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Introdução

conflito arbítrio dahaver livreParece entreum o
vontade humana e a presciência divina. Deste conflito surgiria
um dilema entre afirmar um ou outro: afirmar o livre arbítrio
implicaria negar a presciência, a afirmação da presciênciae
esvaziaria de sentido a afirmação do livre arbítrio. Agostinho
de Hipona, e por issoentende que não há conflito,entretanto,
não há dilema: é possível afirmar os dois. E não só é possível

também consiste imperativo espíritocomo em um umpara

religioso afirmar piedosamente dois deste supostotermosos
dilema.

Tencionamos apresentar resposta de Agostinho segundoa
três planos distintos, cada um ocupando um capítulo. A idéia
fundamental para a dissolução do conflito aparente entre livre-
arbítrio onisciência pode estudada segundo trêse ser os
domínios da filosofia, conforme a tripartição clássica de que
Agostinho serviu-se em diversas ocasiões: filosofia racional,

Compreender esta resposta de Agostinho,
aceitar a existência de um dilema, defendendo os dois termos da
alternativa, significa compreender tanto o significado daqueles
termos supostamente em conflito, quanto um método filosófico

axiomaticamente, porque amparado Escrituras,que assume, nas
seja vontade possui livre arbítrio, seja éDeusque a que
presciente (onisciente).
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que recusa-se a
natural e moral, ou Lógica, Física e Ética.



0 primeiro capitulo da tese deverá discutir este método,
estudando a articulação entre razão e fé, de modo a apontar o
papel estratégico da axiomática agostiniana na legitimação do

filosofia, em especial,
filosófico da resposta (falso) dilema entre liberdadeao e
presciência.

Neste plano, epistemológico, já é possivel indicar o
elemento central da solução agostiniana: espirito torna-seo
religioso à medida que amadurece,
espirito, está cada mais próximo da realização devez sua
natureza; mas a realização da sua natureza é, paradoxalmente, o
reconhecimento de que ela está extraposta. Depois de buscá-la
em si mesmo, o espirito descobre que sua identidade está fora,

está fora porque o transcende.
Mas este é apenas um aspecto da solução: neste plano, a

razão descobre que seu fundamento está além dela. Sem tornar-se
com isso irracional, a fé e apenas
razão busque sua identidade numa razão transcendente. É preciso
ainda investigar fundamentos cosmológicos morais doos e
movimento deste busca da identidade na transcendência.

Nos dois capitulos subsequentes, trata-se de acompanhar
como Agostinho concebe de sorte

está conflitoem
carece dela. Procurando acompanhar certa linha argumentativa ao
longo da qual agostinianaconcepção da liberdade vaia

maistornando-se clara, é possivel assinalar dois momentos
sucessivos básicos: a defesa, de uma parte, da existência do
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alhures, mas não alheia:

o livre arbitrio da vontade,
com a presciência divina,

que torna-se cada vez mais

e mesmo

cristianismo como

que não

quanto ao estatuto



livre arbítrio e de seu papel privilegiado na ordem universal,

a liberdade.
No primeiro plano, objeto do segundo capítulo, o problema

é
preciso ter em conta a condição infralapsária do homem, quer
dizer, condição do homem após herdeiro doqueda,a a como

foique
atingida, viciada pelo pecado.

Assim, será preciso discutir primeiro afirmação daa
liberdade constitutiva da humana,natureza entãocomo para
levar consideração necessidade de destarestauraçãoem a
natureza.

Trata-se de mostrar, em primeiro lugar, que
deve entendida do de vista cosmologiaponto deser uma
dinâmica, isto é, de cosmologia constituída mais pelouma
movimento das criaturas, do que por uma harmonia estática entre
elas. Numa cosmologia assim entendida, a vontade humana ocupa

divina, ou ainda, que tudo dispõe.

ordem universal.

imagem de Deus, criaturas sãoa queao passo as apenas
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exemplar; É nesse quadro

com a providência divina,
livre arbítrio estará em consonância com a presciênciaque o

é divisado em termos genericamente cosmológicos; no segundo,

a natureza humana

e de outra, a explicação da diferença entre o livre arbítrio e

um papel nuclear, mais precisamente,

Seu movimento, e sua liberdade, serão a expressão excelente da

Com efeito, o homem é a criatura mais próxima de Deus, é

a vontade

tem de estar presente a noção de
se no plano da natureza, e da natureza da vontade; no segundo,
pecado original. No primeiro plano, a discussão parece travar-



justamentevestígios há propriamentede neleDeus, porque
criaturas também,vontade. das0 restante mas seumove-se

movimento é implicam apenasmeramente corporal, seus pesos
deslocamentos materiais, no homem, peloespaço e no tempo;no

Em segundo lugar, já no terceiro capítulo, a subordinação
da à presciência divina,vontade como
vontade, deverá acentuada. A subordinação cosmológicaser e
metafísica, subordinação das finitas aonaturezasa seu
princípio transcendente infinito, deve
luz da libertação do homem Deus, quadro dapor agora no
história da salvação. A liberdade consiste agora também, e mais
profundamente, na submissão e dependência com respeito à graça
proporcionada pelo Cristo.

dotado de livre arbítrio,
consiste natureza, correspondendo à vontadesua
divina, isto é, após o pecado original, estandoagora, sua
natureza corrompida, o homem necessariamente peca, ser
que libertado por Deus: sua liberdade passa a depender de uma
restauração da natureza.

seja subordinaçãoOra, à universal,ordem sejaa a
dependência relação à antescom graça, parecem ameaçar ou
limitar a liberdade humana, e não realçá-la. Nosso esforço será
apontar segundo Agostinho, afirmação plena dapor que, a
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é em primeiro lugar o seu amor, a dinâmica da sua vontade.

a não

Se na ordem dinâmica o homem, como natureza espiritual, é
e pode ou não pecar, e sua liberdade

sem descaracterizá-la

ser estudada também à

em realizar

contrário, o peso, isto é, a força que impulsiona o movimento,



e a Salvação.
há uma sucessão. Há temas que sãoEntre um e outro plano,

aprofundados ou explicitados, segundo uma linha argumentativa
que poderia traçada com base na biografia de Agostinho,ser
linha cuja explicação entretanto ultrapassarparece a
multiplicidade de interlocutores com quem o bispo de Hipona foi
deparando ao longo da vida. Parece apropriado afirmar que o

discussõesfoco das desloca-se livre-arbitriodo para a
liberdade conferida pela graça, à medida que aprofundam-se as
exigências de explicação radicalidadeda da resposta
agostiniana dilema livre-arbitriosuposto entreao e
presciência.

Finalmente, talvez tenhamos conseguido apontar de que
modo agostiniana explicar,concepção da viráa graça a
retroativamente, a relação entre a fé e a razão. Aquele impulso
comandado pela fé, para que a razão procure seu fundamento além
dela mesma, razão finita,

à graça divina.

*

Para tradução biblicos,dos textos reproduzimosa ou
(São Paulo: Paulinas, 1989);

Quanto aos textos
de Agostinho e de comentadores, salvo menção em contrário, as
traduções de responsabilidade.são legenda dasAnossa
abreviaturas é fornecida no inicio da bibliografia.
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* *

inscreve-se na dependência humana e
remonta, afinal,

usamos também as abreviaturas dessa edição.
adaptamos a Bíblia de Jerusalém

liberdade só está assegurada deste modo: segundo a Providência



Primeiro capitulo:
Fé e razão
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Capítulo I: Fé e razão

As polêmicas de diferentes orientações
Muitassão um traço bastante conhecido da obra de Agostinho.

respostas a interlocutores diretos com pontos devezes, as e
vista dispares falta depodem sugerir leitor certaao
sistematicidade, e mesmo de coerência, no conjunto da obra.

Acerca de um tema em particular Agostinho parece oscilar,
as diversas respostas sobre a relação entre a féa saber,

razão. Encontram-se textos, marcadamente na obra epistolar, que
importância da fé, importância daoutrosa a

É possivelrazão. ponderar respondiaAgostinhoque a
interlocutores diferentes, o interpelavam com exigênciasque
simetricamente assim, haviaopostas; aqueles que, como

apelavam para expectativa deHonorato, racionalidadea que
Agostinho abraçara juventude maniqueista, pensando assimna
precaver-se contra a temeridade da fé; outros, como Consêncio,
esperavam encontrar nas explicações do bispo de Hipona uma fé
que suplantasse a necessidade das sofisticações racionais dos
filósofos.

A solução agostiniana não será, encontrarcontudo, um
médio posiçõestermo entre extremadas; terá deantes,

reformular sentido dos reelaborandotermos,o mesmo os

uns e outros seja dissolvida.
0 fato de seus textos terem caráter polêmico, dirigidos a

de encontrar respostas indagações ocasionais. A questão daa
relação entre fé e saber é resultado, da inserçãosem dúvida,
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e a

conceitos de fé e razão, de modo que a oposição pressuposta por

leitores bem caracterizados, assinala mais do que a necessidade

com adversários

sublinham uns



Capítulo I: Fé e razão

polêmica da obra de Agostinho, importância deve-semas sua
sobretudo à danecessidade âmbito defesade, dano
universalidade legitimidadecristianismo,do apontar suaa
filosófica, isto inserção naquela empresaé, reconhecer sua
humana da qual são expressões também fisicismo pré-socrático,o

estoicismo trêsplatonismo, mencionaro campose o para
recorrentes na obra de Agostinho.

Ora, Agostinho pretendia mostrar que o cristianismo é uma
filosofia, filosófica;aspira legitimamente à cidadaniaque
isso já justificaria a necessidade de explicar o papel da fé, e

sua pretensão ia ainda além, uma
que o cristianismo deve ser apresentado como uma filosofiavez

melhor do indo ainda mais longe,outras,que as ou, oque
cristianismo é a filosofia, isto é, aquela filosofia que não

reivindica com legitimidade participar da história daapenas
sobretudo é o ponto culminante desta história,

presentes em todas as filosofias.
Vejamos maisisto de eleperto. deTrata-se para

legitimar cristianismo filosofia, de mostraro como que o
cristianismo responder indagações propriamenteprocura

Éfilosóficas, esforço é filosófico.ele tambémestee que
preciso então mostrar que não porque a fé desempenha um papel,

um papel central, nem por isso o cristianismo exclui-se doe
conjunto das filosofias. Esta legitimação, é claro,
problemas, na medida em que é possivel encarar a filosofia como
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não é sem

sua relação com a razão; mas

um empreendimento racional, justamente empenhado em destacar-se

realizando plenamente as aspirações de uma forma ou de outra
filosofia, mas



Capítulo I: Fé e razão

da'adesão ingénua ou temerária ada opinião, da credulidade,
convicções sobre a natureza do mundo, sobre

ia moral, e possivelmente da fé nos conteúdos da Revelação.
Tal empreendimento deveria conduzir, portanto, à exclusão

da fé, e Agostinho conhecia bem este modo de encarar a vocação
da filosofia. Confissões,Nas outros textos, temose oem
testemunho juventudede desde foi atraidoeleque a por
promessas de racionalidade, de explicação racional do mundo e
dos destinos dos homens, promessas que partiam de diferentes
correntes de pensamento e o conduziram à filosofia.

Dai interesse apreço pela filosofiaseu e grega, por
Platão, elogia cita freqúentemente, Aristótelesque e por
(cujas Categorias leu - cf. Confissões IV xvi 28, e utilizou ao

e os predicados de Deus não podem serser

confundidos a predicação própria às criaturas cf. Decom

Trinitate V, vii 8) , por Plotino, pelos Estoicos, por
Cicero (a pelo papel do diálogo, hoje perdido,começar
Hortênsio na sua conversão à filosofia).

Também é a busca de explicações racionais o que marca sua
adesão simpatia pelo gnosticismo maniqueista, pelae
explicações da astrologia prometia dar conta daque
racionalidade do .cosmos, e
dos impérios.

i

cet

9

: pas
qu'est Révélation."

discutir por que o

teses, proposições,

v 6

"II y a donc une indépendance essentielle de la philosophie à 
1'égard de tout ce qui n'est pas elle et particulièrement à 
l'égard de cet irrationnel qu'est la Révélation." (Gilson, 
L’esprit de la philosophie médiévale, pg. 3)

explicando os destinos dos homens
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que lugar pode ter então uma religião, um conjuntoOra,
de convicções, admissão dadogmaticamenteque ancora-se na
verdade revelada?

desafio aindaE dissemos,maior,o era acomose,
galeria das

a única filosofia,a filosofia,
aquela filosofia realizava plenamente aspirações dasque as
quais as demais filosofias apenas se aproximaram.

Para Agostinho, filosofia significa,verdadeiraser a
intrinsecamente, ser também a verdadeira e única religião. Isto
é, não trata-se de debater natureza do mundo,apenas a a
existência natureza de também deDeus, cultuare a mas o
verdadeiro identidadeDeus. A única filosofiaentre a
verdadeira e a única religião verdadeira é posta desde o inicio

diálogode cujo é verdadeiraSobreexatamenteum nome a

religião'. um dos erros da religiões filosofias pagãse

da natureza divina. Esta multiplicidade é inaceitável para o
objeto da filosofia e

do culto religioso.
Filosofia e piedade têm, segundo ele, de andar juntas. A

De
fato,
jogo,

mis à mort pour impiété envers les dieux de la cité, non pour

avoir commis quelque erreur doctrinale sur la nature des dieux
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uma filosofia na

era a

condenação de Sócrates atesta, como mostra Gilson, aquela cisão

divisão entre o culto e as convicções teológicas, a compreensão

pretensão era não apenas de ser

entre filosofia e religião impossível para o cristianismo.
Sócrates foi condenado, mas apenas sua piedade estava em 

/
não suas convicções sobre a natureza divina: "Socrate fut

cristianismo; há um só Deus verdadeiro,

filosofias, mas sobretudo ser



Capítulo I: Fé e razão

a verdadeira piedade cristã supõe um63) . Para Agostinho,pg.
ao qual corresponda uma única filosofia-único culto correto,

teologia correta.
Com tudo isso, vemos a importância estratégica do binómio

razão e fé para o pensamento de Agostinho.
Entretanto, este binómio mostra-se ainda mais relevante

diante do problema crucial da relação entreque, o
livre arbitrio da vontade e a presciência divina, problema que
para muitos se resolvia na forma de um dilema, obrigando a que

escolhesse um dos termos, outro, Agostinhose
a escolher entre um e outro, afirmando os dois. Maisrecusa-se

precisamente, declara a situação recusa o
dilema:

"0 espirito religioso, porém, elege ambos,
confessa ambos, afirma ambos fé piedosa."e na

2(de ci ui ta te dei V ix 2)

*

Nosso propósito é espirito religioso émostrar que o
expressão amadurecida da razão. apontamos na introduçãoComo
desta tese, o estudo da relação entre fé e razão deve mostrar

2

na
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(DK 204, 
reproduzida

★ 'k

”Religiosus autem animus utrumque eligit, utrumque confitetur 
et fide pietatis utrumque confirmai." (DK 204, paginação da 
quarta edição Dombart-Kalb, reproduzida na Bibliothèque 
Augustinienne).

se vemos

sacrificando o

a partir da qual

en général." (Gilson, E., Les métamorphoses de la Cité de Dieu,
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isto é, finita e em processo deque a razão humana - temporal,
amadurecimento, purificação natureza, suaprocurar suaao
identidade, descobre que tem de fazê-lo paradoxalmente além de
si mesma, que não é irracional,num outro

está integralidadetranscendente onde verdadeiradea sua
identidade; fazê-lo, impulso é fé, nãopara o umaseu a
atividade do espírito alheia à razão, justamente aquelemas
aspecto elevado da razão que a leva a reconhecer sua identidade

indicarcomo extraposta. Trata-se então caracterizarde e a
racionalidade da fé.

Indicar implica, primeiro plano, distinguirem os
interlocutores ehtre fiéis e infiéis; para uns e outros indicar

racionalidade da fé envolve coisas diferentes. Paraa os
primeiros, é preciso apontar para a compatibilidade completa e
profunda entre ambas, resultando na exigência de que a fé seja
reconhecida como o socorro necessário para que a razão volte-se
corretamente conteúdos seja purificada,para os seus noe
sentido de a sua visão do que é temporal tornar-se visão das

infiéis, significa apontaros
para o papel racional da fé, quer provando o papel da fé na
vida do homem, necessidade,sua quer
mostrando - e isso é o que mais nos interessa - que ela incide
sobre a razão em um momento privilegiado desta.

Antes de mais nada, é preciso porém advertir que estes
caminhos pelos quais é indicada racionalidade fé,da nãoa
obstante diferentes, devem convergir medianteserem uma
caracterização tal da fé e da razão, que a verdadeira fé tenha

12

e mesmosua utilidade,

a razão

coisas eternas; para os outros,

mas antes
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de ser racional e a verdadeira razão tenha de ser piedosamente
fiel.

Esta convergência da fé da razão podee

inicialmente na primeira metade da epistula CXX, que é resposta
a uma carta de Consêncio. A carta de Consêncio figura na obra

como a carta 119.

Carta CXX: A fé a serviço da razão

Em linhas gerais, interessa-nos fato denesta carta o
Agostinho sublinhar para Consêncio que o valor da fé reside em

Consêncio quer que Agostinho resolva problemas referentes
à Trindade com base apenas na fé, aos argumentossem recorrer
complicados dos filósofos. E isso por uma razão: a credulidade

ll3) é acessivel a todos;(credulitas, cf. ep.CXIX 1; pg. 6, 1.
a razão apenas a uns poucos privilegiados.
apresentar-se para todos.

primeiro AgostinhoEm lugar, interpela Consêncio,
procurando extrair da carta deste elementos para a resposta ao
problema concernente à fé e

palavras"4,"segundo própriastuas hánãoque por que
desconsiderar a razão, pois a própria solicitação a discutir e
esclarecer problemas referentes à Trindade, isto é, fatoo

3 a edição de Schmaus,

(ed. Schmaus,ep.
12, 11. 4-5).pg.

13

1

Citaremos as Cartas CXIX e CXX segundo 
indicando também a página e a linha desta edição. 
4 "... secundum haec verba tua", ep. CXX i 2.

de Agostinho, na ed. dos Maurinos,

sua operação sobre a razão, a serviço da razão.

começa lembrandoà razão. Assim,

Ora, a verdade deve

ser estudada,
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mesmo de pedir explicações (quaerere rationem) a Agostinho, e
não contentar-se pois com a autoridade dos santos, atesta que
Consêncio não quer abrir mão do uso da razão.
que tem fé, quer também enxergar na luz da razão.

mas isto já supõe então que fé e razão compartilhamOra,
conteúdos, " de modo que aquelas coisas que já admites com a

f»5firmeza da fé, também vejas à luz da razão. (contrariamente,
pois, à idéia de uma distinção de terrenos).

Agora, além de considerar o que o próprio Consêncio havia
dito, razãoAgostinho dá mais um passo: é preciso que fé e
sejam compatíveis. É preciso! Por quê?

"Pois de modo algum Deus odiaria em nós aquilo
criou melhores do outros seres

se não tivéssemos

Tem de haver então perfeita harmonia entre ambas. Dizem
respeito conteúdos: aquilo mesmo crêaos mesmos em que se

5 n etiam rationisut ea,

ib.
hoc nobis inut Deus nos

14

(pg. 13, 11. 5-6) 
in

almas racionais"6

quae fidei firmitate iam tenes, 

luce conspicias. ” id.
6 "Absit

de tal forma a não aceitarmos ou procurarmos razão,
pois não poderíamos sequer crer,

dotados de alma. De modo algum, repito, devemos crer
em que nos

Antes, aquilo em

namque, ut hoc in nobis Deus oderit, in quo 

reliquis animantibus excellentiores creavit. Absit, inquam, ut 

ideo credamus, ne rationem accipiamus sive quaeramus; cum etiam 

credere non possemus, nisi rationales animas haberemus." id. i 
3 (pg. 13, 11. 7-10)

que os
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inteligir7, "à luz da razão". Ever
Deus há de querer que a razão investigue conteúdos da fé,os

que distingue os homens dos outros

animais.
animais? Porque há tambémPor outros seres

dotados de alma (anima: por isso chamam-se animais), cuja alma
entretanto não é racional. (isto é,Ora,

anima que também pode chamar-se animus,uma

anjos, naturezas puramente espirituais) é um privilégio humano,
É pelahomens semelhantes

alma racional que o homem é mais do que vestigio do Criador,

ele é imago dei.

de acompanhar vice-versa.razão Uma não pode excluira e a
homens exprimem sua humanidade.

Tem de haver um acordo, e um acordo superior.
Há, pois, uma coincidência de terrenos para a fé e para a
É precisorazão. examinar melhor identidade deestaagora

terrenos.
Além de poderem referir-se conteúdos, fé e

razão devem fazê-lo. Não é porque uma já apreende algo a seu
modo, que a outra não precise também voltar-se para aquilo. Não

7 Tomamos a liberdade de embora não
dicionáriosconste danos em

e nos

15

'inteligência’ 
textos que estamos examinando.

pois é justamente a razão o

usar o verbo

com osem comum

outra justamente ali onde os

Se essa é portanto uma diferença decisiva, então a fé tem

ter. a alma racional

também se quer entender,

torna os a Deus.

’inteligir', 
que consultamos, em virtude 

proximidade evidente do verbo latino intellego com as palavras 
'intelecto', 'inteligência' e 'inteligível', recorrentes

que outros

aos mesmos

justamente o que
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é porque Consêncio já crê
examinar a mesma Trindade à luz da razão. Uma não equivale à
outra, ambas têm ose
mesmo campo de interesses, ambas devem debruçar-se sobre ele.

É possivel então dizer que racional nãoa apenas
é compatívelcoincidente tambémrazão,porque e mascom a

porque ambas devem estender-se sobre os mesmos domínios, devem
compartilhar os conteúdos.

Até aqui, féentretanto, razão meramentee parecem
coincidir, encontrar-se cada proposiçãocadaponto,em em
filosófica, realizando compatíveis,operaçõescomo que mas
virtualmente paralelas.

Agora, prosseguindo a leitura da epistula CXX encontramos
mais do que paralelismo.

"Que, portanto — em certas coisas pertinentes à
doutrina saudável [da salvação], quais ainda nãoas
conseguimos perceber pela razão, diaummas
conseguiremos fé preceda a razão, fé pela qual oa

coração é purificado para que capte e suporte a luz da
grande razão, também isto concerne sim à razão. E por
isso foi dito raci onalmen te pelo profeta: Se não

\x 8crerdes, não entendereis [Is 7, 9]. (grifos nossos).

8 "Ut in quibusdam rebus ad doctrinam salutaremergo

pertinentibus, ratione nondum percipere valemus, sedquas

aliquando fidesvalebimus, praecedat rationem, qua cor

mundetur,

16

e portanto uma não substitui a outra:

na Trindade, que estará isento de

ut magnae rationis capiat et perferat lucem, et hoc

fé é
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"Que (...) a fé preceda a razão (...) concerne à razão".

Isto parece constituir um circulo vicioso, isto é, que a
precedência da fé seja racional circulofatoum parece um

vimos sentença desemboca numa citaçãoOra, esta doque
profeta Isaias, saber 7, 9. deIs Um outro textoa em
Agostinho, Trinitate, livroDe que Agostinho jáno em se

ocupava quando trocou estas cartas com Consêncio (cf. CXX iep.

1, Praefatio de Schmaus, D, importantetraze o pg. uma
apresentação desta convergência, justamente em torno da mesma
frase do livro de Isaias, segundo a versão Septuaginta: "Se não
crerdes, não entendereis".

De trin. XV ii 2-3:

Senhor, encontrá-lo invocai-o,o e para e

quando aproximar-se de vós, que o ímpio abandone seus caminhos,

injusto abandone 6-7)(Is.pensamentos LVque o seus

Portanto, se o procurado pode ser encontrado, por que foi dito:
face"? encontrado devePorventura,sempre a sua o

também procurado? Com efeito, assim devem buscarser asse

uti que rationis ideo rationabili ter dictumest. Et est per

non intellegetis." ib. (PP-id.
pg.

17

vicioso. Para que esta circularidade não seja viciosa é preciso
I 

compreender que ela significa uma convergência.

"Procurai

"Procurai

prophetam: Nisi credideritis, 
13, 1. 10 - pg. 15, 1.1).
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coisas incompreensíveis, de julgue nadamodo ternãoque
encontrado éaquele puder descobrir quantoque o
incompreensível assimPortanto,o procurava. por queque
procura, se compreende ser incompreensível o que procura, senão
porque não deve parar enquanto progredir na mesma inquisição de
coisas incompreensíveis, [senão porque] cadatorna-see vez
melhor quem procura um bem tão grande, que tanto é procurado

ser encontrado, quanto é encontrado para ser procurado?para
Pois é procurado mais docemente, éencontradopara ser e
encontrado para ser procurado mais avidamente. Desse modo pode-
se assimilar o que se diz no Eclesiástico ter dito a sabedoria:

"os que me comem terão ainda fome, os que me bebem terão ainda

sede (Eclo. 29) ”. efeito,XXIV Comem, bebemcom porquee
encontram; sede, ainda procuram. A fé

o intelecto encontra: por isso diz o profeta "Se nãoprocura,

crerdes, entendereis [intelligetis]não 9) .(Is. VII E

novamente o intelecto procura ainda o que encontra: pois "Deus

olha do alto para os filhos dos homens”, conforme se canta no
Salmo sagrado, "para ver se há alguém que entenda [intelligens]

ou busque Deus (SI. XIII 2, Sl. L 3)”. Para isso,
deve entender: para que busque Deus.”

Entender (inteligir) e crer estão ambos comprometidos com

sim de isto é,mas para

18

pois, o homem

uma finalidade. Não trata-se meramente de entender e/ou crer,

mas porque têm fome e

entender e/ou crer para algum fim,
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buscar ainda mais, para entender melhor, para que o conteúdo da
fé seja perquirido ainda mais profundamente.

conteúdo daimponho-me
à Trindade, compreendofé.

incompreensível. 0com a razão que o conteúdo é inapreensivel,
repõe a importância doespirito que tem fé, agora advertido,

E é preciso procurarque se compreendeu como incompreensível.
mais. Pela fé; até que o intelecto encontre, mesmo que encontre
sua incapacidade temporária.

que vai ai sugerido é fato mais dodeOra, o
uma

exige novamente a fé, e assim por diante. Isto não é, portanto,
vazio.circularidade espirito girasse novã,uma como se o

contrário, impulso constantementeháParece, ao que um
razão incidem sobrereiterado, pelo qual a fé e a

A fé incide sobre osconteúdos, ainda que de modo diferente.
esta progrida,inteligência,conteúdos da fazendo quecom

experimente um refinamento da compreensão, quer porque sabe ser
incompleta, quer porque mesmo incompleta depura seu conteúdo.

féaqui racionalidade daImporta-nos apresentar a
sejaprofessada pelo espirito religioso, de tal sorte que

esclarecido quanto arazão,
modonecessidade de humana seja de algumrazãoque a

ultrapassada.
assim, darSendo mais nestetentemos agora passoum

um

19

esforço de caracterizar a

o que é entendido, o que é inteligido,

Uma vez que a fé concerne a Deus,

os mesmos

a tarefa de entender o

condição é crer. Mas,

Ao crer,

compromisso da fé com a

que uma

tanto o

racionalidade da fé. A idéia de

compatibilidade. Para entender, com o intuito de entender,



Capítulo I: Fé e razão

progresso mediante a convergência entre fé e razão ainda pode
à outra.sugerir relaçãoexterioridade decerta uma em

Parecem distintas,mas são exteriores.sucedem-se,Revezam-se,
espirito humano voltar-sequer dizer, atividades,

seja emou para expressões dela, seja no mundo,para a verdade,
assentimento,proposições razãosobre fé dámundo. A ao

fé,caracterização daTalvez, entretanto, outra euma
também da razão, indique-nos uma imbricação mais profunda, uma
intimidade maior do que a da mera convergência.

Fé e razão estão como que em dependência reciproca, uma
distintos.depende da outra,

Esta relativa reciprocidade faz com que sejam complementares as
que peçam a razão da fé efieis e mfieis,respostas a todos,

15) . E ao responder a todos,da esperança cristãs lPd 3,(cf.
mantidostodos precisamdeve-se ter mente ouserem que

trazidos para o mesmo caminho.
O fiel e o infiel perguntam igualmente pelas razões da fé

àconduzidoscristãs.da ambos devemOra,esperança sere
verdadeira via,

existênciaprimeiro é assinalarambos,Em e ao passo a
natureza de um único caminho oferecido, através do qual,

a fé fortifica-se, sem estagnar; b)qual, a) avança, ao passo

que nele a razão encontra por que e como progredir além de seus
limites próprios.

caminho da inteligência. Cabe àqueleA fé persevera no
inteligir. Este é oque tem fé continuar aspirando a entender,

20

ou no

elaborando respectivamente sua fé e sua razão.

entende, e assim por diante.

modos de o

ve z que uma ainda que de modos
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papel da fé, que deve ser estendido e outros
têm o mesmo dever, a partir de situações diferentes: seguir o
caminho da fé, que é o da purificação da razão. fiéis jáOs

caminho,estão mf íeisno e os
conduzidos ao caminho, ainda que já tenham, em certa medida,

Trindade.
A racionalidade da fé está, pois, no papel de orientação

e impulso que exerce sobre quem intelige é a razão,a razão:
não a fé; esta indica um caminho a seguir, e impulsiona.

"A única autoridade é aquela que move os estultos a
à sabedoria. Enquanto nãoque apressem-se rumo

podemos inteligir coisas éas puras, mesmo
deplorável [miserum] enganados pelasermos
autoridade; porém é maiscertamente deplorável
[miserius] não movermo-nos." de utilitate credendi

0 que é esta correção? Nos termos da epistula CXX i 3,

deve conduzir à plena inteligência. Isso implica, antes de mais

festinent. Quamdi u non

21

iniciado a purificação da sua inteligência do que são Deus e a

(nondum) vê, mas "um dia" (aliquando) verá. Há um progresso que

xvi 34.9

citada acima, cabe à fé purificar o coração, porque "ainda não"

devem perseverar;

ao infiéis. Uns

devem ser

9"Sola est auctoritas, quae commovet stultos ut ad sapientiam 
intelligere sincera non possumus, 

auctoritate quidem decipi miserum est: sed certe miserius non 
moveri. "
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nada,
respectivas incompletudes.

elas ocorrerá precisamente porqueA imbricação entre a
atividade da fé concerne exclusivamente à razão. Ela não exclui

Aa razão,
cabe àaspiração do fiel é a contemplação, ou deve ser; ora,

contemplar. 0 papel da fé será purificar arazão,
imagens daperegrina, demanchada, carregadarazão

materialidade e da temporalidade, razão,
seja enfim capaz desta visão especial que é a contemplação.

beatifica,visão ainda mundo dedaAntes suano
conteúdos cujaperegrinação, racional deparaalmaa com

inteligibilidade não lhe é imediata. Tal é o caso dos milagres.
razões daquilo que éde conhecerantesEntretanto, asmesmo

saiba,é preciso racionalobjeto de maravilha, almaque a
pressuponha, que trata-se de algo racional: Deus nada criou que
possa ser alheio à razão, ainda que pareça bizarro.

Se não é possivel apreender a razão de alguma coisa, a fé

assinala que a razão humana,
Face aos milagres, não cabe ao homem deter-se no aspecto

sim tomá-los como advertênciaextraordinário,maravilhoso, mas
decifrável.é imediatamentesignificado que Anãoumpara

dificuldade deve ser um sinal do ocultamento das razões, e não
da inexistência delas.

0 fato de não apreender não pode implicar a suspeita de

seja assim, que exista algonão é possivelà razão, quemas

22

e só a ela,

antes deve ser entendida como um socorro à razão.

que a fé salienta para si mesma e para a razão as suas

finita, é que ainda não é capaz.

irracionalidade no mundo. Antes, o que se vê pode parecer fugir

para que ela mesma,
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irracional. Dada a estranheza de certas coisas, e o pressuposto
trata-se de saber que a razão precisa de auxilio pararacional,

renunciando à inteligência. Tudo é,não deter-se na estranheza,
ponto de vistado ponto de vista divino, inteligível; doe

deve vir a ser.humano,
em proporcionar àeste consistefé tem um papel,Se a

inteligênciafirmeza alcançarderazão aa esperançaa e
racionalidade.daquilo foge àaparentemente Mas quemque

prepara o espirito para tanto.
Além do campo da maravilha, há aquele campo onde ocorrem

de fato falsidade, razões falsas; ali não éenganos,
assim como a linguagem

não é condenável em função do discurso falso, mas apenas este,
igualmente as falsas razões não podem

apreciação da tal. Quandorazão enquantocomprometer nossa
divina, em particularinterrogardetrata-se natureza aa

trinitária de há ocasião muitosnatureza Deus, erros,para
distorções, opiniões falsas: mas isto não descredencia a razão,
como se apenas à fé tais conteúdos fossem acessíveis. éAntes,
ainda a razão que os investiga, e parcialmente intelige, guiada
pela fé.

dizSobre certa interpretação (ratio) falsa da Trindade,
Agostinho:

evitada não

23

o seu uso;

porque é uma razão, mas porque é uma razão falsa.

a razão

". . . dizemos que deve ser detestada e

e como discurso falso,

a fé apenasatingirá a inteligência das coisas será a razão;

Assim, se fosse uma razão verdadeira, absolutamente

que está sob suspeição, mas
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assim como não deves evitar
discursotodo há também discurso falso,porque

igualmente não deves evitar toda hárazão porque
10também uma razão falsa". ep. CXX i 6.

Consêncio havia elogio da simplicidade,invocado o a
condenação da sabedoria, base 1, 17-31.ICor Paracom em
Agostinho, contudo, da Primeira epístolatermosos aos
Corintios não são uma condenação da sabedoria, pois o Cristo é
sim Força e Sabedoria de Deus. A sabedoria condenada é a falsa
sabedoria dos que são chamados (appellatí11) filósofos.

Ao invés de contrapor-se à razão, a fé a socorre para que
seus conteúdos não convertam-se em idolatria,
a razão não tome o que lhe é dado pela experiência corporal,
pelas imagens habituais do mundo visível, como autêntica imagem
daquilo que busca.

posto que de máxima grandeza beleza, delimitadase em seus
lugares por extensões próprias unidas sientree em seus

1Q n ideo, quia ratio est, sed quia falsa ratio est,non

cavenda et detestanda dicenda est. Si autem ratio esset,vera

utique errasset. Quapropter sicut ideo debesnon omnemnon
vi tare sermonem, quia est et sermo falsus, ita non debes omnem
vi tare rationem, quia est et falsa ratio.” ep. 6, (pg.icxx

id. ib. linha 19.
24

18, 11. 4-8)
ii

"três massas vivas,A Trindade não pode ser reduzida a

não erraria. Por isso,

isto é, para que
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algumanem a
outra forma de interpretação material.

Ora,

Umas e outras têmbizarras, e a acusações de irracionalidade.
repelidas, racionalidade do dogma.de defesa Adaemser

interpretada ingenuamente, segundoTrindade asser
imagens corporais a que o homem está habituado,

por acreditarem que suas razões particulares e finitassoberba,
verdadeiro caminho. féprescindem do Ora, aosa assegura

caminho para a purificação da razão, em direção àhumildes o
inteligência da sabedoria.

afinal, Trindade? Em primeiro lugar, alguma0 que é, a
coisa afastada das imagens costumeiras. Interessa-nos sublinhar

invisível ii 19, 1. 4),Trindade é 7;(ep. CXX pg.que a
qualificação que vale sobretudo por seu caráter negativo: ela
não pertence à esfera do que é visivel.

As dificuldades com a interpretação da Trindade atestam a
incapacidade da razão peregrina, temporal. Mas exatamente por

ela é capaz da amadurecer,
é à fé quede purificar-se,

12 maximasviventes lictmoles ettres

19,
25

"quasi tres quasdam 
pulcherrimas usorum tamen locorum spatiis propriis terminatas 
et sibimet in suis locis contígua proprinquitate cohaerentes". 
ep. CXX ii 7 (pg. 19, 11. 4-8)

ou oradores são criticados não por valorizarem a razão, mas por

Agostinho e Consêncio, é sobremaneira propenso a interpretações

nem deve ser
taxada de estultícia (cf. ICor 1, 18-25). Os chamados filósofos

nem deve

ser peregrina, por estar no tempo,

lugares próprios por proximidade contigua"12,

e aproximar-se da sabedoria. Não

a Trindade divina, assunto da correspondência entre



Capítulo I: Fé e razão

"pois a fé tem

e com os quais vê, com toda certeza,o que ainda não vê, que

CXX ii 8.ainda não vê aquilo em que crê.

Agostinho conduz sua carta à dicotomia entre os visibilia

aose
févisiveis, fé ambas, razão, sãosabendo emas a que

há umindica à razão a significação dos visiveis:temporais
ésignificado ainda invisivel daquilo já é visivel, eque

isto é, dele ter inteligência.preciso procurar vê-lo,
desejados destaApreciemos resultadoscorretamente os

Parece que trata-se para Agostinho de mostrar que a fécarta.
podeanuncia visão ela nãoe prepara uma que mesma

cabe discutir o que sejam visibilia eproporcionar. Para tanto,

invisibilia. racionalidade fé defatodaA suarepousa no

invisivelprecedência sobre anunciar primazia dorazãoa a
que consiste numa preparação da

ao invés de substitui-la, garantia da suarazão:
elevação a uma condição de plenitude.

primazia docompreenderdeTrata-se então como a
invisivel é interpretada por Agostinho: em primeiro lugar, como
primazia do eterno sobre o temporal.

aquiracionalidadeda fé faz-seapresentação daA

emboraface a face,

13 namque fides oculos"Habet suos,

videt,quod nondum etver um esse,

11. 8-10).
26

quibus quodam modo videt 

quibus certissime videt, 

id. 8 (pg. 20,nondum se videre, quod credit.”

vem a

”13. ep.

ser a

mediante o fato de que a visão beatifica,

os invisibilia. A fé e a razão finita têm acesso apenas

sobre o visivel, de tal forma,

olhos próprios, com os quais de algum modo vê que é verdadeiro
cabe ver, senão em um sentido muito particular:
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anunciada e preparada pela fé, é dada fundamentalmente à alma
racional. A razão verá, depois de purificada pela fé,
sempre a razão. A fé anuncia uma promessa, indica um horizonte

introduzido pela fé, ou melhor,
visivel e que é invisivel; caberá a ela investigar além doo
visivel , procurar aquilo que ela ainda não pode ver, mas já é
anunciado pela fé.

afinal, é diferença entreMas visivelo que a o e o
invisivel?

Talvez sej aaqui pertinente reformular dicotomiaa
visivel/invisivel segundo um critério temporal, critério que já
podia entrevisto, invisivel é verdadeser uma vez que o na
aquilo que ainda não pode visto pela já érazão,ser mas
anunciado pela fé.

Agostinho mais diferençaOra, explorar estaparece
temporal entre o visivel o invisivel:e
exatamente de sua temporalidade, isto é, de que ela é incapaz
de ver, porque está envolvida com aquilo que pertence ao regime
do tempo, mas também porque esta incapacidade pode dar lugar,
no futuro, a uma visão beatifica.

"Por isso, a

pela qual advertidos, luzindoexternamente

internamento verdade, divisamos falsasa serem

estas coisas

27

antecedesse a fé que nos conduz em

não ser que à razão argumentativa

esta dicotomia entre o que é

a fé adverte a razão

a que a razão deve aspirar. Caberá a razão explorar este dado

mas é
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piedade, não seria em vão que ouviríamos as coisas

Isto significa que eliminafé não a
importância própria elada razão; antes, assegura que

Quando deafasta-se de manchadasconcepçõespersevere.
temporalidade e corporeidade acerca da Trindade divina, a alma
racional sabe são falsas razãoconcepçõesque porque a

verdade além dos erros, apostar que há sim uma inteligibilidade
assegura que

detenha ao encontrar o que é falso.
Por isso, a fé deve estar associada à esperança, isto é,

ela é também temporal, prospectiva: "pois a fé piedosa não quer
sem esperança nem sem amor. Assim, fiel deve crer no queser o

ainda não vê, de tal modo (id.ame

A verdadeira fé sabe-se também temporal, sabe que projeta
uma visão, vez alcançada, a dispensará. 0 importanteque uma

14 ob nisi forinsecusrem qua

admoniti ipsi veritate lucente haec falsa esse

perspicimus, fides in corde antecessisset,nostro nosquae

indueret pietate, nonne incassum, audiremus?"

1. 2719,
Sic

debet videt,credere, quod nondum ut

visionem et speret et amet” cf. também Sermo CLVII, sobre Rm
viii 24-25, ”spes autem quae videtur, non est spes."

28

ep. CXX ii 8 (pg.
15

rationem disputationis, 

intrinsecus

"Quam

que são verdadeiras?”14

esse non vult.

a visão."15

aqui é a introdução da temporalidade como questão, tanto para a

iluminada, bem ei^tendido - o denuncia, e o que a faz procurar a

20, 1. 2) .

livre de equívocos é a

ib.; pg. 21, 1.2-4).

pg.
"nam pia fides sine spe et sine caritate 

igítur homo fidelis

quae vera sunt,

a razão não sefé. A fé

a antecedência da

que espere e
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fé quanto para a razão. Fiéis e infiéis pedem razão da fé e da

e ensina a razão a buscar e esperar.

29

esperança? A razão é que ainda não é possivel ver: a fé espera,
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temporalia ad aeterna

invisibiliaEsta primeira dicotomia, visibiliaentre e

ainda suficientementedeclara necessidadenão e aa
possibilidade de um progresso,

precisoindica édivisão, deslocamento. Masapenas uma um
divisãoesta afastamento, distânciapensar a sercomo

percorrida. A razão deve ser conduzida a novos conteúdos, aos
quais ainda não tem acesso, porque está ainda sobrecarregada de
imagens presas aos ao tempo. Ela precisacorpos,
ainda ser purificada.

deve oposiçãoIsto traduzido, portanto,ser como uma
entre temporalia Primeiro, qualifica maisaeterna.e porque
precisamente diferença visiveis invisíveis.entre Nãoa e

é claro, de uma diferença da ordem do sensivel.trata-se, As
coisas visiveis subordinadassão aquelas tempo, e asao

um dominio metafisicamente distinto e
superior. Em segundo lugar, a nova dicotomia permite introduzir

temporalidade como dimensão relevante do problema, de tala
modo,

0 primeiro aspecto, isto é,

como dicotomia de ordem metafísica, ainda que diga respeito ao
conteúdo daquilo que é ou deve ser visto,
conhecimento, não pode mascarar o fato de a dicotomia concernir
primordialmente à condição almada racional, condição que

30

difere (e progride) segundo a sua capacidade de "ver".

ao espaço e

invisíveis pertencem a

que o papel da fé pode ser melhor compreendido.
/

a compreensão da dicotomia

ou ao conteúdo do

e de um caminho. A principio,
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Passar pois do temporal ao eterno concerne à purificação

de nutrir-se carnais,
nutrir-se de alimentos espirituais.

Visiveis-temporais invisiveis-eternos conteúdossãoe
quais alma racional volta-se função depara os a suaem

capacidade, mais precisamente, purificação.de sua
Inicialmente, a razão pode apreender conteúdos compatíveis com
sua condição temporal, deve orientá-los àquela visãoe que

Éalmeja vida eterna. alma racional pois conhecena a que
temporalmente seus conteúdos:

tais conhecimentos matemáticos, ainda assim estãocomo os
submetidos ao tempo, como conhecimentos da razão finita.

A oposição visibilia/invisibilia já indicara que a fé tem
o papel de concitar a razão a procurar além do visivel; agora,

temporal/eterno,oposição salientaralém de carátera o
metafísico da dicotomia, apresenta a natureza prospectiva da
alma racional: ela está no tempo, lida com o que pertence ao
tempo, porém com vistas ao eterno. 0 tempo deve ser tomado como

meio aquilopelo qual épertence outra ordemo que a
considerado também como meta de um processo de ascese.

fé, impulsionaA portanto, não apenas para a
indicando o horizonte invisível do visivel,transformação, mas

alma racional pode lidar com aqueles
conteúdos que ainda não tem condições integrais de inteligir.

31

sendo assim, mesmo que pertençam
a niveis mais elevados, destacados da experiência contingente,

é também o modo como a

com alimentos temporais,
da alma, à transformação de sua capacidade. Inicialmente capaz

ela aspira a
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A razão,
visível, o temporal como temporal. A fé vem lhe proporcionar a
esperança segundo visível designa invisível,quala oo o
temporal conduz é negada, mas parcialeterno. A razãoao e
provisoriamente, como razão decaída, manchada. A fé representa
a consciência da temporalidade, socorro para a restauração
de sua integralidade.

Vimos que a fé deve conduzir (ou manter) o infiel (ou o
fiel) verdadeiro caminho. Também jáapontamos,ao na
Introdução, elemento dominante fundo dadeque um no pano
filosofia agostiniana é situação do homem após pecadoa o
original, viciada.
Isto pode aqui traduzir-se como que
racional não pode,

(cf. Rm i 19-
20), em princípio dado a todos os homens, foi obstada seja pela
mancha originária da condição humana, seja pela sua permanência

forma da soberba daqueles que se crêem capazes de, por sina
adquirirem a sabedoria (cf. Rm i 21-ss).mesmos,

Ao conduzir o infiel ao verdadeiro caminho,
fiel nele, a fé é apenas início, é a semente cujo tempo tem que
ser pacientemente respeitado,
fruto da inteligência.

A importância da dimensão temporal para a elucidação do
papel da fé, por força
da imersão da regimerazão temporal, de sorteno que a
dicotomia visível invisível reéxaminadaentre podee ser

32

e o

com o

ou manter o

abandonada a si mesma,

razão possa colher o

de Deus. A consecução de um itinerário 'natural’

que a natureza humana foi atingida,

até que a

conhece o visível como

a consciência de

em primeiro lugar, mas não unicamente,

a alma
espontaneamente, ascender às coisas eternas
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segundo a oposição entre o temporal e o eterno, é destacada por
Agostinho no Sermão XLIII.

"O inicio da vida boa, à qual deve-se também a vida

é fé retaeterna, Ora,

ainda não vês, fé cuja recompensa é ver aquilo em

que crês. Sendo assim, não desprezemos o tempo da

fé, tempo da fimaté nãosemente,como o oe

desprezemos, mas perseveremos, até que colhamos o

0 que Agostinho apresenta no sermão é a temporalização da
relação entre fé razão:e o o
invisivel é também um deslocamento no tempo, segundo o tempo. A

Éfé relaciona-se com a razão segundo uma orientação temporal.
preciso incapacidadeter conta da razãoem a para
espontaneamente entender aquilo que aspira. assinala a

como de um processo ao longo do
qual este terá efeito: impulsoela é inicio,socorro o o
seminal.

a necessidade de
restauração da natureza, restauração sem a qual a razão, em seu
exercicio espontâneo, alcança sabedoria.não Pora ora,

16 uita etiam aeterna debetur,cui recta
autem fidesEst cuius

fidei cr edis.estmerces

defieiamus,

”Initium bonae uitae, 

fides est. uides, 

igitur fidei

credere quod nondum 

uidere quod credis. Tempore

tamquam tempore sementis non deficiamus, et usque in finem non 

sed perseueremus, donec quod seminauimus metamus."
33

necessidade tanto de socorro,

Teremos de considerar, em outro momento,

a fé reta. é crer no que

que tivermos semeado.” (Sermão XLIII l)16

deslocamento do visivel para

A fé
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restringimo-nos a sublinhar que a fé atua sobre a temporalidade

fé é também temporal, são temporaisassimA como os
diferentes credibilia. Com efeito, tratando especificamente dos

vários credibilia, Agostinho os diferencia conforme um critério

onde o tempo desempenha um papel importante. Assim, na Quaestio

credibilibus17,de distingue três gêneros. Aqueles que serão

sempre objeto de fé, feitos daos
história humana, testemunho

ao passado. Em segundo lugar, há aquelas
coisas são inteligidas [mox ut] elas dá-seque a
assentimento: conhecimentos
[rationes humanae] matemáticos. Finalmente, aqueles credibilia

que concernem propriamente à fé cristã: aquelas coisas que são
agora objeto de fé, serem contempladas pelapara

razão, pela inteligência.
a fé é portanto temporal porque seu alcance consisteOra,

trans formação da ela admite conteúdosrazão:na a serem

inteligidos, compreendidos pela razão.
daA preparação intelecçãorazão coisasdaspara a

eternas é atividade da fé porque ela dispõe para a razão, como
digno de crédito,
significa mais do pôr à disposição: féque a opera uma
transformação da razão porquanto cria para esta a exigência de

de verdade além dela Aomover-se, procurar a para mesma.

17 De diuersibus quaestionibus 83, quaestio XJiVIII.
34

e nunca serão inteligidos:

aquilo que virá a ser contemplado. Mas isso

pertence ao tempo e

da razão, ciente também de sua própria temporalidade.

tudo cuj oa identidade dos pais,

servem de exemplo os

assim que

no futuro

neste caso,
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admitir os credibilia como conteúdos a serem inteligidos, exige
da razão que esta purifique-se daquilo que a impede de divisar

há paradoxo, imateriais,estranheza: fora donaturezasas

a trindade una, ou a encarnação de Deus.

a fé e os credibilia como temporais é
tempo é decifrado deste modo como tempo

eternidade, voltado isso,ela. Porpara a e
também razão descobrir-se temporal, compreender oa
papel da fé dinamização para delaestana passagem mesma,
razão, ao eterno.

Sendo assim, racionalidade fé equivaleda àa
possibilidade de conferir significação eterna ao temporal. Isto
é, vocacionada para presa à condiçãomas
temporal, carece de um socorro temporal intrinsecamente voltado
para o eterno; não se trata de uma versão menor da intelecção:

um impulsodeantes, da condição dorazãopara arrancar a
pecado.

Duas inteligências para a razão

Preocupado em assegurar a diálogo com aqueles que querem
entender para então Agostinho desenvolve a racionalidadecrer,
da fé neste Sermão XLIII. 0 Sermão mobiliza basicamente dois

combinando Velhotextos, Testamento:
fórmula de Is vii 9, e a seguinte passagem da Segunda Epistola

35

Caracterizar, pois,

a razão,

importante porque o

de São Pedro (2Pd 1, 17-19):

alcance da sensibilidade, o principio transcendente dos seres,

o eterno,

e Novo

destinado para

a já mencionada

racionalidade e verdade ali onde, a principio e aparentemente,

tem de
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é Filho amado,o meu em quem me
a ouvimos quando lhe [a

Cristo] foi dirigida do céu, ao estarmos com ele no
firmemaismonte santo. Temos, também, apor

palavra dos profetas ... (texto da Bíblia deff

Jerusalém).

Esta passagem da Segunda epístola de São Pedro é ocasião
para Agostinho tratar da relação féentre razão porquee
concerne à importância da palavra profética para a interlocução
com o infiel. 0 profeta deve ser o juiz na controvérsia sobre a
primazia entre crer e inteligir.

AgostinhoNote-se abre da fé,mão daque nem nem
possibilidade de comunicação com o infiel.

Interessa-nos Sermão fato de convergêncianesse o a
dupla significaçãosobre "inteligir":deoperar uma umem

sentido, trata-se de entender, compreender palavras humanas; de
de ver coisas divinas. Assim, Agostinho parece dissolveroutro,

contenda sobre a primazia entre entender: tem razãoa
aquele que deseja primeiro para depoisentender, crer, mas

esta exigência está dirigida a palavras temporais,
finitas, as de Agostinho; quanto às palavras de Deus, écomo
preciso primeiro crer, para depois entender.

0 papel da fé está em conduzir a razão da inteligência do
que é dado no tempo à inteligência das coisas eternas. Esta é a
transição explicada no Sermão XLIII:

18

36

"'Este
nós18

crer e

a razão quer inteligir,

"Pedro, Tiago e seu irmão João", Mt 17,1; cf. s. XLIII 5.

comprazo’. Esta voz,

apenas se
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quem a capacita para isto é a fé,
razão piedosa, purificada pela fé, a razão que almeja inteligir
não apenas o temporal mas também o eterno.

Embora essa distinção só venha a ser explicitada, nestes
últimatermos, frase do sermãona para crer, a

„19minha palavra; crê, entender, palavra de Deuspara na
dizerpodemos é desenvolvido sobresermão estaque o

diferenciação, porque é com base nela que Agostinho explica o
sentido de 2Pd 1, 19: "Temos mais firme palavrapor a

(tradução adaptada da BJ).
De fato, trata-se de explicar por que Pedro afirmou que a

palavra profética é mais firme (mais certa)

A palavra dos profetas, humana, pode suscitarnão as
suspeitas de magicas artes, poder-se-iam levantarserem que
contra os feitos de Jesus e contra a palavra divina proferida

ouvida das nuvens.
fiéis; o discurso profético (cf. XLIIIs.

redunda voltar jáIsso cisão haviamosem a uma que
descartado, segundo a qual féa e a

19 credas, uerbum meum; ut intellegas,ut crede,

37

"Entende,

"Intellege,

profética"

"Vox de caelo,

convence os infiéis

uerbum dei." A tradução é imprecisa, porque não conseguimos 
preservar em português o cruzamento entre crer e entender - em 
latim, os dois verbos comportam objeto direto.
20 "Vox de caelo, qua fideles admoneantur; propheticus sermo, 
quo infideies conuincanturcitamos segundo o texto do Corpus 
Christianorum Scriptorum Latinorum.

5, 11. 105-106) .20

do céu,

como ponto alto da escala, a

razão aplicar-se-iam a

do que a voz de

A voz que vinha do céu atinge os

Deus (2Pd 1, 17-18).
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domínios diferentes? Voltamos agora a dizer que a razão ocupa-
A convergência

mantém-se. Trata-se antes de ponderar o papel da fé no curso da
operação da razão.

duas inteligências não resulta em
separar os domínios da fé e da razão: significa sim assinalar a

de tal sorte que ela alcance, a partir da inteligência do que é
inteligência das coisastemporal, invisíveis deeternasa e
guia da razão neste seu progresso éDeus. Ora, o

adverte a razão para a temporalidade em que está imersa, seja
como expressão de sua finitude, seja como meio de consecução de
seu aperfeiçoamento.

Assim, invés de estabelecer dicotomiaao uma
primordialmente entre conteúdos féda da razão,os e a

razão à inteligência da palavra divina, razão que agora já pode
inteligir ao menos a palavra humana.

diferençaA inteligênciaentre razão e merece ser
examinada. está presente,razãoA sempre mas nem sempre
intelige; ora, é preciso que ela queira inteligir, que queira
inteligir algo além das imagens temporais.

nNolite esse sicut

"Não sej as cavalocomo o ou o
jumento, têm inteligência"não (adaptado daque
BJ). SI 32 (31), 9.

38

intellectus."

A distinção entre as

a fé conduzirá a

necessidade de um deslocamento, de uma transformação da razão,

equus et mulus, quibus non est

a fé. A fé

distinção entre as inteligências indica que

se de algumas coisas e a fé de outras? Não.
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A diferença inteligência explicaentre razão comoe
Agostinho compreende a razão e a fé prospectivamente. O homem é
dotado de razão, disto.não pode abrir mão: por sua natureza não
pode ser como as bestas; mas sua razão tem ainda a obrigação de
desenvolver-se, Se não realiza

renuncia esforço da inteligência, entãose ao
equipara-se às bestas. situaçãoCabe homem realizarao sua
privilegiada entre as criaturas.

Qual vem a ser o papel da fé aqui?
Já nas primeiras linhas do Sermão,

’inicio’, ’semente’, Agostinho dissera quecomo como
depende de Deus em dois sentidos: depende de Deus

Criador; corrompinda pelanatureza,como para recuperar sua
pecado, do Salvador. A fé homem nestecarece vem
segundo plano. Dotado de razão, por si mesma vocacionada para

Criador, e aspirar à união à almaele, faltaamar seu com
apóshumana, original,pecado possibilidade deo a

espontaneamente realizar intervençãonatureza. A fé ésua a
salvadora, fim libertá-lode da sobrecarga do pecado,a e
permitir à razão à inteligência das coisas
divinas, a contemplação.

escalaNa dos do espirito humano (almaseres, e
isto é, certa

seleção. Assim, dentre têm alma racional todosos que nem
querem inteligir. fé,a
fazendo com que a alma racional queira entender.

39

socorrer o

realizar-se como inteligência.

o homem

sua natureza,

Inteligir o quê? Aqui entra em cena

o movimento rumo

racional), o progresso significa especialização,

para ser,
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Todos querem ter inteligência, mas nem todos querem crer.
corresponde também’especialização'Ora, esta a umpor que

animais? Todosa especialização entreprogresso, os
apenas os homens têm inteligência; isso

é semelhante homens quererem inteligirtodos algunsa os e
na medida em que crer significa aspirar irapenas a crer? Sim,

além da razão na sua condição pecaminosa, significa aspirar a
inteligência impossível neste mundo submeter-seuma e para

tanto ao caminho certo.
Dito mais precisamente: muitos querem inteligir,

todos o fazem corretamente. Para vir a inteligir o que de fato
importa, uso espontâneo da razão;o o
homem de reformar virrazão,carece socorro para a e a
inteligir as coisas divinas.

aeterna como futura

AgostinhoNo Sermão CLVII, também traduz binómioo
visivel/invisível segundo contraposição coisasentrea que
pertencem ao tempo ou à eternidade:

são vistas são temporais;que as
que não são vistas, eternas

traduçãoEsta dos termos, permite duasentretanto,
interpretações complementares entre si. Em primeiro lugar, o

21 "Quae enim videntur , temporalia sunt; autemquae non
videntur, aeterna."

40

"Pois

CLVII i l.21

mas nem

têm sensibilidade, mas

é preciso mais do que

tal como

as coisas
(2Cor iv 18)." Sermão
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acabamos de citar prorporcionaSermão novaumaque agora

tempo/eternidade, ressonânciabinómiodo cujacompreensão
platónica é evidente; mas é preciso ressalvar que parece haver
aqui istoreformulação, é, Agostinho contrapõe,uma como
continuidade das contraposições anteriores, não apenas o
passageiro ao duradouro: critério temporal permite oporo o
presente ao futuro.

As coisas futuras devem ser interpretadas, bem entendido,
perspectiva escatológica,segundo não meramenteuma e como

eventos (temporais) futuros. que a oposiçãoEntretanto, mesmo
presentes/futuros guarde metafisica jánaturezaa que o
platonismo distinguira entre temporal eterno,o e o a nova
formulação sugere um deslocamento relevante para a compreensão

radicalidadeda que Agostinho só tempo acolhecom a um as
filosofias critica à luz do cristianismo únicae as como
verdadeira filosofia.

Para compreendê-lo, é preciso primeiro retomar o projeto
filosófico agostiniano sua génese, na criticaem ao
maniqueismo. Dizendo que a fé dirige a razão desde

até coisaspresentes futuras, Agostinho enfrenta,as
inicialmente, o maniqueismo, para fazer o elogio da filosofia,
de tal sorte, o maniqueismo resulta anti-filosófico,que
cristianismo como a filosofia verdadeiramente consequente.

do maniqueismo? 0 diagnóstico de Agostinho
permite reunir dois sintomastraços do mal. 0como mesmo

’racionalistas’: dois vicios

41

maniqueistas são 'materialistas* e

e o

Qual o erro

as coisas
a saber,
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anti-filosóficos, duas manifestações de uma única matriz anti-
filosófica.

Por que dar crédito àquilo que não está presente nem aos
sentidos espirito? é levaEsta perguntanem que osao a
maniqueus a depositar confiança apenas naquilo que é dasua
ordem do visivel ou apresenta-se imediatamente à razão finita.
'Materialismo' e
apegar-se ao que é 'presente', fugindo do que é imaterial - do
ponto de vista cosmológico, e do que provém da autoridade - do
ponto de vista epistemológico.

Agostinho, ao contrário, quer mostrar "que também devemos
rr22crer nas coisas que não se vêem . Há coisas dignas de crédito

mesmo não sendo visiveis. Para tanto, não é preciso já começar
com as coisas divinas; trata-se primeiro de mostrar que coisas
invisiveis merecem crédito; e mesmo que não apenas
também conhecemos coisas invisiveis, por exemplo, a própria fé,
ou o pensamento, pelo qual sabemos crer ou não em algo.

Isto é nitido "para as visões interiores dos espiritos"
[interioribus uisibus animorum] (id. ib.).

não deve-se crer no que não vemos com
os olhos corporais, quando o fato de crermos ou não
crermos,

22

42

"etiam illa quae non uidentur credencia esse.” De fide rerum 
inuisibilium I 1.

cremos, mas

"Como, então,

'racionalismo' maniqueista são dois modos de

coisa em que não podemos empregar olhos
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dúvidacorporais, nenhumasem
(id. ib. I 1;

o maniqueu pode responder: não trata-se de apenasPorém,
é preciso que seja dadosAntes,

ou imediatamente,aos olhos, interiormente, espirito. Istoao
é, é preciso coisa seja de algum modo presenteque a
(praesentatum).

0 que está em questão aqui é a idéia de que só é digno de
seja à mente.

Contra isso, fé consiste exatamente em
naquilo ainda é cujanão naquilopresente,crer que crer

intelecção é futura:

"Devemos certamente crer também em algumas coisas
temporais que não vemos, para que também mereçamos
ver as coisas eternas nas quais

242)

Como dissemos, mesmo antes de entrar no tema das coisas
Agostinho defendedivinas, crédito às coisas invisíveis,o

sentidos Aqui,humana.razão seu
Com

que constitui a amizade é o crédito dado
tenha presente olhos espirito danem aos nem ao provauma

23

uel ubicum non

24 n

"Quomodo ergo credendum non 

uidemus,

est quod corporeis oculis non 

uel

vemos?"23

crer no que é dado aos olhos.

sem que se

afirma Agostinho que a

cremos." (id. ib. I

credere, ubi corporeos 

oculos adhibere non possumus, sine ulla dubitatione uideamus?" 

Ideo utique debemus credere nonnulla etiam temporalia quae 

non uidemus, ut aeterna etiam mereamur uidere quae credimus."
43

credere nos

argumento baseia-se na confiança depositada em um amigo.

crédito aquilo que já é presente, seja aos olhos,

efeito, o

ausentes para os e para a
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amizade: amigo oferece-se confiança de quandoao a que,
oportuno, dê provas de sua amizade; exigir provas imediatamente
é contrário à amizade mesma.

A vontade do amigo é um não-presente digno de crédito; e
a amizade mostra que é justamente a impossibilidade de

funda amizade; não despeito, daque a a mas por causa
assentada no crédito.invisibilidade é que a amizade é amizade,

importa para Agostinho0 é assinalar féque que a
consiste fé podeA não nãona promessa, na esperança. e
pretende ser a visão integral almejada pela filosofia: ela é

aquela dimensão da alma racional, assimquandoapenas
agraciada, indicalhe significação imaterialque a e
prospectiva daquilo que pode exercício daver agora, no sua
finitude.

maniqueismo é,0 anti-filosóficoportanto, porque a
filosofia consiste também sentidoapostar que doem o que

É propriamente filosóficouma verdade inicialmente inaparente.
não contentar-se com o que já é presente, e deslocar a verdade
para o que ainda não é presente.

criticaA maniqueismo pôde completa quandoao ser
Agostinho uniu as duas dimensões: a autoridade,

anti-como
filosofia significa caracterizar filosofia como confiançaa e

alma racional rumo àquilo que ainda não lhe é acessivel. Ora,

44

ver o

o imaterial e

procura do que não está imediatamente presente, o necessário da

Platão e A critica ao maniqueismo

razão deve saber buscar além da aparência, dominio da opinião,

as Escrituras.

apresenta-se no mundo visivel não é simplesmente o aparente: a
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empresa propriamenteneste quadro, fundamentaissão para a
filosófica, Sabedoria,busca da apostatanto napara a a

imaterial datranscendente Verdade, quantonatureza ae
confiança na autoridade.

Conclusão

da temporalidade da condição0 reconhecimento, pela fé,
isto é,humana, não apenas

verdade a transcende, verdade que dispõe o
caminho para razão finita chegue é
convergência do esforço filosófico de critica ao materialismo
maniqueista, da critica piedosa ao racionalismo materialista e
do esforço racional em que
(justamente na medida em que pode pretender ver, contrariamente

não0 tempo remete à detempo, sucessãoapenas ao
temporais;fragmentos perspectiva, reconhecernessa a

temporalidade é reconhecer tão-somente que a um momento sucede
signo,outro. 0 tempo, também,remete sobretudo,como e ao

futuro da salvação: indica que o significado daquilo de que se
experiência,tem do vê, crê, esteque se ou em que se

significado está ainda além do presente.
0 materialismo toma o visivel, em prejuizo do invisivel -

racionalismo vê em prejuizo deo apenas
e detém-se; a idolatria toma o presente pelo futuro,Deus em

prejuizo da razão - e detém-se.
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a mesma

à sua natureza: apostar no que não se pode ainda ver).

em toda a sua significação, que a
mas que é

a fé não perverta-se em idolatria

e detém-se;

o ponto de

a alma,

a ela,que a
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Pretendemos mostrar que a comunicabilidade entre a fé e a
'infiéis’,entre o cristianismo e as filosofiasrazão, repousa

sobre a limitação do papel da primeira a socorrer a segunda, a
no movimento lhe é natural, masque

viciado, movimentoencontra-se de reencontro seuo com

fé, sim cuja foi afetada pelo pecadorazão naturezamas a
original. A fé tem o papel de restaurar a razão, de desimpedir-
lhe o caminho, desvencilhá-la da soberba, de tal sorte, que a
razão pode exercer-se em sua plenitude, na contemplação do bem.

0 papel da fé é portanto anti-racionalnão anti-nem
Éfilosófico. ela bom-sucesso do esforçoquem assegura o

próprio que dá origem ao nome da filosofia, isto é, a busca da
Sabedoria. A fé identifica a sabedoria e
como promotora do movimento das razões finitas ao seu encontro.
Apenas esta consciência de que a
detentora da impulso cadaencontrar-se razãoque vem a em
particular, numa palavra, apenas esta humildade proporcionada
pela fé é que permite à razão cumprir-se plenamente, realizar a
integralidade da parcialmente entrevistavocação,sua nas
diversas filosofias, e sobretudo naquela que mais aproximou-se
do cristianismo, o platonismo.

0 que terá faltado ao platonismo? Precisamente não deter-
se; o platonismo perverte o seu impulso rumo à sabedoria quando
concebe uma ascese de iniciativa humana,

ao movimento propriamente filosófico de busca da Sabedoria.
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fundamento transcendente. Não é a razão natural que carece da

e desconhece a fé no
Mediador, no único que poderia dar continuidade e consequência

sabedoria é transcendente e

reconduzi-la e mantê-la

como transcendente,
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Sendo assim, o espírito religioso, o espírito que tem fé,

culminante. justamenteponto culminantePonto que pode ser
porque a fé não permite que ele estacione, tomando-se por auto-
suficiente. a submissão às Escrituras,
assinala persistência do movimento racional dea procura
incessante, além daquilo é presente à finitarazãoque e
herdeira da queda de Adão. fé limita-se impulsionarA aa

porque deixará de existir quandorazão,
contemplar face face; seu papel será suprimido,a porque a
razão estará restaurada em sua plena natureza.

*

Podemos supor que uma aparente questão metodológica, isto
é, do dilema históricotermos (e
falso), pode ser explicada à luz da relação entre fé e razão.

que a fé é
estritamente racional, tem portanto um lugar na história dae
filosofia, isto é, partir dela, munido espíritodela,a o
religioso pode dialogar, comunicar-se com as demais filosofias.

partindo do dilema,Em suma, como tema geral, trata-se de
dizer que é um falso dilema, e por que é um falso dilema. Dizer
que e por que é um falso dilema pode querer dizer duas coisas:

a) termos, de sorte que a
aparente contradição seja desfeita.

b) de outra, é um falso dilemaapontar que (e por que)
apoia-se na pressuposição axiomática de ambos os termos.
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* *

é aquele que alcançou, no plano do exercício da razão finita, o

Mais exatamente: a relação entre fé e razão é tal,

afirmar axioma ticamente os

A submissão ao dogma,

de uma parte reelaborar os

a razão puder enfim
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ao núcleo
artificiodo problema. Nâo trata demeramentemesmo umse

argumentativo, ou da afirmação geral dos conteúdos da fé.
Assim, um elemento metodológico terá de ser decidido no

interior da solução do problema espiritoEntendermesmo. o
religioso pressupõe entender submissão à transcendência,a
submissão mediante a qual ele não perde, antes reencontra sua
autonomia.

espírito religioso realiza0 consciência de éa que
necessário submeter-se à transcendência, onde está depositada a
verdadeira identidade, à qual aspira com esperança, na qual se

realiza autodeterminação. de é aquiA noçãoa esperança

decisiva: a caracterização do espírito religioso como ponto no
processo de amadurecimento envolve também apresentar
deste processo, destino deste itinerário, destinoou o um
transcendente.

espirito religioso0 é aquele cuja situação permite
considerar os dados do problema sem neles enxergar um dilema,

identidade está extraposta, sabe. porque sua porque que sua
condição é estáde direção,a quem no processo em ou ao

natureza.reencontro, de verdadeira Mais, sabesua que a
natureza está preservada apenas no plano da transcendência.
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Acontece que esta conduta axiomática concerne

o vetor



Segundo capitulo:
o espírito humano na cosmologia agostiniana
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a presciênciasuposto dilemaenfrentamento do entre0
implica,divina livre arbitrio da vontade humanae o

caracterização precisa vontade.naturalmente, da Mas auma
vontade humana não foi objeto de consideração, para Agostinho,

Na verdade,contexto.apenas nesse
dominios encontramos explicações sobre
que podem vir a elucidar a resposta agostiniana àquele desafio.

ser recortada de um quadro geral, se o considerarmos sob certa
ótica: cosmologia agostiniana. porém, é precisoAntes,a
mencionar segundo terreno, qual serávontade entãoum no a
centralmente questionada: o problema da origem do mal/ Uma vez

mal será atribuido por Agostinho àhomem,que o suaao e
vontade, caberá desenvolver precisamente sobre ela,por que
privilegiada do ponto de vista cosmológico se verácomo
pesará responsabilidade,esta possibilidade dea mesma
corrupção da ordem universal.

a primeiraEntre um e outro terreno, cosmologia e moral,
a teodicéia1. uma cosmologiaNos marcos deser

que inclui a concepção de uma providência universal e boa, vem
formulada pergunta sobre origem do mal, maisa ser a a e

especificamente então sobre a responsabilidade humana. Se o mal

i termoTomamos ’teodicéia’ vocabulárioo ao
leibniziano, indicar dea
sorte nãoa

Vocabulaire technique etA.
de la philosophie. Paris: 1124:1951,PUF, pg.
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para 
atribui-lo

cri tique 
Théodicée.

ligação vem a

Em um deles, a vontade não é tema preponderante, mas pode

em pelo menos dois outros
a natureza da vontade

de empréstimo 
explicação da origem do mal

à providência divina. Cf. Leibniz, 
Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de 1 'homme 
et 1 'origine du mal, e Lalande,
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será necessária uma
cosmologia que universalidade e aa
bondade da providência, e permita situar a vontade humana como
sua integrante curiosamente privilegiada.

0 propósito deste capitulo é, portanto, apresentar a
situação cosmológica da vontade humana. Pretendemos mostrar que
esta situação é privilegiada, mais precisamente, que a vontade
desfruta de centralidade. Mas esta centralidade,
centralidade cosmológica do espirito humano, isso dae por
vontade, comporta uma ambiguidade. à medida queDe uma parte,
tem vontade o homem é imagem de Deus, e não apenas vestigio,
como o restante das criaturas; a vontade humana éentretanto,

isto é,apenas imagem, é uma vontade finita. Nessa ambiguidade
radica a dupla possibilidade de beatitude e pecado, porquanto
apenas a seres dotados de vontade concerne a diferença entre o
bem e o mal, apenas para criaturas livres é possivel escolher o

também possivelbem, finitasvontades é nãomas por serem

da centralidade deveráA apresentação da vontade ser
feita a partir do horizonte delineado no capitulo precedente, a

partirsaber, da relação féentre lugarrazão. 0a e
cosmológico das naturezas espirituais, únicas dotadas deas
vontade, é um .problema decorrente discussãoda fésobre e

que é um campo privilegiado de embate da
agostiniana racionalidadecompreensão de decom as seus

-interlocutores mais importantes. análise dasPor a
naturezas espirituais do ponto de vista do livre arbitrio da
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na verdade a

escolher o bem, e nesta medida escolher mal.

sua vez,

é atribuido ao homem, como causa primeira,

razão, na medida em

a um só tempo preserve



II: o espírito humano na cosmologia agostiniana

é adversariasvontade estratégica combater tesespara
cosmologiaparticulares, mas

racionalidade exibecuja doaas e
conjunto dos adversários.

É notável esteja empenhadoAgostinho emque sempre
encontrar a solução verdadeiramente racional para os problemas
que se apresentam. A razão precisa ser defendida não porque os
interlocutores incorram fideismo, sim porque apostamem mas
numa perspectiva errada para divisar a racionalidade do mundo,

racionalidade àmal contrapô-laporque preservam a ao
autoridade e à fé.

afirmamosConforme Introdução desta Agostinhotese,na
às Escrituras segundo um procedimento ’axiomático’,recorre

procedimento decisivo para entendermos a resposta agostiniana
problema da relação livre presciênciaarbitrioentreao e

compreensão agostiniana deste binómio interessa destacar que
apenas a um espirito amadurecido é dado compreender que a fé é
racional, consiste estágio indispensávele que num e
fundamental para 0 espiritoo
religioso sabe valor alcance fé,da sabe portantoo e o e

à autoridade Escriturasdas enfrentarrecorrer para os
problemas com que a razão depara.

Assim, o capitulo precedente foi capaz de apontarse a
importância do animus religiosus como aquele momento maduro de

densidade
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"imaturidade"

amadurecimento da mesma razão.

uma razão que pode enfim dedicar-se a investigar a

divina. A questão em torno da qual este procedimento vai ser
inicialmente esclarecido é a relação entre fé e razão; ora, na

implica sobretudo articular uma
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dos dados da revelação, submetendo-se e investigando a verdade
daquilo lhe é, afinal, caberáincompreensível,que agora
desenvolver o que é o. animus religiosus. Será proveitoso, do

ponto de vista de Agostinho, campo cosmológico,fazê-lo no
porquanto sua compreensão da ordem universal situa como núcleo
justamente espirituais. ordemnaturezas efeito,Comas a
universal deve ser pensada como ordem dinâmica, o dinamismoe
do espirito, sua vontade, deve ser reconhecido como modelo de
todos os outros movimentos.

é possivel que a compreensão de por queEm outros termos,
a situação do espirito religioso é privilegiada se realize não
mais apenas do ponto de vista de sua própria experiência e
trajetória, particularmente jogo féentre razão,no e mas
também em virtude de uma racionalidade que governa todo o mundo
das criaturas. Trata-se de mostrar que ele é igualmente núcleo
e modelo desta racionalidade. (...) nele [no homem] culmina an

criação, na medida em que em seu espirito - diferentemente dos
é reconhecido

w2

Sabemos que a leitura axiomática das Escrituras não quer
dizer que Agostinho proponha assentimento suprimaque o a
investigação. enfrentar objeções à fé cristãas
católica também no terreno exatamente porque as

2 ais in seinem
sichWesenzum

pg.
53

como ordem legal e dotada de finalidade.

das Ganze spiegelt, ais gesetzliche, zweckvolle Ordnung erkannt 
wird." Mausbach, Die Ethik des heiligen Augustinus. Freiburg in 
Breisgau: Herdersche, 1909, vol. I, pg. 155.

seres desprovidos de razão - o todo espelha-se,

"in ihm kulminiert die Schõpfung insofern, 
Geiste - zum Unterschiede von den vernunftlosen

Trata-se de
da exegese:
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Escrituras são
racional finita sobre ela se debruce para tentar entrever ali,
na verdade de suas proposições temporais, um signo da Verdade

será Agostinho encontraráOra, Escriturassuprema. nas que
material desenvolver polêmica maniqueus,para com ossua
importantes adversários: do nosso ponto de vista, importantes
em virtude do racionalismo infantil que professavam, temendo
toda qualquer autoridade à razão;e aocomo ameaça
racionalismo, dissemos capitulo precedente, somava-se ono
materialismo, isto é, tal mundo,docompreensão queuma
atribula natureza exclusivamente corpórea ao mundo e
segundo eles, dois princípios.

Corpo, alma, Deus.
exposição pela trípliceComecemos a

quem Agostinho também confiava a leitura prévia de textos seus
contra os Maniqueus (cf. ep. XVIII 1).

distribuiçãoA pode comentada trêsser passos.em
distribuição faz-sePrimeiro, mutabilidade: hásegundoa a

aquelas naturezas que mudam conforme o lugar as
naturezas corporais;’ aquelas que mudam apenas no tempo as
naturezas espirituais, como a alma racional do homem; e aquela
que não muda nem conforme o lugar, nem conforme o tempo - Deus.

segundo lugar,Em é possivel linhatraçar uma
demarcatória entre, lado,
alma de outro, Deus,e,
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"distribuição das

aos seus,

naturezas", proposta na epistola XVIII, dirigida a Celestino, a

e o tempo

a expressão da Verdade,

de um corpo e 
/

separando as naturezas mutáveis da

é preciso que a alma

as duas primeiras



II: o espírito humano na cosmologia agostiniana

imutável. criaturas mutáveis; imutável,natureza As são o
Criador.

Esta segunda divisão, ainda que decisiva, pode dar lugar
novamente triplice,momentaneamente a outra, baseada agora no

três Istonaturezas.as
permite separá-las, e também considerá-las segundo uma escala.

se segundo uma escala: aquela natureza que é de modo supremo,
aquelas que são de modo infimo, e aquelas de modosãoque

É notável que tal escala só comporte,mediano.
a alma, entre dois extremosgrau:

ínfimos. inferiortão-somente ao ser
supremo e superior seres ínfimos. a situação da almaOra,as
racional define-se até aqui apenas como ponto médio, aquilo que
é menos que o supremo e mais do que o ínfimo.

Do ponto de vista deste trabalho, é importante o terceiro
passo da carta. Importa-nos comentar a cosmologia agostiniana
como hierarquia, traço que já pode ser identificado na escala
dos medie, infime),(sunune, também com hierarquiaseres mas
dinâmica: neste quadro a vontade da alma racional
arbítrio poderão ser adequadamente caracterizados.

isto
é, a hierarquia dos seres coincide ou converge em seu ápice com

hierarquia de ordem moral. traduz-se extremoIstouma no
superior como coincidência,

alteridade:completa ínfimo nãograu, como concerne aao

3 "Sumrnum illud est ipsa beatitas”. ep. XVIII 2.
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"supremo ser é a própria beatitude"3,

e seu livre

no outro,

ser concerne

o ser supremo e os seres
A alma é

fato de que o

descrita como

na verdade, um

Com efeito, do ponto de vista do ser, as naturezas distribuem-

Com efeito, o

a todas

no dos seres de mínimo
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isto é,beatitude, nem miserável(beatum)
(miserum). Finalmente, corresponde à alma, naturezao que
mediana?

Se antes agora,
acrescentada dimensão moral, medianidade é tambéma a
dinamismo. 0 mediano não apenas situa-se entre o

que lhe é inferior, ou

viveconverte-se primeiroNopara o caso,

vive segundo a beatitude
Advirta-se(beate) . dinamismo está presenteque o na

mas
especialmente no fato de ele ter de mover-se
direção. A terceira possibilidade, voltar-se si mesmo,para
equivalente a não redunda também em miséria:mover-se,
crê em Cristo não ama o infimo, não se ensoberbece no mediano,

5e desse modo prepara-se para aderir ao supremo".
Nos breves termos da epistola XVIII é possivel

entrever a ambiguidade da alma racional como imagem do Criador.
Vimos que Agostinho logo após a primeira triplice distribuição
trata de situar a alma humana entre as criaturas; mas o último
movimento, que glosa os graus de ser segundo o ponto de vista

permitemoral, linha demarcatória,traçar outra agora
separando, de um lado, criaturas corporais,as

4 cf. De spiritu et littera xxxiii 58: n illa [anima rationalis]

media vis intendi ad fidem,vel inclinari adest. vel

non superbit innon

ep. XVIII 2.
56

diligit infimum, 

medio, atque ita summo inhaerere fit idoneus”.

"Quem

4 supremo .

quae 

infidelitatem potest...".

5 nQui Christo credit,

ao menos

infimo: ele ou inclina-se para o infimo,

em uma ou outra

supremo e o

alternativa entre dois movimentos, inclinação ou conversão,

nem pode ser feliz

miseravelmente (misere); no segundo,

e de outro a

a medianidade era uma situação apenas,
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Deus. à diferença entre
criaturas e Criador, agora o critério é estar ou não no campo

Deus é a beatitude,

corporais simplesmente alheias isso, podemsão a sernem
felizes nem deixar de sê-lo.

Primado da forma e primado do espírito

Voltemos afirmação de hierarquiaagora que a
cosmológica é fundamentalmente dinâmica. Esta concepção pode

encontrada leitura agostiniana das Escrituras. Aoser na
comentar o Génesis, tendo no horizonte a necessidade de expor
uma providência universal e única, Agostinho tem de, primeiro,

mesmo da criação. Figuram assim no primeiro plano da exegese os
Mas importa salientar aqui6comentários do Princípio e da Luz.

criação presidida providênciaque a por uma una parece
significar para Agostinho a duplicação da operação divina. Deus
faz a partir do nada, e ordena o que fez.

Assim, ambiguidade da humana podenaturezaa ser
projetada em um quadro mais geral,
segundo o inicio do livro do Génesis. A exegese agostiniana dos
primeiros versículos discrimina duas operações na criação: a

6 I i 1 e 3:Cf. Gn.

e e
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(...) Dixit Deus,
Deus criou o céu (...)
houve luz." (texto do de Genesi ad litteram; tradução: 
de Jerusalém).

as naturezasa alma racional pode viver segundo a beatitude;

assinalar a natureza incorpórea e atemporal de Deus e do ato

alma e

moral, ter ou não relação com a beatitude.

a terra.

Se antes a divisão concernia

vale dizer, no ato criador

"In principio fecit Deus coelum et terram 
Fiat lux; et facta est lux." "No principio, 

Deus disse: ’Haja luz’
Biblia

a nossa
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produção das criaturas como algo outro do que Deus mesmo,
sua ordenação. As criaturas são produzidas a partir do nada e
são, como produtos extraidos do nada, inteiramente apartadas do
Criador; porém organização.comportam ordem, certacerta
Dessemelhantes como criaturas guardam semelhança com o Criador,
por serem ordenadas.

Esta é contudo uma semelhança estática, e por isso mesmo
pobre. 0 ato criador tem uma dinâmica (de produção e ordenação)
que as criaturas palidamente imitam em serem ordenadas e assim
permanecerem. A permanência na ordem é o máximo de semelhança
que podem atingir (cf. litt. viiiGn. 14) . seráI Outra a
situação das naturezas espirituais.

A dinâmica do ato criador estabelece o primado da forma
sobre a matéria. Matéria é tão-somente a existência dependente,

algo diferente do excluido nada;Deus do formaser e a
significa de ordem de alguma posse
vestigio de Deus. Toda criatura é pois matéria e forma: matéria
por existir como criatura, forma por inscrever-se na ordeme
universal.

Por isso, corpo
confundidos Todo corpo já comporta além daoutro.um
matéria éalguma forma, conjunto matériade forma.um e

espirito deve identificado forma:Tampouco elesero
também é composto de forma e matéria - matéria incorpórea, bem
entendido, mas matéria, no sentido
extraido por Deus do nada. Sendo assim,

compostos de matéria e forma; uma diferença decisivacriaturas,
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em que seu ser é derivado,

e a

espirito e corpo são

um minimo

com o
e matéria não podem ser identificados,

com a

na matéria,
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entre eles reside em que o espírito é dinâmico como a forma; o
corpo, estático como a matéria.

assim, no
primado do espírito sobre cadao corpo, porque um, corpo e
espírito, assemelha-se de dois componentesa um seus
metafísicos:

espírito criado matéria,tem dinamismoacompanhao mas o
criador da forma, em razão da possibilidade de mover-se ou rumo
às naturezas corporais, ou rumo ao Princípio criador.

Para toda criatura, não é
idêntico a tampouco a viver beate, segundo ou rumo à
beatitude. significa apenas ser mais do que nada, tão-

matéria informe;somente criaturas aindatodas recebemas
*

'forma', ser ordenadamente.
naturezas corporais,Agora, dotadas já de forma, sãoas e

vivem, elas 'viver beate' .não Apenasmas a concerne as
espirituaisnaturezas viverpodem isto é,beate,ser e

conformes àquele movimento de ordenação. É da natureza de cada
criatura corporal ser o que é e manter-se assim; é da natureza
da alma racional não manter-se, sua natureza dita que mova-se,

Vontade e peso

Podemos dizer que a vontade ocupa lugar privilegiado na
agostinianacosmologia é ela distingueporque o que as

naturezas espirituais, é ela que impulsiona ou
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"Ser"
"viver",

o corpo tem forma, mas é estático como a matéria;

corpórea ou espiritual, o "ser"

que melhore, que aproxime-se sempre de seu Criador.

a matéria resulta,

o movimento,

0 primado da forma sobre

de sorte que vivem, permanecem no

como inclinação para o inferior, ou como conversão para Deus.
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ordem universal éSe dotada dinamismo originário,dea
porquanto constitui movimento de conformação das criaturaso

maisnão matéria já segundoinforme, certacomo mera mas
semelhança com o criador, as criaturas dotadas de dinamismo são
ainda mais semelhantes, à medida seu dinamismo consisteque
justamente em poder acompanhar o impulso de conversão à ordem.

Esta caracterização da alma racional corroborar e
completar aquele movimento purificação, apresentadode no
primeiro capitulo desta aquilo foratese. Agora, que
apresentado sobretudo na ordem do conhecimento (da Lógica, como
assinalamos na Introdução), pode ser visto na ordem do ser (da

Física,plano da racional,No vontade da almaa

imagem de Deus, seu
desloca, seu movimento é em direçãoou movimentopeso a ap
à origem,centro, ou movimento contrário ao peso natural.

o corpo é levado pelo peso assim como o espirito é levado pelo
onde quer que seja levado"8.amor,

no intuito de

não nos deve levar a tomar a metáfora contrariamente à intenção
de Agostinho. Não se trata de assimilar o movimento voluntário

7

entrecruzam-secomo o no
texto breve, denso, famosa quaestioda dee por
ideis. Cadernos denos

6-11.
de ciuitate dei XI 28: n
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a vontade como peso,
1 inscrever o movimento da alma racional num cenário cosmológico,

É notável como estes dois planos, 
bem como imediatamente o plano da moral,

Texto e tradução podem ser encontrados
Trabalho CEPAME II (1993) 
8

"Pois

vem a

Ita enim corpus pondere, sicut animus 

amore fertur, quocumque fertur". DK 501.

do conhecimento e do ser,

Física) .7

pode ser descrita como seu peso natural;

isso mesmo

Traduzir, entretanto,
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físico éespirito movimentos corpóreos. mundodo aos
espiritual, efeito,comparado Comnãoao o

qualificar permite assinalar asa quepeso
criaturas corpóreas, 'tenderem' lugar natural,seuao ao

movimentorealizam assemelha-se dinamismo dasum aoque
naturezas espirituais, esta sim movendo-se voluntariamente rumo
ao Princípio.

podemos perder de vista sua dimensão moral. A Sabedoria divina,
criadora bondade, imagemtem da almaem sua uma no amor
racional, apenas vestígios dos livree 0nos pesos corpos.
arbítrio da vontade não é apenas um entre outros movimentos; é
justamente através dele, na verdade, que o homem é ma is do que
vestígio, que o homem é imagem de Deus. Se a ordem universal é
dinâmica, qualidade dos movimentos pode diferenciara as
criaturas. 0 homem move-se fisicamente, tal como um animal ou

pedra, principal movimento, principaluma mas seu ou seu
impulso de movimento, não é este.

10(conf. ix 10)XIII Isto fundamental
movimento moral, As criaturas,o amor.

involuntário; homem têm privilégio demas apenas peso o o
mover-se segundo isto é,
seu movimento.

9 nicht

912-pg.

"Pondus meum amor meus.”
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edição alemã:
3.
10

"0

"Die physische Welt steht im Gleichnis zur geistigen, 
umgekehrt", Bernhart, em nota ao Livro XIII das Confissões na

"0 meu peso é o meu amor"

a sua vontade,

inverso".9

Assim, ainda que a metáfora remeta à dimensão física, não

a sua vontade já é o

derivadamente, têm peso,

Confessiones-Bekenntnisse (trad. Perl),

é o

vontade como

quer dizer que o
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Hierarquias

Considerando estabelecidamais de ordemperto a na
criação, espirito humano pode divisar uma hierarquia maiso
complexa do dicotomia corporaisentre naturezasque a e
naturezas espirituais. No estudo desta hierarquia, adensa-se o

dinamismo espiritual,sentido do fundamentalmentetraduzido

progresso do espírito.
Quando tratamos da relação entre fé e razão, insistimos

na caracterização da fé como momento maduro do espírito, alma
dotada de razão. Este amadurecimento é resultado do dinamismo
próprio às espirituais,naturezas dinamismo podeque ser

inscrito nelasque nas o
espírito racional divisa o seu próprio dinamismo.

A multiplicação e classificação das operações da alma foi
objeto de diversas obras de Agostinho, comportando em alguns
casos um detalhado escalonamento. Assim, o de quantitate animae

(xxxiii 70-76) distingue entre animatio, virtus,ars,sensus,

tranquillitas, ingressio contemplatio; de doctrinae o
christiana vii(II 9-11), scientda,timor, pietas,entre

consilium, purgatio cordis e sapientia.11fortitudo,

11 análiseE. uma como
E.

Paris: Vrin, ed., tir., 1987, pg.
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4a2a

Gilson propõe 
complementares entre si. v. 
de saint Augustin. 
160.

encontrado no exame racional do universo criado. Assim, mais do 
naturezas corporais,

de examinar degraus internos que proporcionam como que apoio ao
como vontade. Não se trata de negar aquela dicotomia, mas sim

um dinamismo

destas classificações,
Introduction à l'étudeGilson,
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uma divisão emboraInteressa-nos aqui, entretanto, que,
mais económica, propicia um tratamento elucidativo da situação
da vontade humana do ponto de vista cosmológico.

Voltada conhecê-lo.à alma tentarDeus, cabepara
Admitindo desde logo que Deus é o principio de todas as coisas,
cabe à alma procurar nelas os vestigios do Criador, apoio para
seu impulso em direção a ele. Trata-se de decifrar, segundo os

nas coisas visiveis os signos das coisas
invisíveis de PrecisamenteDeus. 'prova da existência dena

desenvolvida no II Livro do de libero arbítrio, AgostinhoDeus'
hierarquiaexpõe istoprospectiva, é, hierarquiauma uma

segundo qual inferioresdegraus degrausremetema os a
superiores. Assim, corpo/alma/Deus,retoma escalaa oe
dinamismo ali embutido.

distinção ser/viver/inteligir,A entre espelhando a
diferença entre inanimados, animadoscorpos corpos e seres

Éracionais, dá ocasião a um exame inicialmente retrospectivo.
a natureza espiritual, dotada de inteligência, que examinará as
naturezas que lhe são inferiores. Uma vez que ela também é e
vive, o fato de inteligir lhe dá superioridade e condições de
abranger as demais.

linhas gerais,Em sinuoso diálogo Evódio,num com
irracionaisAgostinho distingue dois niveis almasnas os

sentidos sentidoexternos interno niveistrêse um e na
atividade da alma do homem: sentidos sentidoexternos,os o
interno e a razão; além disso, a análise de cada nivel faz com

espirito racional dirija nivelatençãoque o sua para um

63

termos de Rm 1, 19-21,
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superior. A inteligência é capaz de ordenar hierarquicamente
experiência de degraus mais baixosjáformasua oque nos

espirito encontra remissão a degraus superiores.
Desde logo, para o homem o corpo significa uma primeira

inteligência,daoperação pois sentidos externos, aoos
voltarem-se diferentesmundo, informam segundopara o os
dominios da sensibilidade,
implica mais do que a presença do mundo corpóreo.

Em primeiro lugar, ou ouvir, realizam-se

animais irracionais de implicaato por exemplo,os o ver,
julgamento sobre foi visto, julgamento queo que

exprime-se como apetite ou rejeição.
àstocante almas irracionais,

sentidos externos, e um sentido interno, interior a eles, que
realiza este julgamento.

Em segundo lugar, porque a razão humana pode distinguir
três planos: sensivel, exercicio sentidodoo o e a pura
existência do sentido; um 'objeto'
objeto, e a mera capacidade de ver, em ato ou não.

nem a reação (apetite ou rejeição),Ora, nem a distinção
triplice entre o conteúdo (ou 'objeto'), o sentido em ato e sua

(como capacidade) pertencem à sensibilidade.
Para tanto, é necessária a vigência de outra(s) instância(s).

reação já configura uma instância anterior, que

64

duas operações: o contato com uma informação sensivel somado a
porque ao ver,

uma reação positiva ou negativa a essa informação; mesmo entre

visto, a visão em ato de tal

Os animais, como dissemos, reagem ao mundo sensivel: essa

também um

e este exercicio da sensibilidade

ou interior,

mera existência

Sendo assim, até mesmo no
é cabivel distinguir entre os
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julga o conteúdo sensível. Nos homens, deve haver igualmente um
sentido interior reação à Alémsensibilidade.ordenaque a
disso, a multiplicidade mesma dos sentidos atesta seu exercício
diferenciado, segundo domínios próprios. Cabe à visão ver, à
audição escutar, e assim por diante. Mas não cabe à visão saber
que é ela quem vê, que é a audição que escuta, e assim pore
diante.

poishaver racionalespíritoDeve operaçãono uma
destacada da sensibilidade, formade discriminar,mera a
distribuir e ordenar os conteúdos sensíveis.

Importa-nos aqui sublinhar dois elementos no interior da
discussão entre Agostinho e Evódio. Em primeiro lugar,
da atividade anímica indica níveis diferenciados: não pertence
à atividade dos sentidos externos perceberem-se [sentire se]

sentidos externos; sentido interno,como
quando dotrata-se apetite rejeição, à razão.mero ou ou
Analogamente, sentido interno sentidonão percebe-seo como
interno; percebe os sentidos externos,
indiretamente sua própria operação. Finalmente, que

e conhece a si
mesma.

discriminaçõesOra, estas consigo nítidatrazem uma

disso, modonotar Agostinho caracteriza estao como
subordinação.
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o exame

conhece os sentidos externos, o sentido interno,

isto pertence ou ao

subordinação entre as diferentes atividades. É importante, além

mas não
a razão,
conhece senão
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Interioridade

0 segundo elemento que tencionamos sublinhar é o fato de
superioridade da *razão visa

internosentido consistir Estana
capacidade acrescenta à dinâmica cosmológica:elementoum o
vetor interiorizante.

De fato, é cabivel acrescentar agora uma dimensão desta
dinâmica cosmológica, para o melhor entendimento de por que o
pecado consiste em perversão, conversão,e por que a como
subordinação à vontade de Deus, não ofende a autenticidade da
vontade como vontade livre.

A progressão da hierarquia, além de ascendente, pode ser
apresentada também como interiorizante. Com efeito, sob uma
linguagem espacial, exterioropondo interior, Agostinhoa
mostra que um degrau é tanto melhor, mais refinado, quanto mais
ele corresponde ao verdadeiro à pura identidade, limiteser,
onde já não há diferença, écontraste algum. sobOra, esse
critério que o espirito humano, ser
levado criador, siencontra momentoao seu comoa mesmo
privilegiado desta trajetória: siao pensar mesmo,a pensa

ainda que imperfeita,
da identidade.

0 sentido um julgamento acerca daquilo
percebe mediante sentidos istoexternos, nãoque os mas

configura um juizo sobre si mesmo. 0 sentido interno ’sente’ os
sentidos externos em atividade, mas nada sabe de si mesmo. A

contudo,razão, os
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e o

aquele que pensa, e encontra uma imagem,

julga a si mesmo:

ao investigar o mundo e

interno exerce

sua capacidade reflexiva.

não apenas opera sobre

a vis os sentidos externos
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a moral logra qualificar sua finitude como subordinada a Deus.

identidade alhures. nãoPormesmo, a ora, se
identidade estar alhures;a

fato de a identidade, já do ponto de
vista cosmológico, estar extraposta. Ao fazer o itinerário das

e descobrir-senaturezas, a um só tempo excelente e finito, o
espirito humano está em condições de não ver oposição entre a
afirmação de sua vontade e a vontade transcendente do Criador.

imagemComo identidadeda perfeita, évontadea
autêntica, imperfeita,
finita, tem de saber fundamentorepousa seu
último.

Trata-se de deslocamento identidade,direção àum em
deslocamento originário, ditado pelo ato mesmo da Criação. Este
movimento já estava anunciado desde o inicio; agora é possivel
compreendê-lo do ponto de vista da ordenação dinâmica, isto é,

dinamismo próprio à hierarquia. espirito maduro0como

Teodicéia e o problema do mal

Ainda relação fé susciteentre textosrazãoque a e
específicos, cartas, tratados,sermões, etc.,
apresentação daquela maturidade suposta para o exercício da fé
como momento avançado da racionalidade do espirito exprimir-se-
á em polêmicas em que a fé ou a razão não estão diretamente em

Ou melhor,tela. uma polêmica viva a
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reconhece sua condição 'excêntrica'.

trata-se de assinalar o

causa primeira; mas também como imagem,

a realização ou

Em razão da própria finitude, descobre que tem de ir além de si

em particular tornará

tem de buscar
trata de comentar o paradoxo de

que não

Assim, o espirito racional, ao examinar as matemáticas e

nela o
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sentidos (externos e interno), mas também opera sobre si mesma.
um principio judicativo12,háEm outras palavras, segundo o

qual os diferentes degraus na hierarquia contêm um juizo sobre
as atividades animicas que lhes são inferiores.

espirito racional,Ora, de divisaro ser capazao a
vigência de um principio judicativo, fazendo com
animicos sejam signos da atividade subordinantes de outros,
deve ser consequente, voltando para si o mesmo principio. Isto
é, a superioridade do espirito reside também em sua capacidade
reflexiva: reflexão é justamente indicara o que vem a
necessidade de voltar para sob quêmesma pergunta:
ponto de vista, deve julgada atividade daou regra, ser a

'prova da existência de Deus',Momento de uma a análise
da superioridade da razão dá ocasião uma indagação sobrea a

formade alto.o
de efeito, razõesTrata-se mostrar, múltiplascom que as

finitas e particulares têm de compartilhar regras universais.
dominio conhecimento,do AgostinhoNo examina verdadesas

matemáticas;
lumina virtutum.

12 Ch.
é as como

v.
depreuve

c.
en

(Boyer, op.
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razão13

Boyer, em artigo sobre a 
propõe examinar

la règle du monde n'est en vérité saisie par nous qu'en 

tant qu'elle est la règle de notre pensée." (Boyer, op. cit. 
pg.127).

a alma a

examina os princípios morais,

'prova da existência de Deus', 
quem propõe examinar as hierarquias agostinianas 

estruturadas segundo um principio ideológico ou judicativo. 
Boyer, Ch., 'La preuve de Dieu augustinienne', Archives 
Philosophie VII, c. 2 (1930) 105-141 (357-393). 
13 „

no dominio moral,

mesma razão, a orientá-la ainda mais para

que niveis
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racionalidade madura agostiniana, contra a sedução juvenil do
racionalismo maniqueista: o problema da causa do mal.

Se podemos dizer, pois, horizonte do problema da
é aindavontade relação féentre como oa e

confronto entre a filosofia/teoloqia cristã e uma sequência de
escolas filosóficas que vai do maniqueismo ao platonismo, será

problema da engate temáticodo mal dosconcretoo causa o
textos. sétimo Livro das Confissões, o
primeiro desafio para aprofundar dacompreensão naturezaa
incorpórea de Deus é a explicação racional da origem do mal.

0 problema do mal constitui um desafio à racionalidade do
mundo. Como conceber racionalmente um mundo regido por um Deus
todo-poderoso bom, istoobstante contendo é,não mal,e e

o mal não pode sua
providência, ao seu alcance. Mas se Deus é igualmente bom, não
pode ele do mal. Parecem entrarser mesmo a causa em
contradição a onipotência a infinita bondade de Deus,e se o
mal é um fato irrecorrivel do mundo.

A primeira solução Agostinho éseduz soluçãoque a
que o mal não provém de Deus, mas sim de

um principio do mal, em conflito principio do bem.com Deus,
Com efeito, para explicar a origem do mundo, ’coexistência'
nele de bem mal, os Maniqueus concebem fruto dae o como
iniciativa divina, isto é, do principio do bem, contra os
príncipes do mal. Cristo (pois maniqueusDeus e o eram
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e a

razão, • bem
que o

imperfeição, sofrimento e erro?

maniqueista, a saber,

Tal como testemunha o

escapar àSe Deus é todo-poderoso,
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cristãos) estariam empenhados mediantemalcombaterem ao
14mistura de criaturas boas à população do reino das trevas.

preço desta solução consiste em limitarEntretanto, o o
poder divino: simProvidência divina não seria única, masa
concorrente com outro principio. 0 mundo seria primordialmente

e outra, má,que é Deus,
teria feito"15."aue éDeus não imolica nãoIsso Seroaue

único nem onipotente.
onipotência divinaPara unicidade dapreservar a ae

Providência16, do oonto de vista aaostiniano. é oreciso aue o
mal não esteja fora é precisodo mundo das criaturas, que
esteja de algum modo ao alcance da Providência. Ou, é preciso

articulaçãoencontrar outra principioentre bomo e as
corpóreas,naturezas de diferençasorte entrea que oa

como
conflito, embate.

0 primeiro da àsolução agostiniana prende-sepasso
metaf isica17dimensão principiodo mal. émal0 não um

14

encontra-se no de natura boni.
de natura boni xli.

16

Rascol,no
saintA., Dictionnaireselon Augustin", de

Paris: Letouzey et Ané, 1936, XIIIv.

é também uma exoressão tomada de emoréstimo
[cf. Jolivet,

porémNote-se à luzusada daque ser
70

"quam non fecerit Deus".
Encontra-se uma boa análise dos vários desafios de Aaostinho

Théologie Catholique.
1, cols. 961-984.
17 'mal metafísico'

campo da providência no verbete Providence do DTC.
"La providence

Uma exposição da doutrina maniqueista, 
de textos maniqueus, 
15

R., Le problème du mal chez s. Augustin. Archives 
de Philosophie VII, c. 2 (1930) 1-104 (253-356)] ao vocabulário 
leibniziano. Note-se porém que deve

com lonaas citacões

constituído por duas naturezas, a boa,

Principio e a multiplicidade do mundo não seja descrito



II: o espírito humano na cosmologia agostiniana

substancial,
de

aproximam-seTodas ordenadas, daestão graus queem
perfeição divina. 0 grau de e de (im)perfeição constitui

gênero determinado.ordenação mundo segundo Comosua no um
vimos, fundamentalmente dessemelhantes de Deus, porque diferem
metafisicamente de Criador, criaturas tambémsãoseu as
semelhantes a ele, vestigios dele.

mal explicado neste0 nivel darazãovem a ser em
dessemelhança: àcada medida é idênticonãoser, que ao

ou carência, é o mal,
ou finitude irrecorrivel de cada criatura, sua impossibilidade
metafisica de ser plenamente (o que está reservado apenas ao
Criador).

0 que cumpre aqui assinalar é a dessubstancialização do
mal: criaturas.não conta entre Todas elasse as

18quanto à sua natureza, seu único mal é a imperfeição.
todavia limitaEsta resposta problema malaoo

Mas como responder ao problema da miséria humana,metafisico.
do sofrimento,

sejam assimilados neutralizados espetáculo desem que e no
degraus, tonalidades efeito,contrastes da natureza? Come
segundo apresentação metafisica, mal nãouma o parece

advertência de G. Bardy na nota 18 35 da Bibliothèqueao vol.
diferenças de defeitos coisassãograu e

cf. de natura boni e ciu. XII iv-v.
71

Augustinienne: 
diferentes.
18

todos os seres, pelo fato de serem criaturas?

"ser"

antes como consequência da finitude de todas as naturezas,

do erro,

Criador, carece de perfeição. Esta falha,

do pecado? 0 que os torna possiveis,

ou uma natureza entre outras, mas deve ser visto

são bens,
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propriamente mal: imperfeições das criaturas sãoas apenas
É

claro que não é cabivel considerar o mal moral também deste
modo.

Porém, carência metafísica significa também que todaa
criatura só é, só realiza-se, nesta imitação do ser supremo. A
hierarquia dos envolve ainda uma pois cadafinalidade,seres
ser é destinado a ser signo e louvor do seu criador. Cada ser é
vocacionado direção à origem: há hánãoem caos, uma
diferenciação que remete sempre ao seu principio.

Com isso, já no plano metafísico é possível reconhecer a
articulação entre dinamismo da hierarquia cosmológicao e a
caracterização do mal. Cada ser ou degrau inferior aponta para
um degrau superior, deve deque ser sua causa regra ser.e
Assim, mal está positivamentenão émundo, nãoo no uma
criatura: toda criatura é um bem. uma
falta de perfeição. Os graus de perfeição, ou imperfeição, são

de participação perfeição divina; criaturacadana
volta-se para o Criador naturalmente, isto é, na medida mesma

, em que participa do ser através de sua existência precária.
isso,Por hierárquica éesta estruturação não

estetizante. 0 mal moral também pode ser pensado a partir dela.
Na verdade, cada degrau declara mediante sua imperfeição que
ele mesmo não é sua própria Cada
degrau, é também signo élhede uma causa que
superior,
acima. têmdegraus conduzir,Ora, então de segundoos
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causa nem sua regra de ser.

um modo

sombras e contrastes que contribuem para a beleza do todo.

deste modo,

0 mal é uma ausência,

assinala que é preciso procurar sua causa alhures,
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imperfeições cada vez menores,
de que cada ser está ordenado no nivel a que pertence remete ao
principio de ordenação/ que ele mesmo não pode conter.

isto, só criadasforam tambémCom não Deus,por mas
ordenadas de forma a voltarem para o Criador: sua finitude tem
significação, anuncia uma causa primeira e uma regra segundo a
qual a hierarquia é estruturada. Este novo sentido indica-nos o
caráter dinâmico da hierarquia.

*

Dada a dessubstancialização do mal caráter dinâmico
da ordem cosmológica, é possivel abordar a resposta da causa do
mal como o livre-arbitrio do homem. Por que o livre-arbitrio é
causa do mal? Porque ele move-se na direção contrária àquela
ditada demais criaturasnatureza. Enquanto aspor sua
inscrevem-se necessariamente ordem correspondemna aoe
"movimento" realizado pelo livre-arbitrioCriador, temo a
possibilidade de inscrever-se ou não, isto é,voluntariamente,
de fazer ou não movimento que espelhe a bondade e sabedoria do
Criador.

esta ausênciaTrata-se de entender de movimento,então
pelo qual o livre-arbitrio é causa do mal, o alcance destae
solução cosmológica à afirmação livre-dono que concerne
arbitrio fatalismo determinismo.resposta Aocomo ao e ao
dessubstancializar mediantemal cosmologia dinâmica,o uma
Agostinho destaca vontades humanas causas primeiras,as como
ainda que de algum modo subordinadas à vontade divina.
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•k 'k

e o

até a perfeição. A idéia mesma
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verdade, excluídoNa metafísico, émal nãoo que
propriamente mal,
moral contrário à natureza, castigo pelo pecado,ou como o
sofrimento,

finitude dos diferentes degrausSe a degrausremetea
superiores, homem está localizado destaponto supremoo no
hierarquia, porque reúne as naturezas superiores,
de tem também vida, inteligência. No decorpo, e exame sua
inteligência, é capaz ainda de localizar
degraus, todos eles igualmente defrontando-se com a necessidade

superior. Éde buscar fundamento instânciaalgum poisem
seguindo o mesmo vetor que leva ao homem como topo da criação,

homem tem de ele finitude,constatar tambémque o sua oe
imperativo de voltar-se para uma instância transcendente.

a renúnciagera o mal? Na verdade,
ao impulso, ou vocação natural, ao
Criador. 0 mal consiste em a vontade voltar as

seráanalogamente o mal

*

Com base nesta cosmologia dinâmica e interiorizante, pela
ordemna

universal e ao mesmo tempo reconhece a necessidade de aspirar à
transcendência, Agostinho poderá fundamentar tanto a primazia
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* *

costas ao rumo

que contraria a natureza dela mesma, vontade.
movimento diferente, mas uma ausência de movimento, que ofende,

a miséria humana. Interessa-nos sobretudo o pecado.

um papel nuclear

que deveria tomar segundo a sua natureza. Se o impulso correto
pode ser qualificado como conversão,

ou de seu espírito,

Que movimento, então,

qual -a vontade humana desempenha

caracterizado como perversão da vontade, isto é, não apenas um

é preciso examinar o mal como pecado, o ato

isto é, além

de procurar e dirigir-se
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do espirito religioso, decritica àquelesquanto que,a
maneiras variadas, vêem na onisciência divina um obstáculo à
liberdade da vontade. 0 caminho para a dissolução deste erro
está aberto pelo esclarecimento identidadede eaque
autenticidade da davontade estão postas expressãonão na
vontade finita de cada homem, mas sim na vontade de Deus.

Concomitantemente, homem é doserá porquenão autoro
mal, seja também responsabilizado.Deus Aque
dessubstancialização do mal já indicara que o mal não é nada,

do

ausência de conversão, contrariedade da natureza,
mesmo contrário a Deus.

Deste modo, fatalismos,
doutrinas daqueles adversários issoseus que negam apara
onisciência divina, Agostinho poderá preservar estritauma
ordenação causal, bem como a responsabilidade moral dos homens,
sem imputar a Deus os males do mundo.

com aqueles que chamam pelo denome
destino não a disposição dos astros, tal como está
quando algo é concebido, ou é iniciado,nasce mas
sim a conexão e série de todas as causas, pela qual

tudo quanto eles devemosnãoocorre comocorre,
em controvérsia verbal,discutir ou empenharmo-nos

que atribuem a própria ordem das
certa conexão à vontade e ao poder do Deus supremo,
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"Na verdade,

uma vez

positivamente. Deus é responsável por tudo o que é. Agora,

e mais verdadeiro

causas e

ponto de vista dinâmico, o mal continua sendo ausência, isto é,

ao examinar os diferentes e as

que se acredita do modo melhor

e por isso
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bemsaber de todas as coisas antes que aconteçam,
como nada deixar desordenado, Deus do qual provêm
todos os poderes, ainda que dele não provenham as

vontades de todos.
significaordem do primeiroA mundo estruturauma

hierárquica, cujo principio do organização deverá conter a
itinerário.razão é tambémesta estrutura Ora,por que um

trata-se de uma estrutura dinâmica, uma estrutura onde impera o

vontade desempenha um papel imperativonuclear, dea e o
tomá-la como itinerário para alcançar opercorrer a estrutura,

principio, é constitutivo dela núcleo da ordemmesma como

sem vontade.

Contra Cícero

Dissemos inicio deste cosmologiacapitulono que a
agostiniana deveria ’imaturidade' deapontar seusa
adversários. A 'história da filosofia' que encontramos esboçada

19 "Qui constitutionem, sicutiastrorum estvero non cum

vel nascitur inchoatur, omni umvel sed

fit quod fit, faticausarum, qua omne

non multum eis verbi controvérsiadecum

nihilet sunta quo
n

quando quidem ipsum causarum 

tribuunt voluntati et

quidque concipitur 

conexionem seriemque 

nomine appellant:

inordinatum relinquere;

omnes potestates, quamvis ab illo non sint omnium voluntates.
76

laborandum atque certandum est, 

ordinem et quandam conexionem Dei summi 

potestati, qui optime et veracissime creditur et cuncta scire 

antequam fiant,

de ciuitate dei V viii.19

no inicio do VIII Livro do de ciuitate dei mostra exatamente

rumo ao Criador. Numa tal estrutura,

universal, como amor no qual espelham-se os pesos das criaturas

movimento, um estender-se
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que Agostinho concebia
Élugar de um progressivo refinamento. cabivel entender que

refinamentoeste primeiro àlugar, auto-concerne, em
compreensão do espirito. Acreditamos tê-lo mostrado,
no sentido em que o espirito humano é tanto mais maduro quanto
melhor compreende situação só tempo privilegiada,sua uma
nuclear, isso submetida é aindaDeuse por mesmo ao que

no
plano fisico, do impulso filosófico compartilhado e aprofundado

é aparente presente. plano lógico fé éEnquantoou no a
expressão excelente impulso,deste conduzindo razãoa a
procurar uma verdade não presente,

incorpóreanatureza transcendente, seja submetere ao sua
atividade finita ao testemunho da autoridade, no plano físico,

o cristianismo agostiniano será ainda filosófico por entender

Principio, deposita própria identidade)neleque a sua
confunde-se situação privilegiadanaturezacom sua por e
nuclear no universo da Criação.

Será com base nesta compreensão agostiniana da situação
cristianismodo história da filosofia, espiritodona e

religioso núcleo criação,da examinarpoderemosno que o
argumento de Agostinho contra Cicero, na Cidade de Deus (Livro

cap. ix) .V,
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"interior ao intimo".

que esta dinâmica do espirito (tão radicalmente direcionada ao

ao menos

/ 
pelo cristianismo, o impulso de procurar a verdade além do que

a compreensão da natureza divina como

seja ao divisar Deus como

A procura de um principio incorpóreo é a expressão,
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0 de posição: háargumento parte de tomada nãouma
dilema. Nosso propósito situaçãosido reconstruirtem a a
partir da Agostinho estratégiaqual pode adotar essa
axiomática, espírito religioso; foisegundo lugar,como em

propósito inscrever espirito humano cosmologia;nosso o na
pretendemos à luzapresentar contra-argumentaçãoagora a
fundamentalmente desta cosmologia.

análiseA da exibede Ciceroargumentação uma
contraposição entre a presciência divina e o livre-arbitrio da
vontade. Se há contraposição, Cicero pensa dever escolher um
dos termos da disjunção: ou a presciência ou o livre-arbitrio.
Opta por suprimirentão presciência divina, movido peloa
propósito de preservar
moral perderia sentido, cai por terra toda a vidasem a qual ff

humana. Em vão se fazem leis, em vão se recorre a repreensões,
louvores, vitupérios e exortações. Sem justiça alguma os bons

„20os maus, suplícios (ciu. V ix 1; trad. de
Oscar Paes Leme. DK 204).

Agostinho reconstrói a argumentação de Cicero para expor,
cadeia argumentativa, elo frágil. verdade,Nana um o

encadeamento proposto por Cicero pode ser apresentado de dois
isto é,modos, em dois sentidos: ou partindo da afirmação da

presciência àchegar livre-arbitrio,negação dopara ou

20 "omnis humana subvertitur,vi ta frustra dantur,leges
frustra laudes, exhortationes

ulla bonis praemia maliset

78

obiurgationes 
adhibentur, negue 

supplicia constituta sunt."

vi t upera ti ones 

iustitia

recebem prémios, e

a liberdade da vontade, sem a qual a
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partindo da afirmação deste para negar que Deus tenha ciência
de todos os futuros.

dois cadeia comporta ainda trêsEntre extremos,os a
elos: coisas,D ordem 2)das ordem certas dascertaa a

o destino.

então tudo ocorrerá numa ordem certa,
sem variação. Mas tudo sérieordem certa,se ocorre numa a
causal também é certa: que nada ocorre a
sequência das coisas implica sequência de causas,uma uma
sequência, ordem, écerta. ordem dasAgora,ou se a causas
certa, comportar mudança, há destino: estáentão tudosem

como é, como tudo sucederá,porque Deus sabeser
numa cascata inexorável de causas e efeitos. 0 Destino exclui,
naturalmente, a liberdade da vontade: havendo destino, não há
livre-arbitrio,
fazem ou que ocorre no mundo.

Inversamente, argumento pode escalar da afirmação dao
vigência da vontade humana até
futuros. Se há vontade, então não háse os homens têm escolha,
destino. Se não há destino, não há uma ordem certas das causas,
os elos causais não estão ainda determinados. Mas se os elos de

efeito não estão determinados, coisas também nãocausa e as
ordem certa. não há ordem certa dasOra, se

coisas, não é possivel conhecê-la de antemão: não podeDeus
conhecer de antemão aquilo que não é aquilo que aindacerto,
está para ser decidido. Segundo o argumento de Cicero, tal como
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sabe o que vai ocorrer,

sem causa,

os homens não são responsáveis por aquilo que

destinado a

uma vez

causas, e 3)
Se há presciência, há uma ordem certa das coisas: se Deus

sucedem-se numa

a negação da presciência dos
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reconstruído excluiliberdadeAgostinho, humanapor aa
presciência divina.

Agostinho,. futurosPara conheçaDeusnegar que os
significa presciência, onisciênia, portantonegar a ea
significa onisciente.Não há Deus,negar Deus. senão um Deus

incorrer resultado espíritoPara não sacrílego,neste o

religioso precisa diagnosticar argumentativo nestao erro
sequência: Presciência, ordem certa das coisas, ordem certa das

destino e livre-arbítrio.causas,
Para Cícero, os primeiros elos levam a negar o último, ou

o último leva a negar os primeiros. 0 ponto nevrálgico parece
estar então na articulação entre a primeira série
elemento. fato, AgostinhoDe concentra argumentoseu na
passagem:
ordem certa das causas / destino // livre-arbítrio da vontade.

0 estudo da sua cosmologia talvez nos permita compreender
destino não deve interposto entre a ordem dasser
livre arbítrio. A vontade, na verdade,causas

causas. causas,
Assim, que Deus conheça tudo de (semel)

(non est consequens) que o arbítrio da vontade seja vão.
Para desenvolver Agostinho recorresua resposta,

concepção de causalidade de Cícero que bastaria para desmontar

uma causa eficiente também levaria a negar o livre-arbítrio da
vontade. mesmo
negando a presciência, também precisou compatibilizar a ordem
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seu falso dilema. A idéia de que tudo deve ser antecedido por

uma vez

e o último

Sua estratégia consiste em mostrar que Cícero,

mas uma causa primeira.

por que o

E não apenas uma das
não segue-se

e o é uma das

a uma
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Cicero poderiacausa”, ter aberto flanco novamenteo para
desembocar afirmação do Destino; solução consistena sua em

0 interesse de Agostinho Cicero, mostrando
já de deveria admitirconcepção levarque sua causa aa

harmonia entre presciência e liberdade, reside na possibilidade
de glosar classificação ciceroniana própriosegundoa seu
'vocabulário’.

Cicero distribuirpropõe três classes.as causas em
fortuitas,Causas naturais voluntárias. Comcausas e causas

isso, a vontade humana estaria preservada, seria independente
das causas fortuitas. (ciu. V ix; DK 206) .

Agostinho reinterpreta essa classificação de Cicero. As
cujana verdade,

origem remonta à vontade divina, isto é,ou a outras vontades,
à vontade de alguma natureza espiritual. naturaisAs causas

criador de

às voluntárias,Quanto agostinianasoluçãocausas a
consiste em retomar a idéia de que a vontade reside na natureza

Os animais nãoespiritual e racional dos homens (e dos anjos).
têm propriamente vontade, isto é, seus movimentos animicos não

livres,são são inaugurais. Apenasnão almas humanas sãoas
propriamente espirituais, spiritus vitae.

21 "auctor omnis conditorque naturae." ciu. V ix; DK 206.
81

do mundo com a vontade humana. Ao afirmar que "nada ocorre sem

toda natureza”.21

classificar as causas, de tal sorte que a vontade humana também

a Deus, "autor e

causas ditas fortuitas são,

figuraria entre elas, ao lado de causas 'fatais'.

devem ser simplesmente remetidas

causas ocultas,

em voltar a
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0 que pretendemos sublinhar aqui é preservando asque,

que contrapô-las à presciência divina: como vontades boas, são
previstas como as prevê' comopositivamente. Se Deuscausas,

conhece em sua positidade. Se são
más, não podem remetidas vontades másDeus,ser a porque

e por isso Deus
não é por elas responsável.

"Portanto, não aniquila-se nossa vontade porquea
tem presciência doDeus viráque a ser

vontade. Com efeito, disto tem presciência,quem
„22não tem presciência de um nada.

0 que significa dizer que as vontades livres são vontades

eternidade?
Em primeiro lugar, elas,que sua merana

existência/positividade, fazem universalparte da ordem
(causal), e da forma como são, isto é, livres.

Mas talvez também seja possivel dizer que sua pertença à
ordem é privilegiada, ainda, de primeira grandeza, valeou

que as vontades dos homens nela
causas eficientes primárias, ou ainda, como

22
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"Non ergo propterea nihil est in nostra voluntate, guia Deus 

praescivit quid futurum esse in nostra voluntate. Non enim, qui 

hoc praescivit, nihil praescivit.” ciu. V x. DK 209.

significa

inscrevem-se como

as esvazia, mas asboas, nas

em nossa

livres justamente porque Deus as conhece como tais, desde a sua

carecem de positividade, são contra a natureza,

dizer, a ordem do mundo é tal,

vontades humanas como causas eficientes autênticas, não há por
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o amor de Deus pelo mundo.
Igualmente no que concerne ao pecado:

"E não é porque Deus tinha presciência de que viria
que um homem deixa de pecar; ao contrário,a pecar,

duvidanão quando peca,se que porque
cujaaquele presciência falhar tinhanão pode

presciência de destino, fortunanãoque o a ou
alguma outra coisa, mas sim que ele

0 qual, não quisesse,pecar. se com
pecaria; mas não quisesse pecar, também distose

Com isso, Agostinho entende dissolver o dilema presuntivo
entre a presciência divina e a liberdade humana.

"Donde, longe de nós negar, para
I

querermos
livremente, a presciência daquele cuja ajudapor

24somos ou seremos livres".

non cum

quia ille,peccat, non

sisednon

ib.; DK 210.
libereut
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non potest, 

sed ipsum peccaturum

ele teria presciência."23

velimus, quo adiuvante,
209.

mesmo viria a

23 „

sumus liberi vel erimus." ciu. V x; DK

ele peca,

seu ponto mais elevado - acima e interior a elas, apenas Deus,

a nobis

certeza não

Neque enim ideo non peccat homo, quia Deus illum peccaturum 

esse praescivit; immo ideo non dubitatur ipsum peccare, 

cuius praescientia falli 

fatum, non fortunam, non aliquid aliud, 

esse praescivit. Qui si nolit, utique non peccat;

peccare noluerit, etiam hoc ille praescivit." id. 
24 "Unde absit a nobis eius negare praescientiam,
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Talvez aqui introduzidotenhamos problema:novo aum
vinculação da liberdade à uma ajuda divina.. Talvez Agostinho

debatia introduzaCicero, compreensívelelementocom e um
apenas do ponto de vista da graça, objeto do próximo capitulo.

84

desloque-se aqui do campo de uma cosmologia racional, no qual



Terceiro capitulo:
a liberdade na condição humana
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Até aqui apresentamos a afirmação agostiniana do livre-
àsubmissão humanade vista daarbitrio, do ponto

forma da expressão piedosa da razãotranscendência,
quer na apresentação de uma cosmologia cujo núcleo sãocomo fé,

dotadas de vontade livre e de vocação para reencontrá-lo.
àsubmissãoé preciso caracterizar melhorPorém, esta

transcendência; a própria trajetória intelectual de Agostinho é
resultado de uma apresentação mais refinada,

dos fundamentos últimos desta submissão necessária.explicita,
a radicalidade da concepção

responsabilidade insuficiênciadaagostiniana da moral e
humanas, subordinadas ambas à transcendência.

interior do qual a razão reconhece sua carência e a necessidade
e subordinar-se transcendência,à encontrade seurecorrer

em uma cosmologia cujofundamento em uma cosmologia dinâmica,
dotados denaturezas espirituais, homens,centro são osas

delivre-arbitrio. Mas este dinamismo também pode ser chamado
Criador,inquietude, inquietude dirigida umnoao repouso

retorno à origem criadora.
Em principio, istoalma é inquieta porque é criatura,a

é,
criatura e não o Criador; este é o mal metafísico, que só é mal
à medida que desta situação a alma deve afastar-se, vocacionada
a retornar à
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sua origem ("é inquieto o meu coração até que se

ou ao menos mais

A concepção do espírito religioso como momento maduro, no

não é a unidade, está fora da unidade pelo fato mesmo de ser

as naturezas espirituais, moldadas à imagem do Criador, isto é,

Trata-se de expor, neste capitulo,

quer na



III: a liberdade na condição humana

aquiete em ti"1,
no quadromiséria, impulso próprio à criatura,e

Deus criou a diferença, e
também a possibilidade de retorno.

a inquietude é outra, se considerada do pontoEntretanto,
de vista da peregrinação, isto é, da condição humana após o
pecado original e a queda; aqui, o mal é propriamente mal, mal
fisico e moral, miséria e pecado. Esse movimento de retorno não

à dinâmica criaturas,das ordenadasconcerne apenas para o
Criador: é também movimento de recuperação de condiçãouma
perdida.

Carência e a inquietude humanas vinham sendo apresentadas
estritamente cosmológicos. é preciso ir alémMas

disso: necessidade de espirito religioso submeter-se àa o
e de a inquietude

humana aspirar Criador, têm de estudadasao ser
também segundo outra condição humana, a condição do pecado.

a fé é um socorro necessário à razão decaida.Na verdade,
qual já fizemos alusão,0 sermão XLIII, começa justamenteao

assinalando a dupla dependência humana: dependência do Criador
e dependência do Mediador e da Graça para restaurarpara ser,

"assim como tivemos necessidade do criador parasua natureza:

i "inquietum est cor meum donec requiescat in te".
87

autoridade, de a razão combinar-se com a fé,

Confissões I i 1). Mas não se trata ainda de

metafísico em que, ao criar o mundo,
sim de um

em termos

repouso no
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sermos, assim também do salvador para que venhamos a reviver."

ir além cosmológico,quadroPara do exporemos
inicialmente as razões pelas quais Agostinho retomou em termos
diferentes o problema do livre-arbitrio na fase mais madura de

A partir dai tentaremos que
polêmicas permitiram acrescentar à solução para o problema da
compatibilidade entre livre-arbitrio e presciência divina.

Até aqui o mal foi considerado à luz da cosmologia. Um
estudo cosmológico do mal proporciona uma caracterização que,

indicar precisamente a condição do homem após a queda, isto é,
mais quadro intocadonão da criação, já segundono mas a

condição herdada após o pecado original, isto é, após Adão
haver corrompido a natureza humana.

mesmo mal moral comporta aindao
distinção, mal praticado sofrido. malentre mal 0uma e

praticado é o pecado propriamente; a misériao
é o castigo para este pecado.humana,

podem ser pensados do ponto de vista da condição humana após a
queda.

2
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(S. XLIII 1) .2

embora condizente com a filosofia agostiniana, carece ainda de

assinalar o

não só como finitude metafísica, mas sobretudo e propriamente
diferentes tipos de mal. Vimos que Agostinho investiga o mal

as novas

De sorte que ambos só

sua obra.

"sicut creatore opus habebamus ut essemus, sic saluatore ut 
reuiuisceremus."

Isto permite ver sob outra luz as distinções entre os

como mal moral. Entretanto,

mal sofrido,
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•*

o o

mau,

Com efeito, não é do que pecado em geral que se trata,
isto é, pecadodo de de qualquerAdão deou seusum
descendentes,' do livre-arbitrio, já pecadodono uso mas
naquela condição segundo a qual os herdeiros do pecado de Adão
têm necessidade de pecar, herdeiros cujo livre-arbitrio, embora

por Paulo de Tarso na Carta aos Romanos (VII 14-ss.) e na Carta
(V 17), isto é, vontade conflito do

espirito consigo mesmo, ou do espirito contra a carne.
ff ... o querer o bem está ao meu alcance, não porém

o praticá-lo." (Rm VII 18).

Comentário de Agostinho:
livre arbitrio, perfeitoportanto, era no

primeiro homem, nós, daantesmas em graça, o
arbitrio não é livre nãopara pequemos,que mas
apenas para que não queiramos pecar. É a graça que

apenas queiramos agir retamente,

3 c.

homo facit,

I:

89

"0

um é

43, n.2.

"Dupliciter enim appellatur malum; unum quod 

alterum quod patitur: quod facit, peccatum est; 

quod patitur, poena." apud Jolivet, pg.
4 Gn. litt. I: "... omne quod dicitur malum, aut peccatum esse, 

aut poenam peccati". apud Jolivet, pg. 43, n.2.

livre, carece ser libertado para ser capaz de não pecar. Não se

que
„ 3 n

fala da vontade má em geral, mas da vontade tal como descrita

Adim. XXVI:

faz com que não

aos Gálatas que vive o

"Pois o mal é designado duplamente: um é o que o 
homem faz, outro é o que sofre: o que faz, é 
pecado; o que sofre, pena."3 "... tudo o que se diz 

ou é pecado, ou é pena do pecado"4
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o auxilio do libertador,
na perfeita ressurreição, paz pela qual se obtém a
vontade boa Expositioperfeita." quarundam

propositionum ex epistula ad Romanos 125.

*

importânciaA da explicitação destes problemas e
pressupostos agostinianos está na possibilidade
oferece de desenvolver e aprofundar tópicos decisivos para a
compreensão da posição de Agostinho face aos diversos dilemas e
obstáculos antepostos à afirmação da presciência divina
livre-arbitrio humano.

Em primeiro lugar, trata-se de aprofundar teodicéiaa
agostiniana, levando em conta uma nova condição do homem, e não
apenas sua situação cosmológica como vontade em geral. A nova
condição significa uma condição justamente da vontade, cindida,

sentido metafísico. A finitude

5 12.Rm.
in autem estnon

nolimus.ut tantum ut
sed

qua
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"Liberum ergo arbitrium perfecte fuit in 
nobis autem ante gratiam non est liberum 

sed

■k *

ut non

o qual nos concede a paz
mas também possamos, não com nossas forças, mas com

metafísica já exige o reconhecimento da dependência, mas ainda

e do

não mais meramente

exp. prop. 
primo homine, 
arbitrium, ut non peccemus, sed tantum ut peccare 
Gratia vero efficit, ut non tantum velimus recte facere, 
etiam possimus, non viribus nostris, sed liberatoris auxilio, 
qui nobis etiam perfecta pacem in resurrectione tribuet, 
pax perfectam bonam voluntatem consequitur. ”

finita no

que então se
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não da dependência particular da vontade quanto ao socorro da
graça.

inicialmenteassim, insuficiência humana,Sendo a
apresentada do ponto de vista metafísico, deve também ser vista

àinsuficiência platonismo,criticamoral. A suacomo ao
demóniosindependente,depretensão ou aosascese seus

na necessidade de a
mediação ter de ser iniciativa e movimento de Deus. Este ponto

porque a insuficiência humana só é
adequadamente caracterizada se levarmos em conta a necessidade
da graça. Não se trata apenas da finitude metafísica do homem;
trata-se também, da condição infralapsária,sobretudo, dae
situação corrompida do que fora,
natureza não apenas dotada de livre-arbitrio, o que nunca deixa
de também dotada de liberdade,ser, mas
decorrência do pecado original.

A cosmologia livreémostra naturalmentepor que o
arbitrio da vontade, mostra também
como é possível o pecado: como foi possível o pecado original,

vontade, decaida, diante si duastem dee como a mesmo
escolhas, isso pode Porém, ainda estánãopore pecar.

insuficiência da vontade para realizar uma das
alternativas possíveis, isto é, insuficiênciaa de não pecar:
que implica a necessidade de pecar, e a impossibilidade de não

alternativa entre nãopecar sem que a pecar pecare
desapareça do ponto de vista da natureza.
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esclarecida a

mediadores, foi situada na finitude humana,

de vista é, porém, limitado,

antes do pecado original, uma

esta sim perdida em

do espirito; nessa medida,
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(espiritual, vontade)dedotadaUma naturezamesma
cosmológicaexigência, moral,permanece, e com ea mesma

epistemológica de apósà unidade, à origem;converter-se a
porém,queda, está atingida,tal natureza, sem desaparecer,

ofendida, corrompida, e carece da cura pela graça transcendente
divina.

"Pois natureza do homem foi criadaa

essa natureza do homem, na qual cada
carece de^de agora de médico,Adão,

sã.

Sendo discussão anterior de cosmológica,naturezaa
figuravam como principais interlocutores aqueles que debatiam a
teodicéia do ponto de vista da origem do mal e da ordenação
racional do mundo. Agora, trata-se de deslocar a teodicéia para
o terreno mais restrito da vontade7.

propriamente positivo, se não é então uma criatura de Deus, se,

6

é uma

datratava-se
mesma da vontade.
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um nasce de
originariamente sem culpa e

(De natura et gratia iii 3).6

Com efeito, se o mal não é uma substância, se nada tem de

"Natura quippe hominis primitus inculpata et sine ullo vitio 
creata est: natura vero ista hominis, qua unusquisque ex Adam 
nascitur, jam medico indiget, quia sana non est."
7 A limitação da argumentação sem a teoria da graça 
limitação apenas expositiva; a concepção da graça já estava 
contida nos textos pré-pelagianos. É o que explica Agostinho 
noas Retractationes, ao rever o'inicio de lib. arb. III, texto 
brandido contra ele mesmo pelos pelagianos. Naquele contexto 

necessidade no plano cosmológica, da natureza

porque não é

sem a

sem nenhum vicio; mas
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reside na vontade do homem,na verdade, por que esta vontade
pode má? má,humana elanatureza nãoSeser a mesma
contrariamente à hipótese dualista, vem nela alojar-secomo o
mal? Não é por
maniqueismo, mal seja imputado homem,novamenteo ao
contaminando, viciando a natureza humana?

assim como ao maniqueismo foi contestada a

também é possivel,não sem ■mais, invocar naturezaque uma
humana boa; isto é, do ponto de vista da discussão do mal, não

Em outras
palavras,
explicação dos males metafisico, fisico é precisomoral,e
levar condição humana infralapsária, condição naa
qual a natureza está corrompida, viciada: não é essencialmente
má, mas também não está intacta.

discussãoda inserçãoA geral sobre daspassagem a
na ordem universal,

para o problema da herança do pecado e da necessidade da graça
corresponde a uma mudança de interlocutores: da critica aos
maniqueus Agostinho enfrentar pelagianismo. Apassa a o
cosmologia respondia ao maniqueismo,
em aberto a resposta ao pelagianismo.

0 capítulo sobre cosmologia deverá ter apontadoa uma
explicação para o mal metafísico,
finito, relação infinito transcendente. Ae sua com o
cosmologia terá assinalado também o lugar do mal propriamente
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sua vez

no terreno em que a questão está posta, no terreno da
está em jogo uma natureza humana,

existência de uma natureza humana má, trata-se agora de mostrar

nem boa nem má.

naturezas espirituais, como criaturas boas,

isto é, para a existência do

em conta

entre outros, mas deixava

um contra-senso que, para responder ao

Não, porque,
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Porém esta caracterização do mal é aindadito, o mal moral.
parcial, conflitonão abrange entreporque carne e oo a

do espirito consigo mesmo8,isto é, entre a caritas,espirito,

de realização dinâmica,deDeus, natureza ouo amor sua
cupi ditas, própriasoberbo side negandoamor mesmo, sua
dinâmica.

é importantepecado critica0 fazerpara aosa
pelagianos, após a critica aos maniqueus. Estes não percebiam

mal estánão atribulamnatureza,que o na porque a umo
principio exterior, substantivo; precisoeles, foipara
contrapor uma cosmologia que alojasse mal no movimento doo
espirito humano. éA questão mostrar, contraagora os
pelagianos, isso não acarreta contaminar a obra de Deus,que
isto é, não bemacarreta criação,sãonegar o que e aa
vontade. Localizar implicamal condenarvontade nãoo na
novamente a natureza de uma criatura, e a fortiori não implica
condenar Deus.

pois, teodicéia iniciadaTrata-se, de desenvolver a no
segundo capitulo, preservando a natureza humana, não ao afirmar

ao distinguir entre
condição,natureza saber, naturezamostrare a ao que a

intocada, da transcendência,plano enquantopermanece no a
condição humana é viciada, e viciada pelo pecado original.

8

nãoo
nenhum antesmesma a carne a
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corpo.
mal:

por 
submissão

porque a 
si

Trata-se de um conflito do espirito consigo mesmo, 
'carne’ não é o corpo. A natureza corpórea não traz 

significa 
voluntária do espirito aos desejos do corpo.

a higidez absoluta da condição humana, mas
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*

Na verdade, a formulação do problema do mal, ao menos nas
arbítrio, já contémConfissões, também liberode omas no

estratégia fazdo original;problema pecado nãonossa
violência, à medidaentretanto,
ele mesmo quem anuncia o problema em toda a sua densidade, para
então recuar para uma caracterização inicialmente cosmológica,
acentuando isso lugar paradoxalmente privilegiado daocom

isto é,alma,
natureza, mal metafisico, restando malesno apenas os
praticados e sofridos. 0 pano de fundo é a cisão da vontade,

équestão de base teodicéia: deportanto, antesmas a uma
discutir a vontade era preciso apresentar uma cosmologia.

ajuste de emergência em vista da interpretação pelagiana, mas
sim a contraparte moral (central) daquele principio cosmológico
(causal judicativo) necessariamenteremetia àe que
transcendência. A novidade está em integrar, antes reconhecer,
caracterizar e integrar, o mal fisico e o mal moral.

A noção de condição permite desvincular a necessidade (do
pecado) da natureza humana. Na verdade, permite também afirmar

possibilidade de desta condição; portanto, daa reparo
falar em

necessidade,
limites próprios do paciente. necessidade,Trata-se de uma
salvo se removida por uma potência que lhe for transcendente.
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★ ★

muito menos umA teoria da graça não é um complemento,

que éao texto de Agostinho,

não pode estar naporquanto indica que o mal

supressão da mesma necessidade. Faz sentido, todavia,
ainda que removivel, porque a cura está além dos
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siHá condição abandonada parecemesma,uma que, a
não está

na natureza. Mas é possivel ir além. A resposta aos pelagianos
mostra que não apenas a necessidade não está na natureza, como
é a natureza o que se contrapõe diretamente à necessidade.

o problema é o fato de a resposta aos maniqueusEm suma,
conduzir pelagianismo. fato,Deparecer aao

dessubstancialização do mal implica igualmente afirmar que toda
natureza é boa, portanto também as naturezas espirituais

É preciso mostrar,vontade humana. criticaentão, que aoa
maniqueismo embora desvincule o mal da substância da vontade

implica comprometer-senão independência da vontadeacom
humana para criticar maniqueismo não é precisoAo o
incorrer em pelagianismo.

Necessidade e/ou vontade

compreender precisamosde Agostinho,Para respostaa
acompanhar antes de mais nada como a noção mesma de necessidade
é desdobrada. dizerPodemos necessidade podeque sera
compreendida de três modos; em principio, é possivel distinguir
claramente entre dois sentidos da necessidade, um terceiromas
sentido, decisivo vista moral,do ponto de turvarparece a
clareza dessa distinção.

Antes mesmo de enfrentar os pelagianos, Agostinho teve de
inicio do

possibilidade do pecado. Se a vontade humana é um bem dado por
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e a

Evódio o questiona sobre a

o bem.

discutir a relação entre vontade e necessidade. No
III Livro do de libero arbítrio,

necessária. Mas por ser condição, pode ser removida,
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se é um privilégio dos homens como imagem de Deus,Deus, então,
natureza. Sesua

pertencem à natureza, ocorrem necessariamente. A alma racional
e escolhe em razão de sua natureza.escolhe,

é possivel, culpá-la,Como chamaentão, se o que se
9pecado advém de movimento natural, necessário? Nesteum e

Agostinho concorda que a necessidade é contrária àcontexto,
vontade, sentido bem preciso: seriamas em um
vontade se fosse submetida a uma tal necessidade. "Pois se este
movimento [sc. pecaminoso] existe naturezapor ou por

«10necessidade, de modo algum pode ser culpável.
em desvincular vontade e

necessidade. 0 movimento pecaminoso da vontade é próprio dela,
mas não é natural. Vimos que a dinâmica espiritual é orientada:
não trata-se de mero movimento, mas sim de movimento de retorno

É o movimento natural. na direçãoeste Mover-se
contrária, mais precisamente movimentofurtar-seou ao
natural é que consiste em pecado. 0 mal não é substância porque
tem como origem a vontade, uma ausência de vontade:ou melhor,
à medida estagnada na não realizasoberba, o movimentoque,
para o qual é vocacionada, a vontade perverte-se e origina o
mal.

9

10 id. 3:
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"Si enim natura uel necessitate iste motus existit, 
culpabilis esse nullo pacto potest.”

A resposta consiste, nesse caso,

a vontade não

os movimentos da vontade devem pertencer à

cf. lib. arb. III i 2.

ao Criador.
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Agostinho identidadeNeste quadro, admiteportanto, a
necessidade; necessidadeentre natureza quadro,nestee a

exclui a vontade: onde há necessidade não há vontade. Argumento
semelhante Agostinho utilizar estoicos,contravem aa os
propósito do modo eles (de acordo reconstruçãocomo com a
agostiniana) tentaram afastar o perigo da necessidade.

Livro Cidade0 V, da de Deus mostracap. x, que a

No terreno
daquilo que não está em nosso poder, é claro quecomo a morte,
tal necessidade opor-se-ia à liberdade.

"Com efeito, se nossa necessidade é aquela que não
está nosso poder, ainda não queiramosem e que
acontece ela pode [fazer], talo que como a
necessidade da morte, então é claro que
vontades, segundo quais vive-se retamenteas ou
mal, não sob tal necessidade. Poisestão fazemos
muitas coisas que, se não quiséssemos, não fariamos
mesmo: a estas pertence em primeiro lugar o próprio
querer, pois se queremos, existe, se não queremos,

(de ciuitate dei V x - DK 208) ,X1não existe".

11 "Si enim necessitas nostra illa dicenda est,

mortis voluntatesest nostras,est

taliquibus recte vel perperam vivitur, sub

utiquesienim nollemus,Multa nonesse.

faceremus.
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quae non est in 

nostra potestate, sed etiamsi nolumus efficit quod potest sicut 

necessitas mortis : manifestum

facimus, quae

Quo primitus pertinet ipsum velle; nam si volumus, 

est, si nolumus, non est".

as nossas

necessidade pode ou não ser pertinente à vontade.

necessitate non
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da vontade.

arbítrio da vontade. A vigência de tal necessidade exclui por
princípio o querer da vontade, pois implica dizer que algo não
está em poder da vontade, não está ao seu alcance.

Só podemos reconhecer a diferença entre a possibilidade
ou impossibilidade de realizar alguma coisa se isto está ou não

é um pressuposto da
distinção entre ter ou não o poder para algo. 0 querer tem de
estar ao alcance da vontade: é justamente ele o que permite que
a vontade conheça seus limites.

fato, excelênciaDe das naturezasmostrarpara a
espirituais, Agostinho assinala precisamente a coincidência da
alma humana consigo mesma, seja como razão, seja como vontade.
Assim é que, ao percorrer o itinerário das criaturas em busca

o espírito estará no ponto culminante,de Deus, na medida em
criaturas até interrogar "aquele mesmo que

interroga". (cf. Enarratio in Ps. XLI 7). Assim é que na escala
entre sentidos externos, sentido interno e razão, estaapenas
conhece a regra que a situa, a regra que preside sua primazia.
Embora ainda precise procurar a transcendência, a alma racional
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do próprio querer senão ele mesmo. Por isso é livre o arbítrio

Este sentido de necessidade, portanto, é alheio ao-livre-

ao nosso alcance; mas para saber se está ao alcance, é preciso

plano, é absurdo falar em ’não querer querer, mas querer’. Não

o querer

pode haver um querer contrário à vontade, nada pode ser causa

Se quero, há querer; se não quero, não há querer. Neste

que interroga as

querer e não conseguir. Assim,
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já pode localizar na sua especial identidade consigo mesma o
privilégio de ser imagem de Deus.

assim também a vontade é vontade livre justamenteOra,
porque há originariamente identidade da vontade consigouma
mesma. Há um dominio em que a necessidade não pode atingir a
liberdade da vontade; necessidadefalamos da dese morrer,

estánão fora de hánosso poder. Masmorrer ou morrer um
dominio em que a vontade é exercida sem impedimentos, por sua
própria natureza.

É importante assinalar ainda que esta desvinculação entre
necessidade e vontade permite a introdução do segundo sentido

este sim pertinente à
vontade, livre-arbitrio, pertinente de modoao seu mas
afirmativo. A vontade é necessariamente livre.

necessidade identitáriaEsta simafeta,não mas
fundamenta a vontade. Aquilo que pertence à natureza, ocorre
necessariamente; mas isto não é um obstáculo à vontade, porque
diz respeito apenas à sua identidade. A vontade necessariamente

a vontade é originária, natural e necessariamente livre.quer;
A fim de esclarecer este novo sentido, praticamente oposto ao
primeiro,

que vigora também

dizemos necessário assimsejaalgoser que ou
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para Deus, sem submetê-lo.
situa no mesmo plano de certa necessidade

no tocante ao livre-arbitrio da vontade, Agostinho o

a necessidade segundo a qual

da necessidade que aqui nos interessa,

"Mas caso defina-se
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aconteça assim, não sei por que a temeriamos, como
12se nos tomasse a liberdade." (ciu. V x; DK 208)

assim como há
certa necessidade em Deus, e isso não diminui sua onipotência.

"Pois também não submetemos a vida e a presciência

que Deus sempre viva e conheça previamente todas as
coisas, assim como o seu poder também não diminui,
quando se diz que não pode morrer nem errar. (id.n

13ibid., grifos nossos).

sem limitar seu poder, sua potestas. Por quê? Porque se pudesse
ai seu poder. Sermorrer ou enganar-se, o

onipotente quer dizer não poder morrer nem enganar-se.
coisas: porque é onipotente." (id.

12 " Si illa definiturautem secundumesse

dicimus necesse

enim vitam Dei Dei subet et

eiuset cuncta cumnec

101

"Assim,

"Neque enim et vitam Dei et praescientiam 

necessitate ponimus, si dicamus necesse esse Deum semper vivere 

praescire;sicut nec potestas eius minuitur, 

dicitur mori fallique non posse." (grifos nossos).
14 "Unde propterea quaedam non potest, quia omnipotens est."

Isto é, há uma necessidade que concerne até mesmo a Deus,

ibid.) .14

necessitas, secundum quam 

esse ut ita sit aliquid vel ita fiat, néscio 

cur eam timeamus, ne nobis libertatem auferat voluntatis." 
13

Esta necessidade não ameaça

de Deus à necessidade se dissermos ser necessário

sim seria menor

a liberdade,

por isto não pode certas
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à aplicação dohomemAgora sobrepassa-se mesmoo
princípio, isto é, sentidoAgostinho hámostra que um
importante em que a necessidade concerne ao livre-arbítrio, mas
concerne positivamente. É necessário que a vontade tenha livre
arbítrio, pois é da sinatureza Estasua querer por mesma.
necessidade não suprime a liberdade, assim como a anterior não
limitou a onipotência divina.

"Do modo, também quando dizemosmesmo ser
necessário quando queiramosque, queremos, com
livre-arbítrio; sem dúvida o dizemos, e não pore
isso sujeitamos o livre-arbítrio à necessidade que
suprime a liberdade. n

Até aqui, de acordo dois sentidos dacom esses
necessidade, o pecado não é necessário. Seja porque está no
domínio da vontade,

seja porque é contrário à natureza mesma da vontade.da morte,
Porém,

aqui novamente embaralhados os dados do problema?
Agostinho entende que há sim uma necessidade à qual a

estávontade submetida, necessidade àcontrapõe-seque sua

15 cum volumus, liberout,
velimus arbítrio: et non ideo
ipsum liberum arbitrium necessitati adimitsubicimus, quae
libertatem."
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(id. ibid. DK 208-209)15

"Sic etiam cum dicimus necesse esse,

em seu poder, diferentemente da senectude e

como explicar então a necessidade de pecar? Não ficam

et verum procul dubio dicimus,
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necessidade,terceiro sentidoliberdade. é daesteMas um
sentido que a polêmica contra o pelagianismo explicitará.

talpelagianos defendem humana denaturezaOs a
necessidade de entendeAgostinho não naturezapecar; que a
humana seja pecaminosa, mas sim que o homem carece do socorro
da graça. A eles, Agostinho contrapõe a exigência da graça, ou

alternativa cura pelanecessidade do pecadoentrea a e a
graça. 0 que falta fundamentalmente aos pelagianos é reconhecer

papel da papel escamoteiam discutiremo graça, oque ao
problema fazendo o elogio da natureza humana: "os inimigos da

16graça escondem-se no louvor da natureza". Pel. II i 1.

Pelágio

Os pelagianos querem mostrar que a necessidade de pecar,
afirmada Agostinho, herança original,'do pecadopor como
dissolveria a própria noção de pecado. Como querem preservar a
noção de pecado, não aceitam a necessidade. Para eles, ou bem
há necessidade háde há pecado, duplanãopecar, e ou a
possibilidade de há bipolaridade dabemnão;pecar ou ou
vontade, ou não há. tem
de haver bipolaridade, e está excluida a necessidade de pecar.

estratégia pelagiana, vistasA mostrarcom a que a
vontade humana tem de ser independente, consiste em apontar uma
alternativa sob diferentes roupagens, entre

16
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"lateant inimici gratiae in laude naturae.”

a possibilidade de a vontade
a necessidade que

c. ep.

Se não há, não há pecado; para haver,

suprime a vontade, de um lado, e
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não pecar, de outro. As alternativas contêm sempre um termo que
descaracterizaafirma inevitabilidade do pecado comoe oa

confrontada com uma expressão da liberdade da vontade,pecado,
única pela qual a culpabilidade estaria preservada.

excluidopecado estariaCaso opecar,
e/ou descaracterizado, necessidade suprimiriatal oporque
livre arbitrio. A necessidade de pecar aniquilaria a vontade,

livre arbitrio,seu
atribuir pecado a uma ação ou decisão humana.

Agostinho, contrariamente, necessidade denega que a

livre-^rbitrio de vontade obstante existente,nãouma
persistente. A necessidade de pecar exprime incapacidadea
doentia, isto é, segundo uma condição e não segundo a natureza,
incapacidade de realizar uma de suas opções reais possiveis, a

A concepção pelagiana, já confrontada com as respostas de
Agostinho, pode ser estudada segundo as alternativas formuladas

definitiones pelagianas de perfectioneCeléstiode (cf.nas

iustitiae hominis).
0 primeiro argumento17 do pelagiano Celéstio

inevitabilidade do pecado. Se Agostinho afirma que o pecado é
descaracterizarianecessário, dizem os pelagianos que

17 de CeléstioNão retomamos todos os
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aqui todos os argumentos 
examinados por Agostinho em de perfectione iustitiae hominis. 
Destacamos apenas aquilo que permite sublinhar o que parece-nos 
o aspecto central da polêmica.

saber, pecar ou não pecar.

e por

isto o

concerne à

pecar suprima a vontade; antes tal necessidade é expressão do

seja necessário

isso mesmo não haveria mais como
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como pecado. Não seria justo considerar pecado o que não pode
ser evitado.
é necessário, não é pecado.

Agostinho responde que pode sim ser evitado, desde que a
natureza seja restaurada (sanetur18) pela graça. A necessidade

natureza estar atingida pelo vicio. Não
assim como a

cegueira não significa que o olho não seja, do ponto de vista
de natureza, A cegueira do espirito,sua sua
incapacidade de evitar o pecado é a concupiscência da carne, a
concupiscência da espirito. dacontra Porcarne o causa
concupiscência, o homem, espirito, não logra fazer o que quer.

significa aqui não ainda agir,
querer o bem; a natureza do espirito quer querer bem, mas não

A concupiscência da carne a impede de querer o bemconsegue.
que a natureza quer querer.

No plano do livre-arbitrio, há possibilidade; não no da
liberdade. 0 livre arbitrio tem a possibilidade natural de não

agravada pelo pecado original, natureza perdepecar; asua
liberdade, carece da graça para ser desimpedida.

isto pareceria paradoxal, porque a capacidadeNo entanto,
de não pecar não está mais ao alcance da vontade; paradoxal,
pois trata-se aqui justamente da identidade da vontade. Como
então a vontade não está ao seu próprio alcance? Dissemos acima
que a necessidade não atinge a vontade, porque é da identidade

18
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”Fazer"

perf. iust. II 1; pg.4, 1. 18.

de pecar advém de a
deixa, contudo, de ser capaz de evitar o pecado,

Ou pode ser evitado, ou não pode. Se não pode, se

mas tão-somente

capaz de ver.
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serialivremente.da vontade Naqueles termos,querero
paradoxal que o querer não estivesse ao alcance da vontade.

esta.identidade será abalada. Se no plano daEntretanto,
há identidade imagoda identidadenatureza vontade, dei,

perfeita na condição adâmica, na condição humana após
ver-se-ávontade confrontada consigo 0a mesma. era

paradoxal, tornou-se a condição dos herdeiros de Adão.
Assim, responder à alternativa pelagiana entrepara

necessidade vontade, sim afirmando certae e agora uma
necessidade sob a qual encontra-se a vontade humana, Agostinho
remete à Carta aos Romanos (Rm vii 14-ss.), onde Paulo mostra a
fratura da vontade. Aqui já não está em discussão a natureza
humana, sim a corrupção da vontademas

até que a graça venha sanar a natureza.mesma,
conflito da paralisante0 vontade é porque a

concupiscência, a inclinação do espirito para a carne significa
a soberba de ficar em si mesmo, depositar no homem a esperança,
negando o imperativo de depositar (cf.esperança em Deus.sua

vi,8-vii,9.). paralisia podeseguir,CLIII A estas. ser
comentada a partir da necessidade de pecar gerada pelo pecado
de Adão.

0 desafio subsequente dos pelagianos explicita a noção de
necessidade. Ora, o pecado concerne à vontade ou à necessidade?
Analogamente à primeira ratiocinatio, não é
pecado; só é pecado se pode ser evitado.

A resposta agostiniana vai buscar Escrituras,nas nos
Salmos, o sentido adequado desta necessidade que ata a vontade,
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a queda, 
que

e o conflito consigo

se é necessário,
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ou mais precisamente, desta necessidade da qual Deusapenas
pode libertar o homem: SI 25 17:(24),
necessidades". SI 31 (30), "Puseste minha alma a salvo das8:

está mais jogo aquela primeira necessidade,Não aem
necessidade da morte, expressão da finitude; tampouco trata-se
aqui da necessidade acarretada, positivamente, pela identidade
originária. Agora, da miséria dos
peregrinos. é levaNão naturezasua que os a pecampecar:
porque estão exilados dela. O livre-arbitrio que têm precisa
ser desatado dos nós pelo pecado original,
enredou-se.

capitulo afirmamosprecedente, AgostinhoNo que
caracteriza o pecado de modo negativo. O pecado consiste na

perversão de não realizar o movimento de retorno ao Criador.
Cada humano é criador,ato moral deato retornoou um ao
cumprindo a vocação da natureza espiritual, ou não é.

O pecado original, tem a peculiaridade de
não trata-se apenas de uma

ausência de maisAdão pretender nãopecou ao
ambicionando

19 necessitatibus"de mei educ fecistime”. "saluam de

necessitatibus Salmos conforme o
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imobilizar completamente a vontade:
I 
movimento.

citações dos
<texto do de perfectione iustitiae hominis iv 9.

"arranca-me de minhas

"inicio de todo pecado"

em que ele mesmo,

a posse do

por sua vez,

necessidades. ”19

a Deus,precisar mover-se em direção

animam meam."

fruto da árvore do saber. A soberba,

a necessidade é resultado
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(Eclo 10,
(Gn 3, 5), deserpente homem poder tornar-seo

divino21.
A pretensão de alçar-se à condição divina significa uma

imobilização voluntária, da qual ele seu própriomesmo, por
arbitrio, não pode mais sair. "Pudemos deformar imagem dea

A natureza humana, tal
é boa; por isso, Adão não tinha necessidade de
livre-arbitrio, espiritualnatureza podiapecar, seu sua

exercer-se plenamente; mas,
mais direção perdeu por siDeus,mover-se em a mesmo a
liberdade. humanaA natureza movimentoperverteu seu em
paralisia,

liberdade".de (de perfectione iustitiaenaturezacareceu a
23hominis iv 9).

0 único remédio para étombou a
graça divina. A graça restitui ao livre-arbitrio, à natureza, a
sua liberdade. Aquele movimento natural de retorno ao Criador

20 ” Ini ti um omnis peccati superbia", citadaversãona por

22 dei non

sermo XLIII 4.
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Agostinho.
21

uicta enim uitio in quod cecidit uoluntate caruit libertate 

natura.”

não podemos reformar.”22

pode, com a graça, realizar-se. Se a miséria humana, o conflito

A soberba paralisante e a atenção à promessa da serpente são 
comentados por Agostinho em Gn. litt. XI xv (sobre Eclo. 10, 
15) e xxx (sobre o diálogo entre Eva e a serpente).

"Imaginem in nobis dei deformare potuimus, reformare

como criada,

a necessidade

uma vez que pecou escolhendo não

em que

possumus."
23 „

Deus em nós,

"pois, vencida a vontade pelo vicio em que tombou,

a promessa

litt. XI xv

1520) , imobilizou a vontade ao escutar a promessa da
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do espirito consigo mesmo, é um castigo pelo pecado original, a
graça será não uma recompensa,
livre-arbitrio pela misericórdia divina: "0 Deus justo condenou

24o homem, o Deus misericordioso liberta o homem." s. XLIII 1.
discussão sobre único remédioA contra aa graça,

necessidade de pecar, é o lugar de aprofundamento, ou melhor,
de exposição das raizes da solução agostiniana - talvez de sua

0 importante é radicalidade desta matriz. Aquia

nitidez ideiaapresenta-se de identidadecom a uma
tran s cenden te, cujo abandono constituiuafronta pecadoe o
original. 0 pecado original não é meramente uma transgressão. 0
orgulho que reveste transgressão doperversãomarca a com
privilégio da vontade,
da transcendência que vem a ser restabelecido pela graça).

Assim como há duas inquietudes aquela comandada pela
vocação de retorno ao Criador, e aquela que surge do conflito
do espirito herdeiro do pecado original consigo há,mesmo
concomitantemente, exprimeduas dependências: aquela que
meramente o fato de o homem não seu próprio fundamento,ser e
aquela que diz respeito já à necessidade da graça.

É natureza garantia contrana que repousa a a
agora preservada apenas no plano da

transcendência, é o repositório da liberdade. Por ser natureza,

24 ”lustus damnauitdeus hominem, misericors liberatdeus
hominem."
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I situação.

ao negar a transcendência (é o sentido

mas a libertação propiciada ao

é a garantia última da identidade. Se a cisão paulina marca o

necessidade. A natureza,
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(cisão contra identidade), a teoria da
vai definitivamente mais precisosdar contornosgraça aos

termos da questão.
então,

está preservado, não apenas a despeito, mas também e sobretudo
da presciência divina? Em linhas gerais,

presciência divina, como expressão da onisciência e onipotência
divinas, é depositária da natureza do homem.

livre-arbitrioSe já devia finitoo seu ser ao ser
infinito de Deus, se a transcendência é o fim a que aspiram, em
graus variados de perfeição, todas criaturas, estaas see
aspiração, do ponto de vista humano, realiza-se justamente no
exercicio da livre,vontade é deporquanto Deusum
transcendente e criador que provêm todos e para onde
devem voltar, então a consideração da condição humana posterior

originalpecado permitirá todaentenderao em a sua

Isto é, a natureza está fora, mas apenas na medida em que
está acima homem;Deus do origem,fundamento, émas como

é que está longe de si mesmo.

25

"E

os seres

interior: o homem, peregrino,

mas fora dele, em Deus.

condição e a natureza

"et ecce intus eras et ego foris...". "Ainda que subordine- 
se ao todo, sacrifique aparentemente o seu eu, ele [o homem] 
alcança com isso de fato a conpletudo mais elevada e mais feliz 
de sua pessoa." nAuch wenn er sich dem Ganzen unterordnet, sein
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radicalidade esta extraposição da natureza do homem: não nele,

livre-arbitrio, deixando ao menos entrever a diferença entre a

por causa

De que modo,

eis que estavas dentro e eu, fora." (conf. X xxvii 38) 25.

o livre-arbitrio da vontade humana

porque a
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No plano cosmológico isto já era compreensível mediante a
vocação de toda criatura para procurar o repouso no retorno ao

inquietudeCriador. sobretudo moral,planoMas ano
especificamente humana encontrará uma explicação diferenciada:

cisão paulina, conflito espíritoentre carne,a o o ae
sublinhamtraduzem corrupção da humana,natureza aa e

necessidade de reconhecer transcendência fundamentoa como

Nenhuma coisa guarda a integridade de sua naturezan

que esteja preservadanão (salva)a ser em seu
gênero próprio. toda saúde (salvação;Ora, salus)

provém daquele do qual provém todo bem; todomas
bem provém de Deus: então toda salvação provém de

Ich scheinbar opfert, erreicht tatsachlichdadurch dieer

(Mausbach

nisi in

Ab eo autem est omnis salus, a

omne bonum; at omne bonum ex Deo:
quo est 

salus igitur omnis ex Deo."
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hõchste und begluckendste Vollendung seiner Person".
I, apg. 156) 
26 „ Nulla autem res obtinet integritatem naturae suae, 

suo genere salva sit.

Deus." uera rei. xviii 36.26

desta natureza, e (após a queda) depositária desta natureza.
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Conclusão

considerarmos trajetória que vimos fazendoSe agora a

da graça deverá finalmente fundamentar o método e a cosmologia,
objetos respectivamente do primeiro e do segundo capitulo. De
fato, trajetória dea
cada homem, desde o uso imaturo da razão até a fé obtida pela

bem trajetória aida humanidade, tambémgraça, como a
filosofia. A relação féentre e

razão corresponde à trajetória em um sentido mais denso na
perspectiva da graça, isto é, desde a condição adâmica, pelo
pecado pela Lei, até a contemplação, depois da doe graça

Também concerne diretamente à cosmologia, porque a graça
Isto é, a teoria da

graça permite explicar por que o
pertencem positivamente ao universo criado pela Providência,
permite qualificar distinguindo metafísico,
evitando estetizar a miséria e o mal moral (punição e pecado).
Assim, énatureza humana má, é mundonem a nanem o sua
condição atual dessa origináriaexpressão natureza e
essencialmente boa.

27 Esta da féentre razão come a
ao qual recorremos
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imbricação da relação 
importância da graça é tema do Sermão XLIII, 
neste e no primeiro capitulo da tese.

é que vem a restaurar a natureza humana.

Cristo.27

desdo inicio deste trabalho, talvez possamos dizer que a teoria

a teoria da graça explica o processo,

a miséria e

compreendida a história da

os males,

mal moral não

o mal
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é autodeterminação,Finalmente, liberdade asese a

liberdade é o exercicio pleno da identidade, ela só pode estar
lá onde a memóriaposta ali onde a natureza está preservada,

encontra o que perdera exatamente em razão do orgulho de querer
alçar-se Sendo assim, não é contraditórioDeus. aser quea

consistaliberdade ésubmissão: homemcabeem o que ao
além dereconhecer, finitude de sua miséria,sua e suaque

identidade está preservada e assegurada por Deus:

liberdade, submetermo-nos estaa nossa a
verdade: liberta danosso Deus que nos

isto é, da condição do pecado.morte, rr lib. arb. II

28 subdimur veritati: et"Haec est libertas nostra, cum isti
idipse noster qui estliberatest Deus morte, anos a

condi tione peccati
113

"Eis

xiii 37.28

e ela é o



Conclusão



Em Honmage dedicouGueroult, GoldschmidtV. seu
artigo a um problema central da filosofia agostiniana, a saber,

Escrituras1;à das mais à análiseexatamente,exegese
agostiniana, no Livro XII das Confissões, da possibilidade de
as múltiplas exegeses propostas guardarem conexão seja
verdade fundamental do escrituristico,texto seja com
proposições que todas podem e têm de compartilhar, a despeito
da diversidade de leituras e da particularidade desuas suas
interpretações.

É notável que Agostinho ampare possibilidade dea uma
discussão elucidativa, suprime 'verdades’adesãoque a a
meramente particulares, de uma parte no caráter axiomático de
certas teses sobre o texto, teses presentes de um modo deou

amplo mosaico de leiturasoutro (econcorrentesno
aparentemente conflitantes) acerca de um texto tão breve quanto

dois primeiros versículos do Génesisos
parece-nos mais importante — na admissão também axiomática da

i
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"Religiosus autem animus utrumque eligit, utrumque 
confitetur et fide pietatis utrumque confirmat.” 
"0 espírito religioso, porém, elege ambos, confessa 
ambos, e afirma ambos na fé piedosa." 
de ciuitate dei V ix.

com a

e de outra o que

Exégèse et axiomatique chez saint Augustin, in Goldschmidt, 
V. (org.), Hommage à M. Gueroult, L'histoire de la philosophie, 
ses problèmes, ses méthodes, Librarie Fischbacher, Paris, 1964, 
15-43.

à M.



verdade escriturístico,do verdadetexto que
2acima do seu autor histórico — naquele caso, Moisés.

É partir da admissão da verdade do serãotexto quea
possiveis, articuladas,e
regionais" segundo Goldschmidt, para as quais Agostinho elabora

oferece uma geometria Esta combinação dee ecomum. exegese
axiomática interessa Goldschmidt, discussão sobrea numa a
análise do texto filosófico, à medida que procura uma verdade

ali texto, alhures excluindo,nãoexpressa mesmo no e
portanto, explicações de detexto genética,natureza
psicológicas, etc. filosofia agostiniana,Para daestudoum

"método” é importante porque pode indicareste seu ponto de
ao diálogo com pagãos, hereges,concerne

cismáticos e judeus (cf. de uera religione vi 10).
esta posição metodológica de AgostinhoDe fato, fimao

das Confissões face interlocutores (e pretensosaos seus
adversários) é assinalada por Goldschmidt especificamente no
que diz respeito ao diálogo com aqueles que admitem a verdade
das Escrituras diferentessuas
interpretações; contudo, parece-nos que ser
divisado além polêmicasdas estritamentetravadas entre
cristãos.

Na Cidade de Deus, cujo subtitulo já adverte tratar-se de
obra w ad paganos", às Escrituras também vaiuma o recurso

2 Cf . 151:Pontet, M.,
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"geometrias

vista também no que

e procuram exprimi-la segundo

pg. 151: "Cette méthode d'exégèse est d'un 
côté une méthode a priori; elle ne remonte pas vers la foi par 
une induction de plus en plus poussée; elle se place d'emblée 
dans le dogme".

seu alcance pode

as múltiplas exegeses,

situa-se mesmo



desempenhar um papel decisivo. Já no primeiro livro, que tem em
abundância detela moralidade históriaa e a romanas, a

referências à literatura clássica "pagã", compreensível quando
retóricas, será substituída pelorazõesmenos por recurso

sempre mais frequente a passagens bíblicas.
que valor pode assumir a História SagradaOra,

discussão travada justamente com aqueles que a põem em dúvida?
Por que Agostinho pode invocar textos bíblicos como suporte de
seus argumentos contra os adversários pagãos do cristianismo? A
resposta a este problema consiste em compreender lugar deo
onde Agostinho pretende enfrentar seus adversários.

Além importância abrangenteda toda qualquerpara e
discussão filosófico-teológica, "axiomática" agostinianaesta

infimamente ligada particular fundamento daparece em ao
resposta a uma das questões mais importantes da Cidade de Deus,

qual seja, o suposto dilema entre o livre arbítrio do homem e a
presciência divina. discussão problemadesteSe, na em
especial, Escrituras mobilizadas, interessa-nosserãoas
sobretudo o fato de o núcleo da solução do suposto dilema vir

3

de
salientar caráter dedeo um

sóum

os
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- portanto 
ponto de vista 

integrar todos

é preciso saber que a 
trata-se

por sua vez a legitimar e mesmo a recomendar este procedimento
axiomático.3

em uma

em que e capaz 
outros como expressões parciais suas.

Se há aqui uma circularidade, pela qual a resposta à questão 
é que legitima o procedimento de análise, 
circularidade é dissolvida justamente porque 

lado particular daquele ponto 
vista, só alcançável por um espirito maduro 
aceitável no fim de uma trajetória; de outro, o 
é universal na medida em que é capaz de



Agostinho nãoprimeiro lugar, assinalamosEm que
livreexistência de dilema legitimoreconhece entre oa um

arbitrio examina o supostona verdade, ele
dilema problemamedida representaestena em umque
historicamente logo Agostinhorelevante. efeito, desdeCom
declara vai examiná-lo vista fé dade dado pontoque e
piedade.

"Cremos que todas as coisas que são são a partir de
um único Deus, e também que Deus não é o autor dos
pecados. Mas isto é
pecados são a partir daquelas almas que Deus criou,
e essas almas são a partir de Deus, de que modo os
pecados não deveriam ser prontamente reportados a

0 problema existe, o espirito", deo pontomas
partida dadossão da fé. jásegundo lugar,Mas,os em
propriamente na discussão do problema, discute

livre arbitrio presciência. A investigação pressupõee uma
conduta condizente espirito religioso, isto é,com o uma

de afirmar o livre arbitrio contra a presciência deve-se

4 w Credimus autem ex uno deo esse omnia

n

Agostinhoa a os
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"move

Deus."

a uma

(lib. arb. I ii 4) .4

se os

tendo como ponto de partida a aceitação de seus dois termos,

o que move o espirito:

adverte que o

e a presciência;

quae sunt et tamen non 
esse peccatorum auctorem deum. Mouet autem animus, si peccata 
ex his animabus sunt quas deus creauit, illae autem animae ex 
deo, quomodo non paruo interualllo peccata referantur in deum. 
Após a réplica de Evódio, Agostinho volta a enunciar 
'axiomas’ de fé do diálogo.

investigação que não incorra em impiedade. Na verdade, a opção



investigação impia (cf. lib. arb. ii "porque não5:III
piedade";segundo id.perguntam ib. 6:a

impiamente que Deus tenha presciência de todos os futuros

"0 espirito religioso, porém, elege ambos,
confessa ambos, afirma ambos fé piedosa."e na
(de ciuitate dei V ix; DK 204).

Como pretendemos haver mostrado ao longo deste trabalho,
"espirito religioso" não poderia fazer diferente,

contrariamente a Cicero, que admite o dilema
seus termos, sacrificando o outro. (cf. de ciuitate dei V ix-

no De fato6, prefere negar a presciência divina dosx). Cicero,

futuros para não comprometer a liberdade (ou livre àrbitrio) do
homem; a presciência é, adverte Agostinho,ora, negar negar
Deus.

Todavia,' ainda falso, dilema é historicamenteque o
isto pode ser entendido de dois modosrelevante;

Agostinho: primeiro, sendo um problema recorrente na história
da filosofia, constitui um desafio
pretende intrinsecamente cristã, precisa, portanto,e que
exibir a
providência divina.

5 "(...) deus futurorum omnium

em nota ao vol.
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"nega-se

"(...) quia non pie quaerunt”. 
praescius impie negetur".
6 Agostinho cita o De divinatione, mas Bardy,
35 da Bibliothèque Augustinienne adverte tratar-se na verdade 
de uma leitura a partir do De fato.

e escolhe um de

para ele, um

para uma filosofia que se

na obra de

a compatibilidade entre a responsabilidade humana e



Segundo, porque diz respeito a esta mesma providência uma
história da humanidade, ai também compreendida uma história da
filosofia, qual diferentes dasconcepções naturezasna as
divina por conseguinte, da complexa relação entre
elas, como que 'evoluem'. Em outros termos: conquanto indique o

contraposição entre liberdade e presciência,
a resposta agostiniana é

horizonteexpressão de filosófico só poderáum que ser
devidamente criticado e afastado à luz da verdade cristã.

Cicero0 de é de problema daerro o erro o
perspectiva da melhor moralidade romana,
aquém da verdadeira moral, da verdadeira religião, da
verdadeira filosofia.

Sendo assim, dizer é historicamenteproblemaque o
relevante significa dizer que a solução proposta por Agostinho
contém igualmente compreensão da relevância histórica,a sua
como problema, embora o desqualifique em seu conteúdo.

Transpondo a explicação de Goldschimdt para o contexto da
polêmica ad axiomática danatureza soluçãopaganos, a
agostiniana pode assinalada do quintoser passagens

tem de eleger os dois termos — o dilema.portanto,e, recusar
Mas, não bastasse contraposição entre o ponto de vista dea
Cicero, uir doctus (ciu. V ix 2), animuset domagnus e o
religiosus, já manifesta-seonde posiçãotomada deuma
preliminar face do problema, de Cicero éopçãoem a
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erro que gera a ilusão de um dilema,

Livro da Cidade de Deus. Face ao dilema, o "espirito religioso"
em duas

a qual está contudo

ao menos comotal que restitui ao dilema certa legitimidade,

erro contido na

e humana,

quem vê



desqualificada com base no SI 14 (13), 1:
seu coração:

olhos de Agostinho de uma opção ainda restrita à moralidade do
cidadão de tal modoromano, que o

existenão tal possibilidade: desafio exibirestáo em a
compatibilidade assegurada,

de resto, pelo texto das Escrituras.
Ora, claro aqui está questãoparece-nos que em a

legitimidade universal espirito religioso.do Se Agostinho
pretendia no Livro XII das Confissões superar o particularismo
de exegeses cristãs diversas, propondo uma axiomática, isto é,
um conjunto de teses fundamentais,
particulares, detrata-se perguntar estaagora se mesma
axiomática lança toda filosofia, medidanão sua na em que
aspira estritamente cristã, particularismoa ser num novo
dogmático. dito deOu, outro modo, de modoque a
particularidade legitimamentede dogmas aspira àseus
universalidade? cristianismo de Agostinho comunica-seComo o
com as filosofias e com as religiões não-cristãs?

problema afigura-se0 maistanto complexo, quanto
Agostinho insiste identidade filosofia religião,entrena e
mais precisamente,
seu lugar de única religião verdadeira; portanto, também única
filosofia verdadeira — o que exige que ’comunicabilidade’sua
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'Deus não existe'”

dilema e optar por um de seus termos. Para um filósofo cristão,

"Diz o insensato no

na unicidade da religião cristã, vale dizer,

comuns a todas as exegeses

compatibilidade entre um e outro,

Em suma, a defesa da liberdade, em Cicero, não passa aos

ex-Consul pode admitir o



e que o cristianismo não se furte a ser qualificadoestenda-se,
também como filosofia.

Que a análise etimológica da palavra filosofia seja amor

pela sabedoria é apenas uma indicação disto: há umade fato,
continuidade filosóficasreal escolasentre e oas
cristianismo, e apenas este realiza corretamente aquele ideal,
na forma da caritas, amor pela Sabedoria, isto é, por Deus,o

em particular pela segunda Pessoa, Força e Sabedoria de Deus.

Concomitantemente, a adoção das Escrituras não configura
um particularismo. As Escrituras são como um céu que abrange,

nãoas exegeses
podem ser privativas, porque é vocação do homem reconhecer sua
identidade e natureza no plano da transcendência, sua
identidade finita. É desse ponto de vista universal que também
será possivel à filosofia agostiniana comunicar-se com as
demais.

*

Nosso propósito, foi caracterizar o espiritoportanto,
religioso, o lugar de onde Agostinho pretende falar, e a partir
dai reelaborar os termos do suposto dilema.

De parte, Agostinhomostraruma procuramos que
caracteriza vontade privilégio das naturezasa como

privilégio que as situa como núcleo do
universo criado, grau máximo de semelhança com o Criador.

De outra, Agostinho compreende a Providência de tal modo
onipotência do Criador fontesão a ae

7 cf. conf. XIII xv 16.
122

★ ★

não em

que a onisciência e

o universo dos homens7:

espirituais, racionais,

com sua autoridade,



garantia de todo ser, da natureza humana..Istoem particular,
a misericórdia divina são

também a única garantia da liberdade humana, da liberdade do
livre-arbitrio.

"Pois livre tanto mais livre,vontade seráesta
mais maisquanto maissã; tanto sã, quantoe

«8sujeita à misericórdia e à graça divinas.

sanior,tanto autem
stibjectior." ep.
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Haec enim voluntas libera tanto erit liberior quanto sanior; 
quanto divinae misericórdias gratiaeque 

157 ii 7.

8 n

deverá mostrar que a providência e
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