
navegantes de audaz espírito, que conduzidos pela Filosofia se lançam demasiadamente
distantes e que chegaram longe, mas depararam o vento inesperado da infortúnia e, se
perderam em reflexões infaustas, iludidos pela pretensa ideia de que adquiriram a verdade,
sem que se apercebecem do extravio do verdadeiro caminho à Filosofia. O terceiro tipo de
navegantes, um intermezzo entre os dois iniciais, que mesmo sob a tendência da condução
pelos sentidos se impossibilitaram de acederem à Verdade, por rejeitarem o mundo sensível
ao vislumbrar a verdade como o excelso do conhecimento. Estes, por mais que incidam em
erros, não deixam de buscar a verdade; é uma referência àqueles navegantes que se lançam
ao mar e rememorem à pátria, correm o risco de perderem a rota no nevoeiro ou serem
enganados pelos astros, mas independente destas mazelas conseguem regressar à Pátria,
onde recobram sua placidez. (FERRATER MORA, 1951, p. 617).
Segundo Reale (1994), esta metáfora refere duas formas de navegar: a primeira com
o barco impulsionado pelos ventos, e a segunda, exaustiva, impulsionado por remos:
A primeira navegação é feita com velas ao vento, corresponderia àquela levada a
cabo, seguindo os naturalistas e o seu método; A segunda navegação é uma
expressão tirada da linguagem dos marinheiros, e sua significação parece ser
fornecida por Eustáquio514, que, referindo-se a Pausâneas (geógrafo grego), explica:
“Chama-se Segunda Navegação àquela que se leva adiante com remos quando se
fica sem ventos”. Esta segunda navegação, feita com remos e ao serem muito mais
cansativas e exigentes, corresponde ao novo tipo de método, que leva à conquista
da esfera suprasensível. As velas ao vento dos físicos eram os sentidos e as
sensações; os remos da segunda navegação são os raciocínios e os postulados.
Justamente sobre eles se funda um novo método (REALE, 1994. pp. 52, 53).

A grande adversão de Avgvstinvs, por trás desta metáfora, é que aquele que não se
empenhar em chegar ao porto da eternidade fadar-se-á à infindável frustação; esse itinerário
apresenta, pois o rector duplamente, como o agente e o ser de linguagem, ao se encontrar
com o mundo e, quando ele e mundo se veem ininterruptamente demudados, a constituírem
a história da qual Avgvstinvs é sujeito não como pré-dado, mas em um processo de
agradibilíssima pátria, onde vê os próprios frutos que recorda: ou então, diretamente sem nenhuma razão se
destitui da reinvidicação de costumes; ou a maior parte do tempo seu desejo se faz entre lugares obscuros não
frequentados e, aqueles que submergem a observação do celeste; o desejo de alguma boa navegação em tempos
diferentes e, afastado por muito tempo, ou também cingido experimentalmente. Quantos do mesmo modo,
frequentemente em algum apatacado fluxo à calamidade, da mesma forma que do esforço de um adverso lapso
de tempo em uma opção de vida tranquilamene interpelada.
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Eustácio de Tessalônica (1115-1195/6), bispo e acadêmico grego bizantino.
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construção permanente, que revela o estilo indireto da hermenêutica do si, que contrapõe a
reivindicação da imediaticidade do cogito. Do epítome dessa jornada, o Avgvstinvs afirmou:
Mas não faltaram névoas a perturbar minha navegação. Por muito tempo, assegurote, fixei os olhos sobre os astros que declinam no horizonte a induzirem-me ao erro,
pois uma espécie de escrúpulo supersticioso e pueril retinha meu espírito longe da
investigação. Ao acender, porém, consegui dissipar tais névoas. Persuadi-me de que
devia crer mais naqueles que ensinam do que nos emissores de ordens para crer. Caí
sob a influência de homens que sustentavam ser a luz física e, que percebemos com
os olhos corporais digna do culto reservado à realidade suprema e divina. Não dava,
porém, pleno consentimento a essas ideias; propunha-me que aqueles homens
escondiam, atrás de véus, grandes verdades que haveriam de me revelar a seu tempo
[...]. Enfim, abandonei-os. Percorrido aquele mar por muito tempo, entreguei em
seguida o timão de meu barco aos Acadêmicos. Foi ele, então, sacudido por toda
espécie de ventos em meio a vagalhões. Finalmente, vim aportar nesta terra.
Observei com frequência os sermões de nosso bispo Ambrósio [...], li então
entrementes poucas obras de Platão [...]. Renunciei a tudo e conduzi meu barco,
abalado e avariado, ao suspirado porto da tranquilidade (AVGVSTINVS, 1998, p.
120).

Da metáfora da navegação, Avgvstinvs deprecou importante asseveração para o
conceito de alteridade: « Et eunt homines mirari alta montium et ingentes fluctus maris et
latissimos lapsus fluminum et Oceani ambitum et gyros siderum et relinquunt se ipsos nec
mirantur »515 (m.t.) (DCf, Libri X - 8.15).
Em Avgvstinvs o que está em tese não seria a forma da metáfora, como ocorre na
retórica, tampouco o seu sentido como ocorre na semântica, mas fundamentalmente a sua
referência, a realidade extralinguagem; uma pretensão em provar, ao menos para si, a
veridicidade do discurso. Por isso, compatibilizar Avgvstinvs com a obra La Métaphore Vive
de Paul Ricœur, que explicita ontologicamente seu postulado de referência516, ao atestar que
só através da explicação ontológica é que o discurso especulativo poderia responder ao
objecto semântico do discurso: “A linguagem surge então como o que eleva a experiência
do mundo à articulação do discurso, como aquilo que funda a comunicação e produz o
homem enquanto um sujeito falante” (RICŒUR, 2000, p. 466).
Em “A Metáfora Viva” (2000), nos estudos três, quatro e cinco, Ricœur trata das
relações entre a metáfora, a semântica do discurso e da palavra, onde indica a metáfora como
uma mudança de sentido em sua estreita relação com a retórica e, aqui surge a empatia com

515

[...] admirarão os cimos dos montes, as ingentes ondas do mar, as amplas correntes dos rios e o navegar
entre oceanos, as órbitas dos astros e se esquecerão de olhar para si-mesmos!.
516
No estudo 08 de Metáfora Viva, Ricœur postula uma determinada referência ou estrutra ontological do real,
como condição de possibilidade de uma linguagem estruturada, em sua origem por uma metáfora inicial, na
qual revela o caracter transcendental de seu pensamento, no sentido mesmo kantiano pelo qual se justifica um
conceito, ao mostrar que ele torna possível a construção de um domínio de objetividade (RICŒUR, 2000,
p.355).
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a obra de Avgvstinvs. Ricœur cunhou o termo La Métaphore vive, com a ideia de apontar
para a capacidade de a metáfora sobrevir à própria realidade e a história, mas que, sobretudo
em sua competência de renovar acepções linguísticas, tornar-se-ia permanentemente viva;
ora, esse conceito cabe a carácter no exemplo das metáforas de Avgvstinvs, algumas aqui
elencadas. Os estudos seis e sete de Ricœur de a A Metáfora Viva, servem para argumentos
em defensa da semelhança entre ícones e imagens, ao expor que a imagem sensível possuiria
em si a análise da existência de um período compassivo, no que se compatibiliza com
Soliloquiorvm. Ricœur afirma que o poeta seria o artesão que melhor explora essa
ferramenta, ao designar metáforas através da reconstrução de imagens e, acrescenta que a
metáfora perpetra um jogo de sentidos entre frase e palavras.
No oitavo estudo, Ricœur recomenda a filosofia como ferramenta da hermenêutica,
ao postular pressupostos pelos quais desloca a retórica à semântica e, os problemas de
sentido para os de referência. Esta inversão na teoria da metáfora, compete o deslocar da
metáfora viva para a metáfora morta517.
Gagnebin de Bons (2011) realça que Ricœur sob a influência de Gabriel Marcel e,
pelo engajado personalista Mounier, estabeleceu uma íntima ligação entre a fenomenologia
e a análise contemporânea da linguagem, através de suas teorias da metáfora, do mito e do
modelo científico. Ricœur (2000) ainda considera o Discours théologique et symbole, de
Jean Ladrière, in Revue des Sciences Religieuses de Strasbourg de 1975:
[...] Jean Ladrière observa que o funcionamento semântico do símbolo, isto é, em
nosso vocabulário, da metáfora, prolonga um dinamismo da significação que se
pode discernir até na encunciação mais simples. O que nesta análise é novo em
relação à nossa é que o dinamismo é descrito como um entrecruzamento entre actos
de predicação e de referência [...]. Assim, pode-se falar da relação entre sentido e
referência como de uma cooperação de operações (RICŒUR, 2000, p. 456).

Na sequência, Ricœur atenta para o campo referencial poder se estender para além
das cousas que se mostram e, das visíveis e perceptíveis, ao usar termos abstratos
previamente compreendidos; é assim que predicação e referência se apoiam muituamente
em referentes familiares ou mesmo na exploração de referenciais não tão acessíveis:
O que Jean Ladrière chama significância, com o objetivo de enfatizar o carácter
operatório e dinâmico, é o entrecruzamento de dois movimentos, um que visa
determinar mais rigorosamente os traços conceitruais da realidade, enquanto o outro
visa fazer aparecer os referentes, isto é, as entidades às quais os termos predicativos
se aplicam (RICŒUR, 2000, p. 457).

517

A metáfora morta não seria mais uma metáfora, mas sim uma simples expressão sem a característica
metafórica.
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Ricœur (2000) foi um estudioso da Metaphora, termo grego com o significado de
transferência, composta por duas outras: meta que significa “algo” e phora significa "sem
sentido". Assim, falar por metáforas subentende que existe um significado abscôndito e, sua
utilização no diálogo se dá, mormente, por condições áleas que impugnam a comunicação
nítida, como ocorre ao se tratar ou definir o vocábulo “mal”, que se exprime através de
narrativas simbólicas que requisitam ser explanadas, face a polissemia de interpretações
reinantes e, neste sentido, uma das mediações da hermenêutica de Ricœur se deu com
princípios da psicanálise, através da qual ele mergulha em uma arqueologia do sujeito,
desmistificando o carácter repressivo da cultura e a concepção pura e abstracta de sujeito.
Em Ricœur (2000) a metáfora se reveste do poder de redescrever a realidade,
segundo uma pluralidade de discursos que vão da poesia à filosofia. A metáfora poderia se
deslocar em sua essência semântica, o que ocorre efetivamente com Avgvstinvs e, que
Ricœur observa o fato do não afastamento do fenômeno de denominações, pois o próprio
jogo de sentidos faz com que ela, a essência semântica participe do enunciado frasal. Para
Ricœur (2000), ao existir a relação direta da linguagem com a realidade, não se deveria mais
falar de uma tarefa da linguística, mas da filosofia, pois as condições de possibilidades de
referência da significação da linguagem, em sua totalidade, dependem de sua relação com o
derredor; seria, pois do domínio da filosofia a arte de ordenar as multiplicidades reguladas,
que segundo Ricœur, comportaria o domínio de uma teoria geral, de inferências à
fenomenologia dos objetivos semânticos em discursos.
Em a Metáfora Viva (2000), Ricœur se aproxima de dois termos tomados da
Poietica de Aristóteles, obra caracteristica por um estudo pertinente a uma audiência mais
profusa que em outros de seus tratados e, quando o Estagirita considera a diáfora e a epifora
elementos constituintes da metáfora. Ricœur pensa a epífora como a alma da metáfora, posto
ela encerre uma mudança de significado em relação ao sentido do texto original, o que
manifesta a potencialidade da metáfora. Nesse sentido, em Ricœur, metáfora e vida seriam
sinônimos ao compreenderem extensões, que se sustentam pela autonomia refletida no
imaginário que se faz o objetivo da metáfora, ao mostrar sua essência pela epífora; o que
entra em cena não seria a forma, mas a sua referência, a realidade extralinguagem. Ricœur
conclui que, significar as cousas em acto seria ver as cousas não impedidas de advir; vê-las
como o que eclode e, nessa interpretação deparar a filosofia e a arte no fazer do poeta.
6.6 Finitude et Culpabilité
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Do segundo volume de Philosophie de la volonté surgiu Finitude et Culpabilité em
dois textos compreendidos dans l´ livre I et II, L´homme faillibre et La symbolique du mal,
pelos quais Paul Ricœur procede a um profundo e profícuo estudo ontológico do mal, a partir
de sua simbologia, segundo perspectivas da filosofía fenomenológica e da filosofia da
religião, com o objetivo de encontrar respostas para sua origem e constituição, tanto como
para a sua razão de ser e as possibilidades de sua realidade existencial. Ricœur transita pela
constituição do ser humano em seu desejo inato de transcendência, a envolver o anseio de
imortalidade que a princípio parecia lhe pertencer, mas que a perdeu a partir de le péché
originel, o necessitário bíblico do mal e de suas inúmeras manifestações e consequências,
que filosoficamente enquanto parte da vida vivida humana, requerem explicações, sempre
difíceis e polêmicas. O mal presente é parte indissociável de toda manifestação religiosa e,
de aparecimento enigmático e polêmico, por vezes imputado ao próprio Creador, mas com
manifestação no homem, ao qual se credita uma impureza herdada ou adquirida ao longo de
sua vida vivida e, pela qual se lhe imputa um determinado grau de culpabilidade e a
consequente penalidade. Na religião, esta atividade se presta para a união do finito com o
infinito, do mortal com o imortal.
Ricœur (1988), chegado a este ponto, apela ao pensamento dialéctico e à
negatividade que lhe adentra, através do arremesso de Hegel e, se lança sobre seu inverso
para formar outra figura que simultaneamente suprime e conserva a sua precedente, segundo
o sentido duplo de Aufhebung (denegação), o suprassumir hegeliano que se daria entre o
bem e mal. Assim, a infelicidade estaria em todo lugar, mas onde estivesse seria ultrapassada,
na medida em que a reconciliação a conduzisse sempre a uma dilaceração, mais ou menos
nos moldes em que Wilhelm Nietzsche (1844-1900), afirmava sobre o Reditio Aeternus da
história; tema recorrente, mesmo que de forma subliminar, em várias obras de Nietzsche,
mas que marcou sua magna obra A Gaia Ciência de (1882), onde ele defendeu a tese de que
pólos antagônicos se alternam nas vivências em eterna reprodução histórica; o contra-ponto
sugerido por Kolakowski na base e na beleza do discurso, tais como vida e morte, alegria e
tristeza, saúde e doença, bem e mal, ou seja, tudo vai e tudo retorna sem que se oponham.
Porém, esses pólos não se opõem, são faces de uma mesma realidade, um é imprescindível
ao outro para que individualmente se complementem; são facetas de uma única cousa
experienciada em diferentes graus e, exatamente por isso a temporalidade não se faz presente
no Reditio Aeternus; tal como a fita do matemático e astrónomo August Ferdinand Möbius
(1790-1868), a representar um caminho sem fim nem início, infinito, onde os eventos
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percorrem toda a superfície da banda que aparenta ter dois lados, mas que na realidade tem
apenas um: « latus dualis quemadmodum unus est liberum arbítrio »518.
O Reditio Aeternus ao operar como válvula de escape, consiste do visualizar na
destruição a creação e, apenas nessa visada se faz possível transcender e reafirmar a vida,
subjugando valores que empeçonham a humanidade e denegam a vida vivida, ao enaltecer,
mormente àqueles representados pelo mito do Crvor Dei. Ricœur, especificamente, centra
sua reflexão sobre L´homme faillibre de Paul Ricœur, a partir de toda a simbologia de seu
entorno, de constato a dualidade finito/infinito, que se apresenta na substancialização da
forma e no fenômeno de mutabilidade temporal. A consciência da finitude da matéria pelo
homem, depara a forma em um horizonte inexorável e, busca no infinito uma resposta para
a finitude, como alívio para a angústia da nadificação de seu sentido, ante a incertitude do
post-mortem. Em Ricœur, dado suas múltiplas possibilidades de ser, o homem se faz a
medida de si mesmo e, mostra a permanência do ente a despeito da efemeridade do ser.
A crença na pseudo imortabilidade na vida post-mortem, no homem, simboliza a
recusa da própria destruição e o anseio a eternidade; dessa forma, o enfrentamento da
implacabilidade da finitude ou o significado que se lhe dá, de certa forma reflete o sentido
que se confere à existência, do que faz os pólos adversos vida e morte não se fazerem
excludos, mas sim formas dialecticas intrínsecas, onde na fundura de um futuro impermisso,
se acende a luz mística da creação. A morte, climax da finitude é antecedida de diversas
formas outras de extinção que permeiam a vida humana, onde o próprio nascimento implica
a primeira morte, no sentido de uma primeira perda, a ruptura da primeira separação;
rompido o cordão umbilical, a cálida simbiose do feto com o útero materno é substituída
pelo enfrentamento em um novo ambiente. O ciclo de substituições entre o velho e o novo
se repete indefinidamente e, já na primeira ruptura enseja a angústia humana que anseia o
novo e, ao mesmo tempo teme a perda da segurança na estrutura antiga. Sartre, referindo-se
a sua infância em Les Mots, sua autobiografia, escreveu: “A morte era a minha vertigem
porque eu não amava viver; quanto mais absurda a vida, menos suportável é a morte”519.
6.7 De Dvbitatio Temporibvs Spativm
Para Ferrater Mora (1977), tanto na filosofia antiga quanto na medieval, relegou-se
o conceito de tempo ao priorizarem o tema do ser; na filosofia antiga e na medieval existiu
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Duas faces como sendo apenas uma; a do libero arbítrio (inferência do pesquisador).
In Maria Lucia de Arruda. Introdução a Filosofia. Ed. Moderna, SP, 1992, p.371.
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um contraponto entre os modos de pensar o tempo entre hebreus e gregos, enquanto os
primeiros destacavam o passar do tempo ao concebê-lo em face do futuro, os segundos o
tinham intemporalmente ao vê-lo apenas em face de sua presentificação. Para Platão o tempo
seria: “uma imagem móvel da eternidade imóvel” (PLATÃO, 2001, p. 73).
Desse conceito platônico é possível deduzir que, ao menos para ele, o tempo seria
cópia imperfeita de um modelo perfeito expresso na eternidade divina, do que se poderia
concluir que antes da creação não existisse tempo, o que talvez levasse Avgvstinvs a concluir
que o tempo é um será que ainda não é. Para Platão o tempo não teria uma substância porque
é parte do mundo das sensações: “O nascimento do tempo decorreu da sabedoria e do plano
da divindade, para que nascesse também o sol, a lua e os outros cinco astros denominados
planetas, para definir e conservar os números do tempo” (PLATÃO, 2001, p. 74).
Kolakowski (1988) corrobora o tempo grego ao ver que a condição humana em um
movimento temporal contínuo, o que contraria o eterno presente divino. Os homens estão
em um constante perder o momento que passou, o que afiança a improbabilidade do ser,
porque a experiência da vida vivida se faz obstinadamente de um perder a existência em um
irrecuperável ter sido. Isso já havia expressado Blaise Pascal:
Que cada um examine o seu pensamento, e o achará sempre ocupado com o passado
e o futuro. Quase não pensamos no presente, e, quando pensamos, é só para tirar
dele a luz para dispor o futuro. O presente nunca é o nosso fim. Assim, não vivemos
nunca, mas esperamos viver; e, dispondo-nos sempre a ser felizes, é inevitável que
não o sejamos nunca (PASCAL, Pensamentos, XX, 7).

A análise do tempo por Avgvstinvs evidencia que nele o tempo não seria somente
cosmológico e dinâmico, mas um todo monolítico da interioridade psíquica e, como tal um
constituinte do sujeito que o percebe e, que está em um processo contínuo de constituição
de si, posto que a exemplo de Plotinvs, tempo e consciência são intrínsecos em um continvvs:
Quod autem nunc liquet et claret, nec futura sunt nec praeterita, nec proprie dicitur:
tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum, sed fortasse proprie diceretur:
tempora sunt tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de
futuris. Sunt enim haec in anima tria quaedam et alibi ea non video, praesens de
praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens de futuris
exspectatio. Si haec permittimur dicere, tria tempora video fateorque, tria sunt.
Dicatur etiam: "Tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum", sicut abutitur
consuetudo; dicatur. Ecce non curo nec resisto nec reprehendo, dum tamen
intellegatur quod dicitur, neque id, quod futurum est, esse iam, neque id, quod
praeteritum est. Pauca sunt enim, quae proprie loquimur, plura non proprie, sed
agnoscitur quid velimus520 (m.t.) (DCf, Liber X - 20.26).
520

O que agora clara e limpidamente transparece é que, nãpo existe tempos futuros e tampouco passados. Seria
impróprio afirma que os tempos são três: passado, presente e fururo, mas talvez fosse próprio dizer que os
tempos sejam três: o presente das cousas passadas, o presente das presentes e, o presente das futuras; existem,
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Essa foi uma das inquietações de Avgvstinvs, em quem passado, presente e futuro
surgem como memória; e, antes de expô-la requisita por inúmeras vezes à reminiscentia,
como um conceito associado a evocações, memórias ou recordações; correspondente à
representação mental de uma situação, um feito ou quaisquer cousas outras que ocupassem
em espaço do passado, tal que ela se ofereça como receptáculo interior da temporalidade: «
Quid? Cum ipsa memoria perdit aliquid, sicut fit, cum obliviscimur et quaerimus, ut
recordemur, ubi tandem quaerimus nisi in ipsa memoria? »521 (m.t.) (DCf, Liber X - 19.28).
Segundo Avgvstinvs não existe um justamente agora, portanto não existe presente
e, não existirá passado tampouco futuro; por conseguinte não existe o tempo. Avgvstinvs
concebe o espaço de tempo, mas retira-o da exterioridade que contém a movimentação dos
astros, não os refere, pois à cronologia; usa astuciosamente da noção de distentio animi. A
ideia de distentio remete à memória, à inteligência e à vontade, quando a alma concebe os
três tempos percebíveis: passado, presente e futuro. Ontológicamente, passado e futuro não
existem, posto que o passado seja o presente que se foi e o futuro é o presente que ainda não
é; Avgvstinvs não nega a existência do presente subitâneo, recusa apenas a sua estensividade
em face do átimo que incapacita aferi-lo, embora passível de cognição, posto esteja sempre
presente na alma que atua como um filtro e, por meio da qual o homem acessa o tempo. Para
Avgvstinvs, existiriam três tempos: a lembrança presente das cousas passadas, a visão
presente das cousas presentes e a esperança presente das cousas futuras:
Et tamen, Domine, sentimus intervalla temporum et comparamus sibimet et dicimus
alia longiora et alia breviora. Metimur etiam, quanto sit longius aut brevius illud
tempus quam illud et respondemus duplum esse hoc vel triplum, illud autem
simplum aut tantum hoc esse quantum illud. Sed praetereuntia metimur tempora,
cum sentiendo metimur; praeterita vero, quae iam non sunt, aut futura, quae nondum
sunt, quis metiri potest, nisi forte audebit quis dicere metiri posse quod non est?
Cum ergo praeterit tempus, sentiri et metiri potest, cum autem praeterierit, quoniam
non est, non potest522 (m.t.) (DCf, Liber X – 16.21).
pois, estes três tempos na minha alma, algo que não vejo em outro lugar; lembrança presente das cousas
passadas, a visão presente das cousas presentes e, a esperança presente das cousas futuras. Se me for lícito
justapor tais expressões, vejo e confesso que são três tempos, que se poderia denominar passado, presente e
futuro, como banal e abusivamente se utiliza. Não me oponho nem critico tal uso, contanto que se entenda
aquilo que se diz e, que não se julgue que o futuro já possua existência, ou que o passado ainda subsista. Poucas
são as cousas que exprimimos com terminologia exata, pois que não obstante por vezes falarmos sem restrição,
sabe-se o que pretendemos afirmar.
521
Quando a própria memória perde algo, como ocorre ao nos esquecermos de algo e ao procurarmos nos
lembrar, onde é que afinal a procuramos, senão na mesma memória?
522
Todavia, Senhor, entendemos os intervalos dos tempos e os comparamos entre si quando afirmamos serem
uns são mais longos e outros mais breves. Medimos também quando um é mais extenso ou mais breve de que
outro e, contrapomos que um é duplo ou triplo, ou que a relação entre eles é simples, ou que este é tão amplo
quanto àquele. Mas não medimos os tempos que passam e, quando o fazemos é pela sensibilidade. Quem
poderá medir os tempos passados que já não existem ou, os futuros que ainda não provieram? A não ser que
alguém se atreva a medir aquilo que não existe! Quando o tempo está decorrendo é possível percebê-lo e medilo, porém se já tiver decorrido não mais o perceberá e tampouco lhe aferir, porque esse tempo já não existirá.
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Avgvstinvs excede Platão ao distinguir o presente da pura presentidade da
eternidade perpetuamente imutável, onde nada passa, tudo é presente:
Si quid intellegitur temporis, quod in nullas iam vel minutissimas momentorum
partes dividi possit, id solum est, quod praesens dicatur; quod tamen ita raptim a
futuro in praeteritum transvolat, ut nulla morula extendatur. Nam si extenditur,
dividitur in praeteritum et futurum: praesens autem nullum habet spatium 523 (m.t.)
(DCf, Liber XI- 15.20).

A concepção christã avgvstiniana do tempo, tem início com De Confessionvm in
Liber Undecimvs, onde Avgvstinvs expôs sua dúvida ao Creador, sobre o que seria o tempo:
Quid est enim tempus? Quis hoc facile breviterque explicaverit? Quis hoc ad verbum
de illo proferendum vel cogitatione comprehenderit? Quid autem familiarius et
notius in loquendo commemoramus quam tempus? Et intellegimus utique, cum id
loquimur, intellegimus etiam, cum alio loquente id audimus. Quid est ergo tempus?
Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio; fidenter tamen
dico scire me, quod, si nihil praeteriret, non esset praeteritum tempus, et si nihil
adveniret, non esset futurum tempus, et si nihil esset, non esset praesens tempus.
Duo ergo illa tempora, praeteritum et futurum, quomodo sunt, quando et praeteritum
iam non est et futurum nondum est? Praesens autem si semper esset praesens nec in
praeteritum transiret, non iam esset tempus, sed aeternitas. Si ergo praesens, ut
tempus sit, ideo fit, quia in praeteritum transit, quomodo et hoc esse dicimus, cui
causa, ut sit, illa est, quia non erit, ut scilicet non vere dicamus tempus esse, nisi
quia tendit non esse?524 (m.t.) (DCf, Liber X – 14.17).

A abordagem do tempo avgvstiniana parte da eternidade que o homem busca em
sua tentativa de conhecer ao Creador; assim, a teoria do tempo de Avgvstinvs, parte da
natureza do tempo, conduzindo-a por contraste e semelhança com a eternidade, posto que o
tempo seria uma presentificação interior. Aqui, especificamente, Avgvstinvs refuta Platão,
para quem o tempo envolveria o movimento planetário:

523

Se for possível idealizar um espaço de tempo não suscetível de ser subdividido em mais partes, por mínimo
que for só a este será possível denominar de tempo presente. Mas este voeja tão rapidamente do futuro para o
passado, que não tem qualquer duração, pois se tivesse, dividir-se-ia em passado e futuro; logo o tempo presente
não tem nenhum espaço.
524
O que seria o tempo? Quem poderia explicá-lo de forma suscinta? Quem poderia apreendê-lo somente com
o pensamento e, depois por palavras aclarar o seu conceito? Que assunto mais familiar e versado em nossas
dialogos que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos tanto como aquilo que nos dizem
a seu respeito. Assim, por conseguinte o que seria o tempo? Se acaso ninguém mo perguntar, eu saberei, mas
se eu precisar explicar a quem me pergunta, já não saberia. Ouso declarar, sem receio de contestação que se
nada sucedesse, não existiria tempo futuro e se algo não existisse não se teria o tempo presente. Dessa forma,
de que modo existem aqueles dois tempos, o passado e o futuro, se o passado já não existe e o futuro ainda não
sobreveio? Quanto ao presente, se fosse sempre presente e não passasse para o passado, não seria tempo, mas
eternidade, mas se o presente, para ser tempo necessariamente passa para o passado, como se faz possível
afirmar que ele existe, se a razão de sua existência é a mesma pela qual deixará de existir? Por que ao afirmar
que o tempo verdadeiramente existe, se faz necessário afirmar que ele tende a não ser?
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Audivi a quodam homine docto525, quod solis et lunae ac siderum motus ipsa sint
tempora, et non adnui. Cur enim non potius omnium corporum motus sint tempora?
An vero, si cessarent caeli lumina et moveretur rota figuli, non esset tempus, quo
metiremur eos gyros et diceremus aut aequalibus morulis agi, aut si alias tardius,
alias velocius moveretur, alios magis diuturnos esse, alios minus? Aut cum haec
diceremus, non et nos in tempore loqueremur aut essent in verbis nostris aliae longae
syllabae, aliae breves, nisi quia illae longiore tempore sonuissent, istae breviore?
Deus, dona hominibus videre in parvo communes notitias rerum parvarum atque
magnarum 526 (m.t.) (DCf, Liber XI - 23. 29).

Avgvstinvs fundamenta essa concepção filosófica sob a perspectiva da eternidade e
da temporalidade, que miscue creação e tempo, sobre a noção psicológica do tempo, onde a
temporalidade é própria do homem e não possui em si atributos da eternidade, pois só Deus
é eterno e, neste não existe sucessão. Em Confessionvm Avgvstinvs faz uso de parte de um
hino de Avrelivs Ambrosivs, Deus creator omnium, no qual a sílaba longa vale o dobro de
uma breve, para mostrar que na música existe a pausa, um silêncio que se desloca no tempo:
Deus creator omnium: versus iste octo syllabarum brevibus et longis alternat
syllabis; quattuor itaque breves, prima, tertia, quinta, septima, simplae sunt ad
quattuor longas, secundam, quartam, sextam, octavam. Hae singulae ad illas
singulas duplum habent temporis; pronuntio et renuntio, et ita est, quantum sentitur
sensu manifesto. Quantum sensus manifestus est, brevi syllaba longam metior
eamque sentio habere bis tantum. Sed cum altera post alteram sonat, si prior brevis,
longa posterior, quomodo tenebo brevem et quomodo eam longae metiens
applicabo, ut inveniam, quod bis tantum habeat, quandoquidem longa sonare non
incipit, nisi brevis sonare destiterit? Ipsamque longam num praesentem metior,
quando nisi finitam non metior? Eius autem finitio praeteritio est. Quid ergo est,
quod metior? Ubi est qua metior brevis? Ubi est longa, quam metior? Ambae
sonuerunt, avolaverunt, praeterierunt, iam non sunt; et ego metior fidenterque
respondeo, quantum exercitato sensu fiditur, illam simplam esse, illam duplam, in
spatio scilicet temporis. Neque hoc possum, nisi quia praeterierunt et finitae sunt.
Ne ergo ipsas, quae iam non sunt, sed aliquid in memoria mea metior, quod infixum
manet527 (m.t.) (DCf, Liber XI- 27.35).

525

Referência a Eratóstenes de Cyrene (276-194 a.C.), matemático grego conhecido por calcular a
circunferência da Terra.
526
Ouvi dizer daquele homem douto para quem o tempo não seria mais que o movimento do sol, da lua e dos
astros, com o que não concordo! Não seria antes o movimento de todos os corpos? Se os astros parassem e a
roda do oleiro continuasse a se mover, deixaria de existir o tempo para medirmos suas voltas? Não poderíamos
dizer que estas se realizavam em espaços iguais ou se a roda por vezes se movesse mais lenta e, em outras mais
rápida, não poderíamaos afirmar que algumas voltas demoravam mais e outras menos? Ou, ao dizermos isto,
não falamos nós no tempo e, não existe em nossas palavras sílabas longas e breves, assim chamadas porque
umas ressoam em um tempo maior e outras em um tempo menor? Ao dizermos isto, não estaríamos falando
em um espaço de tempo, e não existiria nas nossas palvras sílabas longas e outras breves, assim chamadas
porque umas ressoam durante mais tempo e outras durante menos tempo? Fazei, meu Deus com que os homens
conheçam por meio deste simples exemplo as noções comuns das cousas grandes e das pequenas.
527
Deste verso de oito sílabas, Deus creator omnium, consta oito sílabas, alternativamente breves e longas; as
quatro breves, a primeira, a terceira, a quinta e a sétima são simples em relação às quatro longas: a segunda, a
quarta, a sexta e a oitava. Cada sílaba longa tem uma duração duas vezes maior que a breve. Eu pronuncio e
percebo que assim é pelo testemunho de meus sentidos; meço uma longa por uma breve, e noto que ela a
contém duas vezes. No entanto, dado que uma sílaba só se faz ouvir depois da outra, se a breve vier primeiro
e a longa a seguir como se fará possível reter a breve? Como aplicá-la à longa, para compará-las e ver que esta
contém aquela duas vezes, uma vez que a longa só começa a soar quando a breve deixou de ecoar? A própria
sílaba longa, não me é possível medi-la enquanto está soando, porque eu só poderia medi-la quando emudecesse
e, quando ela findar, já passou. Que é, pois que eu medirei? Onde estará a sílaba breve, que seria minha medida?
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Em Avgvstinvs o tempo é, por sua vez, caracterizado pelo devir:
O Domine Deus noster, in velamento alarum tuarum speremus, et protege nos, et
porta nos. Tu portabis et parvulos et usque ad canos tu portabis, quoniam firmitas
nostra quando tu es, tunc est firmitas, cum autem nostra est, infirmitas est. Vivit
apud te semper bonum nostrum, et quia inde aversi sumus, perversi sumus.
Revertamur iam, Domine, ut non evertamur, quia vivit apud te sine ullo defectu
bonum nostrum, quod tu ipse es, et non timemus, ne non sit quo redeamus, quia nos
inde ruimus; nobis autem absentibus non ruit domus nostra, aeternitas tua 528 (m.t.)
(DCf, Liber IV - 16.31).

A especificidade da teoria avgvstiniana do tempo, implicita a tese de a memória não
preexistir de maneira simples, mas seria múltipla ao registrar diversos signos que
permanecem na lembrança. Na primeira parte do livro XI das Confessionvm, Avgvstinvs
procura esclarecimentos na Verdade eterna, atestada nas escrituras sagradas:
Nonne tibi confitetur anima mea confessione veridica metiri me tempora? Itane,
Deus meus, metior et quid metiar nescio. Metior motum corporis tempore. Item
ipsvm tempus nonne metior? An vero corporis motum metirer, quandiu sit et
quandiu hinc illuc perveniat, nisi tempus, in quo movetur, metirer? Ipsvm ergo
tempus unde metior? […] Sed neque ita comprehenditur certa mensura temporis,
quandoquidem fieri potest, ut ampliore spatio temporis personet versus brevior, si
productius pronuntietur, quam longior, si correptius. Inde mihi visum est nihil esse
aliud tempus quam distentionem: sed cuius rei, nescio, et mirum, si non ipsius animi.
Quid enim metior, obsecro, Deus meus, et dico aut indefinite: "Longius est hoc
tempus quam illud", aut etiam definite: "Duplum est hoc ad illud?". Tempus metior,
scio; sed non metior futurum, quia nondum est, non metior praesens, quia nullo
spatio tenditur, non metior praeteritum, quia iam non est. Quid ergo metior? An
praetereuntia tempora, non praeterita? Sic enim dixeram?529 (g.m.) (m.t.) (DCf,
Liber XI- 26.33).

Avgvstinvs faz uso do vocábulo latino distentio (contração) no lugar de extentio
(estensão), porque concebe o tempo não em sentido espacial, mas como um movimento
psicológico de balouço, que leva à mutilidade do tempo em quaisquer sentidos. Logo após
Onde estará a longa, que meço? Apenas vibraram e passaram, não mais existem, mas algo delas permanece
gravada em minha memória.
528
Óh Deus e, Senhor nosso! Esperamos ao abrigo de tuas asas, protega-nos e nos arrebate! Tu levarás os
pequeninos, e até os escarnecidos tu levarás e, a nossa firmeza só existirá se em tu estiver; mas quando depende
de nós, então se faz uma debilidade. Nosso bem vive sempre em ti, mas somos perversos porque de ti nos
afastamos. Retornemos a ti já, Senhor, para não nos aniquilarmos, porque em ti vive o nosso bem, sem qualquer
deficiência; sem medo de não o encontrar quando retornamos a nossa origem e, embora de ti afastados, nossa
casa não ruirá de tua eternidade.
529
Acaso minha alma não foi sincera ao te confessar que eu posso medir o tempo? Efetivamente, meu Deus,
eu o meço e não sei o que meço. Meço o movimento dos corpos com o auxílio do tempo e, não poderei medir
o tempo da mesma forma? E poderia eu medir o movimento de um corpo, sua duração, o tempo que gasta para
ir de um lugar a outro, sem medir o tempo em que se move? Todavia, não conseguimos uma medida exata do
tempo; pode ocorrer que um verso mais curto, se pronunciado mais lentamente, se estenda por mais tempo que
um verso mais longo, recitado depressa. Pelo que, o tempo me pareceu não ser nada mais que uma distensão;
mas extensão de que? Não saberia dizê-lo ao certo; seria de admirar que não fosse extensão da própria alma,
portanto, dize-me, meu Deus, que é o que meço quando digo um tanto vagamente: este tempo é mais longo do
que aquele, ou mais exatamente: este tempo é o dobro daquele? Sei que meço o tempo, mas não o futuro, que
ainda não ocorreu, nem o presente, porque não tem extensão, tampouco o passado porque não existe mais. Que
meço eu então? Acaso o tempo que presentemente decorre e não o tempo que passou como afirmei acima?
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Avgvstinvs surgiu o erudito Boethivs, filósofo, poeta, filólogo, estadista e teólogo romano,
cujas obras tiveram uma profunda influência na filosofia christã do Medievo.
Para Boethivs seria um outro conhecimento sobre o tempo que implicaria a
eternidade, o qual substituiria a fragmentação dos instantes consecutivos por uma visão
holística e unificadora, onde tudo se juntaria para encontrar a plenitude de seu sentido e,
nesta última a razão, compartilharia a visão divina. Em sua clausura, enquanto aguardava a
execução, Boethivs escreveu De Consolatione Philosophiae, obra que versa, sobretudo
sobre o conceito de eternidade, pela qual buscou demonstrar que a procura da sabedoria e do
amor de Deus seria a verdadeira fonte da felicidade humana: “E quem pode ignorar que todas
essas espécies são como mecanismos vivos concebidos não apenas para subsistirem por certo
tempo, mas também para adquirirem cada qual uma espécie de eternidade?” (BOETHIVS,
2016, III.21).
Para Boethivs o conhecimento seria prisioneiro do tempo e, ludibriado pela
sucessão fragmentada do passado e do futuro imediato, por isso seria inferior e ilusório:
Portanto, não têm razão aqueles que, ao ouvirem dizer que Platão acreditava que
este mundo não teve começo e tampouco terá um fim no tempo, concluem que desse
modo o mundo creado partilha da eternidade de seu Creador. De fato, um a cousa é
percorrer uma vida sem limites, cousa que Platão atribui ao mundo, e outra é abarcar
de um a só vez toda a presença de um a vida sem limites, o que evidentemente é
próprio da inteligência divina. E, Deus tampouco deve ser concebido com o anterior
à creação quanto à quantidade de tempo que decorreu, sobretudo com relação à
indivisibilidade que caracteriza sua natureza. Com efeito, é essa natureza presente
de uma vida imóvel que imita o desenrolar ilimitado do tempo; e, como o tempo não
pode reproduzi-lo nem se igualar a ele, degrada-se passando da imobilidade ao
movimento e limita-se, passando da indivisibilidade desse presente a uma
quantidade infinita de futuro e de passado. E, uma vez que ele não pode estar em
plena posse da plenitude da vida, ao mesmo tempo devido ao fato de que não cessa
de passar de uma forma a outra, dá a impressão de se assemelhar até certo ponto
àquilo que não pode realizar nem imitar, pois está atado ao tipo de presente breve e
fugidio que, por ter certa semelhança com o presente permanente, conferindo a tudo
o que toca a impressão de que o ser é permanente. Mas, como ele não pôde ficar na
permanência, o tempo se deixou levar pelo caminho do infinito, e dessa forma se
perdeu num caminho onde não pode abarcar a plenitude em sua permanência. Eis
porque, se quisermos definir corretamente as cousas, diremos como Platão que Deus
com certeza é eterno, mas o mundo apenas perpétuo. Portanto, uma vez que todo
juízo abarca segundo sua própria natureza aquilo que lhe é submetido e que Deus
tem uma natureza sempre eterna e presente, também seu saber, que ultrapassa todo
o movimento do tempo, permanece imutável em seu presente e, abarcando os
espaços infinitos do passado e do futuro, considera a todos os acontecimentos como
se eles já estivessem se desenrolando (BOETHIVS, 2016, V.11).

Ao contemplar a unidade do Bem onde se acumulam os paradoxos da inocência
oprimida, da maldade triunfante e, da liberdade escrava do determinismo, Boethivs revive a
memória no prefácio desta obra, como o fez Avgvstinvs, que por sua vez, joga com os dois
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sentidos da palavra memória, um passivo, associado à metáfora do receptáculo e, outro ativo,
associado à metáfora da viagem de retorno da alma a seu lugar natal.
Avgvstinvs ao pensar o tempo se viu diante de um irresolúvel problema: se o
Creador produziu as creaturas e, ele é eterno, então a eternidade seria um contínuo muito
anterior ao tempo da creação. A resposta a tal questão seria negativa pois se a eternidade
existiria cronologicamente antes da creação do tempo, no entanto esta resposta esbarraria em
outra dificuldade, posto reduzisse a eternidade ao curso do tempo e, ao se temporizar não
mais seria eternidade. Esta seria a prova da deficiência ontológica característica do tempo
humano. A conclusão de insuficiência de Avgvstinvs se viu corroborada por Ilya Prigogine
(1917-2003), físico-químico russo, que em sua magna obra Le fin des Certitudes, de 1996,
defende a tese de que o tempo precede a existência:
Acho mais natural supor que o nascimento do universo é um evento na história do
cosmos e que devemos, pois atribuir a este um tempo que precede seu próprio
nascimento. Esse surgimento poderia ser semelhante a uma mudança de fase que
leva de um pré-universo (ou vácuo quântico, ou meta-universo) ao universo
observável que nos rodeia (PRIGOGINE, 1996, p. 169).

Prigogine (1996), embora fosse um físico tinha na linha do horizonte postulados
filosóficos a respeito do tempo, como o fez Henri Bergson:
[...] o ponto de partida para Bergson seria que o tempo é invenção ou absolutamente
nada. Em O Possível e o Real, obra tardia, escrita em 1930 por ocasião de seu prêmio
Nobel, Bergson alí fala do tempo como jorro efetivo de novidade imprevisível, da
qual é testemunha a nossa experiência da liberdade humana, mas também da
indeterminação das cousas. Em consequência, o possível é mais rico do que o real
(PRIGOGINE, 1996, p. 61).

Prigogine (1996), ao tratar do tempo com vistas à eternidade, admite a
impossibilidade de voltar ao passado, posto esse negasse a realidade do mundo; para tanto,
poeticamente, Ilya se serviu do copioso escritor e poeta Jorge Francisco Isidoro Luis Borges:
E, no entanto, no entanto... negar a sucessão do tempo, negar o eu, negar o universo
astronômico são desesperos aparentes e consolos secretos... O tempo é a substrância
de que sou feito. O tempo é um rio que me arrebata, mas eu sou o rio; é um tigre que
me destroça, mas eu sou o tigre; é um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. O
mundo desgraçadamente é real e, eu desgraçadamente sou Borges (BORGES in
Prigogine, 1996, p. 197).

Resta então aceitar a existência de uma anterioridade causal encastoada na
eternidade divina, responsável pela creação a partir do nada de todas as creaturas, incluso o
tempo, que assim resultaria da eternidade. Por isso, Avgvstinvs tinha que no processo
investigativo do tempo, a Verdade seria eterna a iluminar a interioridade humana em
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contraposição ao tempo: « [...] non autem praeterire quidquam in aeterno, sed totum esse
praesens; nullum vero tempus totum esse praesens »530 (m.t.) (DCf, Liber XI - 11).
Para Avgvstinvs o passado consistiria de um presente que passou, portanto fora do
corpo físico e, e armazenado internamente à memória, enquanto o futuro seria expectado a
partir de experiências passadas registradas na memória, mas na forma de uma expectativa
intuída a partir do presente.
O embate entre o tempo e a eternidade em Avgvstinvs incita intensidades temporais,
em níveis estendidos e contrários à idéia de um tempo linear e cronológico:
Iubes ut approbem, si quis dicat tempus esse motum corporis? Non iubes. Nam
corpus nullum nisi in tempore moveri audio: tu dicis. Ipsvm autem corporis motum
tempus esse non audio: non tu dicis. Cum enim movetur corpus, tempore metior,
quandiu moveatur, ex quo moveri incipit, donec desinat. Et si non vidi, ex quo
coepit, et perseverat moveri, ut non videam, cum desinit, non valeo metiri, nisi forte
ex quo videre incipio, donec desinam. Quod si diu video, tantummodo longum
tempus esse renuntio, non autem, quantum sit, quia et quantum cum dicimus,
collatione dicimus, velut: "Tantum hoc, quantum illud", aut: "Duplum hoc ad illud",
et si quid aliud isto modo. Si autem notare potuerimus locorum spatia, unde et quo
veniat corpus, quod movetur, vel partes eius, si tamquam in torno movetur,
possumus dicere, quantum sit temporis, ex quo ab illo loco usque ad illum locum
motus corporis vel partis eius effectus est. Cum itaque aliud sit motus corporis, aliud,
quo metimur quandiu sit, quis non sentiat, quid horum potius tempus dicendum sit?
Nam si et varie corpus aliquando movetur, aliquando stat, non solum motum eius,
sed etiam statum tempore metimur et dicimus: "Tantum stetit, quantum motum est",
aut: "Duplo vel triplo stetit ad id quod motum est" et si quid aliud nostra dimensio
sive comprehenderit sive exsistimaverit, ut dici solet plus minus. Non est ergo
tempus corporis motus531 (m.t.) (DCf, Liber XI - 24.31).

Em Avgvstinvs a volvntas serve de guia na conecção da inteligência à memória que
recorda o tempo passado, tanto como capacita a projeção do futuro no presente ao criar
expectativas: “à intensidade de um presente que não é mais mero ponto de passagem, mas

530

Na eternidade ao contrário, nada passa posto tudo seja presente, enquanto que o tempo nunca é todo presente.
Queres que eu concorde com quem diz que o tempo é o movimento de um corpo? Não aprovo! Sei que não
existe corpo que não se mova no tempo: tu mesmo o afirmas. Mas não acredito que o movimento de um corpo
seja o tempo; isso nunca ouvi e nem tu o dizes. Quando um corpo se move, sirvo-me do tempo para medir a
duração de seu movimento do começo ao fim. Se não vejo o começo, e percebo seu movimento sem ver seu
fim, só posso medi-lo do momento em que observo o corpo mover-se até o momento em que já não o vejo. Se
o vejo por muito tempo, apenas posso afirmar que a duração de seu movimento é longa, mas não posso dizer
quanto ela é longa, porque só determinamos o valor de uma duração comparando-a. Dizemos, por exemplo:
“isso durou tanto quanto aquilo, ou essa duração é o dobro daquela”, semelhantes. Só é possível notar o ponto
do espaço onde se inicia um movimento, e seu ponto de chegada, ou suas partes; se ele se movesse em círculo,
poderíamos dizer quanto tempo levou para ir de um ponto a outro o movimento do corpo ou das partes.
Igualmente, o movimento de um corpo é diferente da medida de sua duração; quem não veria isto, pois, a qual
dessas cousas se deve chamar de tempo? Se um corpo se move de forma irregular, e outras vezes se detém,
ora, é o tempo que nos permite medir, não apenas seu movimento, mas também seu repouso. Dizemos: “Esteve
em repouso por tanto tempo quanto em movimento, ou qualquer outro intervalo que tenhamos estimado”. O
tempo não é, pois a mesma cousa que o movimento dos corpos.
531
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sim um instante privilegiado de apreensão dessa não coincidência” (GAGNEBIN DE BONS,
1997, p. 77).
Ante o busílis que envolve a dificuldade em definir e agrilhoar o tempo, Avgvstinvs
deslocou a questão para a sensação quando de sua relação temporal com a alma, através da
percepção cujos sentidos seriam registrados na memória e, então adquiriria existência na
interioridade humana. O referencial humano de tempo estabelece em linguagem ordinária
uma relação cronológica exterior, no entanto, em Avgvstinvs, toda experiência humana da
temporalidade tem como ponto de partida uma referência interna e, esse é o ponto nodal da
teoria avgvstiniana do tempo, posto ele exista internamente e, a questão seria como aferi-lo?
Se o tempo está num movimento contínuo de passagem, como fixa-lo para que de dois pontos
distintos se pudessem obter sua espacialidade, mensurando um ponto em função de outro?
Aqui se instala a teodicéida avgvstiniana, onde para Avgvstinvs Deus seria a Verdade e a luz
espiritual increada, o sol dos espíritos e, na mente humana seria a luz inteligível pelo qual
concebemos as realidades suprasensíveis: « [...] intueor auroram, oriturum solem praenuntio:
« non sol sed futurus ortus ejus; ortum ipsvm, nisi animo imaginarer, non eum passem
praedicere [...] »532 (m.t.) (DCf, Liber XI – 18.24).
Avgvstinvs consubstancia sua teoria do tempo a partir da distentio animorum:
[...] Nemo ergo mihi dicat caelestium corporum motus esse tempora, quia et
cuiusdam voto cum sol stetisset, ut victoriosum proelium perageret, sol stabat 90, sed
tempus ibat. Per suum quippe spatium temporis, quod ei sufficeret, illa pugna gesta
atque finita est. Video igitur tempus quamdam esse distentionem. Sed video? An
videre mihi videor? Tu demonstrabis, Lux, Veritas 533 (g.m.) (m.t.) (DCf, Liber XI
– 11.23).

Sutilmente, Avgvstinvs desloca a questão para o distentio insitus, tomando-o a partir
de um texto bíblico, no qual Deus cede a Josué e, paraliza o sol para que se complete uma
batalha venturosa aos filhos de Israel:
[...] tunc locutus est Iosue Domino in die qua tradidit Amorreum in conspectu
filiorum Israhel dixitque coram eis sol contra Gabaon ne movearis et luna contra
vallem Ahialon [...] steteruntque sol et luna donec ulcisceretur se gens de inimicis
suis nonne scriptum est hoc in libro Iustorum stetit itaque sol in medio caeli et non
festinavit occumbere spatio unius diei [...]534 (m.t.) (Jos: 10-12,13).

532

Ao contemplar a aurora prenuncio o surgimento do sol; não o sol, mas seu surgimento e, não poderia predizêlo se não o imaginasse na alma.
533
Logo, que ninguém me afirme que o tempo é o movimento dos corpos celestes. Quando a acção de um
homem fez parar o sol para concluir vitoriosamente uma batalha; o sol permaneceu imóvel enquanto o tempo
decorria; e a batalha terminou no espaço de tempo que era necessário. Vejo, pois, que o tempo é uma espécie
de distensão. Vejo ou parece-me ter a impressão de vê-lo? Só tu mo demonstrarás, ó Luz, ó Verdade.
534
Então Josué conversou com o Senhor no dia e que ele entregou os Amorreus aos filhos de Israel, e Este
determinou: “Sol se detenha sobre Gabaon e tu lua sobre o vale de Ahialon”. O sol se deteve e a luna não se
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Esse texto evidencia a onipotência do Creador também como o Senhor do Tempo
e, a fenda de acesso a Ele na interioridade da alma via distentio insitus; aqui Avgvstinvs
respalda sua teoria do tempo medido pelo movimento da distentio animorum, que na
perspectiva da eternidade suscita a existência da temporalidade.
Almir Andrade (1971), em sua obra As duas Faces do Tempo, sempre trata o tempo
agregado ao movimento, enquanto continente do ser e do devir. Todo movimento leva a
transformações, cujo destino final é o deperecimento, portanto é um viver para desaparecer.
Desta forma a vida sempre será um processo de existir no tempo que lhe couber. Em Andrade
a ideia do ser surge por um processo abstrativo, que elimina quaisquer atributos e
determinações particulares. Ao se afirmar pura e simplesmente que algo é, entende-se que
pode sê-lo de infinitos modos ou que se constitui de infinitas formas e estruturas, do que se
conclui que o ser será sempre distinto do nada; ou seja, necessariamente um termo exclui o
outro! Especificamente, ao tratar do ser do homem, Andrade afirma se constatar de um
eterno vir-a-ser e, aquilo que ele vai constituindo ao longo de sua vida vivida, representa o
que essencialmente sempre lhe foi em potência, desde sua germinação ipso facto:
Esta trivial observação do senso comum, mostra que não é possível passar
imediatamente das categorias de ser e de nada para a categoria do vir-a-ser ou do
devir, como propagou Hegel; para que exista devir como desenvolvimento natural
da ideia de ser é absolutamente necessário outro elemento constituinte e adicionado
à ideia abstrativa do puro ser ou do puro nada: esse ulterior elemento é o tempo!
(ALMIR DE ANDRADE, 1971, p. 516).

Dessa forma, em Almir de Andrade (1971), se faz cogente que o ser saia de sua
estaticidade absoluta envolta em estéril abstratividade e, participe das reais mutações
mundanas, para se evadir do conceito de um nada; tal acção implica a necessidade de
identificar algo no ser em face do tempo, para reconhecê-lo enquanto tal, posto contrário
existiria apenas um mero adágio cavo, elusivo e essencialmente verbal. Somente no tempo,
por obra dele e na sua duração é que algo, seja o que for, realiza-se na plenitude de seu
próprio ser, quando então revela o seu pleno potencial. É impossível intuir algo como sendo
sem ipso-facto, percebê-lo durando em seu tempo-de-ser, temporalizando-se pelo fato de
ser. Essa temporalização do ser é imanente a sua essência, uma condição sine-qua-non de
seu reconhecimento como algo que é! Desse conceito pode-se deduzir a possibilidade de
desapossar quaisquer atributos de algo, reduzindo-o a mais universal abstração, mas também
se pode concluir pela impossibilidade de impetrar o vazio absoluto, porque não há como
moveu até a punição de seus inimigos, conforme registro no Livro do Justo, que reporta o sol parado no meio
do céu e, não se apressou a se pôr pelo espaço de aproximadamente um dia inteiro.
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considerar o ser em termos de realidade, sem que ele jaza perdurando no tempo; assim, esse
algo sempre se constituirá de um não vazio, porque alguma cousa sempre lhe será intrínseca,
o que significa que esse algo tem uma duração no seu tempo de ser, da qual se lhe atribui o
fato de que ele é; afirmar que algo não-é, significa que ele teria o tempo-de-não-ser; se
conclui que o ser se abstraído de tudo, será um nihil; exceto se tiver um tempo próprio de
durar, quando então será um ser no seu tempo de ser! Esta profícua síntese de Andrade teve
senão o objetivo de preparar o caminho, para a densa abordagem que Ricœur faz do tempo.
Para Lavelle (1947) a interioridade do ser é um acto sempre em exercício, o qual
nunca cessa de participar de sua relação com a eternidade e com o tempo. Assim, se existe
a consideração de um Princípio Supremo é porque dele se tem algum conhecimento, como
afirma Gagnebin: “[...] a própria visada da experiência temporal, em sua intensidade
presente (intentio), torna-se como que uma imagem do presente eterno de Deus em nós”
(GAGNEBIN DE BONS, 1997, p. 78).
Em Ferrater Mora (1951) encontramos que Louís Lavelle intentou interpretar a
realidade e, com ela a existência, por meio de uma filosofia do ser que incluísse a
compreensão do acto, ao que chamou de Dialectique de L’éterne Présent, na qual o acto
como origem interior do próprio eu e do mundo, surgiria como algo idêntico ao ser, mas
desta identidade o acto seria o único ao qual real e verdadeiramente se perguntaria por seu
fundamento e, que em si jamais poderia ser um objecto ou uma razão, posto implicasse a
união com o absoluto da experiência que se tem e, daquela que se possa ter, com o mundo.
Existir procede dos vocábulos latinos ex com o significado de ponto de partida, do interior
de e, sistere com o significado de se situar, portanto significa um estar fora de si: “Existimos
sempre em função de uma exterioridade e de uma alteridade, quando ela “é” em si (ANDRÉ
COUNELLE in René Girard, 2009, p. 13).
Ferrater Mora (1977) cita que filósofos outros admitiram o tempo como uma
realidade fenomênica presente; não sua presença em si, mas sua realidade no devenir. Platão
no Timeu admitiu o tempo como a imagem móvel da eternidade, que para ele seria a
movimentação cosmológica. Aristóteles também assume a ideia de movimento, mesmo que
apenas na mente, estando conjunto ao tempo, conceituando momentos como o agora, este
fundamental para que exista um antes e um depois; assim, segundo o estagirita mede-se o
tempo pelo movimento e, o movimento pelo tempo. Posteriormente os estóicos lapidaram o
conceito de Aristóteles ao lhe acrecentar as noções de intervalo e velocidade. Mora observa
que teorias antigas, tal qual as modernas, podem ser enquadradas em duas concepções, a dos
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absolutistas que concebem o tempo como uma realidade completa em si e, a dos relacionistas
que entendem o tempo como uma relação; desta participa Aristóteles. Plotinvs, entretanto,
procurou combinar as duas ao aceitar a ideia de que o tempo é algo real na alma ou na
consciência que assim mede, numera e relaciona o tempo.
Para Gagnebin, profícua leitora de Ricœur, remanesce a seguinte questão:
Hoje, quando não podemos mais acreditar com a mesma certeza tranqüila que o
Outro de nosso tempo, quer seja a eternidade divina, como conseguir, porém, uma
compreensão diferenciada, inventiva da temporalidade e da história humana em suas
diversas intensidades? Questão essencial, à qual o pensamento teológico de
Avgvstinvs responde e à qual, em sua profundidade radical, na reflexão
contemporânea, seja ela histórica, poética, ou filosófica, não pode se furtar
(GAGNEBIN DE BONS, 1997. p. 77).

Para Ricœur (1985), ante a dificuldade em mensurar o paradoxo que envolve algo
poder ser extenso ou curto ou até não mais existir, Avgvstinvs produziu um deslocamento
sutil, ao assegurar apenas a vivência de fatos passados e o vaticínio de futuros. Esse
deslocamento implicou não se constituírem enquanto substantivos e, serem reportados como
adjetivos qualificativos, reportados de sua existência em qualquer tempo verbal. Essa
condição avgvstiniana responde a uma indagação, mas resulta outra que seria localizar essas
qualidades, que Avgvstinvs reporta estar na alma humana. Para o rector, mesmo que o
passado já não exista, dele sempre restarão vestígios na memória, a configurar a subsistência
de uma presença em uma ausência; os tempos que se vão deixam uma espécie de extensão,
uma dobra no tempo, comparada e aferida como longa ou breve:
Sine me, Domine, amplius quaerere, spes mea 79; non conturbetur intentio mea. Si
enim sunt futura et praeterita, volo scire, ubi sint. Quod si nondum valeo, scio tamen,
ubicumque sunt, non ibi ea futura esse aut praeterita, sed praesentia. [...] Ubicumque
ergo sunt, quaecumque sunt, non sunt nisi praesentia. Quamquam praeterita cum
vera narrantur, ex memoria proferuntur non res ipsae, quae praeterierunt, sed verba
concepta ex imaginibus earum, quae in animo velut vestigia per sensus praetereundo
fixerunt535 (g.m.) (m.t.) (DCf, Liber XI – 18.23).

Convém dilucidar que em latim existe o verbo plicare com o sentido de dobrar,
enrolar, donde resultou complicatus com o sentido de dobras sucessivas e, explicatus com o
sentido de desdobramento ou algo saído de dobras sucessivas, onde se entenderia que o
tempo estaria permanentemente dobrado ou de alguma forma convoluto.

535

Consinta-me Senhor, dado se ampliar meu desejo e minha esperança, que nada perturbe a minha atenção.
Se existem futuros e passados, desejo saber onde se encontram? [...] Em quaisquer lugares onde estiverem não
poderão existir senão no presente. Mesmo que se narrem ocorrências verídicas passadas, a memória relata não
os próprios acontecimentos que já decorreram, mas sim palavras concebidas pelas imagens daqueles fatos, os
quais, ao passarem pelos sentidos, gravaram na alma uma espéie de vestígios.
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Avgvstinvs partiu do pressuposto que vestígios permaneçeriam na memória:
Tales ergo nondum verum vident; falli tamen decipique non possunt; et quid
quaerant, satis norunt. At si tibi quispiam dicat te post paucos dies risisse quam natus
es, non audes dicere falsum esse: et si auctor sit cui fides habenda est, non
recordaturus, sed crediturus es; totum enim tempus illud validissima oblivione tibi
sepultum est: an aliter putas?536 (m.t.) (SLq, Liber II – 20.34).

Segundo Gagnebin de Bons (2011), o papel peremptório na constituição do
presente, envolve relações com o passado e, que a partir de Avgvstinvs surge como um
enigma da temporalidade, particularmente na forma como Ricœur, o denomina, um enigma
do passado que implica um tempo que não mais permanece, mas perdura e reflete um
interstício entre mémoire et histoire e, que requisita à narração ser exposta de geração a
geração sem que se perca seu sentido. Para Gagnebin este é o impasse da teoria avgvstiniana
do tempo, quando Avgvstinvs tenta apreender a essência do tempo para traduzir sua natureza
em palavras, no que o faz refletir sobre o carácter narrativo dessa experiência e, para o qual
se requisita a ordenação do relato, mesmo sob esse carácter ambíguo que se dá na construção
de sentido da narrativa: “[...] uma construção que remete a uma noção de verdade não mais
como exatidão da descrição, mas sim, muito mais, como elaboração de sentido, seja ele
inventado na liberdade da imaginação ou descoberto na ordenação do real” (GAGNEBIN
DE BONS, 1997, p. 70).
Avgvstinvs parte da palavra como um protótipo tradutivo-transcritivo, pela qual verte

em imagens, acontecimentos que surgem na evocação à memória e, que se afirma em
formato de um passado presentificado, que exige se por no interioridade do próprio
fenômeno, para recontar a experiência do tempo em ocorrências do agir, onde a ação, a
linguagem e a temporalidade se imbricam para descrever essa experiência. Não obstante é
conveniente questionar sobre o que ocorre fenomenologicamente com o homem ao falar?
Como se dá a linguagem na experiência temporal? Quanto à experiência humana percutida
na linguagem explicita Gagnebin: “Pois o tempo se dá, de maneira privilegiada, à minha
experiência em atividades de linguagem [...], e só consigo falar, escrever, cantar e contar
porque posso lembrar e, exercer minha atenção em prever” (GAGNEBIN DE BONS, 1994,
p. 76).

536

Aqueles que se deixam levar, ainda não veem a Verdade; que falhem não é possível afirmar, tampouco que
não sabem o que procuram. Se alguém te dissesse que sorriu logo depois de alguns dias após ter nascido, não
ousarias duvidar; mas se aquele que isso afirma for digno de fé, a ele não responderás que te lembras, apenas
que acredita, pois aquele tempo jaz em total esquecimento. Julgarias diverso?
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Gagnebin de Bons (1994) interpõe a noção de vestigivm para mostrar o movimento
de interiorização do tempo em Avgvstinvs. A partir destes, analisa a atividade psíquica
específica que reconhece imagens e rastros em índices temporais diversos. Da mesma forma
Derrida (2010), considera os vestígios memoriais abordados por Avgvstinvs, como rastros
deixados pela vida vivida, os quais não convocam à plenitude da presença, tampouco a
solidão da ausência, antes implicam uma operação de acrescência de realidades imaginárias.
Neste sentido, a dialectica tempo-eternidade na experiência temporal, intensifica a dialectica
entre intentio-distentio: “[...] extrai da própria experiência do tempo recursos de
hierarquização interna, cujo benefício não seria abolir a temporalidade, mas aprofundá-la”
(RICŒUR, 1994, p. 78).
Para Mikel Dufrenne (2004) todo pensamento só se estabelece na medida em que é
dado à linguagem, portanto, pode-se afirmar que, socialmente, se configura em palavras, o
que denota a dependência direta do pensamento com a fala em uma relação dialectica; pela
locuçào o homem acessa o portal do mundo e este lhe retorna ao pensamento.
Há que se considerar que não é fácil discernir na própria linguagem o estatuto da
língua; ela se realiza na fala; em si mesma, é uma abstração do sistema
institucionalizado dos esquemas e normas que presidem o uso. Provavelmente ela
oferece um semblante de objecto ao indivíduo para o qual é exterior, estrangeira, e
que a apreende: ele a encontra nos léxicos e gramáticas; mas esses livros são fala
fixada, eles falam a respeito da língua, eles não são a língua (g.m.) (DUFRENNE,
2004, p. 110).

Para Maurice Merleau-Ponty a língua é a chave das experiências humanas, posto
sejam seres temporais, participam ativamente do e no tempo, portanto não é possivel cogitar
o tempo como se fosse algo exterior ao homem:
A língua dispõe de certo número de sinais fundamentais, arbitrariamente ligados a
significações chaves; ela é capaz de recompor qualquer significação nova a partir
daquelas, conseqüentemente de dizê-las na mesma linguagem, e finalmente se
exprime porque reconduz todas as nossas experiências ao sistema de
correspondências iniciais entre tal sinal e tal significação de que nos apoderamos
aprendendo a língua, e que é, ele, absolutamente claro, porque nenhum pensamento
se arrasta nas palavras, nenhuma palavra no puro pensamento de alguma cousa
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 21).

Na modernidade, Ferrater Mora (1977) comenta a posição de Henri Bergson (18591941), o qual entende a noção de duração do tempo como duração real, efetiva, uma pura
qualidade objecto da intuição, que conduz a uma metafísica temporalista que estabelece uma
distinção entre tempo verdadeiro e, tempo plasmado. Ferrater aponta para Edmund Gustav
Albrecht Husserl (1859-1938), para quem existitia uma distinção, entre o tempo
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fenomenológico descrito na unidade das vivências no fluxo da vida vivida e, o tempo
objetivo, de forma que a vivência real seria uma temporalidade, que se confunde com uma
espécie de duração real em sentido parecido ao bergsoniano. Por fim, Ferrater Mora chega a
Martin Heidegger (1889-1976), que em Ser e o Tempo interpreta o ser do homem na direção
da temporalidade, onde o tempo surge como horizonte transcendental da pergunta pelo ser
e, se revela fundamentalmente ante a morte e, cujo sentido ontológico é a temporalidade no
modelo do tempo mundano.
Aristóteles em uma passagem do oitavo livro da Physics afirma a impossibilidade
de existência, ou de se pensar o tempo sem que se considere o agora e, igualmente na
aporética do tratado surge a recusa de Aristóteles em atribuir um ser efetivo tanto ao passado
quanto ao futuro, o primeiro já foi e o segundo ainda não é, o que demonstra a
impossibilidade de suas existências. Para Aristóteles o agora não pode ser parte constitutiva
do tempo, porque a parte tem como função constituir o todo, que é a composição de todas as
partes, mas na medida em que elas não mais existem, o tempo não parece ser composto de
sucessivos agoras.
Tal como Aristóteles, Avgvstinvs reportou as aporias do conceito de tempo:
Nullo ergo tempore non feceras aliquid, quia ipsvm tempus tu feceras. Et nulla
tempora tibi coaeterna sunt, quia tu permanes; at illa si permanerent, non essent
tempora. Quid est enim tempus? Quis hoc facile breviterque explicaverit? Quis hoc
ad verbum de illo proferendum vel cogitatione comprehenderit? Quid autem
familiarius et notius in loquendo commemoramus quam tempus? Et intellegimus
utique, cum id loquimur, intellegimus etiam, cum alio loquente id audimus. Quid est
ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio;
fidenter tamen dico scire me, quod, si nihil praeteriret, non esset praeteritum tempus,
et si nihil adveniret, non esset futurum tempus, et si nihil esset, non esset praesens
tempus. Duo ergo illa tempora, praeteritum et futurum, quomodo sunt, quando et
praeteritum iam non est et futurum nondum est? Praesens autem si semper esset
praesens nec in praeteritum transiret, non iam esset tempus, sed aeternitas. Si ergo
praesens, ut tempus sit, ideo fit, quia in praeteritum transit, quomodo et hoc esse
dicimus, cui causa, ut sit, illa est, quia non erit, ut scilicet non vere dicamus tempus
esse, nisi quia tendit non esse?537 (m.t.) (DCf, Liber XI – 14.17).
537

Logo, não houve tempo algum em que nada fizesses, pois fizeste o próprio tempo. E, nenhum tempo pode
ser coeterno com Vós, posto seja imutável; se, o tempo assim também o fosse, não seria tempo. Que é, pois o
tempo? Quem poderá explicá-lo de maneira concisa e fácil? Quem poderá concebê-lo, mesmo no pensamento,
com bastante clareza para exprimi-lo com palavras? E, no entanto, existirá noção mais familiar e mais
conhecida em nossas conversações que o tempo? Quando dele falamos, certamente compreendemos o que
dizemos; o mesmo acontece quando ouvimos alguém dele falar. Que é, pois, o tempo? Se ninguém me
pergunta, eu sei; mas se quiser explicar a quem indaga, já não sei. Contudo, afirmo com certeza e sei que, se
nada passasse, não haveria tempo passado; que se não sobreviesse os acontecimentos, não existiria o tempo
futuro; e se nada agora existisse, também não existiria o tempo presente. Então, como podem existir esses dois
tempos, o passado e o futuro, se o passado já não existe e se o futuro ainda não adveio? Quanto ao presente, se
continuasse sempre presente e não passasse ao passado, não seria tempo, mas eternidade. Portanto, se o
presente, para ser tempo, deve se tornar passado, como é possível afirmar sua existência, se sua razão de ser é
exatamente aquela pela qual deixará de existir, se o que nos permite afirmar que o tempo existe é exatamente
a sua tendência para a não existência?
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Ricœur (1985), ao tratar do temps de l´âme et temps du monde coteja Avgvstinvs e
Aristóteles e, assume que o rector teria dado uma solução duradoura para um problema que
Aristóteles teria deixado em suspenso, o qual envolve a relação entre a alma e o tempo, no
entanto deixou de refutar a teoria essencial do Estagirista, a qual envolveria a prioridade do
movimento sobre o tempo. Ricœur admite o progresso relativo à teoria avgvstiniana do
tempo, mas sugere que o maior fracasso da teoria exposta em Confessionvm, tenha sido não
conseguir substituir uma concepção cosmológica por uma psicológica do tempo.
Para intentar solucionar os enigmas do tempo através de sua teoria da tríplice
mimese, Ricœur define a Mimese I como o mundo prático ainda não explorado pela atividade
poiética, ou seja, ainda não narrado, não obstante esse mundo já esttivesse impregnado de
uma pré-narratividade que servirá de referência para o acto de construção poiética, uma
narrativa que envolve um processo de configuração; todavia, a mimese não se encerra no
acto de configuração, ou seja, no mundo do texto, mas sim na atividade de leitura, ou, como
diz Ricœur, no acto de refiguração, através da atividade de urdidura que se dá na Mimese II,
onde os interlocutores auferem, acordam, discordam e interpretam a narrativa. Dessa forma,
existe um percurso que parte do mundo da vida vivida, ainda não narrado ou pré-narrado,
que passa pela configuração da trama e alí encontra o mundo da vida do leitor; esta, a Mimese
III onde autores e interlocutores se envolvem em um processo de reconfiguração da narrativa
e enseja a abertura de novas possibilidades para ela. Em Ricœur se destaque em especial
Temps et récit 3, tomo I em que Ricœur trata do temps de l´âme et temps du monde par le
débat entre Augustin et Aristote:
Augustin n´a pas réfuté la théorie essentielle d´Aristote, celle de la priorité du
mouvement sur le temps, s´il a apporté une solution durable au problème laissé en
suspens par l´aristotélisme, celui du rapport entre l´âme et le temps. Or, à l´arrière
d´Aristote, se profile toute une tradition cosmologique, selon laquelle le temps nous
circonscrit, nous enveloppe et nous domine, sans que l`âme ait la puissance de
l´engendrer. Ma conviction est que la dialectique entre l´intentio et la distentio animi
est impuissante à engendrer à elle seule ce caractère impérieux du temps ; et que,
paradoxalement, elle contribue même à l´occulter. Le moment précis de l´échec est
celui où Augustin entreprend de dériver de la seule distension de l´esprit le principe
même de l´extension et de la mesure du temps538 ( (m.t.) (RICŒUR, 1985, p.21).

538

Avgvstinvs não refutou a teoria essencial de Aristóteles, aquela da prioridade do movimento sobre o tempo,
embora proporcionasse uma solução duradoura para o problema colgado pelo aristotelismo, o da relação entre
a alma e o tempo. Ora, por trás de Aristóteles se perfila toda uma tradição cosmológica, que invoca o tempo
nos circunscrever, nos envolver e nos dominar, sem que a alma tenha a potência para produzi-lo. Minha
convicção é de que a dialética entre a intentio e a distendio animi é impotente para produzir, por si só, esse
caracter imperioso do tempo; e que, paradoxalmente ela, a dialética contribua até para ocultá-lo. O momento
preciso do fracasso é aquele em que Avgvstinvs se propõe a derivar apenas da distentio do espírito, o próprio
princípio da extensão e da mensuração do tempo.
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Para Ricœur, narrar é articular o enredo e o personagem; é descrever quem fez algo?
por que? e, como o fez? É instar no tempo a conexão dessas conexões, onde o narrador tem
o poder de determinar o começo, o meio e o fim da narração, instituindo uma poética da
identidade narrativa. Ricœur faz uso principalmente da fenomenologia do tempo, da
historiografia e da teoria da narrativa de ficção, para unir à reflexão filosófica a natureza da
narrativa, com a perspectiva linguística e poética; herdeiro da fenomenologia de Husserl e
do existencialismo christão, em Temps et récit 3 (1985), Ricœur destaca as afinidades na
proximidade entre a temporalidade da historiografia e aquela do discurso literário.
Sob influxos de Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier e, Edmund Husserl, a formação de
Ricœur sofreu inferências de ideias do existencialismo, do personalismo e da fenomenologia,
pelas quais imbricou relações e tensões entre o tempo contemporâneo da narrativa e o da
vida vivida na acção efetiva, mormente a de Avgvstinvs conforme

retratado em

Confessionvm. Concomitantemente, Ricœur (1985) entende se deverem homenagens a
Avgvstinvs por sua distentio animi como possibilidade mesma de medida do tempo e, de
nunca ter vacilado em sua convicção de que a medida é uma propriedade autêntica do tempo,
tal que duas circunscrições da alma humana se confrontam e, que o Rector em seu estilo
distinguido por antíteses sonoras, nomeia de intentio et distentio animi539. Por isso, Ricœur
aconselha cautela em investigações de experiências que envolvam o tempo, dado que elas
não se esgotam em impressões preambulares; recomenda se aprofundar no conceito
de distentio animi: “É na passagem que devemos buscar ao mesmo tempo, a multiplicidade
do presente (o tríplice presente) e seu dilaceramento” (RICŒUR, 1994, p. 35).
Avgvstinvs, a sua época, restringiu a extensão do tempo à extensão da alma e, uniu
essa distensão à aporia do tríplice presente que envolveria o presente do futuro, o presente
do passado e a cointuição presente das cousas presentes. Ricœur (1985) entende essa
cizânia nascer e renascer da própria concordância entre os desígnios da espera, atenção e
memória. No entanto, para Ricœur a aporia cosmológica por uma concepção psicológica do
tempo de Avgvstinvs, consiste, precisamente, de que a psicologia se junta à cosmologia sem
deslocá-la e, sem que nenhuma das duas alvitrem uma solução que satisfaça a intolerável
dissensão do estado de litígio em que se inserem mutuamente.
Em Ricœur (1994, p. 41) encontramos que o confronto entre estes dois traços da
alma humana, intentio e distentio animi, desenvolvido por Avgvstinvs em Confessionvm,
seria a antítese em torno da qual ele Ricœur constrói seu pensamento em Temps et récit.
539

Ações de estensão e contração.
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Daqui resulta a impraticabilidade em discorrer sobre a realidade do bem e do mal, sem que
se lhes junte, aquilo que o próprio Avgvstinvs alertara, sobre as extensões da indizibilidade
do tempo da vida vivida, o que se constitui de um dos maiores enigmas da existência, face
às aporias do tempo, tão bem retratadas na obra Um tradicional conto Sufi540 de Paulo
Coelho, onde a questão do bem e do mal se faz ambígua no tempo. A lição que resta deste
tradicional conto sufi é que a vida vivida se altera no decorrer do tempo e, neste movimento,
também altera o contexto de seus viventes, que influenciam e são influenciados por fatores
culturais, sociais, econômicos ou políticos e, sobretudo temporais; além disso, mostra as
relações da vida individual com um sentido crítico que lhe aprouve, ao definir a forma de
vida com a qual cada humano tece seu sistema de valores, que fazem parte da sua vida e lhe
indicam a forma de como, por ele será vivida.
Ricœur ainda reconhece a Avgvstinvs, o fato de não ter abonado àquilo que mais
tarde iria se tornar a principal doutrina de Bergson, em Essai sur les données immédiates de
la conscience; a tese de que é por uma estranha e incompreensível contaminação do tempo
pelo espaço, que o primeiro (o tempo) se torna mensurável (RICŒUR, 1994, p. 22).

540

Há muitos anos, numa pobre aldeia chinesa, vivia um lavrador com seu filho. Seu único bem material, além
da terra e da pequena casa de palha; era um cavalo que havia sido herdado de seu pai. Um belo dia, o cavalo
fugiu, deixando o homem sem o animal para lavrar a terra. Seus vizinhos que o respeitavam muito por sua
honestidade e diligência vieram até sua casa para dizer o quanto lamentavam o ocorrido. Ele agradeceu a visita,
mas perguntou: - Como vocês podem saber que o que ocorreu foi uma desgraça na minha vida? Alguém
comentou baixinho com um amigo: “ele não quer aceitar a realidade, deixemos que pense o que queira desde
que não se entristeça com o ocorrido”. E os vizinhos foram embora, fingindo concordar com o que haviam
escutado. Uma semana depois, o cavalo retornou ao estábulo, mas não vinha sozinho; trazia uma bela égua
como companhia. Ao saber disso, os habitantes da aldeia alvoroçados, porque só agora entendiam a resposta
que o homem lhes havia dado, retornaram à casa do lavrador, para cumprimentá-lo pela sua sorte. Você antes
tinha apenas um cavalo, e agora possui dois. Parabéns! disseram. Muito obrigado pela visita e pela
solidariedade de vocês respondeu o lavrador. Mas como vocês podem saber que o que ocorreu é uma benção
na minha vida? Desconcertados, e achando que o homem estava ficando louco, os vizinhos foram embora,
comentando no caminho “será que este homem não entende que Deus lhe enviou um presente?” Passado um
mês, o filho do lavrador resolveu domesticar a égua. Mas o animal saltou de maneira inesperada, e o rapaz caiu
de mau jeito quebrando uma perna. Os vizinhos retornaram à casa do lavrador levando presentes para o moço
ferido. O prefeito da aldeia, solenemente, apresentou as condolências ao pai, dizendo que todos estavam muito
tristes com o que tinha acontecido. O homem agradeceu a visita e o carinho de todos. Mas perguntou: Como
vocês podem saber se o que ocorreu foi uma desgraça na minha vida? Esta frase deixou a todos estupefatos,
pois ninguém pode ter a menor dúvida que um acidente com um filho é uma verdadeira tragédia. Ao saírem da
casa do lavrador, diziam uns aos outros: “o homem enlouqueceu mesmo; seu único filho pode ficar coxo para
sempre, e ele ainda tem dúvidas se o que ocorreu é uma desgraça”. Alguns meses transcorreram e o Japão
declarou guerra contra a China. Os emissários do imperador percorreram todo o país, em busca de jovens
saudáveis para serem enviados à frente de batalha. Ao chegarem à aldeia, recrutaram todos os rapazes, exceto
o filho do lavrador, que estava com uma perna quebrada. Nenhum dos rapazes retornou vivo. O filho do
lavrador se recuperou e os dois animais deram crias que foram vendidas e renderam um bom dinheiro. O
lavrador passou a visitar seus vizinhos para consolá-los e ajudá-los, já que tinham se mostrados solidários com
ele em todos os momentos. Sempre que algum deles se queixava, o lavrador dizia: “como sabe se isso é uma
desgraça?” Se alguém se alegrava muito, ele perguntava: “Como sabe se isso é uma benção?”. E os homens
daquela aldeia entenderam que, além das aparências, a vida tem outros significados (Paulo Coelho, Histórias
para pais, filhos, e netos, p.119. in www.paulocoelho.com.br).
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VII. LA LANGUE COMME SOURCE DU MAL

Georges Gusdorf em A Fala indica uma das passagens do Entretien que segue ao
Rêve de d’Alembert, de Diderot, no qual há no jardim do Rei, dentro de uma jaula de vidro,
um orangotango que se posta com o aspecto de um S. Ioannes a pregar no deserto. O Cardeal
de Polignac, um dia, admirando o animal que o fitava, aproximou-se e olhando em seus olhos
ter-lhe-ia dito: “...fala e eu te batizo...”. Mais a frente, Gusdorf admite que um sábio de uma
espécie estranha ao nosso planeta que se limitasse a examinar os restos mortais de um
homem e de um grande primata, não discerniria provavelmente, a diferença capital entre os
dois, tantas seriam as semelhanças que seus organismos apresentariam; certamente não
descobriria que no homem existe a função da fala (GUSDORF, 1970, p.08).
Ao não responder ao cardeal, o orangotango não ultrapassou o portal da
animalidade para a humanidade. Gusdorf usa deste conto de Diderot para enfatizar a curta
distância entre o animal e o homem e ainda a superioridade deste último, que no exemplo
citado julga ter sua dignidade aumentada por força de um sacramento. Do animal à pessoa
só falta uma palavra articulada; assim, a linguagem é a condição necessária e suficiente para
o acesso ao reino dos humanos:
A fala surge como uma função sem órgão próprio e exclusivo que tornasse possível
localizá-la em um ponto determinado do organismo. A evolução histórica
proporcionou uma pré-determinada disposição anatômica dispersa no organismo
para contribuir com a fala; cordas vocais, pulmões, língua, boca, aparelho auditivo
e principalmente estruturas cerebrais. Ora, todos estes componentes existem no
orangotango, porém este não articula palavras! Se este tem a possibilidade da
linguagem, mas não detém esta realidade, configura-se evidentemente que em
essência, a função da palavra não é de origem orgânica, mas intelectual (GUSDORF,
1970, p.08).

O animal não conhece o signo, não processa as informações dos significados das
palavras, apenas identifica o sinal dado, o que denota uma reação condicional a uma situação
reconhecida de forma global, mas não raciocinada e analisada em seus detalhes.
Todo pensamento se constitui na medida em que é formulado e como a linguagem
é a expressão mais direta do pensamento, poder-se-ia dizer que este se forma geralmente nas
palavras. Através da fala o homem acessa o portal do mundo e este lhe vem ao pensamento,
para depois dele sair em forma de palavras. Situar-se e traduzir este mundo é estar em
harmonia com a rede de palavras que coloca as cousas em seu lugar dentro de um
determinado contexto. Desta forma, em sendo a língua um complexo orgânico desenvolvido
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historicamente, comportando-se como um organismo vivente, realiza em cada época uma
construção coletiva e inconsciente, que reporta a história de um determinado grupo social.
Ao não existir um órgão específico da fala, é necessário admitir a linguagem como um
subproduto da razão do homem levado à consciência de si, o que se configura como um
desenvolvimento sócio-cultural. Ainda, se um determinado órgão existisse, provavelmente
falaríamos uma mesma língua em nosso planeta, pois nasceríamos falando:
A fala transformada em palavra não intervém para facilitar estas relações sociais, ao
contrário, as constituem em uma linguagem, num processo discursivo que
permanentemente transfigura e dinamiza sua ambiência. A linguagem é o
instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos,
suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus actos; é o instrumento graças ao
qual ela influencia e é influenciada, a base última e mais profunda da sociedade
humana (HJELMSLEV, 1975, p. 01).

A concepção funcional da linguagem de Louis Hjelmslev, abre espaço à linguística
do discurso, que em nossos dias é o ramo piloto da pragmática e da fenomenologia, ao
iluminar a origem psicossocial do acto de falar e de ser no mundo, aonde encontra sua
pertinência epistemológica. A invenção da linguagem talvez tenha sido a primeira das
grandes invenções da humanidade e, dela surgiram os germes de todas as outras. Ao se
exprimir o homem cria e intenta dominar, senão as realidades de sua ambiência, ao menos o
sentido delas. Adão era o onomatólogo da obra divina, a ele cabia dar os nomes a todas as
cousas advindas do Creador, e qualquer que fosse o nome dado por ele, esse seria o nome da
creatura. (AMATI-MEHLER, 2005, p.35).
Pela fala o homem nomeia as cousas; é um acto de substituição de uma percepção
ou uma idéia por um sinal sonoro convencionado que a anuncia, evoca as cousas no reino
dos humanos. Nomear pela fala é chamar algo à existência, tirá-lo do nada e dar-lhe a luz;
esta denominação fundamenta o direito a sua existência no mundo real. Essa constatação já
havia sido encontrada por Aristóteles, que definiu o homem como um animal social:
[...] a cidade é uma criação natural, tal que o homem é por natureza um animal
social, e que o é por natureza e não por mero acidente; não fizesse parte de cidade
alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade […]. É evidente que o
homem, muito mais que a abelha ou outro animal gregário, é um animal social.
Como costumamos dizer, a natureza não faz nada sem um propósito e, o homem é
o único entre os animais que tem o dom da fala. Na verdade, a simples voz pode
indicar a dor e o prazer, os outros animais a possuem (sua natureza foi desenvolvida
somente até o ponto de ter sensações do que é doloroso ou agradável e externá-las
entre si), mas a fala tem a finalidade de indicar o conveniente e o nocivo, portanto
também o justo e o injusto; a característica especifica do homem em comparação
com os outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo
e do injusto e de outras qualidades morais, e é a comunidade de seres com tal
sentimento que constitui a família e a cidade [...] (g.m.) (ARISTÓTELES - Política
I, 1253, p. 15).
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Como afirmou Walter Benjamin (2004), simbolicamente, a linguagem adâmica,
deliberou o lugar da absoluta convergência entre os nomes e as cousas e, a partir desse
evento, se fez a estrutura interna da linguagem na medida em que proporcionou, o
desenvolvimento da instrumentalização da linguagem, aonde língua e linguagem surgiram
em um fundo de abstração, como condições possíveis de manifestação da fala para se passar
a condição de acto. O homem é o único animal falante, não como uma propriedade inata,
mas num desenvolvimento cultural incessante donde derivou uma linguagem a cada cultura
A língua é um sistema convencional da fala numa determinada comunidade
humana, na qual seu exercício ganha valores sob a forma de códigos institucionalizados em
um vocabulário e uma gramática específica. Uma língua é pois, para seus usuários, um
sistema que permite exprimir um número indefinido de pensamentos com um número finito
de sinais, os quais recompõem tudo o que se pode querer dizer, ao comunicar as designações
das cousas, ou como entende Gusdorf (1970), a linguagem seria a condição necessária e
suficiente para o acesso à pátria humana, para o homem se tornar um cidadão.
Para Kolakowski (1988, p.80), todos podem de fato usar as palavras cogito e sum
com a sensação de entendê-las, mas a linguagem não é inocente, pressupõe toda a história
da cultura da qual a linguagem do falante é um aspecto, ou seja, não é possível fingir devolver
ao ouvinte o mundo inalterado ao qual o falante se refere, em uma linguagem filtrada por
pequenos sedimentos da história humana carregada nas mentes. Talvez este fosse o motivo
pelo qual o escritor Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) teria afirmado no clássico Le
Petit Prince: « Le langage est source de malentendus »541. Saint-Exupéry em complemento,
na mesma obra, acrescentou: « Nous sommes responsables pour ceux qui nous avons
apprivoise »542 (2008, p.83).
A própria Sagrada Escritura alerta quanto ao poder maléfico da palavra e de quanto
devemos ser prudentes no falar: «[...] exacuerunt linguam suam quasi serpens venenum
aspidis sub labiis eorum semper »543 (m.t.) (Sl: 140.3).
Ortega & Gasset (1999), afirma ser o homem tão somente enquanto um ser em
circunstâncias com outros homens; se só; ele não existe como tal o conhecemos. Desta
forma, se considere a língua precedida de uma linguagem lastreada sob um sistema

541

A linguagem é uma fonte de mal-entendidos.
Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.
543
Exortem sua língua de algum modo, o veneno da serpente sempre sopra seu veneno sob seus lábios.
542
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simbólico referencial e arbitrário, porém convencional e lógico entre uma determinada
comunidade, o que teria levado George Steiner a considerar o linguista e filósofo suíço
Ferdinand de Saussure (1857-1913), cujas teorias propiciaram o desenvolvimento da
linguística enquanto ciência autônoma, a classificá-la como uma instituição social que
permite uma pessoa compreender e se fazer compreender, no revelar de suas idéias, sempre
tutelada em seu desenvolvimento permanente pelas impressões deduzidas a partir da fala de
um outro, aqui entendido como alteridade.
Foi à capacidade miraculosa das gramáticas para gerar expressões contrafactuais,
proposições condicionais e, acima de tudo, tempos verbais do futuro que deram
poder a nossa espécie para ter esperança para ultrapassar a extinção do indivíduo.
Nós resistimos, resistimos criativamente em razão de nossa decisiva capacidade de
dizer não à realidade, de construir ficções de alteridade para nossa consciência
habitar, uma alteridade sonhada, desejada ou esperada. É nesse exato sentido que o
utópico e o messiânico são figuras de sintaxe (STEINER, 2005, prefácio).

Mikel Dufrenne (2004), fala da grande dificuldade de entender a própria intralinguagem:
Há que se considerar que não é fácil discernir na própria linguagem o estatuto da
língua; ela se realiza na fala; em si mesma, é uma abstração do sistema
institucionalizado dos esquemas e normas que presidem ao uso. Provavelmente ela
oferece um semblante de objecto ao indivíduo para o qual é exterior, estrangeira, e
que a apreende: ele a encontra nos léxicos e gramáticas; mas esses livros são fala
fixada, eles falam a respeito da língua, eles não são a língua (DUFRENNE, 2004,
p.110)

Em função disso, Dufrenne (2004), aconselha ao gramático enunciar regras para
uma língua recorrendo à própria língua para formulá-las, mas também que as procure na fala
e, in limine, no conjunto de todas as falas, pois a língua é o que assegura a unidade de todos
os discursos possíveis. Em sendo a língua um complexo orgânico, desenvolvido
historicamente, e se comportando como um organismo vivente, este realiza em cada época
uma construção coletiva, embora inconsciente, no qual se nutre de seu grupo social; nomear,
desta forma, é chamar algo à existência, é tirá-lo do nada e dar-lhe luz na vida vivida,
denominação que fundamenta o direito a sua existência no mundo real.
Ricœur reporta a linguagem em praticamente todas as suas obras, destaque em
especial a: Histoire et Vérité; Le Conflit des Interprétations – Essais d´hermeneutique;
L´Action de la Pensée; Fe y Filosofia: O problema del lenguaje religioso; Temps et récit;
Le consciente et l`inconsciente e, em La Métaphoere Vive. Em Ricœur sujeito e língua são
indissociáveis, pensar um implica pensar a outra, no que pressupõe que a concepção de um
sujeito da linguagem implica varianças contidas em sua concepção de uma língua
culturalmente constituída.
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Todo pensamento se constitui na medida em que é formulado e, dado a linguagem
ser a expressão mais direta do pensamento, pode-se dizer que este se forma geralmente nas
palavras. Por meio da fala, o homem acessa o portal do mundo e este lhe vem ao pensamento
para depois dele sair em forma de palavras; situar-se neste mundo é estar em harmonia com
a rede de palavras. Pela linguagem, o homem estabelece nexos associativos entre sons e
significados, torna prenhe o espaço e o tempo vital, dando sentido a si mesmo dentro de um
mundo codificado e, decodificado permanentemente pelas palavras suscitadas por uma fala
comum. Assim, a linguagem seria uma essência que representaria a parte pensante do ser
humano, distinta de outras representações, embora também seja verdade que este processo
está condenado a sofrer incontáveis e imprevistas extensões, pelas imposições do tempo,
face à acumulação de costumes e de modas linguísticas.
Toda a realidade coloca o homem e suas possibilidades numa condição de
incapacidade da experienciação estésica do real, face as suas relações com o cotidiano em
relação à natureza física e sobrenatural, à qual estamos permanentemente sujeitos. Ainda,
todas as suas experiências são manifestadas por um falar, designar, por um conceituar se
bem que este processo está condenado a sofrer incontáveis e imprevistas extensões e
mudanças pelas imposições do tempo, face à acumulação de costumes e de modas
linguísticas. A fala não é nem o ser nem a ausência deste, mas um comprometimento entre
cousas e pessoas; ela não existe a priori da iniciativa pessoal que a coloca em movimento,
razão pela qual se lhe considera uma abstração, um não objecto no sentido latino desta
palavra; ab-jectum, aquilo que está visível e fisicamente à frente, pois existe sempre uma
indefinibilidade do objecto para a qual o espírito logra por ordem na arbitrariedade dos
sistemas sígnicos. A linguagem apresenta o homem enquanto Natureza, enquanto a força do
ser que nele se manifesta; não o homem real, tampouco o homem imaginário, mas o homem
possível enquanto projecto divino. A referência a esta natureza assegura a verdade da língua
e de seu significado.
A linguagem não está submetida ao dicionário, mas sim é este que se dá à tarefa de
avaliar a palavra e catalogar seu significado, a partir da realidade humana, na afirmação de
si e de seu estabelecimento no mundo. A operação da fala cria para os homens, mais que o
presente, cria uma natureza consentânea, conforme escreve Avgvstinvs em Soliloquiorvm
(2005), apta a memorizar o passado, criar uma expectativa do futuro e vivenciar
intensamente o presente do presente; se falar fosse só comunicação, nós humanos estaríamos
in limine da mediocridade. Para Ricœur (2000), significar as cousas em acto seria ver as

335
cousas não impedidas de advir; vê-las como aquilo que eclodem e, nessa interpretação
deparar a filosofia e a arte no fazer do poeta. Ricœur se compara entre a Kant:
Quando falo, sei que algo é trazido à linguagem. Este saber já não é intralingjuístico,
mas extralinguístico; ele vai do ser ao ser-dito, ao mesmo tempo em que a própria
linguagem vai do sentido à referência. Kant escrevera: “É necessário que algo seja
para que algo apareça”, nós dizemos: “É necessário que algo seja para que algo seja
dito” (RICŒUR, 2000, p. 467).

Ricœur em O Conflito das Interpretações (1969), cita Platão para delinear o poder e
os males associados à linguagem:
Platão mostra perfeitamente como as enfermidades da alma, que a figura do tirano
exibe, proliferam a partir de um centro a que ele chama a dynamis - o poder de - e
irradiam até à região da linguagem sob a forma da “lisonja"; é assim que o “tirano”
reclama o “sofista". Pode-se dizer, por consequência, que o homem é consciência
enquanto é capaz de entrar na problemática política do poder, que ele acede aos
sentimentos que gravitam em torno do poder e se entrega aos males que a ele se
associam. Nasce aqui uma esfera propriamente adulta de culpabilidade!
(RICŒUR,1969, p. 111).

Ricœur retrata a linguagem como origem de equívocos que levam ao mal, quando
a consciência deixa de ser um dado para se tornar uma tarefa, na qual a reflexão não seria
intuição, tal que a posição do ego deveria ser reapropriada através de seus actos, por meio
de uma articulação dialéctica:
Contrapostas as grelhas interpretativas de métodos tão radicalmente opostos como
a fenomenologia da religião (a descrição do sagrado como objecto intencional, com
a verdade dos símbolos e de uma teoria da reminiscência implícitas e, a interpretação
psicanalítica da religião (definição do fenómeno religioso pela sua função
económica, ilusão e retorno do recalcado); trata-se agora de as artricular numa
relação dialédtica. É o crescimento, a maturação do indivíduo que aparece no
cruzamento de um duplo deslocamento: regressivo-arqueológico (para o
inconsciente da metapsicologia freudiana), o progressivo-teleológico (para o
espírito da metapsicologia hegeliana) (RICŒUR, 1969, p. VI).

Sylvain Auroux (1992) em La révolution technologique de la gramatização, tal
como o fizera Paul Ricœur, propõe para os problemas da linguagem, a racionalidade a
nortear soluções, com intuito de delinear um caminho a minimizar a linguagem como uma
acção que implicite um sentido restritivo negativo, tanto quanto o fato de que não apenas as
palavras podem ser dispostas de uma forma incíveis, como a própria acção de manipulação
de determinadas palavras podem ter um objetivo cincado, por isso conjectura que “o homem
se define pela linguagem e pela razão, o que significa que, sem linguagem, não haveria
racionalidade” (AUROUX, 1992, p.10).
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CLAVSVLA

A finalidade deste estudo foi a de assinalar os grandes e principais vectores, em
função dos quais se estrutura o pensamento antropológico e ético a constituir o fundamento
da construção de uma ontologia, que se estrutura em torno do problema do mal, onde teístas
se defrontam com grandes inconsistências, que reiteram revisar o modo como concebem
Deus, sem que se deixem olvidar pela presença primeva, distinguida por Derrida (2006), o
qual realça a essencial passagem do De Natura Boni de Avgvstinvs, em que Deus se
identifica a Moisés: « Magnifice igitur et divine Deus noster famulo suo dixit: Ego sum qui
sum; et dices filiis Israel: Qui est misit me ad vos »544 (DNb, Liber I - 19).
Em De Doctrina Christiana, obra seminal para a instituição da Ecclesiae Christã na
Patrística, Avgvstinvs replicou e desenvolveu o que já estava na Sagrada Escritura: « [...]
haec dicit Dominus: maledictus homo qui confidit in homine et ponit carnem brachium suum
et a Domino recedit cor eius »545 (m.t.) (Jer: 17:5):
In his igitur omnibus rebus illae tantum sunt quibus fruendum est, quas aeternas
atque incommutabiles commemoravimus; ceteris autem utendum est ut ad illarum
perfruitionem pervenire possimus. Nos itaque qui fruimur et utimur aliis rebus, res
aliquae sumus. Magna enim quaedam res est homo, factus ad imaginem et
similitudinem Dei, non in quantum mortali corpore includitur, sed in quantum
bestias rationalis animae honore praecedit. Itaque magna quaestio est, utrum frui se
homines debeant an uti an utrumque. Praeceptum est enim nobis ut diligamus
invicem, sed quaeritur, utrum propter se homo ab homine diligendus sit an propter
aliud. Si enim propter se, fruimur eo; si propter aliud, utimur eo. Videtur autem mihi
propter aliud diligendus. Quod enim propter se diligendum est, in eo constituitur
beata vita, cuius etiamsi nondum res, tamen spes eius nos hoc tempore consolatur.
Maledictus autem qui spem suam ponit in homine546 (m.t.) (DCn, Liber I – 22.20).

Marcos Roberto Nunes Costa (2002) cita que para Plotinvs o mal seria algo
necessário, pois a integração do existente requisita consequentemente que o mal exista em
si, conforme afirmou o autor das Enéadas: “E necessário que tenha um ilimitado em si, um
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Eu sou Aquele que sou e hás de dizer aos filhos de Israel: Aquele que é enviou-me para junto de vós.
Em Jeremias 17,5, consta: Eis o que diz o Senhor: Maldito o homem que confia em outro homem, que da
carne faz o seu apoio e cujo coração vive distante do Senhor!
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De entre todas as cousas existentes, devemos apenas gozar aquelas as imutáveis e eternas; as outras devem
ser usadas para que obtenhamos o gozo das primeiras. Nós que gozamos e usamos todas as cousas, somos
também uma cousa. Sem dúvidas o homem é uma cousa magnífica, pois feito à imagem e semelhança de Deus,
não na forma corporal e mortal, mas enquanto superior a animais outros pela excelência de sua alma racional.
Por isso a grande questão é: deve o homem usufruir de si mesmo ou apenas se usar? Foi-nos dado um preceito
segundo o qual devemos amar uns aos outros; mas surge a questão: devemos amar o homem pelo homem ou
por outra cousa nele? Se o amamos por ele mesmo, isso é gozar e, se o amamos por outro motivo seria usá-lo.
A mim, parece-me que deve ser amado por outro motivo, pois o que deve por si mesmo é a vida bem-aventurada
e, embora não a possuamos, a sua esperança é o nosso consolo nesta vida. Maldito, dizem as Escrituras àquele
que deposita a esperança no homem.
545
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informe em si, e assim pelas outras propriedades que caracterizam a natureza do mal”
(COSTA, 2002, p. 181).
Ao escrever sua tese de doutoramento sobre La Philosophie de La Volonté, Ricœur
se viu, antes de tudo, enredado em ampla reflexão sobre o homem, da qual se perguntou
quem seria realmente o homem concreto e, a quem ele próprio objetaria intuir através da
questão que se propunha. Ao se lhe acrescentar o problema do mal avgvstiniano, depara-se
na obra ricœuriana uma filosofia com profundo reflexo abstruso na acção voluntária, a qual
para o seu entendimento requisita, em certa medida, a capacidade de situar as ações do mal
em uma filosofia de consonância antropo-fenomenológica, à qual Ricœur disponibilizou um
ferramental de análise, que permite no mínimo pensar o agir humano no mundo.
Para Kolakowski a busca pela verdade é uma realidade partícipe da própria estrutura
da cultura ou da mente humana, mesmo que a priori se saiba que:
[...] nenhuma verdade ao nosso alcance pode ser perfeitamente certa e incontestável
para sempre, a menos que possa ser vista como parte da Verdade total. Primeiro isto
é decorrente do fato de que nunca poderemos ter certeza de como a Verdade total
pode alterar o significado de uma verdade específica ou limitar o alcance de sua
validade. Segundo pelo fato de que nunca chegamos ao conhecimento de qualquer
verdade específica sem utilizarmos alguns pressupostos ou preceitos que guiam
nossa razão ou o modo pelo qual expressamos nossa experiência e, tais regras e
pressuposições, por mais inquestionáveis que possam parecer, não são
autofundamentadas; alguém pode sempre perguntar por suas razões e, este processo
de questionamento é infinito (KOLAKOWSKI, 1988, p. 39).

Esta foi exatamente a proposta desta pesquisa; instanciar a vida vivida de
Avgvstinvs como a transposição da precariedade da condição humana ao longo de uma vida
vivida, para a reelaboração de si num tempo e espaço específico; a cisão do sujeito
Avgvstinvs ao dialogar com seu Alter-ego, se viu colidir com uma vivência ética que no
coetâneo sugere não apenas a presença da alteridade ricœuriana, mas também sua
transposição, ao constatar que em Husserl a fórmula correta não seria tanto cogito ergo sum,
mas ego cogito cogitatum547 e que Avgvstinvs, pretendeu expandi-lo ao cogito incarnatum,
imerso em uma experiência corpórea integralmente encarnada, como expõe Ricœur (1990):
Moi, comme chair, avant la constitution de l´alter ego, c´est ce que la stratégie de la
constitution intersubjective de la nature commune exige de penser. Que nous
devions à une impossible entrepriese la formation du concept ontologique de chair,
voilà la divine surprise. [...] La chair s´avère ainsi être le pôle de référence de tous
les corps relevant de cette nature propre548 (m.t.) (RICŒUR, 1990, p. 374).
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Eu penso o pensado.
Eu, enquanto carne, ante a constituição do alter ego; é o que a estratégia da constituição intersubjetiva da
natureza comum exige do pensamento. Que deveríamos a uma impossível empreitada à formação do conceito
ontológico da carne, eis uma divina surpresa. [...] A carne se mostra assim como a existência de um polo de
referência de todos os corpos dependentes dessa natureza própria.
548
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O simples evento pelo qual o homem para ser, carece de fazer parte de uma
comunidade, leva-o a consciência do bem e do mal, como condição de membro comunitário,
onde se autoafirma como sendo ele mesmo e, aí seu ego se vê entre outros. Porém, ao
bloquear o ego, o cartesianismo o lançou no vazio, e se tornou secundário para o social; não
obstante como realça Kolakowski, aqui o denominarmos impropriamente de ego, dado que
ele não seja um substantivo: “Quanto mais uma comunidade histórica é tida como irreal,
menos eu sou eu mesmo” (KOLAKOWSKI, 1988, p.103).
O resultado desse discurso kolakowskiniano, meio-cartesiano e meioanticartesiano, meio-platônico e meio-antiplatônico não pretendeu novas descobertas:
Não existe acesso a um absoluto epistemológico e, não existe acesso privilegiado ao
Ser Absoluto, tal que possa resultar em conhecimento teórico confiável (esta última
restrição e necessária, pois nós não excluímos a priori a realidade da experiência
mística, que fornece a algumas pessoas este acesso privilegiado: suas experiências
não podem ser reinventadas numa teoria). Esta dupla negação não precisa terminar
em um nihilismo pragmático; é compatível com a crença de que a visão metafísica
e não pragmática é possível como um resultado de nossa vida dentro do reino do
bem e do mal e, experimentando o bem e o mal como sendo próprio do ser
(KOLAKOWSKI, 1988, p. 104).

Para Kolakowski (1988), ao fechar o ego como uma base epistemológica, além da
qual nada mais existiria, Descartes proporcionou um entendimento enfático de um alter-ego
impossível; apenas uma indução indireta poderia convencer da existência de outro ego além
daquele que me habita e, mesmo assim persistiria a dúvida se este alter-ego estaria sob a
proteção infalível de sua exclusividade e, impermeavelmente vedado a quaisquer acessos. O
conhecimento fenomenológico-existencial de um cogito temporalmente encarnado implica
o corpo como laboratório da experiência ontológica de si, um fenômeno manifesto e
estendido ao homem composto de carne e ossos, que excede sua animalidade para
racionalmente alcançar uma segunda visão, a interior, com a qual se vê como espírito e, que
tem um lugar de acontecimento ao longo de toda a experiência invocada na mundivivência.
Ao longo, esta pesquisa mostra que a filosofia esconjunta o mal em metafísico,
físico e, moral e, a partir dessa tripartição elabora especulações distintas. Para Ricœur
(1988), antes de acusar o Demiurgo ou de especular a origem demoníaca do mal no próprio
Deus, dever-se-ia através da circunspecção, atuar ética e politicamente naquilo que é
tangível, o mal entre os homens, ou seja, o mal moral.
Ricœur em sua obra La mémoire, l'histoire, l'oubli (2008) fez uso intenso do
trabalho de Freud “Luto e Melancolia”, na busca por novos investimentos afetivos como um
dos caminhos possíveis, ao longo dos quais o pensamento, a acção e o sentimento pudessem
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caminhar pari passu. Para Freud, no luto existiria um dano e na melancolia sofrer-se-ia a
perda, gerando sintomas como o desalento penoso ante o fracasso da retribuição; na
melancolia ocorreria a redução da autoestima e o ego se vê vazio. Num segundo momento
da espiritualização da lamentação, onde brota o sentimento de permissão divina ante a vitória
do mal, surge o grito agônico: Até quando Senhor? O terceiro momento da espiritualização
da lamentação envolve as razões de continuar a acreditar em Deus, a fonte de tudo, não
obstante as dúvidas sobre a origem do sofrimento; proceder como Job que amou a Deus sem
visar absolutamente nada em troca, o que significa não adentrar o ciclo da retribuição.
Para Ricœur, de princípio, não é encontrável uma justificação racional para o mal
e, sim para a validade consequente da fé em seu compromisso saturado de esperança. Ricœur
consolida sua obra, com uma ideia já apreciada e de certa forma desgastada, a qual vê o
verdadeiro sofrimento como um enigma; seria necessário começar por restituir o mal físico
a sua trincheira e, desabrigar aquilo que se denomina de mal em geral, de seu manto
impermeável. Esta acção seria apropriada para justar a tendência de generalização de
parecença, que leva à titulação genérica tanto o mal moral quanto do físico.
Pierre Gisel, teólogo suíço e pesquisador no campo das religiões, ao prefaciar o
livro de Ricœur, Le mal – um défi à la philosophie et à La théologie (1986), o inscreveu na
filosofia contemporânea da interioridade, posto nele tenha vaticinado o homem que retoma
de si próprio e, aqui se encontra uma injunção entre a obra Soi-Même Comme un Autre, na
qual Ricœur trata da égide da “estima de si” e, as obras Confessionvm e Soliloquiorvm, nas
quais Avgvstinvs trata da experiência de dileção, que reflete a experiência universal de uma
estima singular, pela qual o homem acede à essência de Deus ao experiênciá-lo no Abditvm
Mentis; implícito essa acessão não corresponder exatamente à relação secundum genus, à
perfeita essência do divino, mas sim à imago Dei in illuminata mens. As creaturas, cada qual
a seu modo singular, tendem a se assemelhar ao Creador, omnia intendunt assimilari Deum,
uma derivação da passagem bíblica que narra a creação do homem, onde Deus teria
afirmado: « [...] faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram »549 (m.t.) (Gen:
1.26).
Com relação ao peccatum genus, esta pesquisa esbarrou em vícios de linguagem
acolhidos por palavras ou construções, as quais desnaturam o entendimento racional de
brocardos que lhe dão origem e sustentação. Ora! A origem da vida humana não é algo

549

Façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
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disjunto de outras vidas que constituem o planeta Terra e, estas de diversas formas também
estão expostas e passíveis a diversos males; crer que o acto da vida se acompanhe de
sacrilégios, seria acreditar que toda a vida se manifeste já acompanhada de um insólito
deflúvio, o que implicaria acreditar na geração em estado de deformação, logo Ele não seria
tão perfeito quanto se prediz, mormente quando em Gênesis se predica o homem à imagem
de seu Creador. No prólogo de Le mal – um défi à la philosophie et à La théologie (1986),
surge uma crítica recorrente de Pierre Gisel a embates, dos quais adverte que de forma
tautológica Ricœur evitou comentá-los:
Infelizmente, Ricœur não enfoca mais detidamente o aspecto, absolutamente
fascinante, do demônio como a outra face de Deus. O texto deixa essa meditação
em aberto e, o filósofo (Ricœur) reitera que o mal é um problema a ser abordado nos
planos do pensamento, do sentimento e da acção [...]. No plano do sentimento, o
filósofo francês propõe uma alteração qualitativa da queixa contra o sofrimento,
mediante a superação da tese de o mal como uma punição (o mal resulta do acaso)
e, da superação da revolta contra Deus (crer em Deus apesar do mal), pois Deus
também sofre (teologia da Cruz) (g.m.) (GISEL, 1988, p. 11).

André Darbon, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux (1919-1941), ao
escrever sobre les exigences de la raison, cita o fato de a razão proporcionar a consciência
de nossos erros e por extensão de males e consequências resultantes:
L`expérience montre que l´homme a su sortir de cercles analogues: il ne lui était pas
plus aisé d´échapper à l´ignorance et à l´erreur sans un obscur pressentiment du vrai
[...] ne lui a été de s´elever au-dessus des appétits et des instincts sans une intuition
spontanée de la raison. La raison doit être regardée comme une puissance naturelle,
qui a besoin de s´éclairer et de s´affermir et profite pour cela de circonstances
faborables. Si, comme nous l´avons dit, elle nous invite à nous détacher de la
subjectivité, elle trouve, sur ce point, un appui dans certains sentiments naturels,
comme la pitié, l´amour du prochain, l´altruisme, lesquels limitent ou neutralisent
nos inclinations égoistes550 (DARBON, 1951, p. 123).

Costa (2002) faz uso da lógica para assegurar que da mesma forma como o Uno é
necessário, já que sem Ele não existiria o segundo ou os múltiplos, também seria necessário
o mal, enquanto última processão, sem a qual os anteriores ou intermediários não seriam o
que são. Igualmente alude Reale: “Se é necessário que exista o que vem logo depois do Uno,
consequentemente existirá também o termo último, que nada mais Dele guarda: o mal”
(REALE, 1994, p. 488).
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A experiência mostra que o homem tem sido capaz de sair de círculos semelhantes: ele não se encontra mais
naquela fácil e famosa ignorância que pressupõe o erro, sem um sombrio pressentimento da verdade [...] não
lhe foi dado se elevar acima dos apetites e instintos sem uma prima intuição espontânea da razão. A razão deve
ser considerada como um poder natural, a quem precisa se iluminar, se afirmar e se aproveitar de circunstâncias
favoráveis. Se, como já dissemos isso nos convida a nos desapegar da subjetividade, neste ponto, ela encontra
apoio em alguns sentimentos naturais tais como piedade, amor ao próximo, e altruísmo, que restringem ou
neutralizam nossas inclinações egoístas.
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Perscrutar a respeito do mal implicou se perder em uma vastidão de argumentações
ambíguas, sem que nenhuma delas ofereçesse uma posição acuminada, fez-se mormente de
conjunturas situacionais que envolviam o livre-arbítrio do homem.
Após esse longo percurso perquiritório, cuja tradição avgvstiniana foi precursora,
perfilha uma lívida teodicéia em seu esforço de justificar o mal no mundo da creação, ao
compatibilizá-lo com existência de um Creador Onisciente, onipotente, onipresente,
transcendental, imaterial, atemporal, pessoal e consequentemente benévolo. Se não há como
escapar à teodicéia enquanto interpelação e queixa existencial, é preciso reconhecer a
impertinência de suas respostas à filosofia, quer provenham de crentes, de agnósticos ou de
ateus. Essa questão desemboca na religião, mas perpassa todo o âmbito da filosofia, a qual
também tem inúmeras dificuldades em responder objetivamente questões dessa ordem.
Quaisquer respostas que se aventem apenas no campo da racionalidade, implica
necessariamente deparar a existência de uma contingência que entreva seu propositor no
paradoxo do Asno de Jean Buridan, que defendia a “retenção” de julgamento enquanto não
houvesse certeza absoluta.
O desenvolvimento histórico da razão e da ciência trouxe consequências para a
aceitação da teoria avgvstiniana sobre as origens do mal; mitos e pressuposições não
solidamente fundamentadas, os quais foram suprimidos pelo conhecimento e pela
compreensão de fenômenos naturais, tornando-se hipotéticos ao ponto de se tornaram
inaceitáveis e reduzidos à irrealidade da imaginação, no que buscam refúgio nas furnas
obscuras da Metafísica.
Uma constatação desta pesquisa, embora envolta em enigma, implica a existência
de substancialidade no mal, portanto, o mal não é uma realidade apartada, mas sim parte de
uma única realidade concretamente existencial; conforme atesta qualquer dicionário
etimológico latino, onde o vocábulo latino malvs é traduzido como algo que é, portanto tem
substantia e existência temporal. Nos léxicos é traduzido por uma realidade claramente
deliberada como “o estar debaixo de”, ou, mais precisamente, na forma como afiançou
Michel Sourisse: « Mais le réalisme du péché semble contredire la thèse d’une nonsubstantialité du mal, ensorte qu’Augustin retombe, à son insu sans doute, dans une sorte de
quasi-gnose »551 (SOURISSE, 2007, p.109).
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Mas o realismo do pecado parece contradizer a tese de uma não-substancialidade do mal, tal que sem
dúvidas, involuntariamente, Avgvstinvs cai numa espécie de uma "quase-gnose."
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A postura de Ricœur ao aliar especulação e sabedoria à prática ética e política contra
o mal, por ora, parece ser a melhor advinda. Não se trata de uma solução derradeira, mas
uma postura frente a um problema que perdura ab initio creatio, o qual se faz um desafio
continuar a pensá-lo, talvez de forma diferente e, a agir constantemente contra suas
consequências. O desenvolvimento da humanidade exibe que o homem evidencie a
capacidade de encontrar soluções para impasses semelhantes; ele saiu da elementar
ignorância que aquiesce a erronia, sem que procedesse a uma prima intuição espontânea de
sua razão, que hodiernamente lhe surge como seiva natural de sobrevivência existencial: “A
pluralidade é a condição da acção humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é,
humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa outra que tenha
existido, exista ou venha a existir“ (ARENDT, 2001, p. 16).
A condição humana para Arendt compreende algo mais que as condições nas quais
a vida foi dada ao homem.
Os homens são seres condicionados; tudo aquilo com o qual eles entram em contato
se torna imediatamente uma condição de sua existência. O mundo ao qual transcorre
a vita activa consiste em cousas produzidas pelas atividades humanas, mas
constantemente as cousas que devem sua existência exclusivamente aos homens,
também condicionam os seus autores humanos [...]. O que quer que toque a vida
humana ou entre em duradoura relação com ela, assume imediatamente o carácter
de condição da existência humana [...]. Tudo o que espontaneamente adentre o
mundo humano, ou para ele é trazido pelo esforço humano, torna-se parte da
condição humana (ARENDT, 2001, p. 17).

Para Arendt (2001), a vida seria um processo que em seu decorrer consome a
durabilidade e a desgasta até fazê-la desaparecer, quando a matéria é morta; resulta de
pequenos processos vitais, singulares e cíclicos para retornar ao círculo global e gigantesco
da própria natureza, onde não existe começo nem fim e, onde todas as cousas naturais
circulam em imutável e infindável repetição. A natureza dá origem à vida, mas não
condiciona seu desenvolvimento, ou se o faz é dentro de limites e princípios que via de regra
desconhecemos, até porque ignoramos o que nos existia antes desta vida e, tampouco o que
existirá após a nossa morte; talvez sejamos apenas um interstício escalar de uma sobrevida
desconhecida e que bem ou mal faz parte intrínseca da condição humana na vida, na forma
como expressou em sua obra Between Past and Future: « Notre héritage n´est precede
d´aucun testament »552 (ARENDT, 2003, P. 280).
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Nossa herança nos foi deixada sem nenhum testamento.
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Arendt não fala especificamente do mal entre os homens, mas prediz que a vida
profícua entre os humanos se dá na criação de uma sociedade abundante em cousas boas e,
para tanto estes realmente não devem obedecer a outra lei, nem se sujeitar a outra
necessidade senão ao mandamento de origem que pode ser interpretado como a voz da
própria natureza: « [...] benedixitque Deus Noe et filiis eius et dixit ad eos crescite et
multiplicamini et implete terram »553 (m.t.) (Gen: 9.1).
Conforme Emil M. Cioran (2011), uns amam o processo e outros o resultado final;
aqui resulta o privilégio de ser o processo, ao reconstruir o caminho pelo qual próceres
pensadores, de longo tempo, se debruçaram no estudo do enigma do mal, suas origens e
consequências históricas na gesta via da humanidade. É possível crer que o mau moral seja
resultado de uma consciência que o pensa ou pode pensá-lo previamente, por isso sabe de
suas consequências; o mal existe, é substanciável e faz parte da condição humana.
Ponto consensual entre os teóricos é que antes de quaisquer comentos, o mal seria
aquilo que não deveria ser; por isso o pensamento especulativo retorna à reflexão: De onde
proviria o mal? E, sem uma resposta que seja a solução; impera, pois, uma acção que implica
outra: O que fazer para a extinção do mal? Por isso, a atitude de Ricœur ao aliar especulação,
sabedoria, prática ética e política versus o mal, o que mais semelha uma solução advinda e
um convite a pensar mais e diferentemente, a agir não impetuosamente contra a feridade.
A sua parcial e transitória conclusão, carreia a esta pesquisa o risco da
defectibilidade, ao sugerir algo ainda por dizer, ditos em entrelinhas e mesmo oclusos nas
próprias linhas, posto este pesquisador jacente, alertado estivesse por Kolakowski sobre os
riscos de recair em uma incredulidade cética:
Sabemos que desde os antigos céticos até hoje, qualquer epistemologia, ou seja,
qualquer tentativa de construirmos critérios universais de validade para o
conhecimento, leva-nos a uma infinita regressão, ou a um círculo vicioso ou ainda,
a um invencível paradoxo de auto referência (invencível, a menos que seja
falsamente explicado pela conversão a uma regressão infinita). O lado mais
controvertido desta velha perspectiva consiste em que uma vez estabelecido, tornase presa de seu próprio veredito, o que significa que um cético é inconsistente pelo
simples fato de pregar a doutrina cética (KOLAKOWSKI, 1988, p. 12).

Para quaisquer ensaios de uma resposta plausível ao escopo desta pesquisa, tão
somente soçobrará parodiar Innocentivs Marie Bochenski, que na impossibilidade de
delinear o Absoluto, escreveu: “[…] só existe uma possibilidade: afirmar que no mundo
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Deus abençoou Noé e seus filhos “sede fecundos, disse-lhes Ele, multiplicai-vos e enchei a terra”.
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realmente existe algo de irracional, como se diz elegantemente, isto é, existe algo
completamente absurdo e sem sentido” (BOCHENSKI, 1977, p.114).
Esta investigação metafilosófica, portanto, assume de princípio não ser mais que
artificiosa e, incapaz de exaurir todo universo da philosophia do preclaro Pai da teologia
latina, mormente quando Leszek Kolakowski, o grado filósofo que ousou delinear os
contornos do Absoluto, ao deparar a obra de Cornelius Otto Jansenius (1585-1638), teólogo
e bispo de Ypres - Holanda, um dos exegetas da Sagrada Escritura e, Doutor em teologia
pela Universidade de Louvain, dela predicou: “[...] antes de escrever sua grande obra O
Augustinus554, Jansenius se viu obrigado a ler sua obra completa por dez vezes e aquelas em
que o rector versa sobre a graça, trinta vezes” (KOLAKOWSKI, 1988, p.107).
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Obra póstuma, publicada em 1640, que serviu aos seus sucessores como fundamento para a campanha
jansenista. Obra que causou polêmica à época, proibida pela Inquisiçao, que retrata especialmente três
episódios: a controvérsia pelagiana, a negação do estado de pureza pura e, a concepção da noção de graça
eficaz; fruto de muitos anos de estudo, foi um dos clássicos do movimento a respeito do ‘Doutor da Graça’,
que deu o tom retintamente augustiniano a grande parte da corrente de teologia e espiritualidade do século
XVII. Jansenius declarava que a razão filosófica era a “mãe de todas as heresias” e, sustentava que Adão, antes
de pecar, era livre; pelo pecado perdeu a liberdade e tornou-se escravo da concupiscência, que o arrastou para
o mal. Tornou-se também um dos marcos miliários nestas prolongada luta, por século e meio, entre Jesuítas
e Jansenistas (PASCAL, 1999).
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VOCABVLO
Abluir: banhar, lavar.
Absconso: O que se esconde ou se mantém secreto.
Abstruso: Oculto, complexo e de difícil
compreensão.
Abulia: Falta de vontade.
Acroamático: que se transmite oralmente.
Adicto: dependente, dedicado, adjunto.
Admonição: Admoestação.
Adscrição: Aditamento, registro, inscrição,
transcrição, condição, qualidade de adscritício; que
está dependente ou submisso; sujeição, submissão.
Adstrito: Contraído, constrito.
Ádveno: de adventício, que ou o que vem de fora,
estranho.
Aleivosia: Traição e deslealdade; acção que se
define pelas falsas demonstrações de amizade ou de
ajuda; perfídia; calúnia ou injúria.
Alético: Termo grego que significa verdade.
Alogia: absurdo; contrassenso, despropósito.
Alvitre: conselho, uma recomendação, opinião, ou
ainda uma sugestão sobre um determinado fato ou
circunstância, objetivando-se um consenso.
Ancilla: Escrava.
Anamnese: Lembrança imprecisa; reminiscência,
recordação. Na filosofia platônica se refere a
rememoração gradativa, através da qual o filósofo
redescobre dentro de si as verdades essenciais e
latentes que remontam a um tempo anterior ao de sua
existência empírica.
Anteciente: Prévio e provedor saber.
Antinomia: Contradição entre duas leis ou
princípios.
Antípoda: Oposto.
Antitético: Que constitui ou encerra a antítese;
antagônico, contrário.
Antropodicéia: Parte da Teologia que se ocupa da
natureza e do destino do homem.
Apofântico: Enunciado que pode ser considerado
verdadeiro ou falso.
Aporia: situação insolúvel, sem saída. Na
filosofia refere uma dificuldade ou dúvida
racional, decorrente da impossibilidade objetiva
de obter resposta ou conclusão para uma
determinada indagação filosófica.
Apostasia: ação de renegar algo, normalmente
relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé
religiosa.
Arcada: Abertura ou estrutura em forma de arco.
Arcano: Segredo, mistério.

Arconte: magistrado supremo de algumas cidadesestados da Grécia Antiga.
Arfada: Sensação ofegante; aflição, ofego.
Ascrição: acção de acrescentar ou registrar alguma
cousa ao que foi escrito.
Arfar: Respirar em ritmo fora do normal, com
muito esforço; ofegar, arquejar
Assíncrona: Que não ocorre ou não se efetiva ao
mesmo tempo.
Assombrear: Sombrear.
Assumpção: acção de assumir.
Ataraxia: é a imperturbabilidade da alma; a
verdadeira felicidade e tranqüilidade interior.
Atávio: Adorno, enfeite.
Atopos: Estranho, fora de lugar.
Atrição: acto ou efeito de atritar, desgaste
resultante de atrito.
Autarcia: Sociedade que, do ponto de vista
económico, se basta a si mesma, suficiência
própria; autossuficiência.
Autoexusão: Ação daquele que se afasta ou se
retira de um grupo, por acreditar que é
incompatível com as características (físicas e/ou
intelectuais) dos outros membros.
Avença: Ajustado, tratado, combinado.
Azada: Adequada, conveniente.
Azelha: Em Portugal, significa atrapalhado.
Bívio: lugar em que há duas vias, ou do qual partem
ou ao qual chegam dois caminhos.
Brocardo: sentença, provérbio, algo dito de modo
conciso, que espelha em uma verdade
Busílis: O ponto mais importante de uma questão; a
essência de um problema..
Catecúmenos: São os ouvintes provenientes do
paganismo, que não foram batizados e que desejam
conhecer a doutrina da fé christã.
Causar espécie: estranhamento
Cediço: Algo que não deixa margem a dúvidas.
Cœnobium: habitação de cenobitas, monges que
vivem em comunidades retiradas.
Cinca: Engano, erro.
Coartar: Limitar, restringir, cercear, coibir,
reprimir, conter.
Colgar: Deixar em suspenso, pendente.
Cogente: Racionalmente necessário, de maneira
coercitiva, para o intelecto.
Comenos: Instante, ocasião, meio.
Comprazer: ser cortês; fazer a vontade; servir.
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Conceção: Compreensão, percepção ou
entendimento; habilidade ou capacidade de
entendimento;
Conciliábulos; concílio de prelados heréticos,
cismático ou convocado com objetivo contrário à
Igreja.
Concupiscência: Filosofia do Agostinismo Desejo libertino, lascívia carnal.
Concussão: Abalo, sacudidela violenta, choque.
Confutação: Acto de confutar, mostrar falsidade,
contrariar, destruir.
Consentâneo: Adequado, apropriado.
Conspurcação: poluição, sujeira, sujidade,
mancha.
Constelado: Forma de estrela, coberto,
cravejado.
Consulência: Fazer uma consulta.
Contrincante: Competidor, rival.
Corolário: Proposição derivada de asserção
dedutiva precedente, que em enunciado anterior,
se encontrava latente ou obscura.
Contravir: Transgressão.
Decremento: Diminuição.
Defecção: abandono voluntário e consciente de
uma obrigação ou compromisso (em relação a uma
pessoa, instituição, doutrina etc.); deserção.
Deletério: efeito destrutivo; danoso, nocivo.
Delir: Apagar.
Demiurgo: Em seitas christãs de inspiração
platônica e no gnosticismo, é o ser intermediário de
Deus na criação do mundo, responsável pelo mal
que não poderia ser atribuído ao Creador supremo.
Denegação: Acção ou efeito de denegar. Negação
Deprecar: pedir de forma submissa e insistente;
suplicar, implorar.
Derrelição: O existente humano lançado no mundo,
e abandonado a si-mesmo.
Derrisão: inaptidão, impertinência, escárnio.
Desambiguação: Termo utilizado na linguística
para se referir ao processo de explicação à
mensagem que possui mais de um sentido. Um
termo ambíguo é, então, aquele que traz uma
mensagem ou instrução confusa e que pode ser
interpretado de mais de uma maneira.
Desando: Efeito de desandar; que tende a decair ou
piorar.
Destempo: O que chega ou está fora de tempo.
Intemporal.
Desvisto: Desnudo.
Diáfano:Transparente; que possibilita a passagem
da luz através de sua massa compacta, sem que haja
prejuízo na percepção das formas dos objectos;
translúcido.
Diáfora: Figura na qual se repete uma palavra
já empregada com novo matiz de significação.
Dianho: Diabo ou demônio.
Dicacidade: do latim dicacitas; de dicaz; qualidade
de quem critica de maneira impiedosa;
mordacidade.

Dilação: Demora; tardança; adiamento;
prorrogação.
Dileção: Afeição especial; preferência; estima.
Dislate: Despautério, disparate.
Disruptivo: Que tem capacidade para romper ou
alterar; que rompe.
Dissímil: Dessemelhante.
Dogmático: que se apresenta com caracter de
certeza absoluta nas verdades da fé.
Eclesiologia: Ramo da teologia christã que trata da
doutrina da Igreja, seu papel na salvação, sua
origem, sua disciplina, sua forma de se relacionar
com o mundo, seu papel social e, as mudanças que
suscita no seio da Igreja.
Efuso: Derramado.
Egotismo: apreço, amor exagerado pela própria
personalidade; egolatria.
Egrégio (prócere): Exímio, ilustre, nobre, notável.
Elação: de sublimidade.
Elícito: Extraído; que é produzido pela alma.
Elisão: Eliminação, supressão.
Emboço: Camada inicial que serve de base...
Encômio: Discurso em louvor de alguém; elogio,
gabo.
Encovado: Oculto, escondido.
Energética: Em filosofia é a substância de que se
faz o mundo.
Enfatuação: Vaidade. Ação de vangloriar-se.
Engrama: Marca; forma como a memória é
hipoteticamente guardada devido a mudanças
biofísicas ou bioquímicas no cérebro.
Engrana: União de várias ideias, palavras,
pensamentos.
Entropia: Medida do grau de desordem de um
sistema.
Epifora: Repetição de uma ou várias palavras
no final de um verso, de uma estrofe, de uma
frase ou um período.
Epigrama: Na Grécia antiga indicava qualquer
inscrição, em prosa ou verso, em monumentos,
estátuas, moedas etc., dedicada à lembrança de
um evento memorável.
Epodo: Máxima ou sentença moral.
Equevo: Que viveu na mesma época.
Enrilhar: Endurecer.
Esbater: Dar relevo.
Escambo: Troca.
Escandir: Medir, calcular, enumerar. Pronunciar,
destacando as sílabas.
Escantilhão: Gabarito. Padrão de medidas.
Escolarca: Superintendente de escolas na Grécia
Antiga.
Escólio: Comentário, crítica, interpretação de um
texto ou conceito.
Esquipar: Aparelhar, aprestar, aprontar e prover.
Estadeada: Ostentada.
Estamento: Estado ou condição em que cada um
pode subsistir ou permanecer.
Estesia: Capacidade de perceber sensações;
sensibilidade.
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Estilha: Fragmento.
Estipêndio: Pagamento, remuneração.
Eviterno: Desprovido de fim; infindável, eterno.
Exangue: Esvaído; débil, enfraquecido.
Facúndia: Facilidade para falar. Eloquência.
Fadário: Percurso de vida que se crê impostopelo
poder superior à vontade humana. Lida incessante
ou difícil ou com muitos desgostos.
Fauce: A parte superior e interior da goela, junto à
raiz da língua; garganta.
Finissecular: Final de século.
Fundeadouro: Ancoradouro.
Geena: Nome usado para designar o lugar (o
inferno bíblico) em que são castigados os pecadores
no outro mundo.
Gnóstico: do grego "gnostikós" - alguém que é capaz
de conhecer.
Grifo: Animal fabuloso, de cabeça de águia e
garras de leão.
Hagiografia: Tipo de biografia, dentro do
hagiológio, tipo de estudo e tratado, que consiste na
descrição da vida de algum santo, beato e servos de
Deus.
Halo: auréola luminosa, difusa, branca ou colorida,
que rodeia uma fonte luminosa qualquer.
Hérnia: Ruptura.
Hipógrifo: Animal fabuloso, monstro alado,
metade cavalo, metade grifo.
Hipóstase: Referência à existência substancial ou
real, que poderia ser uma ficção ou abstração. Na
Antiguidade era a realidade permanente, concreta e
fundamental; a substância. Na interpretação
moderna e contemporânea, implica um equívoco
cognitivo que se caracteriza pela atribuição de
existência concreta e objetiva (existência
substancial), a uma realidade fictícia, abstrata ou
meramente restrita à incorporalidade do
pensamento humano.
Ictus: conclusão
Idílica: Relativo a idílio; pastoril; amoroso;
sonhador ou utópico.
Idiossincrasia: Comportamento estranho ou
diferente do usual das pessoas de determinada
doutrina religiosa.
Imane: de grande porte; desmedido, imenso.
Imanência: Conceito filosófico e metafísico que
designa o carácter daquilo que tem em si o próprio
princípio e fim.
Imo: Que se encontra no âmago, muito íntimo, muito
profundo; interno, recôndito.

Implexa: complicada, emaranhada, envolvida.
Inacção: Ausência de acção; do mesmo significado
de inércia ou inatividade; indecisão ou dúvida.
Inanes: Oco, vazio.
Incoativo: que começa e que dá início.
Indefessa: Incansável.
Indene: Íntegro, incólume.
Inderrogável: que não se pode derrogar, não se
pode anular ou alterar

Inefabilidade: Qualquer tipo de objecto, entidade
ou fenómeno sobre o qual nada pode ser dito em
linguagem humana.
Inflectir: Curvar, inclinar, dobrar.
Iniquidade: Tornar normal o que é pecado; não
sentir culpa pelo pecado cometido; tantas vezes a
cometer o mesmo pecado ou cousa errada, a
ponto de não se arrepender e acha-lo
absolutamente normal.
Inquenta: Enquanto.
Inópia: Penúria, indigência, escassez.
Intercadente: Em que há interrupções; não
contínuo; intermitente, interrompido,
descontinuado.
Interregno: intervalo.
Jacente: Permanente.
Kerigma: Palavra usada no Novo Testamento com
o significado de mensagem, pregação, anúncio ou
proclamação.
Laia: De uma mesma qualidade, espécie.
Laivo: Marca, sinal produzido por uma substância;
mancha, nódoa
Laxismo: Tendência ou atitude que consiste em
relaxar ou limitar as interdições estipuladas pela
moral christã.
Léria: Conversa untuosa.
Libertarismo: Filosofia política que possui a
liberdade como seu núcleo.
Lídima: Legítima
Lívida: Pálida, cor cadavérica.
Mântica: Capacidade de prever o futuro de modo
extraracional; tem por objetivo a percepção do
saber e da vontade de entidades superiores.
Maquilhar: Disfarçar, mascarar.
Mereologia: Na filosofia e na matemática,
(merós, parte + logia, estudo) é a teoria ou
estudo das relações entre as partes e o todo e das
relações entre as partes no interior de um todo.
Metempsicose: movimento cíclico por meio do qual
um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em
que habitava, retorna à existência material,
animando sucessivamente a estrutura física de
vegetais, animais ou seres humanos; reencarnação.
Misoginia: Adjetivo para o sentimento de repulsa
ou aversão patológica às mulheres.
Moção: Acto ou efeito de mover. Impulso que
determina o movimento.
Multitude: Um grande número de pessoas ou
cousas.
Mundividência ou mundivisão: visão ou
concepção, que se tem do mundo.
Mundivivência: vivência do mundo, a experiência
que se tem do mundo.
Necessitareista: aceitação como mundo possível
apenas do mundo atual.
Necessitário: Sectário do fatalismo. (Do lat.
necessitas)
Noesis: compreensão imediata, habilidade de
sentir, perceber ou saber algo imediatamente, em
contraste com a dianóia o pensar discursivo.
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Noúmeno ou númeno: Refere um objecto ou
evento conhecido sem a ajuda dos sentidos. Na
filosofia antiga, a esfera do noúmeno é a realidade
superior conhecida pela mente filosófica. Advém do
alemão noumenon, plural noumena, vocábulo criado
por Kant a partir do grego nooúmena usado por
Platão ao falar da ideia, mais propriamente aquilo
que é pensado, pensamento.
Obliterar: Destruir, suprimir, eliminar. Fazer
desaparecer. Apagar.
Oblivio: Acto de esquecer.
Obsidiava: De obsessivo
Ostensão: Exposição, ostentação. ostensão
Optimismo: disposição para ver as cousas pelo
lado bom e esperar sempre uma solução favorável,
mesmo nas situações mais difíceis.
Paracletvs: Do grego parakletos com o sentido de
consolador, conselheiro, intercessor. Ainda hoje
quando se inicia uma reunião na Curia Romana,
invoca-se a vinda do Paracletvs (Espírito Santo).
Parônimos: vocábulos diferentes na significação e
parecidos na forma.
Paroxismo: Maior veemência de um
arrebatamento, de uma agonia ou de uma exultação;
cúmulo, ápice de algo.
Patência: Permanência daquilo que traz à luz sobre
o ente.
Paulatino: gradual, gradativo, progressivo.
Perspícua: Diz-se do que é nítido, que se consegue
ver claramente.
Plenilunium: termo latino que passou para o
português como plenilúnio, que indica a fase da Lua
cheia, quando a vemos totalmente iluminada.
Pleroma: geralmente se refere à plenitude dos
poderes divinos.
Polymatha (Polímata): Diz-se daquele que sabe
muito e que constrói pontes entre os saberes; pessoa
cujo conhecimento não está restrito a uma única
área.
Potestade: Poder, potência, força. A divindade, o
poder supremo.
Precípuo: Principal.
Preclaro: Pessoa dotada de conhecimento notavel.
Pessoa culta ou que tem a capacidade para tal.
Preeminência: Predomínio, primazia, excelência,
superioridade, elevação.
Presciência: Atributo divino pelo qual Deus
conhece o futuro.
Prístino (prisco): Antigo.
Procepção: Capacidade de vivenciar e conhecer o
mundo, uma percepção pessoal da realidade
peculiar de cada indivíduo.
Processão: Na doutrina católica, crença de que
o Filho provém do Pai, e de que o Espírito Santo
provém de ambos, no mistério da Santíssima
Trindade.
Prófuga: erradia, fugitiva, vagabunda.
Prospectar: Acto de ver de frente.
Quiasma: intersecção, cruzamento.

Resiliência: capacidade de retornar à forma original
e se recobrar facilmente ou, se adaptar às
mudanças.
Santimônia: Modos ou aparências dos santos.
Devoções religiosas.
Seição: Ato de ser o que se é.
Sintagma: Tratado de qualquer matéria, dividido
em classes, números, etc.
Sintesismo: Aquele que faz uso da síntese, ou que
segue métodos sintéticos.
Soteriologia: estudo da salvação humana.
Subitâneo: Imediato, inesperado, inopino,
repentino, súbito.
Superno: Maior, de mais alcance.
Supino: Elevado, alto.
Suspicaz: que causa suspeita; suspeito.
Tártaro: Inferno.
Tautologia: Vício de linguagem, redundância,
repetir a mesma cousa de maneiras diferentes.
Teístas: aqueles que defendem a existência de
deuses; entidades divinas superiores que teriam sido
as responsáveis pela criação do Universo e todas as
cousas que nele existem.
Teodiceia: leibnizianismo, conjunto de argumentos
que, em face da presença do mal no mundo,
procuram defender e justificar a crença na
onipotência e suprema bondade do Deus creador,
contra aqueles que, em vista de tal dificuldade,
duvidam de sua existência ou perfeição.
Teofania: aparição ou revelação da divindade;
manifestação de Deus.
Teonomia: (do grego Theos=Dio, e Nomos=Lei) é
a visão da ética christã que ensina que a lei de Deus
como revelada no Antigo e Novo Testamento é o
único padrão autoritativo de verdade e justiça, e que
a Escritura é inteiramente suficiente para nos instruir
na justiça em cada esfera da vida. A Palavra de Deus
é o único padrão aceitável para julgar o certo e o
errado.
Teônomo: Se diz daquele dotado da faculdade de
determinar as próprias normas de conduta, sem
imposições de outrem.
Tético: Em fenomenologia se diz da suposição de
existência da consciência.
Tétrico: Fúnebre.
Transcensão: elevar-se acima de...
Transcendência: Carácter daquilo que tem uma
causa que lhe é exterior e superior.
Transiente: Que tende a não permanecer; que
passa; transitório.
Ubiquitário: Onipresente. Aquele que pode estar
em vários lugares a um só tempo.
Unívoco: Que só admite uma interpretação.
Univocidade: qualidade do que é unívoco;
inequivocidade.
Urdidura: acto ou efeito de urdir; conjunto de fios
dispostos longitudinalmente no tear e pelos quais
passa o fio da trama.
Vanidade: algo vão.
Vericidade: verdade.
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Veridicidade: Qualidade ou carácter do que é
verídico.
Verve: vigor de expressão; vivacidade no escrever
e no falar. Graça ou vivacidade que caracterizam
uma personalidade, ou o que ela produz.
Veterotestamentário: relativo ao Velho
Testamento.
Vezo: Hábito e costume criticáveis.

Vórtice: Movimento forte e giratório; remoinho,
turbilhão, voragem.
Xenoglossia: (do grego xen(o) com o significado de
estranho, estrangeiro + gloss(o) = língua) consiste no
falar, de forma espontânea, em língua ou línguas, que
não foram previamente aprendidas.
Zênite: o ponto ou grau mais elevado; apogeu,
culminância.

