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Resumo    

Esta pesquisa pretende abordar a concepção agostiniana 

de ciência e sabedoria a partir sobretudo do De trinite, no 

qual a ciência é concebida como o conhecimento das coisas 

humanas, e a sabedoria, o conhecimento das coisas divinas. 

Nos três livros que destacamos desta obra (XII, XIII e XIV), 

notamos entre ciência e sabedoria uma hierarquia e um 

processo de purificação da mente humana (habituada com as 

coisas humanas) para que possa contemplar as coisas divinas. 

Esse processo de purificação da razão irá culminar na 

beatitude, verdadeira sabedoria na contemplação, quando a 

mente humana, imagem da Trindade divina, será mais 

semelhante a essa realidade da qual é imagem. Neste 

processo, o campo da ciência é o da fé e da purificação: 

neste caso, constitui o meio pelo qual a mente atinge o 

campo mais elevado da contemplação. A ciência é inferior à 

sabedoria, mas é necessária ao homem enquanto se encontra na 

vida mortal em que a contemplação é ainda impossível. 

Portanto não pretendemos situar a ciência e a sabedoria numa 

relação de oposição e sim de hierarquia na qual aquela pode 

ser útil à conquista desta.  
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Abstract   

This research intends to focus on the Augustinian 

conception of science and wisdom, specially from De 

trinitate, where science is conceived as the knowledge of 

the human things and wisdom, the knowledge of the divine 

things. On the three main books we study from De trinitate 

(XII, XIII, XIV), we notice a hierarchy between science and 

wisdom, and a purification process of the human mind (used 

to the human things), so that it can comprehend the divine 

things. This purification process will culminate in the 

beatitude, true wisdom in contemplation, when the human 

mind, image of the divine Trinity, will resemble more of the 

reality from which it is an image. In this process, the 

science field turns into faith and purification: they are 

the means by which the mind reaches the higher grounds of 

contemplation. Science is inferior to wisdom, but it is 

necessary to man as long as he is still living as a mortal 

and unable to attain contemplation. Because of this, we 

don’t intend to place science and wisdom as opposites, but 

as a hierarchy on which one aspect can be useful for the 

attainment of the other. 



 
4

                                          

Aos meus irmãos, Orlando e Zeza,  
meus sobrinhos, Karla e Vitor, e meu 

afilhado, o pequeno Dewar Junior.   



 
5

 
ÍNDICE  

Introdução 11 

Capítulo I: A sabedoria e o culto 
devido a Deus: o confronto com o 
platonismo 

18 

1. A teologia natural compreendida como 
filosofia 

22 

2.O elogio à filosofia dos platônicos 30 

3.A crítica à religião dos platônicos 48 

Capítulo II: A relação entre sabedoria 
e ciência segundo o livro XII do De 
trinitate 

92 

1. A dupla função da razão: a ciência 
como “razão inferior” e a sabedoria como 
“razão superior” 

93 

2.A ciência desvinculada da sabedoria 118 

2.1 Três fraturas da imagem de Deus 
no homem 

118 

2.2 A degeneração da alma humana 123 

2.3 A debilitação da visão 130 

2.4 A corrupção da vontade 138 

3. A ciência devidamente subordinada à 
sabedoria 

154 

3.1 A sabedoria: culto e 
contemplação 

154 

3.2 A ciência e a ação correta na 
vida temporal 

168 

Capítulo III: A ciência, ou “razão 
inferior”: o conhecimento racional das 
coisas humanas 

178 

1. Cristo, a ciência dos homens: a 
justificação pela fé 

179 

2. A ciência segundo o livro XII do De 
trinitate 

191 

Capítulo IV: A sabedoria, ou “razão 
superior”: o conhecimento intelectual 

227 



 
6

 
das coisas divinas 

1. A sabedoria como finalidade do homem: 
a beatitude na eternidade 

228 

2. A sabedoria segundo o livro XIV do De 
trinitate 

248 

Conclusão 293 

Bibliografia 304     



 
7

  
AGRADECIMENTOS    

Ao meu orientador, José Carlos Estevão, pela 

experiência e dedicação ao longo dos anos, sempre acessível 

e disposto a nos ensinar a dar os primeiros passos, ainda 

que, às vezes, insistamos em engatinhar na filosofia. 

Aos mestres que sempre estiveram presentes, mesmo fora 

da sala de aula: Francisco Benjamin de Souza Neto, Carlos 

Arthur Ribeiro do Nascimento, Franklin Leopoldo e Silva, 

Lorenzo Mammí, Maria das Graças de Souza, Miguelangelo Rossi 

e Moacyr Novaes. 

Aos amigos do Cepame, Carlos Eduardo de Oliveira, 

Cristiane Negreiros Abbud, Joel Gracioso, José Antônio 

Martins, Juvenal Savian Filho, Mariana Sérvulo da Cunha, 

Miguel Attie Filho, Paulo Martines e Pelayo Moreno Palácios. 

A Mariê Pedroso, por todo o seu empenho e paciência, 

mesmo nos momentos mais inoportunos. A toda a equipe da 

secretaria do Departamento de Filosofia da FFLCH. 

Aos amigos que me acompanharam por esses anos: Adílson 

Martins dos Anjos, Adriana Maamari, Alexsandro Calheiros, 

Ana aparecida da Silva, Anaílton Sales de Mello, Andréia 

Aparecida Ferreira Lopes, Ari Thank Brito, Augusto César 

Pampolla, Ayrol Camelli Carnero Chavez, Carlos Eduardo 

Ribeiro, César Salema de Campos, Christian Kacou Dadié, 

Cleyton Estêvam da Silva, Dewar Taylor Carnero Chavez, 

Enéias Junior Forlin, Filipe Trogiani, Geraldo Maciel de 

Souza, German Quispe, Gutenberg de Medeiros, Irene Carvalho, 

Janet Romero la Fuente Chavez, Jhonny Tiquilloca, José 

Carlos Leite, José Jivaldo Lima, Josita da Rocha Priante, 

Júlio Ashirvad Bello, Júlio Couto Filho, Júlio Augusto 

Xavier Galharte, Júlio Pessoa Nogueira, Marcelo Peixoto 



 
8

 
Vieira, Maria Carmen Romero, Maria Cristina Theobaldo, 

Marisa Lopes, Marta Scuteri, Maurício Taveira, Maurília 

Valderez Lucas do Amaral, Myrian Nogueira de Fábregas, Nei 

de Oliveira Preto, Neide Moraes Mello, Nilse Chiapetti, 

Pedro Luís Bottura, Peter Butner, Peter Ribon Monteiro, 

Ricardo Harada, Rita Ribessi, Roberto Resende Junqueira, 

Roberto de Barros Freire, Rogério Francisco de Assis, 

Rosemeire de Fátima Carvalho Barbosa, Sara Pozzer da 

Silveira, Vandir de Carvalho Alves, Vera Alvarenga e Willian 

Siqueira Piauí. 

À Ordem de Santo Agostinho, pelas atividades acadêmicas 

que nos tem proporcionado e pela biblioteca de importância 

fundamental para os pesquisadores do pensamento agostiniano. 

Agradeço especialmente à FAPESP, pela bolsa que me 

possibilitou um tempo integral à pesquisa. 



 
9

  
LISTA DE ABREVIATURAS   

BV De beata vita 

CD Cidade de Deus 

Confiss. Confissões 

Cor. Christ. Corpus Christianorum Series Latina 

Cor. Christ., CDR. Corpus Christianorum Series Latina, 

edição em CD-ROM 

DC Doutrina Cristã 

De Mor. Os costumes da Igreja e os costumes 

dos maniqueus 

Enarr. Comentário aos Salmos 

Gen. ad Litt. De Genesi ad litteram 

LA De libero arbitrio 

Nat. Grat. De natura et gratia 

Retract. Retratações 

Solil. Solilóquios 

Trin. De trinitate 

VR A verdadeira religião                         



 
10

NOTA BIBLIOGRÁFICA  

Quanto aos textos de Agostinho, além da edição do 

Corpus Christianorum Series Latina, consultamos as traduções 

correntes, fazendo eventualmente as alterações que julgamos 

cabíveis. 

Citaremos em algarismo romano os livros componentes das 

obras de Agostinho, e em arábico os capítulos e parágrafos. 

Para as referências a trechos desta dissertação, citaremos 

os capítulos em algarismo romano.  
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O De Trinitate é a obra em que Agostinho estabelece com 

maior rigor a distinção entre sabedoria e ciência, por meio 

de um esquema hierárquico. Segundo o Autor, a ciência está 

relacionada com uma parte da razão humana denominada razão 

inferior, cujo conhecimento é dado sobre coisas temporais e 

mutáveis, necessárias para a manutenção de vida na qual o 

homem se encontra inserido (Trin, XII, 12, 17). Esta vida 

presente caracteriza-se pelas imperfeições geradas pelo 

pecado do primeiro homem, que resultaram no declínio da 

condição humana que, originalmente, isto é, no ato criador, 

era boa enquanto obra de Deus1. O pecado de Adão foi posto em 

prática mediante o apetite carnal que se apoderou do 

primeiro homem, de modo a perturbar seus sentidos externos 

(os cinco sentidos do corpo) a ponto de conduzi-lo à decisão 

pela sua saciedade, contra as determinações do criador. Ora, 

segundo Agostinho, esse apetite carnal é vizinho da razão 

inferior que se aplica à ciência, pois sugere ao espírito 

humano, voltado pelo raciocínio sobre coisas temporais e 

corporais, certos atrativos que o levam a se comprazer com 

os bens que lhe são particulares, em detrimento daqueles 

comuns a todos (Trin., XII, 12, 17). Em outras palavras, o 

                                                           

 

1 O conjunto da obra de Agostinho é perpassado pela 
constatação do pecado de Adão como o grande fato que 
representou um corte na história da humanidade. De 
criatura boa, o homem decaiu em direção às paixões mais 
ínfimas, tais como o desejo de domínio, o amor de si, 
em detrimento do amor a Deus e ao próximo, e seus 
desdobramentos que resultam no afastamento da criatura 
em relação ao criador (Retract., I, 10, 3). 
Paralelamente à teoria da queda, Agostinho desenvolve a 
doutrina da graça que o possibilita dar conta do 
reverso das conseqüências do pecado, ou seja, o 
estabelecimento da possibilidade de recuperação da 
condição perdida, que se faz por meio da graça eficaz 
de Cristo, segundo a qual o homem decaído purifica-se 
do pecado de Adão e se torna justo perante Deus (Nat. 
Grat., 1, 1).  
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raciocínio a partir do emprego dos sentidos externos, 

enquanto movimenta os dados sensíveis, tem uma tendência a 

se manter no nível dos apetites carnais (nível do corpóreo), 

sem ascender à contemplação de realidades que ultrapassam 

esse nível que se tornou torpe. Esse risco ameaça o homem 

quando este aplica seu conhecimento racional às coisas 

temporais. Por isso, é imprescindível que a razão humana 

pense no temporal com atenção voltada para as coisas 

eternas, a fim de evitar que se reduza a um nível inferior 

ao que ela pode atingir. 

A sabedoria, por sua vez, é elucidada por Agostinho 

pela expressão razão superior, ou a parte da razão que se 

dedica ao incorpóreo e eterno (Trin., XII, 2, 2). Por esse 

motivo, é definida como o conhecimento das coisas eternas, 

ou coisas “do alto”, que se encontram acima do alcance da 

ciência. Desse modo, o homem pode ter acesso a certas leis 

de caráter ético que são necessárias e universais (LA, II, 

9, 27 – 10, 28-29). Assim, temos certas regras que são 

recebidas passivamente pela razão, tais como: “é preciso 

viver conforme a justiça”, “subordinar as coisas menos boas 

às melhores”, “comparar entre si as semelhantes”, “dar a 

cada um o que lhe é devido” ou verdades como: “o íntegro é 

melhor que o corrompido”, ou “o eterno vale mais que o 

temporal”. Essa passagem do De libero arbitrio a respeito 

das verdades da sabedoria permite-nos identificar a 

existência da “sentença verdadeira” como algo superior à 

razão do homem. Uma verdade é uma proposição necessária, 

imutável e comum a todos os espíritos que a possam perceber. 

(De libero arbitrio, II, 10, 29) Assim, uma verdade tal como 

7+3=10 ou “é preferível subordinar as coisas menos boas às 

melhores” não pode ser compreendida como efeito da razão.  

Em primeiro lugar, porque essa verdade é uma luz 

pública, ou seja, apresenta-se a todos os espíritos e, 
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portanto, não pode ser elaborada por nossa razão, que é 

particular. Em segundo lugar, porque a verdade não é 

passível de juízo por meio da razão: quando dizemos que o 

temporal é inferior ao eterno, ou que 7+3=10, não estamos 

julgando e sim afirmando algo que é. Temos, portanto, não um 

juízo e sim uma adequação da razão a uma verdade que a 

transcende. 

Paralelamente ao binômio razão superior-razão inferior, 

a distinção entre ciência e sabedoria é estabelecida também 

pelo binômio ação e contemplação. Há diferença entre a 

contemplação dos bens eternos e a ação que nos permite fazer 

bom uso dos bens temporais. A contemplação é atribuída à 

sabedoria e a ação, à ciência (Trin., XII, 14, 22). Nessas 

duas distinções, podemos notar uma relação hierárquica, mais 

evidente no contexto cultural dos séculos IV e V que nos 

dias atuais. O campo da ação, restrito às necessidades de 

conduta da vida, não era tão louvável quanto o da 

contemplação, associado à aquisição de conhecimento. Para 

Agostinho e seus contemporâneos, a superação da pura 

dedicação à vida prática pelo estudo das coisas 

independentes das vicissitudes do tempo era condição 

indispensável para a aquisição da sabedoria. 

Por outro lado, a ciência nunca deve ser excluída ou 

substituída pela sabedoria. Embora limitada ao campo da 

ação, no qual possibilita um conhecimento atrelado às 

necessidades da vida temporal, a ciência desempenha funções 

indispensáveis para a conduta do homem na aquisição das 

virtudes, enquanto este se mantém imerso na existência 

presente, com a expectativa de atingir a felicidade 

(beatitude, ou bem supremo), que é a vida eterna (Trin., 

XII, 12, 21). 

Na medida em que progride em direção à contemplação, 

sem ainda atingi-la, o homem vê as verdades de modo confuso, 
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como se olhasse por um espelho, encaminhando suas ações para 

evitar o mal e desejar o bem, no interior do domínio da ação 

em que tudo se passa de modo imperfeito. A sabedoria, por 

sua vez, referindo-se a um conhecimento de coisas que já 

eram no passado e permanecerão no futuro, isto é, às razões 

inteligíveis e incorpóreas, é reservada a poucos homens que 

atingem um estágio especial no seu percurso em direção à 

contemplação, e que preparam seu olhar para ver as 

realidades eternas e imutáveis, depois de ultrapassar o 

estágio inicial, por assim dizer, propedêutico, que consiste 

na ciência.  

Portanto, a relação que Agostinho estabelece entre 

ciência e sabedoria supõe entre ambas uma hierarquia, de 

modo que a primeira se faz necessária para a conduta da vida 

daqueles que se dedicam à segunda. Negar esse estágio 

propedêutico é incorrer no erro de admitir para o homem 

sábio uma contemplação direta de verdades eternas sem que 

este tenha adquirido um conhecimento acerca de necessidades 

relativas à sua condição temporal e imperfeita. 

No Capítulo I abordaremos a crítica de Agostinho 

studium sapientiae dos platônicos, de acordo como o De 

ciuitate dei, no qual o Autor aponta os méritos e os erros 

dessa tradição pagã que ofereceu a estrutura de uma 

sabedoria tripartida mas que não conseguiu submeter sua 

ciência à sabedoria divina, digna de amor e culto. O trecho 

do De trinitate, livros XII-XIV, que será objeto imediato de 

nossa pesquisa já indica, em algumas passagens, a posição de 

Agostinho contra o orgulho dos que se recusam a reconhecer a 

necessidade de um mediador como o Filho, gerado pelo Pai e 

encarnado na vida mortal. Mas é no De ciuitate dei que o 

orgulho é apontado com mais detalhes como o erro dos 

platônicos, ao qual Agostinho contrapõe a posição dos 
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cristãos, os quais, segundo ele, encontraram a verdadeira 

via de acesso à sabedoria na contemplação divina. 

No Capítulo II abordaremos a relação entre ciência e 

sabedoria, movimentando para isso o livro XII do De 

trinitate. Pretendemos apontar ao longo do Capítulo a 

necessidade da subordinação da ciência dos homens à 

sabedoria divina por meio de uma via interiorizante pela 

qual o homem se aparta da exterioridade dos sentidos (a 

dependência em relação às paixões e toda sorte de desejos 

que partem do corpo e perturbam a alma humana) e se dirige 

para o conhecimento interior de si mesmo e do criador, 

passando do chamado homem exterior ou homem interior. 

Apontaremos, com recurso a outros textos do Autor, o pecado 

dos primeiros pais como a opção voluntária por uma ciência 

desvinculada da verdadeira sabedoria, que resultou na 

deformação da imagem de Deus no homem, e depois disso, a 

possibilidade de reconciliação entre a criatura e o criador 

quando a ciência bem subordinada volta-se para o superior, 

num movimento de restauração daquela imagem. 

No Capítulo III, comentaremos o livro XIII do De 

trinitate, no qual o Autor disserta especialmente sobre o 

conceito de ciência. Depois de estabelecida a relação 

hierárquica entre ciência e sabedoria, veremos a idéia de 

ciência como o conhecimento temporal das coisas humanas, 

pelo qual o homem, nesta vida mortal, estando incapacitado 

para contemplar as verdades elevadas da sabedoria, recorre à 

fé e a todas as coisas que, nesta vida passageira, são 

sinais temporais de algo divino que esse homem poderá 

contemplar no futuro. Veremos o exercício da ciência, no De 

trinitate, como um esforço da alma, imagem divina, que vai 

se preparando para contemplar a Trindade da qual é imagem, 

na medida em que essa alma perfaça uma trindade mais 
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semelhante possível ao seu modelo, procurando voltar-se às 

realidades inteligíveis. 

No Capítulo IV, finalmente, abordaremos o tema da 

sabedoria, de acordo com o livro XIV do De trinitate. 

Apontaremos a sabedoria como o conhecimento das coisas 

divinas e humanas, isto é, que diz respeito ao eterno, que o 

homem não pode contemplar durante sua vida mortal, a não ser 

por algum fenômeno extraordinário, como um êxtase místico. 

Trata-se aqui da verdadeira sabedoria, que é divina e da 

qual o homem participa na medida em que sua mente vai se 

corrigindo até se aproximar o máximo da semelhança com o 

criador. Quando essa mente, similitude deformada, chegar à 

memória de Deus, conhecimento de Deus e amor a Deus, então 

perfará a trindade da sabedoria, pela qual verá face a face 

o criador, e não de um modo confuso, como na ciência.  

A conquista da sabedoria na beatitude será a completa 

reconciliação da criatura com o criador depois de ela ter 

deformado a semelhança original pela sua própria decisão 

soberba ou orgulhosa. De acordo com o mistério trinitário, a 

reconciliação é com o próprio Deus nas suas três pessoas, 

mas a mediação entre criatura e criador é dada especialmente 

pelo Filho, aquele que, sendo eterno, entrou no tempo e 

reatou o laço que, no princípio, unia ambos no Jardim do 

Éden. Esse mediador é justamente a ciência e a sabedoria do 

homem, aquele que, enquanto ciência, infunde a fé, ainda no 

tempo, para que a criatura se corrija, e enquanto sabedoria, 

exibe a própria verdade, velada para a ciência temporal 

(Trin, XIII, 19, 24). Considerando os três livros do De 

trinitate aqui movimentados, a idéia de Cristo como o 

mediador é aquela que sintetiza de modo mais eficaz a 

subordinação da ciência temporal à sabedoria divina, na 

medida em que este mediador é ao mesmo tempo ciência e 

sabedoria, humano e divino. 
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CAPÍTULO I: A SABEDORIA E O CULTO DEVIDO A DEUS: O CONFRONTO 

COM O PLATONISMO 



 
19

O conceito de sabedoria é exposto, na obra de 

Agostinho, em diversos contextos, adquirindo formulações 

variadas e até mesmo contrárias2. Entretanto, essas 

formulações, embora diversas, encontram-se inter-

relacionadas num amplo edifício teórico (que um leitor 

moderno poderia, talvez, considerar como parte de um 

sistema) que só poderíamos desvendar se pesquisássemos todo 

o corpus agostiniano até esclarecer todos os diversos 

empregos do termo sabedoria e apontar para o rigor do Autor 

em meio à aparente confusão conceitual. Nosso trabalho 

limita-se, no entanto, àquela exposição que nos parece a 

mais explícita: a dos livros XII a XIV do De trinitate. 

Em linhas gerais, Agostinho define sabedoria como a 

ciência das coisas divinas e humanas (rerum humanarum 

diuinarumque scientia) (Trin., XIV, 1, 2). Deixando para 

outra ocasião a observação sobre o emprego do termo ciência, 

essa definição apresentada no De Trinitate parece, ao nosso 

ver, ser aquela que integra todas as demais, reafirmando-as 

de um modo mais conciso: em primeiro lugar, porque inclui, 

sob o nome de “coisas humanas”, aquilo que diz respeito à 

natureza (os seres corpóreos, animados ou inanimados), à 

ordem do discurso, ou lógica (o raciocínio correto na 

argumentação e no discurso, seja ele um monólogo ou diálogo) 

e à moral (as virtudes do homem)3, isto é, tudo aquilo que, 

no interior da filosofia, diz respeito ao homem, muito 

                                                           

 

2 Cf. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture 
antique, Ed., de Boccard, Paris, 1938, pp. 564-569.  

3 “Os filósofos quiseram que a disciplina da sabedoria fosse 
tripartida, [...] da qual uma parte se chamaria física, 
outra, lógica, e a terceira, ética (philosophi 
sapientiae disciplinam tripartitam esse uoluerunt;[...] 
cuius una pars appelaretur physica, altera logica, 
tertia ethica)” (CD, XI, 25, Cor. Christ., CDR, col 
0313, linha 15).  
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embora a filosofia em sua tríplice divisão tenha em vista 

sobretudo a Deus, causa da natureza, razão da inteligência e 

ordem da ação do homem (CD, VIII, 4). 

Em segundo lugar, com a expressão “coisas divinas” 

Agostinho inclui nesta definição as diversas acepções do 

termo sapientia carregadas de aspecto transcendente, tais 

como, a perfeição da alma (BV, IV, 33-35), que o homem 

procura a partir desta vida e espera adquirir no desfecho da 

história da salvação, o conhecimento de Deus e o amor para 

com ele (Enarr, 135,8). Essa segunda parte da definição vem 

complementar a primeira: se o sábio se volta para as coisas 

humanas, não pode esquecer-se de que as coisas divinas são o 

fim que pretende atingir, seu bem supremo, ou beatitude que 

obtém no final de sua atividade na vida presente: “acaso não 

pensas ser a sabedoria outra coisa se não a verdade na qual 

se vê e se possui o soberano bem?” (LA, II, 9, 26)4. O bem 

supremo, cuja posse constitui a sabedoria, cumpre o papel de 

um vetor que indica que o homem que se dedica ao estudo da 

sabedoria não deve se considerar satisfeito com a ciência 

das coisas humanas e sim ascender em sua atividade, 

voltando-se para as divinas, o seu verdadeiro fim, ou 

melhor, para o próprio Deus, perfeitamente sábio, que é o 

sumo bem e sabedoria a que o homem de fé pretende chegar 

(BV, IV, 34). 

Tencionamos abordar neste capítulo a maneira como uma 

concepção de sabedoria que tem como vetor um Deus criador e 

soberano bem do homem recebe influências dos escritos de 

origem pagã, e entra em confronto com eles. Admitimos que 

uma retrospectiva dos antigos no interior de um tema amplo 

como a sabedoria pode resultar numa análise de diversos 

                                                           

 

4 “num aliam putas esse sapientiam nisi ueritatem in qua 
cernitur et tenetur summum bonum?” (Cor. Christ., CDR, 
col 0260, linha 29). 
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autores, tais como Platão, os platônicos, os estóicos e 

Cícero, que terminaria por nos desviar do tema geral e, além 

do mais, requer a elaboração de um trabalho que romperia os 

limites de nossa tese. Por esse motivo, pretendemos abordar 

o tema dentro do contexto da gênese do edifício filosófico, 

que chamamos, por assim dizer, filosofia tripartida (Cf. CD, 

XI, 25), limitando-nos à sabedoria concebida como aspiração 

do filósofo, e enfocando essa filosofia na sua capacidade de 

se lançar no caminho mais seguro em direção à sabedoria, 

através de um esforço ou studium sapientiae. 

Dentro do recorte proposto para a abordagem do tema, 

pareceu-nos mais adequado concentrarmo-nos na tradição 

platônica, a dos chamados libri platonicorum, reportados, do 

ponto de vista doutrinário, no De ciuitate dei, em 

particular nos livros de VIII e X, nos quais Agostinho 

estabelece uma síntese do studium sapientiae dos platônicos, 

e emite seu juízo acerca da sua eficácia em conduzir o 

filósofo e os homens em geral em direção à sabedoria. 
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1.  A teologia natural compreendida como filosofia  

Quando nos referimos à recepção da tradição platônica 

em Agostinho, o que mais nos toca, do ponto de vista 

metodológico, é a necessidade do rigor suficiente para 

definirmos se aquilo a que o Autor se refere é Platão, 

Plotino, Porfírio, ou outros autores inspirados em Platão. 

Na condição de leitores contemporâneos, herdeiros de um 

critério metodológico que se pauta pelo rigor na recuperação 

da genealogia de obras e idéias do passado, bem como na 

elaboração da tradução mais correta de textos escritos em 

línguas modernas ou clássicas, e na verificação de um 

esquema que possa esclarecer o conjunto do pensamento de um 

autor, deparamo-nos com um problema que, aparentemente, nos 

frustra: terá Agostinho lido Platão, Plotino ou Porfírio? Se 

o seu conhecimento da língua grega era insuficiente para a 

leitura desses autores, teria Agostinho lido suas obras 

através de uma tradução rigorosa? Ou então teria ele acesso 

a alguma paráfrase dos platônicos que conservasse como que a 

essência dos escritos originais? 

Cremos que, ao longo do nosso comentário a alguns 

trechos do De ciuitate dei e de algumas obras que 

eventualmente citarmos, essas dúvidas poderão ser 

dissipadas. Pretendemos percorrer as passagens das obras, 

procurando, na medida do possível, investigar qual seja o 

interlocutor de Agostinho, bem como a provável fonte que o 

autor do De ciuitate dei teria consultado e, se for 

necessário, fazer um levantamento de autores contemporâneos 

que pesquisaram acerca da recepção dos libri platonicorum na 

obra de Agostinho. 

O livro VIII do De ciuitate dei pertence à primeira 

parte da obra, no contexto em que o Autor estabelece um 
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diálogo direto com a tradição no tocante à religião não 

cristã. O plano completo da obra é o seguinte: o primeiro 

tomo compreende os livros de I a X, nos quais Agostinho 

escreve contra a tradição pagã, e o segundo, de XI a XXII, 

em que é descrita a finalidade das duas cidades. A obra toda 

se divide em cinco partes: na primeira (I a V), o Autor 

escreve contra a utilidade dos deuses pagãos para a vida 

terrena; na segunda (VI a X), escreve contra a sua utilidade 

para a vida após a morte; na terceira (XI a XIV), já no 

segundo tomo, disserta sobre a origem das duas cidades; na 

quarta e na quinta, respectivamente, trata do seu 

desenvolvimento (XV a XVIII) e seu fim (XIX a XXII) (Cf. CD, 

X, 32, Retract., II, 43).  

Portanto, o livro VIII está inserido na segunda parte, 

num discurso elaborado com a finalidade de provar que o 

culto aos deuses pagãos não é adequado para a obtenção da 

vida eterna. Por isso, os problemas que Agostinho reserva 

para essa passagem, a serem resolvidos no diálogo com os 

platônicos, são herdeiros de uma temática que se estende 

desde o capítulo V. Aqui, os interlocutores são Cícero e 

Varrão, sobre os quais não nos cabe aprofundar, uma vez que 

nosso enfoque deve se concentrar nos livros VIII e X. 

Varrão escreveu sobre os deuses pagãos numa espécie de 

compêndio de teologia romana, uma obra mencionada por 

Agostinho, intitulada “Antigüidades das Coisas Humanas e 

Divinas” (Antiquitatibus rerum humanarum diuinarumque (cf. 

CD, VI, 3). Essa volumosa obra de Varrão, escrita no 

primeiro século a.C., encontra-se atualmente perdida. O 

testemunho de Agostinho nos livros IV, VI e VII do De 

ciuitate dei conserva dela alguns fragmentos. Não consta, 

com evidência, se Agostinho chegara a ter em mãos a obra 

supracitada ou se a leu por intermédio de algum historiador, 
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como, por exemplo, Cornelius Labeo, jurista do século III, 

citado em algumas passagens do De ciuitate dei5. 

Segundo Agostinho, a própria seqüência da obra sugere 

uma interpretação digna de rejeição: Varrão dedica às coisas 

humanas os vinte primeiros livros, e às divinas, os 

dezesseis últimos, e testifica que primeiro escreveu sobre 

as coisas humanas porque as cidades tiveram sua origem antes 

mesmo da instituição das coisas religiosas (CD, VI, 3; 4, 

1). Isso porque Varrão, de acordo com a premissa acima, ao 

tratar das coisas divinas, não se referia a um Deus 

concebido como criador do homem e das coisas humanas e sim a 

uma espécie de produto do homem, de modo que as coisas 

divinas seriam instituições humanas, posteriores aos homens, 

tal como o quadro é posterior ao pintor e a casa ao 

arquiteto (CD, VI, 3; 4). 

Segundo Agostinho, Varrão dividiu o estudo das coisas 

divinas, ou teologia, ciência dos deuses, como o próprio 

Agostinho formula, razão ou discurso sobre a divindade (CD, 

VIII, 1), em três gêneros: a teologia mítica, a civil e a 

natural. O gênero mítico recebe tal denominação porque 

deriva de fábula (em grego, mythos) e é usado sobretudo 

pelos poetas. A teologia mítica é censurada por Varrão pelo 

fato de incluir ficções contra a dignidade e a natureza dos 

deuses, descrevendo-os como dotados de vícios propriamente 

humanos: roubo, adultério, e outros crimes não apenas 

tipicamente humanos como também atribuídos aos homens mais 

torpes (CD, VI, 5, 1). 

O segundo gênero, a teologia natural, não é alvo de 

censura, como o primeiro. Entretanto, Varrão não deixa de 

                                                           

 

5 Cf. Pépin, J., La “théologie tripartite” de Varron, in 
Revue des Études Augustiniennes, II, 1956, pp. 265-6. 
Para as citações de Cornelius Labeo, cf. CD, II, 2; 
III, 25, VIII, 13, IX, 19.  



 
25

mencionar o caráter controvertido das doutrinas dos 

filósofos (Heráclito, Pitágoras e Epicuro), origem da 

variedade de seitas dissidentes, a tal ponto que recomenda a 

limitação da atividade das correntes filosóficas aos 

ambientes fechados, longe do foro, da ágora e, 

conseqüentemente, do povo (CD, VI, 5, 2). 

O terceiro gênero, o civil, consta do culto aos deuses 

com funções específicas em favor da cidade. É o único que 

Varrão recomenda que seja posto em prática pelos cidadãos 

(CD, VI, 5, 3). Podemos notar aqui uma espécie de relação 

hierárquica entre os três gêneros: o primeiro gênero limita-

se ao teatro, o segundo, um pouco mais amplo, limita-se à 

escola, e o terceiro, estende-se até a urbe. 

Entretanto, ao movimentar essas fontes, Agostinho 

estabelece um outro quadro acerca dos três gêneros. A 

exemplo de Varrão, sustenta uma hierarquia entre eles, porém 

a partir de um caminho diverso. Isso, o Autor já anuncia ao 

reconstituir a posição de Varrão:   

A primeira teologia [a mítica], diz, é 
principalmente acomodada ao teatro, a 
segunda [a natural], ao mundo, a terceira [a 
civil], à cidade”. Quem não vê a qual se 
entrega a palma? Certamente que à segunda, 
de que acima disse ser dos filósofos. Esta, 
pois, é declarada pertencer ao mundo, ao 
qual, opinam estes, nada é melhor dentre as 
coisas (CD, VI, 5, 3,)6.  

                                                           

 

6 “’Prima, inquit, theologia maxime accommodata est ad 
theatrum , secunda ad mundum, tertia ad urbem’. Quis 
non uideat, cui palma dederit? Utique secundae, quam 
supra dixit esse philosophorum. Hanc enim pertinere 
testatur ad mundum, quo isti nihil esse excellentius 
opinantur in rebus” (Cor. Christ., CDR, col 0313, linha 
60).  
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Podemos notar que a inclinação de Agostinho pela 

teologia natural não é decorrente da leitura de Varrão. Para 

o escritor pagão, o gênero dos filósofos é limitado às salas 

de discussão e, conseqüentemente, sua atividade é mais 

restrita que a do gênero civil, o da urbe. Para Agostinho, 

ao contrário, a atividade dos filósofos é mais ampla, porque 

não se restringe à urbe, mas se estende ao mundo (orbe). Em 

outras palavras, a teologia civil estuda os deuses 

encarregados de funções limitadas à cidade na qual foram 

instituídos, isto é, os deuses pagãos que, segundo Varrão, 

encontram-se hierarquicamente acima dos deuses pervertidos 

do teatro mas, ainda assim, segundo Agostinho, são pagãos.  

Quando Agostinho se refere à teologia natural, a ser 

estudada pelos filósofos, tem em mente uma noção, segundo 

ele, ausente na tradição da Roma pagã: o estudo acerca de um 

Deus único, que não se confunde com os demônios do teatro ou 

da cidade (Cf. CD, VIII, 1). É nesse contexto que o autor do 

De ciuitate dei, no livro VIII, abandona os interlocutores 

romanos para se dirigir aos platônicos, os quais, escrevendo 

numa língua que ele pouco dominava, forneceram-lhe um 

conteúdo muito mais familiar. 

O livro VIII inicia com a declaração da ruptura com 

Varrão: a questão da teologia natural é digna de ser 

discutida com os filósofos, o gênero dos homens cuja 

atividade Varrão supôs dever ser enclausurada nos ambientes 

restritos. Entretanto, o que Agostinho entende por filósofo 

não é exatamente o que transparecia nos escritos de Varrão 

citados por ele:  

Certamente, se a sabedoria é Deus, pelo 
qual são feitas todas as coisas, como 
mostraram a autoridade e a verdade divinas, 
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o verdadeiro filósofo é o que ama a Deus 
(CD, VIII, 1)7.  

Esse pequeno trecho vai direcionar todo o livro VIII, 

na medida em que aponta para o debate com os platônicos. Em 

primeiro lugar, manifesta a concepção de Deus como criador 

de todas as coisas, o que Agostinho posteriormente declarará 

como corroborado pelos platônicos. Em segundo lugar, 

estabelece, por meio de um silogismo, uma conclusão que 

lança as bases para a discussão que só poderá ser 

empreendida quando os interlocutores forem os platônicos.  

O silogismo parte da premissa subentendida no interior 

do termo “filósofo”, que significa amor à sabedoria (Cf. CD, 

VIII, 1). A segunda premissa sustenta a identidade entre a 

sabedoria e Deus. Feito isso, a conclusão declara que o 

verdadeiro filósofo é o que ama a Deus.  

Entretanto, os próprios termos do argumento anunciam um 

aparente problema no silogismo, problema este que se 

verifica sob a ótica de uma análise formal: se na primeira 

premissa, Agostinho emprega o termo filósofo 

incondicionalmente, na conclusão, acrescenta o adjetivo 

“uerus”, de modo que o termo “filósofo” empregado na 

primeira premissa significa todos os filósofos e, na 

conclusão, apenas o “verdadeiro” filósofo. Portanto, não 

temos aqui um silogismo válido, do ponto de vista da lógica 

formal de Aristóteles (se todo A é B, e todo B é C, então 

todo A é C), uma vez que na conclusão o termo filósofo não é 

dotado do mesmo sentido do da primeira premissa (neste caso, 

o termo A da conclusão não é idêntico ao termo A da premissa 

maior). Mas Agostinho não pretendeu aqui estabelecer um 

                                                           

 

7 “Porro si sapientia Deus est, per quem facta sunt omnia, 
sicut diuina auctoritas ueritasque monstrauit (Sap 7, 
24-27; et Hebr 1,2,3), uerus philosophus est amator 
dei” (Cor. Christ., CDR, col 0313, linha 60). 
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silogismo tal como é descrito por Aristóteles, e nem sequer 

mencionou tratar-se de um silogismo. Tendo isso em vista, 

não é surpreendente que o Autor incluísse no seu argumento 

uma expressão qualitativa, como “uerus”, pois evidentemente 

o terreno no qual Agostinho está inserido é bem outro que o 

do formalismo da lógica de Aristóteles. 

Na seqüência do texto, o aspecto qualitativo 

transparece com mais clareza. Aqui Agostinho dá 

prosseguimento ao divisor de águas que se estabeleceu com o 

adjetivo “uerus”: nem todos, prossegue Agostinho, que se 

denominam filósofos amam a verdadeira sabedoria. O adjetivo 

é aqui atribuído à sabedoria, ou melhor, a Deus. Assim, só 

pode haver ueri philosophi porque há uma uera sapientia, que 

é o uerus Deus a quem o verdadeiro filósofo ama.  

O Autor não deixa claro nessa passagem se os platônicos 

são escolhidos por se voltarem para a verdadeira sabedoria. 

A seqüência do livro VIII, bem como o conjunto do livro X, 

que propomos movimentar, vai responder negativamente. Mas o 

que nos interessa nesse momento é que ele escolhe dentre os 

filósofos aqueles cujos escritos estavam à disposição, 

direta ou indiretamente, e que tratavam dignamente a questão 

relativa ao “discurso sobre a divindade” (CD, VIII, 1). 

É em assunto de teologia (natural), compreendida tal 

como a descrevemos um pouco mais acima, que Agostinho 

encontrou interesse em dialogar e, seguramente, em aprender 

com os platônicos. Certamente, não se trata aqui de um 

esquema doutrinário e sim de um conjunto de verdades que 

transcendem o nível dos rituais, sejam eles teatrais ou 

cívicos, para admitir um Deus criador não apenas do mundo 

sensível como também da alma racional e intelectual do 

homem, bem-aventurada pela participação na luz divina, 

imutável e incorpórea (CD, VIII, 1).  
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Olhando por esse prisma, a teologia natural, pela qual 

o homem se eleva até o transcendente, que é o Deus-

sabedoria, a quem o homem deve amar, identifica-se com a 

filosofia. Por isso, durante toda a seqüência do livro VIII, 

o vocabulário de Agostinho oscilará propositadamente, de tal 

modo que os termos “teologia natural” e “filosofia” serão 

empregados indistintamente, pois, embora tais termos não 

sejam sinônimos, a cadeia de informações que Agostinho 

recupera da tradição platônica com referência ao estudo 

acerca de Deus, compreendido como causa da essência, do 

conhecimento e da vontade do homem, possibilita que ele 

nomeie de filosofia essa teologia. 
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2.  O elogio da filosofia dos platônicos  

Depois de uma introdução geral à questão da teologia 

natural, Agostinho dá início à sua “discussão” com os 

platônicos, começando com o mestre Platão8, sem, entretanto, 

deixar de fazer um breve comentário acerca dos pré-

socráticos e de Sócrates, que antecederam Platão (CD, VIII, 

2-3). 

Se, acerca de Platão, Agostinho admite tratar de modo 

resumido, imediatamente nos é posta a seguinte questão: 

deve-se isso à intenção do autor em sintetizar o que, 

exposto na íntegra, poderia ser demasiado prolixo para o 

leitor? Ou, antes, isso resulta do problema das fontes lidas 

por ele, que já ofereciam uma versão sintética do pensamento 

platônico?  

Podemos ir mais além e perguntar se a própria citação 

do nome de Platão corresponde exatamente ao filósofo 

ateniense. Segundo André Mandouze, “o nome de Platão é 

mencionado geralmente por Agostinho como sinônimo de 

´filosofia perfeita´, ou melhor, como símbolo coletivo de 

todos os filósofos espiritualistas que pertencem à tradição 

antiga”9. Dentre as passagens citadas por Mandouze, 

encontra-se o livro VIII do De ciuitate dei, no qual 

Agostinho, algumas vezes, emprega os termos “Platão” e 

                                                           

 

8 “Sobre Platão, pois, tratarei resumidamente do que julgo 
necessário à presente questão (de hoc igitur Platone, 
quae necessaria praesenti quaestioni existimo, breuiter 
attingam) (CD, VIII, 1, Cor. Christ., CDR, col 0313, 
linha 85).   

9 Mandouze, André, Saint Augustin – L’aventure de la raizon 
et de la grâce, Études Augustiniennes, Paris, 1968, p. 
485.  
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“filósofos platônicos” sem fazer distinção entre a posição 

do mestre e a dos seus seguidores10.  

No capítulo 1, Agostinho introduz o livro declarando 

aberta a discussão com os platônicos; mas logo em seguida, é 

ao próprio Platão, discípulo de Sócrates, que ele se refere:  

Ninguém que ouviu estas coisas, ao 
menos brevemente, ignora estes filósofos 
chamados platônicos, nome derivado do mestre 
Platão. Sobre Platão, pois, tratarei 
resumidamente [...] (CD, VIII, 1)11.  

No capítulo 5, observamos a mesma tendência. Agostinho 

abre o capítulo elogiando Platão como o autor da doutrina 

que mais se aproxima do Cristianismo; mas, na seqüência do 

capítulo, emprega o termo “platônicos”, sem apontar nenhuma 

distinção entre o autor da doutrina e seus discípulos. Nos 

capítulos seguintes (6, 7 e 8), faz uma apanhado geral da 

                                                           

 

10 Preferimos empregar o termo mais genérico “platônicos” em 
vez de “neo-platônicos”. Admitimos como neo-platônicos 
os seguidores de Platão que se inspiraram na segunda 
parte do diálogo Parmênides acreditando encontrar nesta 
obra o segredo da filosofia de Platão (Cf., Madec, G., 
Petites Études Augustiniennes, Institut d’Études 
Augustiniennes, Paris, 1994, p. 31). Por “platônicos” 
entendemos um grupo mais amplo do qual os chamados 
“neo-platônicos” são uma espécie. Como Agostinho 
utilizou o termo genérico “platônicos”, e não mostrou 
uma distinção rigorosa entre o que é próprio de Platão 
e o que deve ser atribuído aos seus herdeiros, 
provavelmente devido ao fato de não ter tido acesso às 
obras originais de Platão, optamos por empregar o termo 
genérico “platônicos” para designar os herdeiros de 
Platão, de um modo geral, e “platonismo”, incluindo 
aqui Platão e seus herdeiros.  

11 “Hos philosophos Platonicos appellatos, a Platone doctore 
uocabulo deriuato, nullus qui haec uel tenuiter 
audiuit, ignorat. De hoc igitur Platone [...] breuiter 
attingam [...]” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 
34).  
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filosofia tripartida, atribuindo-a aos platônicos, depois de 

tê-la atribuído ao discípulo de Sócrates, no capítulo 4. 

Ainda na esteira de André Mandouze, pelo menos no 

tocante às fontes platônicas em Agostinho, Gouven Madec nega 

que a doutrina que impressionou o autor do De ciuitate dei 

seja exatamente aquela que os historiadores contemporâneos 

encontram nas obras de Platão: “não é manifestamente o 

sistema de Platão, como tal (caso seja mesmo um), que é 

levado em consideração, [...] e sim aquilo que o entusiasmou 

na leitura dos Libri platonicorum: uma filosofia da 

interioridade e da transcendência que atinge o verdadeiro 

Deus, uno e trino”12. Diante disso, parece-nos mais adequado 

evitar uma investigação obstinada em localizar alguns 

indícios do que seria exclusivamente de Platão nos livros 

platônicos lidos por Agostinho na ocasião de sua conversão, 

sobretudo pelo fato de que a nossa pesquisa versa sobre um 

tema muito mais amplo, no interior do qual semelhante 

investigação não ocupa papel relevante. 

Voltando ao capítulo 4 do livro VIII, Agostinho começa 

aqui uma exposição resumida do pensamento platônico acerca 

da filosofia, ou teologia natural. A expressão “breuiter” 

por ele empregada merece atenção especial. Que motivos teria 

Agostinho para expor de modo resumido uma concepção que, 

como ele mesmo anunciou no início do livro, seria a única 

digna de discussão em assunto de teologia e que, por esse 

motivo, teria talvez uma relevância indispensável para o 

desenvolvimento da obra? Será que nosso Autor estaria 

selecionando, dentre os dados encontrados nos libri 

platonicorum, aqueles que tocavam diretamente na questão da 

teologia natural ou, ao contrário, teria Agostinho 

                                                           

 

12 Madec, G., Petites Études Augustiniennes, Institut 
d’Études Augustiniennes, Paris, 1994, p. 201.  
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encontrado nesses livros uma doutrina platônica já resumida 

pelo tradutor da língua grega? 

Ao que nos parece, as duas hipóteses são igualmente 

corretas. Quanto à primeira, o próprio Autor, ao declarar 

sua intenção de resumir o conteúdo platônico, admite que o 

fará de acordo com a necessidade da questão a ser tratada. 

Quanto à segunda, a ausência de indicação das fontes de 

Platão sugere a possibilidade da consulta de algum material 

em latim que sintetizasse o pensamento platônico. Desse 

modo, as duas hipóteses não nos parecem excludentes e sim 

complementares. É o que nos indica o comentário de Gouven 

Madec ao começo do livro VIII: “é possível que Agostinho 

tenha se servido de algum manual para sistematizar assim a 

doutrina platônica; é certo que ele tenha sido levado a 

acentuar o caráter ternário para melhor convencer os 

leitores (cristãos e outros) de sua proximidade com a 

teologia cristã, por oposição aos outros filósofos”13.  

Quanto à primeira hipótese, é esclarecida pelo 

desenvolvimento do capítulo VIII, que, conforme veremos 

adiante, é enriquecido pelos esquemas trinitários – o que 

nos parece mais familiar ao autor do De Trinitate que aos 

escritores platônicos. Há, sem dúvida, um interesse, na 

redação do De ciuitate dei, em revestir a filosofia do 

aspecto trinitário que, no De Trinitate, Agostinho atribui 

não só a Deus como também à própria mente humana14. 

Entretanto, o que nos interessa no momento é a verificação 

da segunda hipótese, através de um levantamento de prováveis 

fontes de Agostinho. Para tanto, será preciso investigar, se 

                                                           

 

13 Madec, G., Saint Augustin et la Philosophie, Intitut 
d’Études Augustiniennes, Paris, 1996, p. 117.  

14 Acerca das similitudes trinitárias, tal como Agostinho 
menciona no De Trinitate, trataremos nos capítulos 
seguintes. 
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possível, do que tratam os chamados libri platonicorum que 

Agostinho teria consultado na ocasião de sua conversão, 

cujos detalhes são narrados nas Confissões15.  

A tradução dos livros platônicos é atribuída a Mário 

Vitorino, cristão convertido, contemporâneo de Simpliciano, 

pai “espiritual” do bispo Ambrósio (Confiss., VIII, 2, 3). 

Quanto ao conteúdo dos textos traduzidos, não se pode 

determinar com precisão16. Quanto ao tradutor, sabe-se que 

Vitorino fora um cristão empenhado no combate contra os 

arianos e divulgador da teoria platônica do Uno e da tríade 

inteligível (ser, vida e pensamento), inspirada em Plotino, 

provavelmente no seu comentário ao Parmênides, de Platão17.  

Mas Vitorino não era a única fonte de divulgação da 

doutrina de Platão. Ambrósio, bispo contemporâneo de 

Agostinho, era extremamente instruído em Plotino, e chegou a 

escrever paráfrases das Enéadas. Simpliciano, por sua vez, 

era “versado nas realidades inteligíveis”18. Esses 

intelectuais, embora não tivessem constituído um grupo de 

estudo e divulgação de Platão, atuaram como uma espécie de 

“círculo platônico” localizado na cidade de Milão, que, para 

nós, tem como centro Agostinho: “a nossos olhos, esse 

círculo só toma consistência a partir de um centro que não é 

outra coisa senão Agostinho; e seus raios são as relações 

                                                                                                                                                                                  

  

15 “Tu me proporcionaste, através de um homem inflado de 
orgulho imenso, alguns livros platônicos, traduzidos do 
grego para o latim [...] (procurasti mihi per quendam 
inmanissimo typho turgidum quosdam platonicorum libros 
ex graeca lingua in latinam uersos)” Confiss., VII, 9, 
13, Cor. Christ., CDR, col. 0251, linha 1.  

16 Madec, G., Saint Augustin et la Philosophie, p. 38.  

17 Madec, G., Petites Études..., p. 36.  

18 Id., ibid., p. 36-37.  
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neo-platônicas de Agostinho com Simpliciano, Málio Teodoro e 

o ´orgulhoso´milanês”19. 

Além da tradução de Vitorino, Agostinho contava com os 

escritos de Ambrósio, o qual teria divulgado o Platão do 

Fedro, Fédon e Banquete, corrigido e revistado Porfírio e 

Plotino, e que não era versado apenas na doutrina dos 

platônicos mas também nos comentários elaborados por Filo e 

Macróbio20.  

Apesar de podermos hoje delinear algumas fontes que 

Agostinho teria consultado para se informar da doutrina dos 

platônicos, não temos, nem por meio de Vitorino nem por 

Ambrósio, um esclarecimento acerca do conteúdo dos libri 

platonicorum, e nem sequer podemos delimitar com precisão o 

que Agostinho teria lido desses livros21. O máximo que 

podemos avançar na recuperação do valor histórico do contato 

de Agostinho com os platônicos é a elaboração de um esquema 

genérico, que deixa muito a desejar. Em suma, de acordo com 

Pierre Hadot, “é mais plausível contentar-se em ignorar a 

lista exata das obras traduzidas por Vitorino. Já é 

suficientemente importante saber que se tratava de obras de 

Plotino e Porfírio”22. 

Voltando ao De ciuitate dei, no capítulo IV, Agostinho 

começa a montar o que ele mesmo denominou resumo da 

concepção de Platão acerca da ciência de Deus. O ponto de 

partida dessa exposição, que resultará na filosofia 

tripartida, é a divisão do estudo da sabedoria entre a parte 

                                                           

 

19 Id., ibid., p. 38.  

20 Mandouze, op. cit., pp. 479-480.  

21 Hadot, P., Marius Victorinus, Recherches sur sa vie et ses 
oeuvres, Études Augustiniennes, Paris, 1971, pp. 206-
209.  

22 Id., ibid., p. 210.  
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ativa e a contemplativa, que Platão soube assimilar a partir 

da influência de seus antecessores:  

Como o estudo da sabedoria versa sobre 
a ação e a contemplação, uma parte dele pode 
ser considerada ativa, e a outra, 
contemplativa. Destas, a ativa diz respeito 
à vida a ser conduzida, isto é, aos costumes 
a serem formados; a contemplativa, por sua 
vez, às causas da natureza a serem 
consideradas e à verdade mais sincera: 
Sócrates é lembrado por levar vantagem na 
ativa, Pitágoras, por dedicar-se mais à 
contemplativa [...] (CD, VIII, 4)23.   

Não encontramos neste trecho nenhuma oposição entre a 

ação e a contemplação. De fato, indicamos na Introdução a 

distinção entre a vida ativa e a vida contemplativa num 

contexto em que ambas são postas em contraposição, numa 

relação que explica a distinção entre ciência (ativa) e 

sabedoria (contemplativa). Entretanto, os dois termos 

contrapostos estão inseridos em questões desenvolvidas no De 

Trinitate, contexto este que elucidaremos nos capítulos 

subseqüentes. Neste trecho do De ciuitate dei, os dois 

termos são carregados de outro significado. Não se encontram 

numa relação hierárquica, como no De Trinitate, em que a 

ação se volta para as coisas humanas e a contemplação, para 

as divinas. Aqui, os termos são postos no contexto da 

arquitetônica da filosofia tripartida, de modo que a ação 

                                                           

 

23 “Cum studium sapientiae in actione et contemplatione 
uersetur, unde una pars eius actiua, altera 
contemplatiua dici potest; quarum actiua ad agendam 
uitam, id est, ad mores instituendos, pertinet, 
contemplatiua autem ad conspiciendas naturae causas et 
sincerissimam ueritatem: Socrates in actiua excelluisse 
memoratur; Pythagoras uero magis 
contemplatiuae[...]”(Cor. Christ., CDR, col. 0313, 
linha 47).  
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pertence ao campo da moral e a contemplação, ao do 

conhecimento da natureza. 

A referência que Agostinho confere a Sócrates é 

suficiente para dissipar qualquer dúvida acerca dos méritos 

da parte ativa. Não há nesse trecho nenhuma menção a Platão, 

a não ser que entendamos por Sócrates um artifício do seu 

discípulo, o que, pelo decurso do trecho, não era a opinião 

de Agostinho.  

A parte ativa e a contemplativa remontam aos pensadores 

anteriores a Platão. A Pitágoras Agostinho se refere como o 

criador da palavra “filosofia” (Cf. CD, VIII, 2). A 

Sócrates, dedica todo o capítulo terceiro, salientando que 

foi o primeiro a pôr a filosofia no caminho dos costumes, 

apregoando a purificação da alma, a ascensão do homem às 

coisas eternas, e descobrindo a natureza da luz incorpórea e 

incomutável (CD, VIII, 3). Portanto, podemos perceber 

facilmente que a hierarquia dos termos, presente no De 

Trinitate não é aplicável a este contexto.  

Por isso, Platão é elogiado por 
completar a filosofia, ao unir um e outro, a 
qual dividiu em três partes: uma é a moral, 
que versa principalmente sobre a ação; outra 
é a natural, que é consignada à 
contemplação; a terceira é a racional, que 
separa o verdadeiro do falso, a qual, ainda 
que seja necessária a ambas, isto é, à ação 
e à contemplação, reclama para si 
principalmente o conhecimento da verdade 
[...] (CD, VIII, 4)24. 

                                                           

 

24”Proinde Plato utrumque iungendo philosophiam perfecisse 
laudatur, quam in tres partes distribuit: una moralem, 
quae maxime in actione uersatur; alteram naturalem, 
quae contemplationi deputata est; tertiam rationalem, 
qua uerum disterminatur a falso: quae licet utrique, id 
est actioni et contemplationi, sit necessaria, maxime 
tamen contemplatio perspectioni sibi uindicat 
ueritatis. Ideo haec tripartitio non est contraria illi 
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A filosofia tripartida é complementada em Platão com a 

adição da terceira parte, que tem por finalidade separar o 

verdadeiro do falso. Se a filosofia racional é destinada à 

contemplação, e a moral, à ação, a racional serve tanto a 

uma quanto para a outra, contribuindo para que o 

conhecimento produzido em cada uma das duas seja verdadeiro. 

Em suma, se o studium sapientiae consiste na ação e na 

contemplação, a parte racional opera no interior das duas 

outras partes, auxiliando-as para que o homem saiba viver 

retamente e possa conhecer, na medida do possível, as 

criaturas e o criador. 

Um dado interessante na seqüência do capítulo é que 

Agostinho se nega a investigar o que o próprio Platão 

pensaria das três partes, da causa dos seres (natural), da 

causa da inteligência (racional) e do fim das ações 

(moral)25. Para ele, são questões cuja explicação se dissolve 

na exigência do método socrático adotado por Platão, que, 

segundo Agostinho, dissimula conhecimento e opinião, 

tornando difícil conhecer o parecer de Platão acerca de 

problemas dessa densidade (CD, VIII, 4). 

                                                                                                                                                                                  

 

distinctioni, qua intellegitur omne studium sapientiae 
in actione et contemplatione consistere” (Cor. Christ., 
CDR, col. 0313, linha 24).  

25 “Ora, o que terá pensado Platão destas coisas, ou de cada 
uma destas partes, isto é, teria conhecido ou crido 
onde é o fim de todas as ações, a causa de todas as 
naturezas e a luz de todas as razões, julgo ser longo 
para explicar com palavras e não creio que deva ser 
afirmado com temeridade (quid autem in his uel de his 
singulis partibus Platon senserit, id est, ubi finem 
omnium actionum, ubi causam omnium naturarum, ubi lumen 
omnium rationum esse cognouerit uel crediderit, 
disserendo explicare et longum esse arbitror et temere 
affirmandum esse non arbitror” (CD, VIII, 4, Cor. 
Christ., CDR, col. 0313, linha 33).  
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Por outro lado, o silêncio de Agostinho acerca do 

parecer de Platão é superado pela mudança de interlocutor, 

de Platão para os platônicos nos quais Agostinho crê 

encontrar explicação convincente:   

Com efeito, os que têm a glória de 
haver compreendido com maior profundidade e 
professado com maior brilho a doutrina de 
Platão, verdadeiro príncipe da filosofia 
pagã, talvez sintam alguma coisa a partir de 
Deus, de modo que nele encontrem a causa 
para subsistir, razão para inteligir e ordem 
para viver [...] (CD, VIII, 4, meus 
itálicos)26.  

A resposta se encontra naqueles que leram Platão, e que 

constam, provavelmente nos manuais consultados, escritos por 

Mário Vitorino27. Esses autores, que não são citados neste 

trecho, souberam compreender melhor Platão, aplicando a 

filosofia tripartida numa ordem na qual as três partes se 

encontram intimamente ligadas ao transcendente: Deus é a 

causa da subsistência dos seres (na filosofia natural), a 

razão que confere ao homem a inteligência (na filosofia 

racional) e a ordem no campo dos costumes e da conduta da 

vida (na filosofia moral). 

O processo da arquitetura da filosofia tripartida vai 

avançando na medida em que Agostinho se afasta do Platão 

                                                           

 

26 “Fortassis enim qui Platonem ceteris philosophis gentium 
longe recteque praelatum acutius atque ueratius 
intellexisse atque secuti esse fama cebriore laudantur, 
aliquid tale de deo sentiunt, ut in illo inueniatur et 
causa subsistendi, et ratio intellegendi, et ordo 
uiuendi” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 50). 
Prefefimos empregar, na tradução, o termo “inteligir”, 
que não consta nos nossos dicionários, a fim de manter 
o radical latino, do qual deriva o termo 
“inteligência”.  

27 Cf. Madec, G., Petites Études..., p. 39. 
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mestre de Aristóteles e discípulo de Sócrates. A cada 

página, o Platão que emerge é o mestre dos platônicos, 

fundador de uma doutrina apregoada, difundida e desenvolvida 

por eles, de modo que a cada silêncio a respeito de Platão, 

Agostinho dá a palavra aos seus discípulos.   

[...] dessas três, entende-se que a 
primeira pertence à parte natural, a 
segunda, à racional, e a terceira, à moral. 
Pois se o homem foi assim criado, para que, 
por aquilo que nele excele, atinja aquilo 
que excele a tudo, isto é, único verdadeiro 
excelente Deus, sem o qual nenhuma natureza 
subsiste, nenhuma doutrina instrui, nenhum 
uso convém: que ele mesmo seja procurado 
onde para nós todas as coisas são seguras, 
que ele mesmo seja contemplado onde para nós 
todas as coisas são certas, que ele mesmo 
seja amado onde para nós todas as coisas são 
retas (CD, VIII, 4, meus itálicos)28.  

Na continuação do processo, nem mesmo os platônicos em 

geral são mencionados. O texto citado, como um todo, parece 

tratar-se de uma interpretação dos textos a partir do 

esquema trinitário que Agostinho pretende desenvolver no De 

Trinitate. A causa da subsistência, a razão da inteligência 

e a ordem da conduta da vida pertencem às três partes da 

filosofia. Mas há um princípio que exige essa correlação: o 

homem foi criado de tal maneira que aquilo que é mais 

                                                                                                                                                                                  

  

28 “[...] quorum trium, unum ad naturalem, alterum ad 
rationalem, tertium ad moralem partem intellegitur 
pertinere. Si enim homo ita creatus est, ut per id quod 
in eo praecellit, attingat illud, quo cuncta 
praecellit, id est, unum uerum optimum deum, sine quod 
nulla natura subsistit, nulla doctrina instruit, nullus 
usus expedit: ipse quaeratur, ubi nobis secura sunt 
omnia; ipse cernatur, ubi nobis certa sunt omnia; 
diligatur, ubi nobis recta sunt omnia”(Cor. Christ., 
CDR, col. 0313, linha 50).  



 
41

excelente nele possa ter acesso ao que é mais excelente que 

todo o resto.  

Ora, segundo o De libero arbitrio, a parte mais 

excelente do homem é a razão, o estágio superior do 

conhecimento humano e o único capaz de garantir ao homem a 

possibilidade de ciência (LA, II, 2, 9). Essa parte do homem 

que excele dentre as demais encontra-se numa relação de 

subordinação diante daquele que a excele. Os sentidos do 

homem cumprem a função de apresentar à mente o mundo 

sensível. A razão, por sua vez, é superior aos sentidos 

porque pode conhecê-los, produzir ciência a partir da 

experiência deles, e julgá-los, declarando, por exemplo, que 

um é melhor que o outro e o quanto ela ultrapassa a todos 

(LA, II, 6, 13). Mas a razão, quando se volta para o que 

está acima dela, vê algo que lhe é superior, que são as 

verdades dos números e da sabedoria, cujas sentenças são 

percebidas pela razão, mas não têm origem nela e em nenhuma 

outra parte do homem (LA, II, 8, 22; 11, 32). Essas verdades 

são necessárias, eternas e universais e, por esse motivo, 

não podem ser produto da razão humana, que é mutável e 

inconstante29. 

                                                           

 

29 No De Trinitate, Agostinho volta a estabelecer o mesmo 
esquema hierárquico: “[...] mas o que há de mais alto 
na razão é julgar estas coisas corpóreas segundo razões 
incorpóreas e eternas, as quais se não estivessem acima 
da mente humana [supra mentem humanam], certamente não 
seriam imutáveis; porém, se não submetêssemos ao seu 
jugo [subiungeretur] alguma parte nossa, não 
poderíamos, segundo elas, julgar [iudicare] as coisas 
corpóreas (sed sublimioris rationis est iudicare de 
istis corporalibis secundum rationes incorporales et 
sempiternas quae nisi supra mentem humanam essent, 
incommutabiles profecto non essent, atque his nisi 
subiungeretur aliquid nostrum, nom secundum eas 
possemus de corporalibus iudicare)” (Trin., XII, 2, 2), 
Cor. Christ., L, p. 357).  
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Aquilo que excele a mente humana é o Deus verdadeiro, 

imutável, necessário e eterno, que se identifica com as 

verdades que estão acima da razão, dotadas dos mesmos 

atributos30. É o Deus único que se impõe como condição para 

que a natureza subsista, por meio do seu papel de criador, 

para que a doutrina seja instruída, pela sua função de 

doutrinador, e para que o homem faça bom uso das coisas, 

pelo seu papel de justificador, ou dispensador. Por fim, se 

o homem foi criado para se submeter a esse Deus que se 

mostra de modo tríplice, deve buscar o criador, no qual 

encontrará a segurança, contemplar seu doutrinador, no qual 

verá a certeza, e amar o dispensador, pelo qual será reto e 

justo.  

No trecho supracitado do De ciuitate dei, o discurso de 

Agostinho se desenvolve por meio de blocos de tríades, 

introduzindo a exposição acerca da filosofia tripartida. É a 

partir do capítulo VI que terá início a exposição 

propriamente dita. A exemplo das passagens anteriores, os 

interlocutores são os platônicos, em geral.  

O capítulo 5 completa a introdução a essa exposição. 

Sua função é retomar resumidamente a teoria de alguns 

pensadores acerca do primeiro princípio para, no final, 

apontar a supremacia dos platônicos. O engano de todos eles 

reside em atribuir aos corpóreos a função de princípio da 

natureza. Tales colocou o princípio na água, Anaxímenes no 

ar, os estóicos no fogo, e os epicuristas, nos átomos. Os 

platônicos, ao contrário, reconheceram devidamente que o 

                                                           

 

30 “Eis diante de ti a própria verdade: abraça-a, se o podes 
e goza dela e ‘te deleita no Senhor e ele te dará o que 
teu coração deseja’ (Sl 36, 4) (ecce tibi est ipsa 
ueritas: amplectere illam si potes et fruere illa et 
delectare in domino et dabit tibi petitiones cordis tui 
[Sl 36, 4])” (LA, II, 13, 35, Cor. Christ., XXIX, p. 
261).  
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princípio é incorpóreo, e que o corpóreo não exerce juízo 

sobre o incorpóreo, mas é julgado por ele (CD, VIII, 5).  

A reviravolta dos platônicos consiste em retirar os 

sensíveis da condição de princípio da natureza e colocá-los 

no seu devido lugar, subordinados a um princípio incorpóreo. 

Em outras palavras, os platônicos fizeram, à sua maneira, o 

processo semelhante ao agostiniano, mencionado acima, pelo 

qual a mente exerce seu juízo sobre os sentidos (e, 

conseqüentemente, os sensíveis), ao mesmo tempo em que se 

submete à luz da verdade eterna divina. 

Na física, ou filosofia natural, os seguidores de 

Platão fizeram algo totalmente diverso do atomismo de 

Epicuro ou dos seres corpóreos que os pré-socráticos 

julgavam como princípios da natureza das coisas. Admitiram 

que: 1) nenhum corpo é Deus, por isso, transcenderam todos 

os corpos enquanto procuravam a Deus; 2) tudo o que é 

mutável não é o sumo Deus; 3) nenhuma espécie era possível a 

não ser por aquele que verdadeiramente é, pois é 

incomutavelmente; 4) os corpos, o universo inteiro, os seres 

animados e os inanimados só podem proceder daquilo que 

simplesmente é; 5) esse ser, devido à sua imutabilidade e 

simplicidade, fez todas as coisas e não pode ser feito por 

nenhum outro ser; 6) tudo que existe, ou é corpo ou é vida, 

e é melhor ser vida que ser corpo, e a forma do corpo é 

sensível, e a da vida, inteligível.  

Em resumo, os platônicos souberam separar muito bem o 

sensível do inteligível, reconhecendo que este julga aquele, 

quer na sua beleza corporal, quer na forma da sua figura; 

além disso, reconheceram que o mutável, seja ele sensível ou 

inteligível (corpo ou espírito), pode aumentar ou diminuir 

em grau, carecendo de mais ou menos forma, e que essa 

variação de formas testemunha a necessidade de algo que seja 

a espécie primeira e incomparável. Assim, os platônicos, 
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conclui Agostinho, puderam conhecer a Deus, por meio dos 

olhos da inteligência, elevando-se dos seres corpóreos ao 

princípio do qual dependem (CD, VIII, 6). Estabeleceram algo 

mais que uma física: uma metafísica fundada no princípio de 

participação dos seres sensíveis e mutáveis num ser uno, 

imutável e primeiro princípio dos seres31.  

Na lógica, ou filosofia racional, negaram que os 

sentidos pudessem perceber a verdade, limitando sua função 

unicamente à apreensão de alguma coisa, e reservando ao 

espírito o papel da descoberta. Além disso, admitiram que há 

uma luz que ensina todas as coisas, iluminando as 

inteligências na procura da verdade, e a essa luz chamaram 

Deus (CD, VIII, 7). 

Por fim, na ética, ou filosofia moral, os platônicos 

avançaram sobre os demais, que não identificaram 

corretamente o fim do homem, isto é, a felicidade, ou bem 

supremo: alguns destes julgaram que esse bem provinha do 

corpo, outros, da alma, e outros ainda, de ambos. Em geral, 

todos eles foram incapazes de localizar o bem supremo fora 

do homem. O mérito da doutrina de Platão está em estabelecer 

que o fim do homem está na virtude, o que só pode ser obtido 

por quem imita a Deus (CD, VIII, 8).  

Por isso, segundo Agostinho, o próprio Platão afirmou 

que filosofar é amar a Deus, cuja natureza é incorpórea, 

“donde se segue que então o estudioso da sabedoria, isto é, 

o filósofo, será feliz quando começar a gozar de Deus. [...] 

Ora, o próprio verdadeiro e sumo bem Platão diz ser Deus. 

Por isso, quer que o filósofo ame a Deus, de modo que, como 

                                                           

 

31 Thonnard, J. F., Oeuvres de Saint Augustin, Livres VI-X, 
Bibliotèque Augustinienne, Paris, Desclée de Brouwer, 
nota complementar 53, p. 598).  
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a filosofia tende à vida feliz, seja feliz, gozando de Deus, 

aquele que ama a Deus” (CD, VIII, 8)32.  

As três partes da teologia natural (ou filosofia) dos 

platônicos estão, portanto, estreitamente interligadas. São 

três aspectos a partir dos quais o homem se mantém vinculado 

a Deus: 1) o homem é uma criatura mutável e dotada de um 

corpo, e se reconhece como produto de um Deus criador 

imutável e incorpóreo; 2) essa criatura é racional e 

reconhece que acima dela se encontra Deus, uma verdade 

imutável, eterna e comum a todas as mentes racionais, e que 

ilumina a mente humana para que esta possa exercer a 

inteligência; 3) essa criatura racional aspira à felicidade, 

o fim último de sua vida, e reconhece que essa felicidade só 

pode ser adquirida quando se ama a Deus, que está acima 

dela, é imutável e eterno, isto é, que não se perde com as 

vicissitudes do tempo.  

Esta síntese do pensamento dos platônicos resulta numa 

filosofia revestida do aspecto trinitário, muito embora 

Agostinho admita que os platônicos jamais pensaram no Deus 

trino (Cf. CD, XI, 25)33. De fato, sem que pensassem na 

                                                           

 

32 Unde utique colligitur, tunc fore beatum studiodum 
sapientiae (id enim est philosophus), cum deo frui 
coeperit. [...] Ipsum autem uerum ac summum bonum Plato 
dicit deum, unde uult esse philosophum amatorem dei, ut 
quoniam philosophia ad beatam uitam tendit, fruens deo 
sit beatus qui deum amauerit (Cor. Christ., CDR, col. 
0313, linha 37). Convém assinalar aqui que a afirmação 
de que filosofar é amar a Deus não se encontra em 
nenhum diálogo de Platão; trata-se, antes, de uma 
interpretação de Agostinho (Cf. Thonnard, F. J., op. 
cit., nota complementar 53, p. 599).  

33 Na verdade, o centro dessa tríplice problemática é o 
próprio homem, cujo espaço é explicado pela física, a 
vida interior, pela lógica, e o seu bem supremo, pela 
ética. Agostinho, ao contrário, segundo Thonnard, reúne 
e equilibra essas três partes naquilo que o comentador 
chama de “teodicéia”, de sorte que o centro da 
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Trindade, os platônicos colocaram três problemas (o ser, a 

verdade e o bem) que reivindicam uma explicação tríplice e, 

ao mesmo tempo, una, uma vez que os três aspectos divinos 

unificam-se num só Deus. Mas a concepção de Deus que 

Agostinho atribui a Platão e seus sucessores assemelha-se se 

muito à concepção cristã do Deus trino, de modo que o 

discurso do Autor ao resumir os platônicos pareça aos 

leitores uma espécie de introdução à doutrina agostiniana da 

trindade, do ponto de vista da sua gênese.  

Se não há nos platônicos a concepção da Trindade 

adotada pelos cristãos, há ao menos uma via de acesso ao 

Deus trino. Essa via detectada por Agostinho é a da 

interioridade e da transcendência34, isto é, a via pela qual 

o homem se volta para si mesmo, onde, por meio da sua razão, 

terá acesso à luz inteligível, que lhe transcende35. É 

justamente este movimento para o interior e o superior que 

se encontra no centro da filosofia tripartida, movimento 

este que rompe radicalmente com a possibilidade de o amante 

da sabedoria pensar num Deus criador, doutrinador e 

dispensador que não seja o Deus inteligível e imutável. 

                                                                                                                                                                                  

 

problemática seja Deus, “causa subsistendi, ratio 
intelligendi, ordo uiuendi (Thonnard, F.J., op. cit., 
nota complementar 53, p. 598).  

34 Cf., Madec, G., Petites Études..., p. 201.  

35 “E então instigado [pelos livros platônicos] a retornar a 
mim mesmo, entrei no meu íntimo, conduzido por ti, e o 
consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei e 
vi, com os olhos da minha alma, acima destes olhos da 
minha alma, acima da minha própria mente, uma luz 
imutável [...] (et inde admonitus redire ad memet ipsum 
intraui in intima mea duce te et potui, quoniam factus 
est adiutor meus. Intraui et uidi qualicumque oculo 
animae meae supra eundem oculum animae meae, supra 
mentem meam lucem inconmutabilem) (Confiss., VII, 10, 
16, Cor. Christ., CDR, col. 0251, linha 1).  
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Temos, portanto, no livro VIII, uma síntese filosófica 

do platonismo que se assemelha muito ao que poderíamos 

chamar de “síntese agostiniana”. De fato, conforme indicamos 

anteriormente, as próprias fontes contemporâneas que 

Agostinho consultou já distavam um pouco dos diálogos de 

Platão. Acrescenta-se a isso a própria interpretação que 

Agostinho fez do movimento platônico interiorizante, em 

direção ao inteligível, inserindo no comentário termos que 

não se encontravam nos diálogos de Platão. Ao interpretar “à 

sua maneira, tão original e profunda, a divisão tripartida 

tradicional, ele nos convida a ver nessas páginas uma 

verdadeira síntese de ´filosofia agostiniana´”36. 

Por outro lado, se os platônicos forneceram a estrutura 

perfeita para a filosofia tripartida, reconhecendo em Deus 

os atributos acima, por que motivo não lhe renderam culto? 

Será que a sua recusa em cultuar um Deus com esses atributos 

não é contraditória com a teologia natural elaborada por 

eles? Vejamos, doravante, o lado dos platônicos que 

Agostinho contestou. 

                                                           

 

36 Thonnard, F. J., op. cit., nota complementar 53, p. 599.  
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3.  A crítica à religião dos platônicos  

Do ponto de vista da sua teologia, os platônicos 

receberam de Agostinho os merecidos elogios, de modo que o 

autor do De ciuitate dei viu neles um embrião da doutrina 

cristã que restava por ser revelada a todos e desenvolvida. 

Assim, os platônicos foram portadores de uma verdade que, 

posteriormente, com o advento de Cristo e do Cristianismo, 

tornou-se revelada e esclarecida na sua completude. Por 

isso, não é possível submeter os filósofos, em geral, a um 

mesmo julgamento. Os platônicos distinguem-se daqueles que 

filosofaram segundo os elementos do mundo em detrimento do 

Deus inteligível criador:  

Para ninguém pensar serem todos iguais, 
ouça o mesmo apóstolo, que diz de alguns 
deles: Pois o que é possível conhecer de 
Deus naturalmente lhes é manifesto, porque 
Deus lho manifestou. Porque, desde a criação 
do mundo, os olhos da inteligência vêem, no 
espelho das realidades visíveis, as 
perfeições invisíveis de Deus, seu eterno 
poder, e sua divindade (CD VIII, 10, 1)37.  

A citação do apóstolo Paulo vem ao encontro da escolha 

de Agostinho pelos platônicos. Segundo a interpretação 

agostiniana da passagem da carta do apóstolo Paulo, Deus 

concedeu à criatura a capacidade para entrever naturalmente, 

isto é, pelos olhos da inteligência, desprovido da 

revelação, sua perfeição, seu poder e sua divindade. Mas 

                                                           

 

37 Deinde ne omnes tales esse arbitretur, audit ab eodem 
apostolo dici de quibusdam, Quia quod notum est dei, 
manifestum est in illis. Deus enim illis manifestauit. 
Inuisibilia enim eius, a constitutione mundi, per ea 
quae facta sunt, intellecta conspiciuntur; sempiterna 
quoque uirtus eius et diuinitas (Rm, 1, 19-20)” (Cor. 
Christ., CDR, col. 0313, linha 5). 
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essa visão se dá por um processo intermediário: através das 

coisas visíveis, como se o homem visse por um espelho.  

O sentido do termo espelho (speculum) fora explorado 

noutra obra, o De Trinitate na qual não nos cabe agora 

adentrar com detalhes. Nesta obra, Agostinho menciona a 

possibilidade de uma certa visão de Deus, imperfeita agora, 

mas que pode ser plena num momento futuro, citando outra 

passagem das cartas do apóstolo Paulo: “’Vemos (uidemus) 

agora, diz, por espelho em enigma, mas depois, face a face’” 

(Trin., XV, 8, 14)38.  

A palavra speculum nos remete ao sentido de imagem 

(imago), isto é, aquilo que reflete o próprio Deus criador: 

“Se investigamos qual é e que coisa é esse espelho, 

certamente nos ocorre que em espelho não se vê a não ser uma 

imagem. Isto, portanto, somos forçados a fazer, a fim de 

que, pela imagem que somos, vejamos, de algum modo, por quem 

somos feitos, como por espelho” (Trin., XV, 8, 14)39. 

Mas o aspecto pelo qual os pagãos podem ver as coisas 

invisíveis, como os platônicos o fizeram na sua teologia 

natural, não é a única observação que podemos fazer aqui. É 

importante notar que, conforme consta logo no começo da 

passagem do apóstolo supracitada, Deus concedeu a eles esta 

visão. Neste sentido, as palavras do apóstolo são 

reivindicadas em favor da doutrina de Platão. Antes mesmo do 

                                                                                                                                                                                  

  

38 “Uidemus nunc, inquit, per speculum in aenigmate, tunc 
autem facie ad faciem [1 Cor 13, 12]” (Cor. Christ., 
Lª, p. 479).  

39 “Quale sit et quod sit hoc speculum si quaeramus, profecto 
illud occurrit, quod in speculuo nisi imago non 
cernitur. Hoc ergo facere conati sumus, ut per hanc 
imaginem quod nos sumus, uideremus utcumque a quo facti 
sumus, tamquam per speculum” (Cor. Christ., Lª, p. 
4790).  
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evento do Cristianismo, Deus já havia concedido aos 

platônicos as verdades que já havia desde o princípio, as 

quais foram por eles apreendidas unicamente pelo uso da 

razão. Portanto, a citação do apóstolo está em pleno acordo 

com os platônicos.  

Entretanto, uma segunda citação de Paulo vem mudar a 

direção do nosso julgamento acerca de Platão e dos herdeiros 

da sua doutrina:  

Na mesma passagem em que se diz que, 
pelas coisas criadas, Deus lhes manifestou 
as coisas invisíveis dele, para que as 
vissem com o entendimento, nela também se 
diz não haverem tributado culto a Deus 
justamente porque as honras divinas, devidas 
apenas ao Uno, as renderam também a outras 
coisas inconvenientes: Pois, conhecendo a 
Deus, não o glorificaram nem lhe deram 
graças como a Deus, antes se desvaneceram em 
seus pensamentos e se lhes obscureceu o 
coração. Tendo-se por sábios, tornaram-se 
néscios e trocaram a glória do Deus 
incorruptível por semelhança de figura de 
homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e 
de serpentes (CD, VIII, 10, 1)40.  

Aqueles mesmos homens que escreveram de modo brilhante 

acerca da filosofia foram cidadãos que, como tais, 

                                                           

 

40 “Ubi enim dictum est quod per ea quae facta sunt, Deus 
illis manifestavit intellectu conspicienda inuisibilia 
sua; ibi etiam dictum est, non illos ipsum Deum recte 
coluisse, quia et allis rebus non oportebat, diuinos 
honores illi uni tantum debitos detulerunt: Quoniam 
cognoscentes Deum, non sicut Deum glorificauerunt, aut 
gratias egerunt; sed euanuerunt in cogitationibus suis, 
et obscuratum est insipiens cor eorum. Dicentes enim se 
esse sapientes stulti facit sunt, et immutauerunt 
gloria incorruptibilis dei in similitudinem imaginis 
corruptibilis hominis, et uolucrum, et quadrupedum, et 
serpentium (Rm 1, 21-23)” (Cor. Christ., CDR, col. 
0313, linha 19).  
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cumpriram, com seus concidadãos, os rituais pagãos em favor 

dos deuses locais. Em outras palavras, aqueles que, no campo 

da teoria, foram naturalmente inspirados pela luz divina e, 

sob essa inspiração, arquitetaram a chamada teologia 

natural, no campo da ação desviaram-se para as práticas 

próprias das outras duas “teologias”, contundentemente 

rejeitadas por Agostinho. Embora fossem bem sucedidos na sua 

especulação acerca do Deus Uno, entregaram-se 

inconseqüentemente ao culto aos múltiplos deuses pagãos (CD, 

VIII, 12).  

Seria isso uma corrupção da teologia dos platônicos, 

que teria como resultado a idolatria? Depois de tecer tantos 

elogios ao studium sapientiae platônico, Agostinho estaria, 

agora, procurando no interior da filosofia platônica uma 

espécie de gérmen da sua própria destruição enquanto 

teologia? Ao que nos parece, na condição de filósofos, os 

platônicos desenvolveram a teologia natural; na condição de 

cidadãos, alimentaram a prática de uma religião que estava 

em vigor no seu contexto histórico, a qual, segundo 

Agostinho, era contraditória com a filosofia que foi 

detectada nas suas obras. 

Se a atitude dos platônicos no tocante à teologia foi 

justificada pela primeira citação de Paulo, a segunda vem 

exatamente contra eles e os demais cultivadores de práticas 

religiosas politeístas. Os platônicos são aqui vituperados 

em dois aspectos: em primeiro lugar, como criaturas 

racionais, que, uma vez conhecendo a Deus, deveriam render 

culto a ele e não aos ídolos. Esse erro é o de todos os que, 

podendo ver a luz, perderam-se nos seus pensamentos e se 

tornaram refratários àquela luz devido ao seu coração 

obscurecido (cor obscuratus). Na condição de seres 

racionais, em vez de se voltarem para o seu interior, 

receptáculo da luz, conforme eles mesmos afirmaram, de 



 
52

acordo com o testemunho de Agostinho, mencionado 

anteriormente, desviaram-se para a exterioridade dos rituais 

em favor de deuses que, segundo o Autor, ordenaram jogos 

cênicos, praticando coisas más como, por exemplo, a 

exigência do cumprimento de sacrifícios em troca de 

favorecimentos (CD, VIII, 13).  

Em segundo lugar, na condição de filósofos, os 

platônicos, considerando-se sábios (sapiens), tornaram-se 

néscios (stultus). Na elaboração da teologia natural, 

reconheceram que o fim da filosofia é o cultivo da 

sabedoria, que, como vimos, é o Deus incorruptível, o bem 

supremo do homem. Em conseqüência disso, deveriam 

necessariamente cultuar tal Deus em vez de seres que se 

assemelham ao homem e que, por isso, levam consigo a marca 

da corrupção. Em suma, sua teologia, corretamente elogiada 

por Agostinho, não gozou da autoridade necessária para que 

esses filósofos continuassem a amar a verdadeira sabedoria.  

Uma expressão na passagem supracitada merece especial 

atenção. Quando Agostinho afirma que os platônicos, ao se 

dizerem sábios, tornaram-se estultos (dicentes [...] se esse 

sapientes stulti facit sunt), está apontando para o pecado 

do orgulho41, ou soberba, que consiste em se recusar a 

glorificar a verdadeira sabedoria, e não se reconhecer 

carente de consultar a verdade imutável que se identifica 

com esta sabedoria, que é Deus. 

Essa passagem vai ao encontro de duas outras também 

referentes aos platônicos. Na primeira delas, ainda no De 

ciuitate dei, no livro X, Agostinho contrapõe a verdadeira 

religião (uera religio) à soberba (superbia), de modo que 

                                                           

 

41 Cf. Madec, G., Saint Augustin et la Philosophie, p. 118.  
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esta seja vista como a marca que identifica a falsa religião 

dos pagãos e, no caso, dos platônicos (CD, X, 16,1)42.  

A segunda passagem, citada anteriormente, em outro 

contexto, encontra-se nas Confissões, na qual o Autor narra 

a descoberta dos libri platonicorum: “tu me proporcionaste, 

através de um homem inflado de orgulho imenso, alguns livros 

platônicos, traduzidos do grego para o latim 

[...]”(Confiss., VII, 9, 13)43. Não encontramos nas 

Confissões qualquer indício da identidade do “platônico 

orgulhoso”. Nem mesmo os autores que pesquisaram 

detalhadamente o tema da herança platônica, citados acima, 

ousam especular sobre quem se trata. O que nos importa aqui 

é que, de acordo com essas três passagens de Agostinho, o 

filósofo platônico leva consigo a marca do orgulho, ou 

soberba, que é um vício não apenas deles e sim de toda 

criatura racional que se recusa a assumir a atitude humilde 

de se reconhecer um ser mutável que tem carência do imutável 

para ser feliz.  

Se o filósofo é aquele que ama a sabedoria, isto é, a 

Deus, por que motivo os platônicos poderiam se dizer sábios 

se a sua prática, por assim dizer, idólatra, ancorada no 

culto a deuses, obstruía seu amor pela sabedoria e, 

conseqüentemente, a eficácia de seu pretenso studium 

sapientiae? Se cultuavam os deuses que, contaminados pelas 

paixões humanas, exigiam sacrifícios em troca de benefícios, 

                                                           

 

42 “Isso bastaria à piedade para distinguir entre o que 
procede do fato da soberba e o que procede da 
verdadeira religião (satis deberet pietas ipsa 
discernere quid horum de fastu superbiae, quid de uera 
religione descenderet)”(CD, X, 16, 1, Cor. Christ., 
CDR, col. 0313, linha 20).  

43 “procurasti mihi per quendam inmanissimo tyfo turgidum 
quosdam platonicorum libros ex graeca lingua in latinam 
uersos” (Cor. Christ., CDR, col. 0251, linha 1).  
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não estariam eles amando antes a si próprios que a Deus? 

Voltemos ao De libero arbitrio para investigar com mais 

detalhes o que a doutrina agostiniana entende por orgulho. 

Em outro momento, voltaremos a esse tema com mais detalhes:  

Ora, se ela [a alma humana], do mesmo 
modo, se compraz facilmente em si mesma como 
por uma perversa imitação de Deus, até 
pretender gozar no seu próprio poder, então 
se faz tanto menor quanto mais deseja ser 
maior. Esse é [o sentido das palavras]: o 
início de todo pecado é a soberba [...] (LA, 
III, 76)44.  

A soberba, ou orgulho, é a cupidez daqueles que se 

voltam exclusivamente para as coisas temporais tendo em 

vista a satisfação de seus interesses próprios. Essa é a 

cupidez de Adão, que cometeu o primeiro pecado, apropriando-

se do fruto proibido, com a intenção de obter uma perfeição 

equivalente à divina. Adão pretendia adquirir o conhecimento 

do bem e do mal com a intenção de se tornar superior ao que 

era naquele momento. Se fosse convidado pela serpente a 

comer o fruto a fim de violar uma ordem e, em conseqüência, 

ser expulso do paraíso, provavelmente Adão não teria pecado. 

Cometeu o delito devido à falsa crença na elevação de sua 

perfeição e teve como resultado a queda. O mesmo ocorre com 

todo homem orgulhoso: crê na falsa possibilidade de ser bem-

aventurado, amando apenas a si mesmo, e encontra, como 

conseqüência, a infelicidade e a miséria45. 

                                                           

 

44 “Si autem tamquam obuius sibi placet sibi ad peruerse 
imitandum deum ut potestate sua frui uelit, tanto fit 
minor quanto se cupit esse maiorem. Et hoc est, Initium 
omnis peccati superbia [...](Ecl 10, 15)” (Cor. 
Christ., XXIX, P. 320).   

45 Ramos, A. Z., O Conceito de Justiça na Cidade de Deus de 
Santo Agostinho, Dissertação de Mestrado, São Paulo, 
USP, 1998, p. 28. 
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No desejo de serem sábios, os platônicos se detiveram 

na estultícia, a qual é ainda maior quanto mais aumentar seu 

orgulho, manifestado na crença nessa falsa sabedoria. Aos 

platônicos soberbos, Agostinho contrapõe os cristãos, 

exemplo oposto de humildade e sabedoria: até mesmo o cristão 

menos letrado – ignorante da terminologia filosófica, que 

não emprega o termo “natural” para se referir ao estudo da 

natureza, nem o termo “racional”, ou “lógica”, para a parte 

da filosofia que estuda o modo de conhecer a verdade, e nem 

“moral”, ou “ética”, para a parte que trata dos costumes e 

dos fins bons a serem perseguidos e dos maus a serem 

evitados – avançou humilde e sabiamente sobre os platônicos 

porque conheceu que do Deus Uno procedem a natureza, pela 

qual os homens são feitos à sua imagem, a doutrina, pela 

qual conhecem, e a graça, que os torna felizes (CD, VIII, 

10, 2). 

Por esse motivo, a doutrina cristã tem preferência 

sobre a platônica:   

Esta é a causa pela qual preferimos 
estes [os cristãos] aos demais; pois os 
outros filósofos gastaram seu engenho e seu 
estudo investigando as causas das coisas e o 
método de aprender e viver; estes, pelo 
conhecimento de Deus, descobriram onde 
estava a causa criadora do universo, a luz 
para descobrir o universo e a fonte para 
beber da felicidade (CD, VIII, 10,2)46.  

                                                                                                                                                                                  

  

46 “Haec itaque causa est cur istos ceteris praeferamus; quia 
cum alii philosophi ingenia sua studiaque contriuerint 
in requirendis rerum causis, et quinam esset modus 
discendi atque uiuendi; isti deo cognito reppererunt 
ubi esset causa constitutae uniuersitatis, et lux 
percipiendae ueritatis, et fons bibendae felicitatis” 
(Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 46).  
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Se, anteriormente, Agostinho estabeleceu um critério 

para distinguir os platônicos dos demais filósofos, isto é, 

o fato de estarem mais próximos da doutrina cristã, revelado 

na via interiorizante em direção à sabedoria e na recusa do 

sensível em favor do inteligível, agora começa a estabelecer 

o ponto de demarcação entre a doutrina cristã e a platônica. 

Temos, na passagem anterior, um primeiro traço da 

preeminência dos cristãos: encontraram o Deus uno e trino, 

canalizando as três investigações platônicas para um Deus ao 

qual rendessem culto, reconhecendo-se como imagem (criatura) 

dele, fazendo da ciência um meio para conhecê-lo, e 

confessando necessitar, para ser feliz, da graça conferida 

por ele.  

Em linhas gerais, os platônicos inferiram as três 

partes da filosofia com finalidade mais especulativa que 

religiosa. A meta de sua filosofia (ou teologia) tripartida 

era a explicação da natureza, da ciência e da moral. O que 

lhes interessava basicamente nessa busca de uma tríplice 

explicação era satisfazer a necessidade humana de esclarecer 

sobre os princípios que regem o locus em que o homem vive 

(física), o critério de enunciação acerca do real (lógica) e 

as regras de bem viver (ética). Sendo assim, o deus que 

conceberam encontrava-se limitado a esse esquema fortemente 

marcado pela especulação, embora não exclusivamente 

especulativo, que tinha como centro o homem. Talvez essa 

indiferença da sua filosofia em relação ao aspecto religioso 

seja a principal razão pela qual os platônicos não se 

sentiram compelidos a cultuar o Deus único, dando azo para 

que cultuassem os deuses pagãos. Os cristãos, pelo 

contrário, submeteram o aspecto especulativo ao religioso, 

de modo que o Deus que possibilita um tríplice conhecimento 

das coisas criadas seja, além de conhecido, cultuado e 

amado.  
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A preeminência dos cristãos se revela num segundo 

traço, relacionado com o primeiro. Partindo do pressuposto 

da cisão platônica entre a investigação e o ritual sagrado, 

Agostinho passa agora a discutir com seus interlocutores no 

campo do culto. Esse segundo traço, a nosso ver, é o da 

mediação, isto é, a definição de algo que seja intermediário 

entre o homem e Deus (para os cristão) ou entre o homem e os 

deuses (para os platônicos), que possa sustentar a eficácia 

da via interiorizante à qual nos referimos acima. 

Quanto aos platônicos, o interlocutor de Agostinho é 

Apuleio de Madaura, cidade próxima de Tagaste, cidade natal 

de Agostinho. Apuleio escreveu uma obra intitulada Do deus 

de Sócrates (De deo Socratis), na qual faz distinção entre 

os deuses e os demônios (CD, VIII, 14, 2) e atribui a estes 

a função de intermediários entre os homens e os deuses.  

Segundo Agostinho, Apuleio estabelece uma classificação 

hierárquica que envolve os homens, os demônios e os deuses, 

de tal modo que os demônios, situados na posição 

intermediária entre os homens e os deuses, teriam 

características comuns com os dois extremos da 

classificação. Os demônios são animais (em gênero), passivos 

(quanto ao espírito), racionais (quanto à mente), aéreos 

(quanto ao corpo) e eternos (quanto ao tempo). Das cinco 

características, as três primeiras eles têm em comum com os 

homens, a quarta lhes é peculiar, e a quinta dividem com os 

deuses. Além disso, duas dessas características são comuns 

aos três gêneros: ser animal e racional. Os deuses são 

animais etéreos (celestes), os demônios, aéreos, e os 

homens, terrestres. (CD, VIII, 16).  

A essa classificação, Apuleio acrescenta, inspirado em 

Platão, que os deuses, etéreos, jamais se misturam com os 

homens, terrestres. E nisso reside a necessidade da mediação 

dos demônios, aéreos. Os demônios, na posição de 
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intermediários, levam aos deuses as súplicas dos homens e 

deles trazem as concessões, estabelecendo contato com os 

dois extremos (CD, VIII, 18). Ora, se há uma classificação, 

e claramente hierárquica, devemos supor que, enquanto 

mediadores, os demônios sejam moralmente superiores aos 

homens e inferiores aos deuses, já que o próprio Platão 

definiu estes últimos como amigos da virtude (Cf. CD, VIII, 

13).  

Por outro lado, se não é conveniente, por razões já 

apresentadas, que os homens se comuniquem diretamente com os 

deuses, por qual razão seria conveniente a comunicação entre 

deuses e demônios? Segundo Apuleio, conforme vimos, os 

demônios, na condição de aéreos, assemelham-se aos deuses, 

que são celestes, e superam os homens, que habitam a terra. 

Entretanto, será que essa proximidade nos possibilita supor 

que os demônios superam os homens em bondade, sobretudo 

levando em conta que Platão definiu como amigos da virtude 

apenas os deuses e, em nenhum momento, os demônios? 

É aqui que Agostinho insere seu juízo mais contundente 

contra essa pretensa mediação. No capítulo 13, do livro 

VIII, o Autor do De ciuitate dei menciona a rejeição de 

Platão aos jogos cênicos, nos quais os versos dos poetas 

(que, segundo Platão, deveriam ser expulsos da cidade) 

ridicularizam os deuses. No capítulo 18, afirma que os 

demônios sentem prazer por essas mesmas práticas que Platão 

censura47, isto é, as infâmias da cena, odiosas ao pudor e à 

inocência.  

                                                           

 

47 No livro IX, Agostinho testemunha que o próprio Apuleio 
confessou que a mente dos demônios está sujeita a 
paixões irracionais do espírito, tais como os tumultos 
da imaginação, os tormentos do coração, e as 
tempestades da inteligência (Cf. CD, IX, 3).  



 
59

Partindo dessas premissas, argumenta Agostinho, não 

seria conveniente que um homem justo, alheio às criminosas 

práticas da magia, tivesse como intermediário entre ele e os 

deuses os demônios muito mais torpes que ele, que é uma 

simples criatura terrestre (CD, VIII, 18).  

Porque, dizem, nenhum deus se mistura 
com o homem. Magnífica santidade, pois, a de 
Deus, que não se mistura com um homem 
suplicante e se mistura com o demônio 
arrogante[...]. Não se mistura com o homem 
que pede perdão e se mistura com o demônio, 
que aconselha a corrupção[...]. Não se 
mistura com o homem que castiga, com justas 
leis, as perversidades dos magos, e se 
mistura com o demônio, que ensina e pratica 
as artes mágicas (CD, VIII, 20)48.  

Portanto, a classificação de Apuleio mostrou-se 

suficientemente frágil para sustentar uma mediação da 

espécie descrita acima. Disso resulta que a aspiração dos 

platônicos pela sabedoria (studium sapientiae) esbarra no 

problema religioso. Quando Agostinho se refere ao homem 

justo e sábio, em comparação com os demônios, não está 

ignorando a fraqueza humana, mas apenas tomando um exemplo, 

a fim de refutar a posição de Apuleio. O que Agostinho 

supõe, quando se refere ao homem sábio, é uma criatura que, 

de acordo com as condições desta vida, se vê tomada pelas 

perturbações do espírito, mas que a elas procura resistir a 

fim de que não se desvie do caminho da sabedoria e da lei da 

                                                           

 

48 “Quia nullus, inquiunt, deus miscetur homini. Praeclara 
igitur sanctitas dei, qui non miscetur homini 
supplicanti, et miscetur daemoni arroganti[...]; non 
miscetur homini petenti indulgentiam, et miscetur 
daemoni suadenti nequitiam[...]; non miscetur homini 
magorum scelera iustis legibus punienti, et miscetur 
daemoni magicas artes docenti et implenti” (Cor. 
Christ., CDR, col. 0313, linha 4).  
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justiça (ab itinere sapientiae et lege iustitiae) (CD, IX, 

3).  

Ora, conforme vimos no início deste Capítulo, a 

sabedoria do homem é o próprio Deus a quem este deve amar. 

Por isso, para que o homem percorra o caminho da sabedoria, 

sua relação com a divindade deve ser estabelecida através de 

um mediador que esteja à altura de seu projeto, sendo, 

portanto, superior à condição frágil do homem. Esse 

mediador, segundo Agostinho, só pode ser Jesus Cristo, um 

Deus que assumiu a identidade humana:  

Se todos os homens, como é muito mais 
verossímil e provável, enquanto são mortais, 
são necessariamente miseráveis, deve-se 
buscar um mediador que seja não apenas 
homem, mas também Deus, para que, com sua 
intervenção, a mortalidade feliz desse 
intermediário conduza os homens da miséria 
mortal à imortalidade feliz. Era necessário 
que esse intermediário se fizesse mortal e 
não permanecesse mortal (CD, XIX, 15)49.   

Todo mediador deve ter algo em comum com os dois 

extremos que pretende mediar. Este requisito seria cumprido 

pela própria suposta mediação defendida por Apuleio, ao 

menos neste aspecto formal, uma vez que os demônios eram 

eternos como os deuses e passionais como os homens. 

Entretanto, o que se verifica em Agostinho é algo peculiar. 

Cristo é o Verbo Divino, a segunda pessoa da Trindade. Mas 

provou a experiência da morte, como todos os homens. E nesse 

                                                           

 

49 “Si autem, quod multo credibilius et probabilius 
disputatur, omnes homines, quamdiu mortales sunt, etiam 
miseri sint necesse est, quaerendus est medius, qui non 
solum homo, uerum etiam deus sit; ut homines ex mortali 
miseria ad beatam immortalitatem huius medii beata 
mortalitas interueniendo perducat” (Cor. Christ., CDR, 
col. 0313, linha 1).  
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aspecto humano reside sua mediação. Sendo Deus, estabeleceu 

uma relação com os homens encarnando num homem e morrendo 

como tal. Sendo homem, superou a morte, de modo que essa 

ressurreição para a vida eterna fosse a marca do vínculo do 

homem com Deus, que possibilita àquele a aspiração ao bem 

supremo (CD, IX, 15, 2). 

O homem, sendo criatura, só pode aproximar-se do 

criador tornando-se semelhante a ele. Entretanto, a alma do 

homem não tem apenas semelhanças com a divina, mas também 

dessemelhanças (CD, IX, 17). A condição humana, maculada 

pelo pecado, é inevitavelmente miserável. Depois do pecado 

do primeiro homem, a natureza humana decaiu, carregando a 

mancha desse pecado que se traduz pela fraqueza50. 

Por isso, é necessário curar a alma humana, limpando-a 

das impurezas geradas pelo pecado, por meio de um mediador, 

“já que aqueles que são mortais e imundos, aqui embaixo, não 

podem reunir-se com a pureza imortal que está no alto” (CD, 

                                                           

 

50 Não é nosso propósito neste Capítulo abordar o problema do 
pecado original. Mas uma breve passagem das Confissões 
pode nos fornecer uma idéia geral da condição do homem 
carente de um mediador: “[...] Ora, pecamos, cometemos 
iniqüidade, procedemos impiamente, e a tua mão pesou 
sobre nós,[...] e justamente fomos entregues ao pecador 
antigo, o príncipe da morte [...], que persuadiu nossa 
vontade ao conformar-se com a sua, que não permaneceu 
na tua verdade. Que fará o infeliz homem? Quem o 
livrará deste corpo de morte, senão a tua graça por 
Jesus Cristo Nosso Senhor a quem geraste coeterno e 
criaste no princípio de teus caminhos [...]? (nos autem 
peccauimus, inique fecimus, impie gessimus, et grauata 
est super nos manus tua, [...] et iuste traditi sumus 
antiquo peccatori, praeposito mortis [...], qua 
persuasit uoluntati nostrae similitudinem uoluntatis 
suae, qua in ueritate tua non stetit. Quid faciet miser 
homo? Quis eum liberabit de corpore mortis huius nisi 
gratia tua per Iesum Christum Dominum nostrum, quem 
genuisti coaeternum et creasti in principio uiarum 
tuarum [...]?)” (Confiss., VII, 21, 27, Cor. Christ., 
XXVII, p. 111).  
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IX, 17)51. Nesta breve passagem do livro IX, por mais de uma 

vez Agostinho se refere à idéia de purificação, associada à 

de mediação. De fato, a noção de purificação não é 

problematizada aqui. Entretanto, o livro seguinte do De 

ciuitate dei irá explorá-la com mais detalhes, a fim de 

deixar claramente estabelecido o papel de Cristo como o 

mediador e purificador da alma humana corrompida pelo 

pecado. Para isso, Agostinho elegerá como interlocutor 

direto não mais Apuleio, e sim Porfírio. 

No livro X, Agostinho discute com Porfírio acerca 

desses temas, partindo sobretudo de duas obras do platônico: 

Sobre o retorno da alma (De Regressu animae)52 e a Carta a 

Anebonte. 

Nos capítulos 9 e 10, Agostinho retoma a opinião de 

Porfírio acerca da purificação da alma, mobilizando, segundo 

Pierre Hadot, o De Regressu animae53. Nesta obra, Porfírio 

menciona a possibilidade de purificação da alma por meio de 

uma prática semelhante à magia, denominada teurgia, arte de 

comunicação com deuses, demônios ou outros espíritos. A 

diferença entre uma e outra, segundo Agostinho, está na 

reputação: enquanto os magos são, em geral, vituperados por 

exercer uma espécie de “vingança das leis”, os teurgos são 

elogiados. Todavia, tanto a magia como a teurgia, acrescenta 

                                                           

 

51 “[...] quoniam immortali puritati, quae in summo est, ea 
quae in immo sunt mortalia et immunda conuenire non 
possunt” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 11).  

52 Obra atualmente perdida, cujo único testemunho é o de 
Agostinho. (Cf. Saffrey, Henri-Dominique, 
Néoplatoniciens et oracles chaldaïques, in Revue des 
Études Augustiniennes, 27, 1981, p. 215).  

53 Hadot, P., Citations de Porphyre chez Augustin, in Revue 
des Études Augustiniennes, 6, 1960, p. 224.  
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Agostinho, não passam de usurpação do nome dos anjos no 

altar dos demônios (CD, X, 9, 1)54.  

O que Porfírio espera da prática teúrgica é uma espécie 

de purificação por meio do retorno a Deus (daí o título “De 

                                                           

 
54 Segundo Bardy, a teurgia é uma das espécies de artes 

mágicas. É uma arte de adivinhação que se mostra de 
duas maneiras: na primeira, a divindade aparece através 
do êxtase no qual a alma visionária deixa o corpo e 
ascende até a região celeste; na segunda, ao contrário, 
é a própria divindade que, ao ser invocada, desce até a 
terra através de algum médium (Bardy, G., Oeuvres de 
Saint Augustin, Livres VI-X, Bibliotèque Augustinienne, 
Paris, Desclée de Brouwer, nota complementar 76, p. 
619). Segundo Hadot, no De Regressu, Porfírio utiliza 
os chamados oráculos caldeus (Cf. Hadot, op. cit., p. 
211). Nessas passagens do De ciuitate dei, não há 
menção a essa espécie de fonte. Mas, além de Hadot, um 
outro comentador, H. D. Saffrey, nos forneceu algumas 
referências. Segundo ele, tais oráculos, afora seu 
significado místico, agrupam informações importantes 
para a compreensão do platonismo. Tais oráculos teriam 
sido escritos, ao que nos parece, por Juliano, o 
Caldeu, e Juliano, o Teurgo, pai e filho, 
respectivamente (Saffrey, H.D., op. cit., p. 210). Este 
último, vivera na época de Marco Aurélio, e gozava de 
fama de bom mágico. Segundo Bardy, deixou uma coleção 
de oráculos, intitulada Lógia Kaldaiká, que se tornou 
uma espécie de “Bíblia” dos platônicos (Bardy, op. 
cit., nota complementar 84, p. 628). A relação dos 
oráculos com o platonismo se deve ao fato de que 
Juliano, o filho, era visto como o médium que 
comunicava ao pai as idéias de Platão. Juliano, o 
Caldeu tornou-se conhecido pela tradição oracular no 
sentido amplo. Juliano, o Teurgo, destacou-se pelos 
oráculos platônicos que tanto impressionaram os 
seguidores de Platão (Saffrey, H. D., op. cit., pp. 
214, 219-220). Eis porque, no livro X, Agostinho acusa 
Porfírio de ter aprendido a teurgia com os caldeus e 
não com Platão: “Ora, tu aprendeste isto não de Platão, 
mas dos mestres caldeus, a levantar os vícios humanos 
até às sublimidades etéreas ou empíreas do mundo e aos 
firmamentos celestes [...] (Tu autem hoc didicisti non 
a Platone, sed a Chaldaeis magistris, ut in aetherias 
uel empyrias mundi sublimitates et firmamenta caelestia 
extolleres uitia humana[...])” (CD, X, 27, Cor. 
Christ., CDR, col. 0313, linha 1. 
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regressu animae”). Entretanto, ele mesmo admite que a 

purificação pelos rituais teúrgicos não é útil para a parte 

intelectual da alma, a qual percebe as verdades 

inteligíveis, mas apenas para sua parte inferior, a parte 

espiritual que capta as realidades corpóreas55. Esta parte é 

passível de receber a inspiração dos espíritos e dos anjos. 

Sendo assim, o próprio Porfírio admite que semelhantes 

rituais, que não afetam a alma intelectual, não poderiam 

prepará-la para a visão de Deus, e que esta mesma alma, 

independentemente da purificação teúrgica, poderia ascender 

até as regiões celestes (CD, X, 9, 2). 

Como é patente, não é sem restrições que Porfírio 

defende a prática teúrgica. O que a leitura de Agostinho 

indica, e vai deixar mais claro no decorrer do comentário, é 

que a teurgia não é adequada para aqueles que pretendem 

atingir a sabedoria por meio do conhecimento de Deus.  

A teurgia oferece uma falsa purificação da alma. Se 

Porfírio admite que é possível a invocação dos demônios em 

benefício da alma solicitante, não pode negar também a 

possibilidade de alguém, estimulado por intenções malévolas, 

invocar os demônios para obter algum malefício contra um 

inimigo. Sendo assim, se os deuses consultados fossem bons, 

o ritual dos bem intencionados teria maior valor para eles 

que o dos malévolos.  

Mas não é o que ocorre. Os praticantes da teurgia 

dividem-se de acordo com a intenção dos sacrifícios aos 

                                                                                                                                                                                  

  

55 Passagem da doutrina de Porfírio inspirada em Plotino 
(IIIª Ennéadas, VIII, e Vª Ennéadas, III, 9). A parte 
inferior, o spiritus, corresponde à chamada vida 
vegetativa e sensitiva, prisioneira das imagens 
sensíveis. A parte superior é livre de qualquer 
influência corpórea ou material. É imortal e eterna, 
como Deus (Cf. Bardy, op. cit., nota complementar 77, 
p. 620). 
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deuses, estabelecendo uma disputa entre os opositores, sem 

que a retidão da intenção do solicitante seja contada como 

critério de decisão dos deuses. O que falta a esses rituais, 

conclui Agostinho, é o culto a um Deus verdadeiro, que possa 

julgar os solicitantes de acordo com sua intenção, o único 

capaz de purificar e curar (CD, X, 10). 

No longo período que compreende os capítulos de 11 a 

22, Agostinho recorre a um outro escrito, a Carta a 

Anebonte, na qual, segundo o Autor do De ciuitate dei, 

Porfírio faz uma crítica mais contundente aos rituais feitos 

em favor dos demônios (Cf. CD, X, 11, 1). Na intenção de 

advertir o pontífice egípcio Anebonte contra o abuso dos 

rituais, Porfírio disserta contra os demônios, loucamente 

atraídos pelo “vapor úmido” dos sacrifícios56. Recebendo 

sacrifícios de toda sorte de homens, tais demônios são 

capazes de todas as metamorfoses, produzindo quer o bem quer 

o mal: “autores de todas as coisas que parecem boas ou más, 

não ajudam em nada nas coisas realmente boas, que, aliás, 

ignoram; conselheiros malignos, inquietam, atrapalham os 

mais zelosos seguidores da virtude [...]” (CD,X, 11, 1)57. 

Agostinho recompõe, ainda neste capítulo, o teor mais 

contundente da crítica de Porfírio, registrado no fim da 

carta. Aqui, Porfírio contesta o valor da suposta sabedoria 

fundada nesses sacrifícios, insistindo numa resposta que o 

                                                                                                                                                                                  

  

56 A expressão “uapor humidus” é empregada no sentido 
literal, já que, segundo Porfírio, os demônios habitam 
a atmosfera sublunar, para onde sobem os pedidos dos 
homens.  

57 “et hoc esse quod efficiat haec omnia quae uidentur bona 
esse uel praua; ceterum circa ea quae uere bona sunt 
nihil opitulari, immo uero ista nec nosse, sed et male 
conciliare, et insimulare atque impedire nonnunquam 
uirtutis sedulos sectatores [...]” (Cor. Christ., CDR, 
col. 0313, linha 22). 
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convença de que a sabedoria egípcia possa constituir um 

caminho que conduz à beatitude. O próprio Porfírio reconhece 

a impossibilidade da conciliação da sabedoria com 

semelhantes rituais: os rituais geralmente se referem a 

pedidos fúteis e preocupações com a vida cotidiana, com as 

quais os homens importunam a divina providência. Por isso, 

tais homens inutilmente cultivam a sabedoria. A isso tudo, 

Porfírio acrescenta que tais deuses, “se não deram conselhos 

prudentes e úteis sobre a beatitude, não são deuses nem bons 

demônios; não passam de espíritos enganadores ou de invenção 

humana” (CD,X, 11, 2)58. 

Como não temos à disposição a Carta a Anebonte, não 

podemos investigar com detalhes o sentido que Porfírio 

confere aos termos “sapientia” e “beatitudo”, aqui 

empregados, nem podemos determinar com o rigor dos 

historiadores contemporâneos se o sentido dos termos é 

completamente porfiriano ou levemente contagiado pelas 

convicções de Agostinho.  

Mas o que nos importa é que Agostinho mobiliza o 

próprio texto de Porfírio para criticar os rituais pagãos e, 

por extensão, reduzir o valor anteriormente atribuído à 

teurgia. O final do capítulo acrescenta diversos adjetivos 

às divindades dos rituais, mencionados na citação acima, 

pelos quais podemos interpretar a carta como o escrito que 

reforça o aspecto negativo do culto aos deuses pagãos. Se, 

no De regressu, Porfírio destacou a utilidade dos rituais 

(ao menos na sua função benéfica) para purificar a parte 

inferior da alma, na Carta a Anebonte, acrescenta que essa 

                                                                                                                                                                                  

  

58 “[...]quoniam tamen de beatitudine nihil cautum nec satis 
idoneum monerent, nec deos illos esse, nec benignos 
daemones, sed aut illum qui dicitur fallax, aut humanum 
omne commentum” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 
95). 
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prática não constitui um studium sapientiae que conduza o 

homem à beatitude. Portanto, a suposta purificação proposta 

por Porfírio no De regressu parece ser vista com cautela 

pelo Porfírio da Carta a Anebonte, uma vez que os rituais 

são severamente criticados. 

Nessa altura do comentário, o autor do De ciuitate dei 

parece tornar-se um aliado de Porfírio. De fato, não há como 

negar o quanto Agostinho deve aos platônicos, sobretudo na 

passagem do livro VII das Confissões, mencionada 

anteriormente. Entretanto ele mesmo não deixa de fazer 

reservas a Porfírio: se a Carta a Anebonte chamou a atenção 

para a perversidade da consulta aos deuses, bem como a 

concessão de favores divinos aos homens suplicantes, a 

corroboração incondicional de Agostinho a essa asserção pode 

lançar problemas. Como justificar os milagres narrados nas 

Escrituras e difundidos pela tradição cristã? Como explicar 

que muitos cristãos possam receber das mãos divinas aquilo 

que suplicam cá na terra, muitas vezes estimulados pela 

crença nos anjos? Como distinguir os anjos na tradição 

cristã dos demônios cultuados pelos pagãos? Essa espécie de 

acerto de contas com Porfírio Agostinho fará nos livros 

subseqüentes.  

O critério para distinguir o verdadeiro e o falso culto 

é a presença ou a ausência do próprio Deus na efetuação da 

resposta às suplicas do homem. Quanto aos milagres, ainda 

mesmo aqueles operados pelos anjos, têm a finalidade de 

fomentar o culto a um só Deus, o verdadeiro Deus, princípio 

único da vida feliz (CD, X, 12). Este Deus, que é imutável e 

intemporal, move as coisas dentro do tempo para que o homem, 

que está no tempo, possa percebê-las. Com tais atributos, 

Deus não apenas ouve a prece do suplicante, mas a prevê: 

“com efeito, quando seus próprios anjos escutam [o homem que 
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invoca], ele mesmo escuta naqueles, como no verdadeiro 

templo seu, que não é construído pelas mãos de ninguém” (CD, 

X, 12)59. Sem dúvida, há uma relação entre o homem temporal e 

o Deus eterno; porém os anjos, ao contrário dos demônios da 

teurgia, não cumprem o papel de intermediários, levando 

recados para Deus e trazendo os donativos para a terra, como 

se Deus fosse espacial aonde eles pudessem chegar e de onde 

pudessem voltar para atender os solicitantes.  

Entretanto, quando se fala em milagres, tem-se em mente 

as maravilhas visíveis operadas na natureza. Os milagres 

visíveis, já muitas vezes vistos pelos homens, não são tão 

bem avaliados quanto aqueles que ocorrem apenas raramente. É 

preciso um homem que cultive a sabedoria (sapienter) para 

perceber que o maior milagre é também o mais comum: é o 

próprio homem enquanto criatura divina (CD, X, 12).  

Além disso, todas as coisas “que podem fazer pelos 

homens, sejam os anjos ou os próprios homens, estão sob o 

poder de um só onipotente, e qualquer um que o nega, torna-

se insano (insanit)” (CD, X, 14)60. Eis aqui duas condições 

opostas: a do homem que age sabiamente, abrindo o olhar para 

perceber que a criação deste homem já é em si um milagre, e 

a condição daquele que se torna insano por não reconhecer 

nos milagres a mão do Deus onipotente. As duas condições 

encontram-se numa correlação: o homem sábio (em um dos 

sentidos do termo “sapientia”, isto é, a sabedoria presente 

na vida cá embaixo [huius mundus]), reconhece, enquanto algo 

                                                           

 

59 “Nam et cum exaudiunt angeli eius , ipse in eis exaudit , 
tanquam in uero, nec manufacto templo suo”(Cor. 
Christ., CDR, col. 0313, linha 32).  

60 “[...] quae praestare hominibus uel angeli uel homines 
possunt, in unius esse omnipotentis potestate quisquis 
diffitetur, insanit” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, 
linha 9).  
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milagrosamente criado, a onipotência divina como causa da 

criação, ao passo que o homem insano nega haver acima dos 

anjos, demônios, ou alguma espécie de divindade, um Deus 

criador. Agostinho parece aqui jogar com termos opostos 

(sapientia e insanitas), uma vez que seu propósito é 

apresentar, em oposição aos platônicos, a relação do homem 

cristão com um Deus criador e onipotente como um movimento 

de conhecimento desse Deus, a fim de atingir a verdadeira 

sabedoria. 

Para tanto, pretende eliminar pela base a possibilidade 

de tal homem conseguir seu intento por meio de mediadores 

tais como os demônios. Entretanto, nesse movimento emerge 

uma dúvida inevitável: serão os anjos os mediadores em 

substituição aos demônios? Se a argumentação de Agostinho 

contra a mediação dos demônios se concentra sobretudo no 

caráter passional, vingativo e, de um modo geral, maléfico 

destes, e tais defeitos não são de modo nenhum atribuídos 

aos anjos, não teríamos motivos suficientes para julgar que 

o problema fora dissipado e, conseqüentemente, poderíamos 

eleger os anjos como os verdadeiros mediadores? 

Não é esse o caminho que Agostinho percorre. No livro 

16, o Autor faz questão de distinguir entre os falsos anjos, 

que reivindicam para si mesmos o culto religioso, e os 

verdadeiros anjos, que atribuem tais honras ao criador e 

querem que a verdadeira piedade seja atribuída ao Deus 

verdadeiro, cuja visão resultará na beatitude (CD, X, 16, 

1).   

Respondei, platônicos; respondei, 
quaisquer filósofos, respondei, teurgos, ou 
melhor, periurgos, isto porque todas estas 
artes são dignas de tal vocábulo[...], 
respondei, direi, se se deve sacrificar aos 
deuses ou anjos que ordenam o sacrifício a 
si mesmos ou àquele único a quem mandam 
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[sacrificar] aqueles que proíbem que seja 
feito a si mesmos e a estes?[...]; a própria 
piedade seria suficiente para discernir o 
que procederia da arrogância da soberba 
destes e o que procederia da verdadeira 
religião (CD, X, 16, 1, meus itálicos)61.  

Ao que tudo indica, Agostinho não pretende negar a 

prática dos sacrifícios. Não é no ato de sacrificar algo a 

uma entidade sagrada que constitui a prática pagã contestada 

aqui. O que ele condena nos teurgos, ou periurgos62, é a 

oferta de sacrifícios a demônios que ordenam um ritual em 

benefício próprio. A isso Agostinho contrapõe o sacrifícios 

feitos pelo exemplo dos anjos que mandam que se sacrifique 

ao Deus único. Já tratamos anteriormente da soberba (ou 

orgulho) dos platônicos, que se recusaram a buscar a 

verdadeira sabedoria porque já se consideravam sábios. 

Agora, Agostinho retorna à distinção entre o orgulho e a 

verdadeira religião, desta vez, em referência aos demônios e 

anjos.  

                                                           

 

61 “Respondeant platonici, respondeant quicumque philosophi, 
respondeant theurgi, uel periurgi; hoc enim sunt illae 
omnes artes uocabulo digniores[...], respondeant, 
inquam, eisne sacrificandum sit diis uel angelis qui 
sibi sacrificari iubent, an illi uni, cui iubent hi qui 
et sibi et istis prohibent?[...]; satis deberet pietas 
ipsa discernere quid horum de fastu superbiae, quid de 
uera religione descenderet” (Cor. Christ., CDR, col. 
0313, linha 10).  

62 Deformação do termo “teurgo” de origem grega, pelo 
acréscimo do sufixo latino “iurgum”, “iurgare” 
(disputar, combater). Agostinho pretende talvez 
reforçar que a prática dos teurgos compõe-se de 
disputas e discórdias entre aqueles que nela se 
envolvem (Cf. Obras Completas de San Agustín, ed. 
bilíngue, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos 
(BAC), La Ciudad de Dios, vol. XVI, trad. Santos S. Del 
Rio e Miguel Fuertes Lanero, 1988, nota dos tradutores, 
p. 633).   
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Os demônios (e os anjos maus) são tomados pelo orgulho, 

uma vez que, encarregados de levar as súplicas às 

divindades, e trazer à terra os benefícios concedidos, são 

eles mesmos alvo de culto dos homens. Seu orgulho reside em 

exigir da parte dos homens os sacrifícios que julgam 

necessários para que possam interceder junto aos deuses. Os 

anjos bons, ao contrário, têm por função servir à verdadeira 

religião. São os espíritos imortais indiferentes à sua 

própria glória e desejosos da glória divina, e que 

manifestam os milagres e mostram, de modo mais claro, aos 

corações débeis, as verdades da verdadeira religião a fim de 

que esses homens não sejam ludibriados pelos fenômenos 

oriundos dos demônios. É apenas no aspecto da rivalidade, e 

não pela noção de mediação, que podemos comparar os anjos 

aos demônios. São rivais porque se prestam a finalidades 

opostas: em primeiro lugar, porque os demônios usurpam o 

nome dos deuses, e os anjos enaltecem o nome do Deus único; 

em segundo lugar, porque os primeiros, como pretensos 

mediadores, exigem sacrifícios a si mesmos e aos deuses, e 

os segundos, ao verdadeiro Deus; em terceiro lugar, porque 

disputam a adesão dos homens (CD, X, 16, 2).  

Até aqui, parece-nos suficientemente claro que a 

prática teúrgica entre os homens e os demônios não é 

adequada para a purificação da alma, e que os anjos não 

cumprem a função de mediação entre os homens e Deus, em 

substituição aos demônios, e nem se prestam aos rituais como 

autores de sacrifícios, nem como beneficiários destes. 

Portanto, Agostinho resolveu parte do problema da 

purificação da alma e da mediação. Entretanto, se os anjos 

não são os mediadores, é preciso investigar quem possa se 

prestar a este papel. A partir do capítulo 20, Agostinho dá 

continuidade à resolução do problema, ao tomá-lo em bloco, 

afirmando que o mediador, sacrifício e purificador é Cristo.  
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Donde aquele verdadeiro mediador, o 

homem Jesus Cristo, que, aceitando tomar 
forma de escravo, foi feito mediador entre 
Deus e os homens; já na forma de Deus, 
recebe o sacrifício com o pai, com quem é 
também Deus uno; mas na forma de escravo, 
preferiu ser sacrifício a recebê-lo, a fim 
de ninguém pensar que deve sacrificar-se a 
qualquer criatura (CD, X, 20)63.  

O mediador deve necessariamente ter algo em comum com 

os dois extremos que pretende mediar. Os demônios, embora 

não fossem mediadores, pelos motivos apresentados 

anteriormente, eram passionais, como os homens, e se 

situavam acima da terra, como os deuses. Cristo é mediador 

por ser, ao mesmo tempo, Deus e homem. Como Deus, recebe dos 

homens os sacrifícios, e como homem, é o próprio sacrifício 

que teve sua concretização máxima na cruz, e que, por isso 

mesmo, exclui toda outra forma de sacrifício que não seja a 

Deus.  

Mas não podemos perder de vista que o mediador tem a 

função de purificar a alma humana para que ela possa 

aproximar-se da sabedoria divina. Por isso, o Cristo 

mediador que se sacrifica é também purificador. Conforme 

vimos anteriormente, os demônios não purificam pela teurgia. 

Considerados usurpadores dos deuses e enganadores dos 

homens, eles são antes a própria impureza da qual o homem de 

fé deve se purificar.  

                                                           

 

63 “Unde uerus ille mediator in quam formam serui accipiens 
mediator effetus est dei et hominum, homo Christus 
Iesus, cum in forma dei sacrificium cum patre sumat, 
cum quo et unus deus est , tamen in forma serui 
sacrificium maluit esse quam sumere, ne uel hac 
occasione quisquam existimaret cuilibet sacrificandum 
esse creaturae” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 
1).  
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No capítulo 22 do livro X, Agostinho se mostra ainda 

mais incisivo contra a teurgia. Até agora, os demônios eram 

os rivais, ou adversários, contra os quais os anjos 

disputavam a função de contribuir para a elevação da alma 

humana. Nesta passagem, Agostinho não os considera como 

rivais e sim como inimigos que devem ser combatidos com a 

verdadeira purificação: “pela verdadeira piedade, os homens 

de Deus expulsam as potestades aéreas inimigas e contrárias 

à piedade, não aplacando-as, mas exorcizando-as” (CD, X, 

22)64. Mas o homem de fé não vence tais poderes por sua 

própria força, do contrário, poderia incorrer numa outra 

espécie de soberba. Ele só pode vencê-los em nome daquele 

que, sendo Deus, revestiu-se da natureza humana sem aderir 

ao pecado, a fim de que nele, sacerdote e sacrifício, o 

pecado fosse vencido, e que, a exemplo dele, homem que se 

recusou a pecar, os demais homens fizessem o mesmo : “pois 

os homens não se separam de Deus senão pelo pecado, cuja 

purgação nesta vida não se faz por nossa virtude e sim pela 

misericórdia divina; por sua indulgência, e não pelo nosso 

poder” (CD, X, 22, cf. nota 49)65. 

A vida presente do homem é marcada pela presença do 

pecado, cujas conseqüências só podem ser dissolvidas pelo 

mediador. A vida cá embaixo (hac uita) é o espaço do pecado, 

mas também é a oportunidade do perdão; é o espaço da queda, 

mas também da recuperação. O homem, depois do primeiro 

pecado, carece da força necessária para se purificar. Esta 

força só lhe é possível se ele a recebe do alto, por meio da 

                                                           

 

64 “uera pietate homines dei aeriam potestatem inimicam 
contrariamque pietati exorcizando eiciunt, non 
placando” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 1). 

65 “non enim nisi peccatis homines separantur a deo, quorum 
in hac uita non fit nostra uirtute, sed diuina 
miseratione purgatio” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, 
linha 10).  
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graça. Esta graça intervém na vontade do homem, estimulando-

o em direção ao desejo e o cumprimento do bem. Essa 

intervenção pode ser ilustrada como o peso do amor do bem 

que substitui o do amor do mal66. Por conseguinte, o 

cumprimento da vontade de Deus, debilitado no estado de 

queda, é exercido com deleite sob a eficácia da graça. Nesse 

sentido, a graça é interpretada como o socorro do homem cuja 

vontade corrompida não o permite levantar-se por seu próprio 

esforço: “por esta graça de Deus, pela qual em nós mostrou 

sua grande misericórdia, tanto somos governados nesta vida, 

pela fé, como, depois desta vida, seremos levados pela mesma 

espécie de verdade incomutável à mais plena perfeição” (CD, 

X, 22)67.  

O homem na vida cá embaixo encontra-se no estágio da 

fé, no qual aguarda a contemplação das verdades que ainda 

não vê. Embora não possa contemplar, ele crê que será 

conduzido à perfeição por meio da visão dessas verdades. A 

fé consiste na crença de que o homem contemplará “face a 

face” as idéias imutáveis de Deus. A graça, por sua vez, é 

uma “dádiva” divina com a função de purificar a razão humana 

para aderir aos preceitos divinos, durante a espera da 

contemplação. 

Essa espera pela contemplação futura lança o homem de 

fé no caminho em direção à sabedoria, pois tem a posse de 

uma sabedoria (em sentido impróprio) que, embora imperfeita 

e temporal, isto é, presente nesta vida, distingue-o dos não 

                                                           

 

66 Cf. Gilson, E., Introduction a l’étude de Saint Augustin, 
Paris, J. Vrin, 1986, p. 210.  

67 “hac dei gratia, qua in nos ostendit magnam misericordiam 
suam, et in hac uita per fidem regimur, et post hanc 
uitam per speciem incommutabilis ueritatis ad 
perfectionem plenissimam perducemur” (Cor. Christ., 
CDR, col. 0313, linha 18).  
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sábios, ou orgulhosos e soberbos que se dizem sábios 

inconseqüentemente. Seu percurso tende a purificá-lo de seu 

estado decaído e manchado para alcançar, finalmente, a 

sabedoria plena, a verdadeira sabedoria 68.  

No último trecho do livro X, do capítulo 23 ao 32, 

Agostinho faz menção ao De Regressu, numa leitura 

influenciada pelo comentário à Carta a Anebonte, citando 

novamente os oráculos caldeus69: A Carta a Anebonte, como 

vimos, faz uma contestação severa dos oráculos. No De 

regressu, por sua vez, Porfírio se mostra apenas um aliado 

crítico da tradição oracular. A partir de agora, as fontes 

serão o De regressu, mas a leitura de Agostinho, sob a 

influência da Carta a Anebonte, atribui a Porfírio a total 

ruptura com os oráculos. “Porfírio diz ainda que os oráculos 

divinos têm respondido que as teletas da lua e do sol não 

nos purificam[...]. Depois, diz que o mesmo oráculo 

manifestou que os princípios podem purificar[...]” (CD, X, 

23)70. Que princípios seriam esses, já que o sol e a lua 

estão descartados? Agostinho não menciona o que os autores 

dos oráculos entendiam por princípios, porém uma fonte 

histórica pode nos auxiliar. Segundo Hans Lewy, citado por 

Hadot, os oráculos caldeus, negam que o sol e a lua possam 

purificar o homem, mas atribuem o ato purificador dos 

princípios, no sentido caldeu, que são os três governadores 

em conjunto: o “aion”, o sol e a lua. Na falta de um desses 

princípios governadores, não seria possível a purificação 

                                                           

 

68 Cf. Ramos, A. Z., op. cit., p. 99.  

69 Cf. Hadot, P., Citations de Porphyre chez Augustin, pp. 
224, 235.  

70 “Dicit etiam Porphyrius diuinis oraculis fuisse responsum, 
non nos purgari lunae teletis atque solis[...]. Denique 
eodem dicit oraculo expressum, principia purgare[...]” 
(Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 1). 
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total. O “aion” governa o fogo, o sol governa a alma, 

purificando o éter, e a lua governa a zona aérea, 

purificando a matéria71.  

Nessas duas declarações do oráculo não há nenhuma 

contradição, e nada que possa causar espanto. O sol e a lua 

são considerados princípios governadores se acrescidos do 

“aion”, de modo que os princípios agiriam em conjunto. 

Quando Porfírio se refere a esses princípios, não está 

acrescentando no termo nenhum conteúdo platônico; apenas 

declara que a tradição oracular crê na purificação sob a 

eficácia dos princípios. 

Entretanto, o que Porfírio entende por principia é 

outra coisa, que difere do conceito atribuído pelos caldeus. 

Por isso, segundo Porfírio, não há, de fato, a eficácia 

purificadora pretendida pelos caldeus: “Porfírio utiliza 

este oráculo, contra os caldeus em geral, justamente para 

mostrar que o sacramento caldaico de purificação não 

purifica verdadeiramente a alma [...]”72. É nas linhas 

subseqüentes que Agostinho mostra o que Porfírio, como 

herdeiro de Platão, entende por princípio purificador:  

Ora, sabemos o que, enquanto platônico, 
[Porfírio] diz serem os princípios. Pois ele 
diz Deus Pai e Deus Filho, a quem, em grego, 
ele chama de intelecto paterno ou mente 
paterna. Acerca do Espírito Santo, não diz 
nada, ou nada diz claramente. Pois não 

                                                                                                                                                                                  

  

71 Lewy, Hans, Chaldaean Oracles and Theurgy. Mysticism Magic 
and Platonism in the Later Roman Empire (Recherches 
d’Archéologie, de Philosophie et d’Histoire, t. XIII), 
Le Claire, 1956, pp. 148-150, apud Hadot, P., Citations 
de Porphyre chez Augustin, p. 236.  

72 Id., ibid., p. 140, n. 275, apud Hadot. P., op. cit., pp. 
236-237.  
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compreendo qual é aquele que ele diz estar 
no meio do Pai e do Filho (CD, X, 23)73.  

Seja como for, Agostinho não encontra em Porfírio 

nenhum sinal do Deus purificador da alma humana. A 

explicação de Porfírio acerca dos princípios é confusa, e 

não chega a explicitar nem mesmo as hipóstases do seu mestre 

Plotino (pai, filho [entendimento] e a alma intelectual)74. 

Distante de Plotino, quanto a isso, Porfírio encontra-se 

ainda mais distante da verdadeira religião, que não supõe a 

purificação pelos principia e sim por um único princípio, do 

qual já falamos anteriormente. Jesus Cristo é o princípio 

purificador, o qual, pelo mistério da Trindade, é uno e 

trino: o Pai é o Filho e o Espírito Santo (Cf. CD, X, 24), 

numa unidade inexplicável pelas palavras humanas.   

Mas Porfírio, submetido a potestades 
invejosas, das quais tanto se envergonhava 
como temia rebatê-las publicamente, não quis 
entender que o Senhor Cristo era o 
princípio, por cuja encarnação somos 
purificados. O menosprezou, certamente, na 
mesma carne que tomou para ser sacrifício de 
nossa purificação, isto é, não entendeu o 
grande sacramento pela grande soberba 
(superbia) que o verdadeiro e benigno 

                                                           

 

73 “Quae autem dicat esse principia tanquam platonicus, 
nouimus. Dicit enim deum patrem et deum filium, quem 
graece appelat paternum intellectum, uel paternam 
mentem: de spiritu autem sancto, aut nihil, aut non 
aperte aliquid dicit: quamuis quem alium dicat horum 
medium, non intellego” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, 
linha 8).  

74 Doutrina contida nas Ennéadas, V, 1, que se assemelha, 
ainda que de longe, à Trindade cristã. Apresentando 
claramente três elementos, a teoria das hipóstases de 
Plotino provavelmente agradaria mais a Agostinho do que 
o confuso esquema de Porfírio (Cf. Bardy, op. cit., 
nota complementar 86, p. 630).  
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mediador repudiou por sua grande humildade 
(humilitas), mostrando-se, na mortalidade, 
aos mortais[...] (CD, X, 24)75.  

O verdadeiro mediador, conforme vimos, é aquele que 

assumiu a condição de homem, sujeito à morte e dotado de um 

corpo humano. A mediação de Jesus reside exatamente na sua 

humildade em se rebaixar à condição humana, sendo ele Deus, 

sem se contaminar com os vícios humanos. O que faltou a 

Porfírio foi a humildade de atribuir a purificação da alma 

humana àquele que se fez homem e carregou um corpo mortal 

que se definhou na humilhante morte de cruz.  

Instruído no platonismo, cuja filosofia mereceu os 

elogios de Agostinho, no começo do livro VIII, e tendo 

vivido na era do Cristianismo, teve a oportunidade de 

relacionar a boa filosofia com a boa religião76. Entretanto, 

não o fez devido à soberba, comum aos platônicos. Ao que 

parece, envergonhava-se dos amigos teurgos, mas não defendia 

em público suas convicções íntimas, que não coadunavam com a 

                                                           

 

75 “Sed subditus Porphyrius inuidis potestatibus, de quibus 
et erubescebat, et eas libere redarguere formidabat, 
noluit intellegere dominum christum esse principium, 
cuius incarnatione purgamur. Eum quippe in ipsa carne 
contempsit, quam propter sacrificium nostrae 
purgationis assumpsit; magnum scilicet sacramentum et 
superbia non intellegens, quam sua ille humilitate 
deiecit uerus benignusque mediator, in ea se ostendens 
mortalitate mortalibus[...]” (Cor. Christ., CDR, col. 
0313, linha 12).  

76 Há um oráculo, citado por Agostinho, que prevê que o 
Cristianismo não perduraria por mais que trezentos e 
sessenta e cinco anos (Cf. CD, XVIII, 2). Estava 
difundido na tradição oracular e, por extensão, entre 
os herdeiros dela, que o Cristianismo não era uma 
religião perene, instituída para durar, e que 
provavelmente sucumbiria diante das perseguições. Isso, 
sem dúvida, contribuiu para a resistência de muitos em 
aderir a essa religião (Cf. Madec, G., Petites Études, 
op. cit., p. 207). 
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religião que se apropriava de sacrifícios tão torpes (CD, X, 

26). Malgrado sua herança platônica, Porfírio resignou-se 

diante de uma religião que lhe desagradava. Soube detectar o 

caráter perverso dos rituais teúrgicos, mas não reagiu à 

altura de um herdeiro de Platão:  

Ora, aprendeste isto não de Platão e 
sim dos mestres caldeus, a levantar os 
vícios humanos às sublimidades etéreas e 
empíreas do mundo e aos firmamentos 
celestes, a fim de que vossos deuses 
pudessem anunciar coisas divinas aos 
teurgos. Contudo, pela tua vida intelectual, 
te fazes superior a essas coisas divinas, de 
modo que a ti, como filósofo, certamente não 
parecem necessárias as purificações da arte 
teúrgica, mas as impões aos outros para 
pagares essa recompensa a teus mestres, já 
que os que não podem filosofar os atrais a 
estas purificações que confessas inúteis 
para ti, enquanto capaz de coisas superiores 
(CD, X, 27)77.  

Este trecho de Agostinho mostra com maior evidência o 

interesse de Porfírio em se manter fiel aos mestres caldeus 

e, por extensão, satisfazer a tradição religiosa pagã. Por 

um lado, segundo Agostinho, Porfírio manifesta claramente a 

influência da tradição oracular, que se mostra como uma 

                                                                                                                                                                                  

  

77 “Tu autem hoc didicisti non a Platone, sed a Chaldaeis 
magistris, ut in aetherias uel empyrias mundi 
sublimitates et firmamenta caelestia extolleres uitia 
humana, ut posset dii uestri theurgis pronuntiare 
diuina: quibus diuinis te tamen per intellectualem 
uitam facis altiore, ut tibi uidelicet tanquam 
philosopho theurgicae artis purgationes nequaquam 
necessariae uideantur: sed aliis eas tamen importas, ut 
hanc uelut mercedem reddas magistris tuis, quod eos qui 
philosophari non possunt, ad ista seducis, quae tibi 
tanquam superiorum capaci esse inutilia confiteris” 
(Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 1).  
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fonte teórica alheia ao platonismo. Conforme vimos 

anteriormente, a própria tradição oracular dos caldeus 

serviu de referência acerca do platonismo, ao menos quanto 

aos oráculos de Juliano, o filho, que, segundo a tradição, 

recebia, pela mediunidade, as idéias de Platão. Mas a 

teurgia não se limitou a isso. Divulgar o platonismo era 

apenas uma das inúmeras funções dos teurgos. Por isso, 

Agostinho não associa diretamente a teurgia ao platonismo. 

Isso explica a separação que ele estabelece entre Platão e 

os mestres caldeus. Neste trecho citado aqui, nosso Autor 

reconhece que a teurgia, em si, embora tenha difundido 

Platão, não condiz com a teologia platônica. Se Platão, ou 

os platônicos, de um modo geral, elaboraram uma teologia 

natural tal como descrevemos na primeira parte do Capítulo, 

a religião que deveria decorrer dessa teologia não é, de 

modo nenhum, a teurgia dos caldeus.  

Por outro lado, Agostinho aponta, nas entrelinhas, uma 

característica plotiniana que é coerente com o platonismo. 

Trata-se daquela mesma contradição, verificada 

anteriormente, entre uma teologia platônica sobretudo 

especulativa e uma religião que se apropriava do misticismo. 

O Porfírio recomposto por Agostinho, como filósofo, 

reconhece que a suposta sabedoria dos teurgos não encaminha 

os homens à beatitude, que o papel da teurgia se encontra em 

outro domínio, completamente fora da esfera da sabedoria 

(reservada aos filósofos, que cultivam a parte superior da 

razão), e que a teurgia purifica aquelas almas mais fracas, 

que não se atêm ao exercício inteligível, e ainda assim, se 

mostra incapaz de conduzir essas almas à felicidade. O que 

Agostinho parece exigir de Plotino é que seja fiel ao 

platonismo para reconhecer no Cristianismo (que Platão não 

pôde conhecer) o caminho para a sabedoria, que seja válido 

tanto para o filósofo quanto para os demais homens.  
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No capítulo 27, Agostinho movimenta as duas obras de 

Porfírio78, citadas até agora, a fim de provar 

definitivamente a ineficácia da purificação teúrgica. Isso, 

a nosso ver, o faz em dois movimentos. No primeiro deles, 

reivindica o conteúdo da Carta a Anebonte a fim de provar 

que a teurgia não purifica nem mesmo a “parte inferior da 

alma”: “Ao contrário, os teurgos, ou melhor, os demônios, 

fingindo-se por formas e figuras de deuses, enxovalham em 

vez de purificar o espírito humano com a falsidade dos 

fantasmas e com o jogo enganador de formas vãs. Com efeito, 

de que modo purificam o espírito do homem, eles que têm o 

próprio [espírito] imundo?” (CD, X, 27)79. Esse primeiro 

movimento consiste em renunciar absolutamente à 

possibilidade de purificação por meio da teurgia. 

No segundo movimento, provavelmente inspirado no De 

regressu, Agostinho combate a teurgia supondo a 

possibilidade purificação da “parte inferior” da alma:   

Basta que digas que, pela purificação 
teúrgica, a alma intelectual, isto é, a 
nossa mente, não pode ser purificada, e que 
a [alma] espiritual, isto é, a parte da 

                                                           

 

78 Vimos acima que as duas obras de Porfírio citadas por 
Agostinho interpretam a teurgia de modo diverso. 
Segundo Hadot, no capítulo 27, Agostinho opõe essas 
duas atitudes: numa das obras, Porfírio admite a 
purificação teúrgica da parte inferior da alma (De 
regressu); na outra (a Carta a Anebonte), afirma que os 
teurgos, por sua doutrina insana, enganam muitos homens 
(Cf. Hadot. P., Citations de Porphyre, op. cit., pp. 
233-234).   

79 “Theurgi uero illi, uel potius daemones, deorum species 
figurasque fingentes, inquinant potius quam purgant 
humanum spiritum falsitate phantasmatum et deceptoria 
uanatum ludificatione formarum. Quo modo enim purgent 
hominis spiritum, qui immundum habent proprium?” (Cor. 
Christ., CDR, col. 0313, linha 52).  
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nossa alma inferior à mente, pode ser 
purificada por tal arte, mas confessas que, 
por esta arte ela não pode tornar-se imortal 
e eterna (CD, X, 27)80.  

Mesmo supondo que é possível purificar a parte inferior 

da alma, se a teurgia não purifica a parte superior (a alma 

intelectual), ela não confere à alma espiritual a 

imortalidade. Portanto, mesmo concordando com Porfírio, 

aderindo à hipótese do De regressu, não há como justificar a 

possibilidade de a alma humana ser bem orientada para a 

consecução do soberano bem eterno, de acordo com as 

premissas de Porfírio.  

O que faltou a Porfírio, que não cria nas escrituras 

que descreviam a fraqueza do gênero humano após o pecado de 

Adão, foi reconhecer que a parte superior da alma também 

necessita de purificação. Para Porfírio, a condição humana 

não era marcada pelo pecado e a queda do homem, como se 

verifica em Agostinho. Na sua postura orgulhosa de filósofo, 

acreditou que a alma intelectual poderia ascender às regiões 

celestes sem a necessidade da purificação (Cf. CD, X, 9, 2), 

reservando a teurgia para os que cultivam a parte inferior 

da alma. Desse modo, o orgulhoso filósofo sabe muito bem que 

a teurgia não passa de ilusão; porém recomenda esse ritual 

para a alma espiritual daqueles que não vivem uma vida 

intelectual como a dele.  

É nesse contexto que, no capítulo 28, Agostinho 

denuncia a cegueira de Porfírio que, orgulhosamente, 

                                                           

 

80 “Sufficit quod purgatione theurgica, neque intellectualem 
animam, hoc est mentem nostram, dicis posse purgari, et 
ipsam spiritalem, id est nostrae animae partem mente 
inferiorem, quam tali arte purgari posse asseris, 
immortalitatem tamen aeternamque non posse hac arte 
fieri cinfiteris” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 
59).  
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proclama amar a virtude (uirtus) e a sabedoria (sapientia), 

sem que tenha agido segundo elas: “se tivesses amado [a 

sabedoria] verdadeira e fielmente, terias conhecido Cristo, 

virtude de Deus e sabedoria de Deus” (CD, X, 28)81. Desejar o 

conhecimento de Cristo, sabedoria de Deus, é ser 

verdadeiramente filósofo, amante da sabedoria. Mas Porfírio 

negou-se a isso, devido ao seu orgulho, preferindo parecer-

se sábio, agradando os espíritos mais curiosos acerca dessas 

artes ilícitas. Embora tivesse a oportunidade de conhecer o 

Cristianismo e aderir a ele, seu orgulho não lhe permitiu 

crer num Deus nascido de uma mulher e morto numa cruz e, com 

isso, feriu a sabedoria excelsa (excelsa sapientia), em nome 

de uma falsa sabedoria (CD, X, 28). 

A ele, acrescenta Agostinho, cabem as predições dos 

profetas: “aniquilarei a sabedoria dos sábios e reprovarei a 

prudência dos prudentes (Is, 29, 14)”82. Porfírio é reprovado 

aqui por aderir à “sabedoria do mundo”, isto é, a pseudo-

sabedoria orgulhosa daqueles que se negam a crer num Deus 

que assumiu as fraquezas dos homens a fim de fortalecer a 

natureza humana decaída. A ele cabe também a advertência do 

apóstolo Paulo, contra os atenienses: “na sabedoria de Deus, 

o mundo não conheceu Deus. Os gregos buscam a sabedoria, mas 

os apóstolos pregam Cristo crucificado, que é loucura para 

os gentios, mas sabedoria para os cristãos, pois o que 

parece loucura, em Deus é mais sábio que os homens” (1 Cor 

1, 19-25, cf. CD, X, 28). 

Mas Porfírio não é o único alvo dessas acusações. São 

os platônicos, de um modo geral, os soberbos, autores de uma 

                                                           

 

81 “si uere ac fideliter amasses, christum dei uirtutem et 
dei sapientiam cognouisses” (Cor. Christ., CDR, col. 
0313, linha 59).  

82 “Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium 
reprobabo” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 25). 
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teologia louvável, porém insuficiente para convencê-los da 

necessidade da adesão a uma religião condizente com sua 

teoria. Por duas vezes mencionamos uma cisão nos platônicos 

entre uma filosofia e uma postura religiosa. É nesta cisão, 

oriunda do orgulho, que se localiza o erro platônico: 

“Portanto, vedes de alguma maneira, ainda que de longe, e 

com visão obscurecida, a pátria na qual vamos permanecer, 

mas não tendes o caminho pelo qual se deve ir” (CD, X, 29, 

1)83. Os platônicos foram capazes de estabelecer uma tríplice 

teologia, reconhecendo a necessidade de um Deus uno cujo 

conhecimento pudesse explicar a natureza, porém não 

reconheceram em Cristo a via, ou o mediador pelo qual 

poderiam ver além dessa tríplice teologia um Deus trino e 

uno a quem devessem cultuar.  

Somente o Cristianismo pode oferecer o verdadeiro 

caminho que conduza o homem à contemplação da pátria, isto 

é, à sabedoria plena na qual a alma, libertada da 

exterioridade do corpóreo, e do pecado vinculado à 

carnalidade, se mostra apta para ver e contemplar o soberano 

bem, o Deus trino, verdadeiro alvo de busca dos filósofos. 

O studium sapientiae dos platônicos, que não enveredou 

por essa via, mostrou-se, por isso, ineficiente. No capítulo 

32 do livro X, Agostinho descreve um Porfírio desapontado 

com a via de libertação da alma sustentada por ele.   

Quando, no Livro primeiro sobre o 
retorno da alma, já quase no fim, Porfírio 
diz que ainda não encontrou seita alguma que 
contenha a senda universal para a libertação 
da alma, que não achou semelhante senda nem 
na filosofia mais verdadeira, nem nos 

                                                           

 

83 “Itaque uidetis utcumque, etsi de longinquo, etsi acie 
caligante, patriam in qua manendum est; sed uiam qua 
eundum est, non tenetis” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, 
linha 9).  
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costumes e doutrinas do indianos, nem na 
indução dos caldeus, nem em qualquer outro 
caminho, e nem teve notícia de tal caminho 
por meio do conhecimento histórico, está sem 
dúvida confessando existir algum, embora 
ainda não lhe tenha chegado ao conhecimento 
(CD, X, 32, 1)84.  

Em primeiro lugar, as considerações de Agostinho acerca 

de Porfírio apontam que nem mesmo a base filosófica da qual 

o platônico era adepto, embora apontada por este como a 

verdadeira filosofia, mostrou-se suficiente para estabelecer 

a via universal. Em segundo lugar, Porfírio não teria negado 

a possibilidade de haver tal via, ainda que não tenha 

chegado a conhecê-la. Dessas duas declarações, pode-se 

inferir duas alternativas: ou a filosofia de Porfírio não é 

a verdadeira ou, embora sendo a verdadeira, não contém a via 

de acesso do à sabedoria. Examinando a segunda alternativa, 

Agostinho conclui que, se não contém a via pela qual é 

possível libertar toda alma, não pode ser a verdadeira 

filosofia (CD, X, 32, 1). Desse modo, a declaração de 

Porfírio na qual confessa a ineficácia do platonismo em 

purificar a alma e, malgrado isso, afirma a possibilidade 

de, fora de sua filosofia, haver um uma via de acesso 

eficaz, soa para Agostinho como uma sentença “condenatória” 

a partir da qual o platonismo não só confessa sua 

fragilidade mas também a possibilidade de estar se 

                                                           

 

84 “Cum autem dicit Porphyrius in primo iuxta finem de 
Regressu animae libro, nondum receptam unam quamdam 
sectam, quae universalem contineat uiam animae 
libarandae, uel philosophia uerissima aliqua, uel ab 
Indorum moribus ac disciplina, aut inductione 
Chaldaeorum, aut alia qualibet uia, nondumque in suam 
notitiam eamdem uiam historiali cognitione perlatam; 
procul dubio confitetur esse aliquam, sed nondum in 
suam uenisse notitiam” (Cor. Christ., CDR, col. 0313, 
linha 5).  
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esmorecendo diante de um adversário implacável: o 

Cristianismo. 

Se o platonismo não ofereceu um uma via de acesso que 

se mostrasse como um studium sapientiae eficaz, o que diria, 

então, Porfírio da suposta via dos cristãos? O Cristianismo 

que Porfírio conheceu, às vésperas do edito de Milão, ainda 

não havia se consolidado como a religião do Império. Por 

isso, entrava em atrito com os cultos romanos e, sob severa 

perseguição, era visto como uma prática religiosa marginal.  

Do lado cristão, as vítimas dos atritos, que sofriam 

censura e até violência física por insistir na pregação da 

doutrina de Cristo, eram recompensadas com a honrosa 

condição de mártires, a exemplo dos apóstolos e do próprio 

Jesus, cuja morte dignificava sua persistência na pregação 

de uma boa-nova, a novidade que contestava a prática 

religiosa prevalecente naquele tempo. O martírio, para os 

cristãos, era dotado de um significado místico. Os mártires 

(testemunhas da verdade) sustentavam que os males corporais 

devem ser suportados pela fé na religião e a recomendação da 

piedade (CD, X, 32, 1). Por isso, o sofrimento físico era 

suplantado pelo bem estar espiritual que sua fé lhes 

proporcionava.  

Entretanto, do lado não cristão, tais mártires não 

recebiam semelhante consideração. Fora da comunidade cristã, 

alheio à idéia de martírio e seu significado místico, 

Porfírio via nas vítimas um sinal da fragilidade do caminho 

de libertação da alma proposto pelo Cristianismo. Porfírio, 

segundo Agostinho, não ignorou essa via, mas julgou que, 

devido às perseguições, semelhante via terminaria por 

desaparecer e, por isso, não constituía de um caminho 

universal para a libertação da alma. Ignorou, portanto, o 

significado especial do martírio cristão, pois se mantinha 

vinculado às coisas humanas (res humanas), negando-se a 
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reconhecer a virtude daqueles que as sacrificavam em nome da 

verdade, que é eterna (CD, X, 32, 1). 

Partindo do pressuposto de que as perseguições, ao 

invés de fazerem sucumbir o Cristianismo, ocasionam a 

prática mística do martírio, Agostinho prossegue sua 

dissertação recorrendo a trechos das Escrituras que 

asseguram a universalidade da via cristã. Este caminho é 

dado pela misericórdia (miseratio) divina a todos os povos: 

“Esta é, repito, a via universal pela qual o fiel Abraão 

recebeu o oráculo divino: ‘Em tua descendência, todos os 

povos serão abençoados’(Gn, 22, 18)” (CD, X, 32, 2)85. 

Como se vê, Agostinho insiste que a verdadeira via 

supõe a iniciativa divina em oferecer ao homem o acesso para 

a libertação da alma, iniciativa esta que se dá pela 

misericórdia de Deus por aqueles que se propõem a buscá-lo. 

Temos aqui uma inversão da relação entre o homem e o destino 

a que este pretende chegar. Se Porfírio limita-se a 

focalizar o homem, na sua intenção de se tornar sábio, 

Agostinho desloca para Deus a força motora do processo de 

purificação. É este quem, pela sua misericórdia, abençoa a 

geração de Abraão cujos descendentes se espalham por toda a 

orbe, no interior de uma república (res publica), a cidade 

de Deus peregrina na terra.  

No Novo Testamento, Agostinho recolhe trechos que, a 

nosso ver, reafirmam esse caráter passivo do homem que busca 

a Deus pela verdadeira via:  

Essa via purifica o homem todo e 
prepara o mortal para a imortalidade de 
todas as suas partes constitutivas. E para 

                                                           

 

85 “Haec est, inquam, liberandorum credentium uniuersalis 
uia, de qua fidelis Abraham diuinum accepit oraculum: 
In semine tuo benedicentur omnes gentes (Gen 22, 18)” 
(Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 67).  
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que ninguém buscasse uma purificação para a 
parte a que Porfírio chama intelectual, 
outra para a que chama espiritual e outra 
para o corpo, precisamente para isso o 
veracíssimo e poderosíssimo purificador e 
salvador assumiu o homem todo” (CD, X, 32, 
286.  

A ação purificadora divina, já detectada na bênção à 

descendência de Abraão, é aqui ainda realçada pela afirmação 

de um mediador, que é Deus e ao mesmo tempo homem, e que se 

fez homem por sua própria iniciativa, a fim de que os homens 

pudessem ter acesso a ele quando o buscassem. Desse modo, o 

homem que pretende purificar-se conta com o socorro divino 

que lhe vem a seu favor na pessoa do próprio Deus que, sendo 

homem e suma sabedoria, deixa para os demais homens a 

possibilidade de espelhar-se em seu exemplo. Sendo assim, 

torna-se possível reduzir a distância que separa o homem da 

sabedoria divina. O mediador entre os homens e Deus agrupa 

elementos dos dois extremos, tendo algo divino e humano 

simultaneamente. Cristo é o mediador que conduz os homens da 

miséria mortal para a imortalidade feliz, pois é um Deus que 

se fez homem, assumindo um corpo e se submetendo aos limites 

da condição temporal.  

A tese da universalidade da via cristã é complementada 

a partir da autoridade do Novo Testamento. Se na citação do 

Gênesis Agostinho destaca o alcance da purificação estendida 

a toda a orbe, aqui, a via purificadora mostra-se universal 

no interior do próprio homem, em todas as suas partes. A 

                                                           

 

86 “Haec uia totum hominem mundat, et immortalitati mortalem 
ex omnibus quibus constat partibus praeparat. Ut enim 
non alia purgatio ei parti quaereretur, quam uocat 
intellectualem Porphyrius, alia ei quam uocat 
spiritalem, alia ipsi corpori, propterea totum suscepit 
ueracissimus potentissimusque mundator atque saluator” 
(Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 123).  
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eficácia da ação divina em favor do homem é dada mediante o 

purificador e salvador que é o próprio Deus que assume ou 

toma (suscipit) a forma humana no aspecto intelectual, 

espiritual e corporal. Desse modo, não cabe perguntar se é a 

parte intelectual ou espiritual (para empregar os termos de 

Porfírio) que será purificada, pois é o homem todo que se 

dispõe a se modelar segundo o exemplo de Cristo. Em outras 

palavras, o studium sapientiae que Agostinho propõe consiste 

num esforço de amor e busca pelo Deus-sabedoria, ou o Deus 

trino, origem de todas as coisas, da veracidade do 

entendimento humano e das regras básicas de conduta, sob a 

eficácia de uma verdadeira e universal mediação entre ele e 

os homens que se dispõem a buscá-lo. Esse elo entre o homem 

e Deus foi o que faltou ao pretenso studium sapientiae dos 

platônicos. Porfírio, em particular, pretendeu estabelecer a 

possibilidade da libertação da alma humana, mas sua decepção 

com a teurgia lhe bastou para que confessasse não haver uma 

via universal para isso, nem mesmo na filosofia, nem na 

doutrina dos indianos, nem na dos caldeus, nem em qualquer 

outro lugar (CD, X, 32, 1). Teria conseguido dissipar seu 

problema se vencesse a barreira do orgulho e cresse que a 

religião cristã é a única que promove a libertação do homem 

todo, por meio da doação gratuita do próprio filho de Deus 

ao mundo. Na sua recusa em aderir ao Cristianismo, o 

platônico prescreveu para os iletrados a purificação por 

meio de um artifício em que ele mesmo não depositou crédito 

e, além disso, considerou que os filósofos não necessitavam 

da purificação. Seu orgulho, pelo qual se recusava a crer no 

mistério da encarnação do Deus mediador, impediu-o de 

reconhecer que todos os homens, incluindo os filósofos, 

necessitavam da verdadeira purificação.  

Portanto, o pretenso studium sapientiae do platonismo, 

sem a via universal de libertação da alma, fracassa no seu 
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intento, mostrando-se uma filosofia incapaz de libertar o 

homem das coisas humanas e, com isso, incapaz de dar conta 

do acesso deste à sabedoria. O filósofo platônico, 

atravancado pela soberba, julgou-se douto o suficiente para 

recusar a via de purificação, que ele mesmo recomendava para 

os iletrados, e para crer que um Deus morto numa cruz fosse 

a verdadeira via. O itinerário interiorizante dos 

platônicos, pelo qual se deve desviar do mundo corpóreo, 

buscando a Deus a partir da alma humana, não fora 

devidamente complementado com uma verdadeira mediação, isto 

é, uma mediação universal que partisse de um ato doador 

divino, penetrando na natureza humana, como Cristo, ao mesmo 

tempo Deus e homem, para então possibilitar que todo homem 

devidamente dedicado ao studium sapientiae pudesse atingir 

seu alvo. 

Em suma, como ensina Madec87, houve no platonismo uma 

contradição entre uma boa teologia (ou filosofia) e uma má 

religião, isto é, uma incoerência entre uma teoria e uma 

prática que o orgulho não permitiu que fosse superada. A 

verdadeira filosofia foi lançada em seus alicerces pela 

tradição platônica – e Agostinho mostrou muito bem como isso 

se deu. Faltava que essa filosofia embrionária se associasse 

à verdadeira religião, com a qual é possível cumprir a 

máxima do amor ao Deus-sabedoria. Esse complemento só pode 

ser feito pela filosofia cristã, união harmônica entre a boa 

filosofia e a boa religião. 

De todo o desenvolvimento do Capítulo I, podemos 

inferir uma dupla conclusão: Em primeiro lugar, a leitura 

agostiniana dos platônicos, no livro VIII do De ciuitate 

dei, nos remete necessariamente ao mistério da Trindade. Por 

                                                           

 

87 Madec, G., Saint Augustin et sa philosohie, op. cit., 
p.120.  
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isso, essa passagem nos parece oferecer uma breve introdução 

à questão do conhecimento do homem acerca do Deus trino, que 

será desenvolvida posteriormente.  

Em segundo lugar, nos livros aqui movimentados, 

Agostinho emprega o termo sapientia em três sentidos 

distintos, quando se refere ao homem: um deles se refere à 

falsa sabedoria dos homens, em geral, e dos platônicos, em 

particular, que se recusaram a crer humildemente na mediação 

universal de Cristo (CD, X, 28). O segundo refere-se à 

sabedoria do homem de fé, enquanto está submetido à condição 

temporal desta vida, e aguarda a contemplação na eternidade, 

crendo que, pela mediação de Cristo, será obtido aquilo que 

por enquanto é aguardado (CD, IX, 3). O terceiro sentido 

refere-se à sabedoria plena, do homem que, na conclusão da 

história da salvação, atingiu a beatitude (CD, VIII, 1). 

Esta sabedoria é a finalidade do homem sábio (pelo sentido 

anterior) que procura avançar no conhecimento de si mesmo e 

de Deus, enquanto dispõe, ao menos, dos dados da fé. Esta 

segunda conclusão é o ponto de partida pelo qual 

desenvolveremos posteriormente o percurso do homem em 

direção à sabedoria plena. Entretanto, em nenhum momento 

exploramos o conceito de ciência neste primeiro capítulo. 

Por isso, resta-nos esclarecer que papel cumpre a ciência 

dentro desse quadro em que a sabedoria é mencionada com 

sentidos tão distintos, a fim de definirmos em que medida 

ela pode contribuir para a aquisição da sabedoria. 
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CAPÍTULO II: A RELAÇÃO ENTRE SABEDORIA E CIÊNCIA SEGUNDO O 

LIVRO XII DO DE TRINITATE  
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A relação entre ciência e sabedoria para Agostinho, 

muito embora esteja subentendida no conjunto da obra, só no 

livro XII do De Trinitate é posta em questão e aprimorada 

com rigor e detalhe.  

Vimos no Capítulo I que uma grande contribuição do 

platonismo para o pensamento de Agostinho foi a concepção do 

movimento interiorizante da razão humana que recusa a 

exterioridade dos sensíveis para buscar Deus no inteligível. 

Doravante, faremos o rastreamento desse movimento no 

interior do livro XII do De Trinitate, tendo como recorte o 

estabelecimento de uma relação hierárquica entre ciência e 

sabedoria, segundo a qual aquela se subordina a esta na 

medida em que a mente humana se aparta da exterioridade 

corpórea para aderir às verdades inteligíveis.   

1. A dupla função da razão: a ciência como “razão inferior” 

a e a sabedoria como “razão superior”  

No início do livro XII do De Trinitate, que pretendemos 

analisar agora, Agostinho, antes mesmo de se referir 

diretamente à relação entre sabedoria e ciência, estabelece 

essa mesma relação a partir da hierarquia entre duas funções 

da razão: a ação, no campo da exterioridade, que corresponde 

à ciência, e a contemplação, na interioridade, que 

corresponde à sabedoria. O estabelecimento da relação 

hierárquica entre essas duas esferas, nitidamente distintas 

no começo do livro XII, é a base sobre a qual se sustenta a 

hierarquia entre a ciência e a sabedoria.  

O livro XII inicia-se com o estabelecimento do limite 

entre o que Agostinho denomina homem interior e homem 

exterior. Se, nos livros anteriores, o Autor faz um percurso 



 
94

pelas similitudes trinitárias, através de um movimento, por 

assim dizer, interiorizante, resta agora identificar o ponto 

de ruptura com a exterioridade na alma humana. Contudo, 

antes mesmo de procurar esse limite, Agostinho decide 

esclarecer o que ele entende por homo exterior: Está no 

homem exterior tudo o que ele tem em comum com os demais 

animais88; ora, o que é comum a todo animal é a posse de um 

corpo e uma vida com a qual este pode ser dito animado, de 

tal modo que o homem disponha dos sentidos corporais para 

relacionar-se com o mundo exterior, e possa reter na sua 

memória as imagens produzidas por esses sentidos e consultá-

las por meio da recordação.  

Portanto, o homem exterior aqui é aquele que se põe em 

contato direto com a exterioridade do mundo corpóreo, 

mantendo com os sensíveis uma relação que não supera o nível 

dos animais, em geral. Na sua constituição física, o homem 

possui uma característica que o difere dos demais animais: o 

corpo ereto. Esse traço é, para Agostinho, a advertência de 

que, ao ter o corpo de forma ereta, o homem, e somente ele, 

dentre os animais, pode olhar para os corpos mais altos, 

isto é, os do céu, o que significa que a alma humana pode 

ultrapassar o nível puramente animal, no seu contato com os 

sensíveis, elevando-se ao espiritual:   

Mas, assim como o corpo tem 
possibilidade natural, por estar ereto, de 
olhar para os corpos colocados nas maiores 
alturas, isto é, para os do céu, do mesmo 
modo, a alma, substância espiritual, deve 

                                                           

 

88 “Pois tudo que temos no espírito em comum com as bestas, 
dizemos corretamente que pertence ao homem exterior 
(Quidquid enim habemus in animo commune cum pecore, 
rete adhuc dicitur ad exteriorem hominem pertinere)” 
(Trin., XII, 1, 1, Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 
2).  
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elevar-se ao mais sublime da ordem 
espiritual, inspirada, não pela elevação da 
soberba, mas pela piedade da justiça” 
(Trin., XII, 1, 1)89.  

Nessa mesma passagem Agostinho faz questão de 

acrescentar que o homem não se distingue dos demais animais 

apenas pela alma racional, mas também pelo corpo ereto. 

Entretanto, essa característica física não indica que o 

corpo humano é mais avantajado que o das bestas, já que esse 

traço não possibilita ao homem dominar fisicamente o corpo 

de animais ferozes os quais, pelo vigor físico, poderiam 

atacar com voracidade o homem frágil que se atrevesse a 

provocá-los. A postura ereta aparece nesse texto como um 

símbolo da possibilidade de o homem “olhar para o céu”, 

voltando sua atenção às coisas do alto, mais sublimes que as 

corpóreas, ultrapassando, desse modo, a esfera da 

exterioridade.  

Se o homem tem a possibilidade de avançar para além dos 

limites da exterioridade, pode-se concluir que o ato de se 

recusar a ultrapassar a esfera dos corpos constitui um 

aviltamento da condição da alma, que se rebaixa (prosternit) 

para um patamar inferior àquele para o qual ela foi criada. 

Por isso, o chamado homem exterior, presente neste capítulo 

do De Trinitate, é apenas um estágio do homem, o qual deve 

ser ultrapassado no processo de aquisição da ciência e da 

sabedoria, o estágio, por assim dizer, inicial de um 

percurso que começa com o corpóreo e vai culminar no 

                                                           

 

89 Sed sicut corpus ad ea quae sunt excelsa corporum, id est, 
ad caelestia naturaliter erectum est; sic animus, qui 
substantia spiritalis est, ad ea quae sunt in 
spiritalibus excelsa erigendus est, non elatione 
superbiae, sed pietate iustitiae (Cor. Christ., CDR, 
col. 0329, linha 16).  
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inteligível, percurso esse no interior do qual se encontra 

um progresso da scientia para a sapientia. 

Se o homo exterior deve ceder ao homo interior, resta-

nos esclarecer o seguinte problema: como Agostinho recusa os 

sensíveis sem recair numa argumentação semelhante à dos 

acadêmicos, tão combatidos pelo africano? Em outras 

palavras, se pretendemos estabelecer a hierarquia entre 

sabedoria e ciência, é preciso esclarecer o estatuto do 

conhecimento sensorial, no ponto inicial de nossa exposição, 

a fim identificar o que, de fato, Agostinho entende por 

homem exterior e em que circunstâncias é dada a passagem 

deste para o homem interior, voltado para o inteligível. 

Para tanto, julgamos enriquecedor interpretar o texto 

supracitado do De Trinitate em conjunto com uma outra 

passagem, de uma obra bem anterior a essa: o Livre 

Arbítrio90.  

Da obra toda, destacamos uma passagem na qual 

Agostinho, no diálogo com Evódio, estabelece um percurso que 

parte da corporeidade dos sentidos até chegar à verdade 

imutável da sabedoria. No Livre Arbítrio, a passagem dos 

sentidos à verdade faz parte do plano da exposição acerca da 

“existência” de Deus, uma vez que o conhecimento verdadeiro 

é o elo situado no ponto intermediário entre ele e o nosso 

espírito, e que, uma vez afirmado, remete-nos à noção de 

Deus. Em outras palavras, a razão, enquanto realidade mais 

alta presente no homem, reconhece uma sentença verdadeira 

como algo que ela mesma não determina e que, portanto, só 

pode ser determinado por uma realidade localizada num nível 

                                                           

 

90 O exercício do homem interior é dado quando este julga os 
dados sensíveis. O De trinitate faz uma leve referência 
à submissão do homem exterior ao interior, o que é 
enriquecido com a leitura de trechos do De libero 
arbitrio.  
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superior ao dela. A exposição de “como é manifesto que Deus 

é”, por sua vez, é parte do plano do Livre Arbítrio e 

consiste, nesta obra, em afirmar Deus como o autor de todo 

bem, incluindo entre os bens a vontade livre. Supõe um 

itinerário através do qual ascendemos do homem e as demais 

coisas criadas até chegar a Deus, no cume do percurso, como 

ser ao qual nada há de superior. Vejamos como esse percurso 

é pontuado no diálogo. 

Os chamados sentidos externos (corporis sensus), ou os 

cinco sentidos, são de caráter puramente corpóreo, tais como 

a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato (LA, II, 3, 

7). A ordem pela qual esta passagem é inserida no Livre 

Arbítrio sugere aos sentidos exteriores o papel de ponto 

inicial do processo de conhecimento. 

Mas as sensações não nos dão por si mesmas a certeza. 

Esta podemos obter pela razão, tendo como ponto de partida 

os dados sensíveis. Mesmo sem nos informar da verdade, os 

sentidos servem à razão para que esta possa atingi-la. Pode-

se dizer, portanto, que os sentidos jamais enganam nem 

poderiam enganar, pois está fora de seu domínio informar 

sobre a veracidade ou falsidade de algo (Cf. Contr. Acad., 

III, 10, 26).  

A etapa seguinte trata do que Agostinho chama de 

sentidos internos (sensus interior). Como vimos acima, cada 

sentido (externo) volta-se para aquilo que está no seu campo 

sensorial. A audição, por exemplo, sente o som e não a luz 

ou o sabor. Entretanto, há coisas que não pertencem a um 

único sentido. A figura dos corpos, por exemplo, é sentida 

tanto pelo tato como pela visão. Ora, uma vez que sempre 

podemos saber quais as sensações que pertencem a um sentido 

particular e quais cabem a mais de um sentido, devemos nos 

perguntar se os próprios sentidos nos possibilitam por si 

mesmos que façamos essa distinção. Segundo Agostinho, não é 
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pelos sentidos exteriores e sim por um certo sentido 

interior que nós o fazemos. Assim, esclarece Agostinho, pelo 

discurso de Evódio, por ele corroborado, “aquele sentido 

(externo) está nos olhos. Ao contrário, este (o interno), no 

interior da alma, pelo qual os animais desejam e tomam as 

coisas que os agradam, ou evitam e rejeitam as nocivas, não 

só as coisas que são vistas, como também as que são ouvidas 

e as demais que são tomadas pelos sentidos do corpo” (LA, 

II, 3, 8)91. 

O sentido interior é comum aos animais em geral e 

consiste em sentir as impressões provindas dos sentidos 

externos e perceber também esses mesmos sentidos, ou seja, 

sentir o próprio sentido como este sente a coisa sentida 

(LA, II, 4, 10). Assim, se, por exemplo, o ouvido ouve o 

som, cabe ao sentido interno e não àquele perceber a sua 

audição. 

Com base nisso, notamos entre o sentido interior e o 

exterior uma relação de hierarquia ou subordinação. Os 

externos, segundo Agostinho, não podem perceber a si 

próprios: “Portanto, já que, quando sentimos a cor não 

sentimos o ato de sentir por este mesmo sentido, e nem 

quando ouvimos nosso som, ouvimos nossa própria audição, 

[...] é evidente que esses cinco sentidos não podem ser 

sentidos por nenhum deles mesmos” (LA, II, 3, 9)92. Além 

                                                           

 

91 Ille enim sensus in oculis est, ille autem in ipsa intus 
anima, quo non solum ea quae uidentur, sed etiam ea 
quae audiuntur quaeque ceteris capiuntur corporis 
sensibus, uel adpetunt animalia delectata et adsummunt 
uel offensa deuitant et respuunt (Cor. Christ., CDR, 
col. 0260, linha 77).  

92 Quoniam ergo, cum colorem sentimus, non itidem sensu ipso 
nos sentire etiam sentimus, neque cum audimus sonum 
nostrum etiam audimus auditum, [...] manifestum est 
quinque istos sensus nullo eorum sensu posse sentiri 
(Cor. Christ., CDR, col. 0260, linha 146). 
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disso, acrescenta Agostinho, “é evidente que esse sentido 

interior não somente sente que recebe as coisas que recebe 

dos cinco sentidos do corpo, mas sente também por si mesmo 

os próprios sentidos” (LA, II, 4, 10)93. Assim, os animais 

ultrapassam o nível dos cinco sentidos, movendo-se de um 

lugar para outro quando desejam apoderar-se de algo ou 

quando o medo motiva-os a fugir. Há neles uma “vida 

interior” que percebe as próprias sensações: se um animal 

abre os olhos para ver algo é porque sente que, com os olhos 

fechados, não vê o que quer ver. Se, de olhos fechados, 

percebe a falta de visão, deve perceber sua presença quando 

estiver de fato a enxergar (LA, II, 4, 10). 

Chegamos, pois à asserção de que o sentido interior não 

apenas percebe os corpos por meio dos exteriores, mas 

percebe também estes sentidos. Esta asserção, sem dúvida, 

sugere o caráter hierárquico da relação entre as duas 

espécies de sentidos, mas não constitui ela o princípio de 

subordinação que fundamenta essa hierarquia. Se digo, por 

exemplo, que “todo ser dotado se sensação é melhor do que 

aquilo que é sentido”, não estou subordinando 

necessariamente este àquele, pois poderia dizer igualmente 

“todo ser dotado de inteligência é melhor do que aquilo que 

é compreendido”, que é falso, pois compreendemos a sabedoria 

sem que esta deixe de ser superior a nós (LA, II, 5, 12).  

Não é, portanto, no fato de o sentido interno sentir os 

externos que se encontra o princípio de subordinação. Este 

princípio aparece no decorrer do diálogo pela fala de 

Evódio: “[...] reconheço que aquele (sentido interior) é 

                                                                                                                                                                                  

  

93 [...] esse manifestum, sensum illum interiorem non ea 
tantum sentire quae accepit a quinque sensibus 
corporis, sed etiam ipsos ab eo sentiri (Cor. Christ., 
CDR, col. 0260, linha 1).  
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como um moderador e juiz deste (exterior). Pois quando este 

falta em alguma de suas funções, aquele reclama como quem 

cobra uma dívida a um subordinado [...], mas é esse interior 

que adverte também a alma do animal a abrir o olho fechado e 

a suprir a falta que sente haver. Ora, ninguém duvida de que 

aquele que julga é melhor do que aquele a quem se julga” 

(LA, II, 5, 12)
94
. O princípio de subordinação explícito 

nesta passagem consiste, portanto, no ato de o sentido 

superior julgar o inferior. Temos aqui o princípio, por 

assim dizer, judicativo. Por “julgar” não se entende aqui o 

sentido usual de assentimento e sim a atividade de um ser 

sobre algo, que implica uma relação de dependência no agir 

(LA, II, 5, 12). Deste modo, aquilo que Agostinho chama de 

sentidos internos estabelece uma espécie de juízo (o juízo, 

no sentido estrito do termo, é feito pela razão) na medida 

em que o animal tem algum controle sobre as sensações, 

escolhendo algumas, reforçando outras ou as rechaçando. Por 

isso, a subordinação não pode ser dada no ato mesmo de 

sentir os corpóreos e sim no aspecto ativo dos sentidos 

internos na sua relação com os externos. 

Por outro lado, os sentidos, e até mesmo aquele que o 

Autor do Livre Arbítrio chama de sentido interno, conforme 

assinalamos anteriormente, encontram-se, segundo o livro XII 

do De Trinitate, no patamar do homem exterior, isto é, na 

relação direta da mente humana com o mundo corpóreo, na qual 

todos os animais podem sentir os corpos exteriores por meio 

dos sentidos, lembrar-se deles depois de fixados na sua 

                                                           

 

94 [...] moderatorem et iudicem quendam huius illum esse 
cognosco. Nam et si quid huic in officio suo abfuerit, 
ille tamquam debitum a ministro flagitat [...], sed 
ille interior, quo admonetur et anima bestiae aperire 
oculum clausum et quod deesse sentit implere. Nulli 
autem dubitum est eum qui iudicat eo de quo iudicat 
esse meliorem (Cor. Christ., CDR, col. 0260, linha 50). 
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memória, e desejar os que são úteis e rejeitar os incômodos 

(Trin., XII, 2, 2). Entretanto, há determinadas operações 

mentais que ocorrem exclusivamente numa alma racional, como 

a humana:  

Ao contrário, fixar a atenção sobre 
estas coisas e reter, não só as lembranças 
captadas naturalmente, mas também as que 
foram depositadas pelo esforço da memória, e 
imprimi-las novamente, recordando e 
pensando, quando já estão para cair no 
esquecimento [...], e além disso, compor 
visões fictícias, tomando e, por assim 
dizer, remendando tais e tais lembranças 
aqui e ali, observar como nesse gênero de 
coisas o verossímil se distingue do 
verdadeiro, não só dentre os espirituais, 
mas também nos corpóreos, essas coisas e 
outras do gênero, ainda que sejam 
considerados e examinados os sensíveis e 
aquilo que o espírito adquire mediante os 
sentidos do corpo, não são desprovidas da 
razão, nem são comuns a homens e bestas 
(Trin., XII, 2, 2)95.  

A mente racional vai além da armazenagem dos dados 

sensoriais, compondo por si mesma um conjunto de imagens e 

estabelecendo o seu juízo acerca das coisas das quais mantém 

imagens na memória. Essas operações, que não são 

                                                                                                                                                                                  

  

95 Verum ea notare, ac non solum naturaliter rapta, sed etiam 
de industria memoriae commendata retinere, et in 
obliuionem iamiamque labentia recordando atque 
cogitando rursus imprimere; [...] fictas etiam 
uisiones, hinc atque inde recordata quaelibet sumendo 
et quasi assuendo, componere, inspiciere, quemadmodum 
in hoc rerum genere quae uerisimilia sunt discernantur 
a ueris, non spiritalibus, sed ipsis corporalibus: haec 
atque huiusmodi, quamuis in sensibilibus atque in eis 
quae inde animus per sensum corporis traxit agantur 
atque uersentur, non sunt tamen rationis expertia, nec 
hominibus pecoribusque communia (Cor. Christ., CDR, 
col. 0329, linha 3). 
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compartilhadas entre os homens e os outros animais, são 

efetuadas pelo que Agostinho denominou homo interior. Ao 

produzir o juízo sobre os dados sensíveis, a mente humana 

distancia-se da esfera do sensível, inserindo-se no percurso 

em direção ao inteligível. É nessa esfera que Agostinho 

classifica a ciência e a sabedoria, demarcando um movimento, 

por assim dizer, interiorizante dos dados sensíveis até a 

aquisição da sabedoria no íntimo do homem, passando pela 

ciência.  

Portanto, a primeira analogia que destacamos (homo 

exterior e homo interior) não corresponde exatamente ao 

binômio ciência-sabedoria, numa correlação entre ciência e 

exterioridade e sabedoria e interioridade. O homem exterior 

é o aspecto mais baixo daquele que, tendo uma mente racional 

e, por isso, passível de atentar para as coisas do alto, 

inteligíveis, acessíveis a partir da atenção à própria 

mente, busca a ciência e a sabedoria na esfera da 

corporeidade dos sensíveis. Por isso, no percurso ascendente 

até a sabedoria, o homem exterior, mencionado no De 

Trinitate, é um estágio primitivo, preliminar ao movimento 

ascendente. A ciência a que pode ter acesso, antes mesmo do 

início do progresso, é um conhecimento (scientia) inútil 

para torná-lo feliz (finalidade da filosofia). 

Se a ciência e a sabedoria podem se encontrar 

igualmente no chamado homem interior, resta-nos saber como 

elas se distinguem dentro de um mesmo patamar. Além disso, 

se esclarecida a distinção e a hierarquia entre ambas, resta 

ainda verificar se não há no homo interior uma distinção de 

grau. Vejamos como isso ocorre na continuidade do diálogo 

com Evódio, no Livre Arbítrio. 

Passemos agora à razão, a etapa do conhecimento que 

sucede, na ordem exposta por Agostinho, os sentidos 
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internos. Pondo-se acima dos sentidos, a razão é o estágio 

superior do conhecimento e o único capaz de nos garantir a 

possibilidade de ciência. “[...] a não ser ultrapassando 

também este (sentido interior), aquilo que é transmitido 

pelos sentidos corporais não poderá chegar a constituir 

ciência. Porque tudo o que nós sabemos, entendemos pela 

razão” (LA, II, 3,9)96. 

Conforme vimos acima, os sentidos corporais percebem 

unicamente as coisas corporais. Os sentidos internos 

percebem estas, por meio dos corporais, e também os próprios 

sentidos. A razão, por sua vez, conhece a todos, exercendo 

um conhecimento que jamais temos pelos olhos, ou pelos 

ouvidos e nem mesmo pelos sentidos interiores, conhecendo, 

por exemplo a impossibilidade de os olhos ouvirem ou de o 

ouvido sentir odores, exercendo, assim, um discernimento que 

se encontra fora do alcance dos sentidos. Além disso, se os 

sentidos externos sentem os corpos e os internos, os 

externos, a razão, por sua vez, exercendo a ciência, conhece 

a todos e a si mesma; do contrário, desprovidos de razão, 

nem sequer saberíamos que temos razão (LA, II, 3,9). 

Vimos também a hierarquia dos sentidos com base no 

princípio de subordinação. Aplicando esse princípio aos três 

graus de conhecimento, notamos que a razão supera os 

anteriores pelo fato de ser capaz de julgá-los. “ [...] de 

todas aquelas coisas que são inferiores a ela (a razão) isto 

é, dos corpos, dos sentidos do corpo e deste sentido 

interior, de como um é melhor que o outro e quanto ela mesma 

excele a todos eles, quem nos informa senão a mesma razão? O 

                                                           

 

96 [...] nisi et istum transeat, quod ad nos refertur a 
sensibus corporis, pervenire ad scientiam non potest. 
Quicquid enim scimus, id ratione conprehensum tenemus 
(Cor. Christ., CDR, col. 0260, linha 88).  
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que certamente de nenhum modo poderia ser feito se ela mesma 

não os julgasse” (LA, II, 6,13)97. 

Portanto, a razão exerce seu domínio sobre as 

realidades corpóreas por meio do conhecimento que se dá 

mediante o juízo acerca daquilo que está no seu alcance. 

Isso significa que o campo de atuação do conhecimento 

racional (ciência) encontra-se limitado à própria razão e 

àquilo que se encontra abaixo dela. O trecho do Livre 

Arbítrio movimentado aqui esclarece suficientemente a 

passagem supracitada do De Trinitate, na qual o Autor 

demarca o limite entre o homem exterior e o interior, e 

enriquece a tese de que no homem interior é que se encontra 

o exercício da razão, e que esta se põe acima da 

exterioridade dos sensíveis e dos sentidos mesmos.  

Por outro lado, de que realidade a razão pode receber o 

juízo pelo qual pode julgar através do conhecimento 

racional? Se há um princípio de subordinação que justifica o 

exercício do conhecimento racional sobre os sensíveis, a que 

realidade estaria a razão subordinada para que pudesse 

exercer seu juízo sobre tais sensíveis? A continuidade do 

livro XII do De Trinitate lança a resposta, acrescentando um 

segundo estágio do homem interior, que vai além do 

conhecimento racional humano, voltado para a razão e para o 

que está abaixo dela, e se atém ao que está acima da razão:   

Contudo, é uma função mais alta da 
razão julgar a respeito das coisas 
corpóreas, segundo razões incorpóreas e 
eternas, as quais se não estivessem acima da 

                                                           

 

97 [...] in his ipsis quae infra eam sunt, id est in 
corporibus et in sensibus corporis et isto interiore 
sensu, quo modo sit aliud alio melius et quam sit illis 
ipsa praestantior, quae tandem nisi ipsa renuntiat? 
Quod profecto nullomodo posset, nisi de his ipsa 
iudicaret (Cor. Christ., CDR, col. 0260, linha 5).  
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mente humana não seriam imutáveis. Mas se 
elas não submetessem a seu jugo algo nosso, 
não poderíamos julgar segundo elas aquelas 
coisas corporais. Ora, julgamos os corporais 
a partir da razão das dimensões e as 
figuras, a qual nossa mente conhece que 
permanece imutavelmente (Trin, XII, 2, 2)98.  

Esse trecho do De Trinitate, por um lado demarca o 

limite da supremacia da razão sobre os sensíveis, na medida 

em que declara que, na sua função mais alta, a razão humana 

se submete a uma razão incorpórea, eterna e imutável, 

segundo as quais ela pode estabelecer o juízo sobre os 

sensíveis, de tal modo que a razão humana não seria capaz de 

fazer juízo sem consultar a realidade que lhe transcende. 

Esse limite resulta do caráter mutável da razão humana, 

devido ao qual esta não estaria apta para julgar os 

sensíveis segundo razões imutáveis imanentes a ela, uma vez 

que a sua própria mutabilidade denuncia a impossibilidade de 

ela ser para si mesma uma regra imutável pela qual pudesse 

estabelecer uma relação de comando junto aos sensíveis. 

Por outro lado, essa mesma passagem aponta para algo de 

positivo: o vínculo que se dá entre a razão humana e a 

realidade imutável. Embora tal realidade seja transcendente 

à razão humana, mantém com aquela um vínculo de subjugação 

pelo qual a razão pode consultá-la a fim de estabelecer o 

juízo acerca dos corpos. Esse vínculo testifica, por sua 

                                                           

 

98 Sed sublimioris rationis est iudicare de istis 
corporalibus secundum rationes incorporales et 
sempiternas; quae nisi supra mentem humanam essent, 
incommutabiles profecto non essent, atque his nisi 
subiungeretur aliquid nostrum, non secundum eas 
possemus de corporalibus iudicare. Iudicamus autem de 
corporalibus ex ratione dimensionum atque figurarum, 
quam incommutabiliter manere mens nouit (Cor. Christ., 
CDR, col. 0329, linha 16).  
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vez, a supremacia da razão sobre os sentidos, uma vez que 

apenas ela mantém tal vínculo com as razões eternas. 

Voltando ao Livre Arbítrio, consideramos também a razão 

como o mais alto estágio do conhecimento dentre os três 

apresentados aqui. Entretanto, o propósito de Agostinho, 

nesta obra, parece não ser investigar se a razão é superior 

aos sentidos e sim o que há de superior a ela no homem, 

mesmo que tenha origem fora deste. Assim, Agostinho inicia, 

no capítulo 8 do livro II do Livre Arbítrio, o processo de 

ascensão da razão àquela realidade que se apresenta como 

superior a ela99. 

No diálogo com Evódio, Agostinho começa esse processo 

investigando a existência de alguma coisa cuja visão seja 

comum a todos os seres racionais100. A isso, seu interlocutor 

responde positivamente, citando a verdade dos números como 

uma verdade acessível a todo ser racional, capaz de captá-la 

(LA, II, 8 20). Esta não é percebida pelos sentidos, pois 

implica algumas leis, como divisão e subtração, que são 

necessárias e eternas, de sorte que tal verdade só pode ser 

percebida à luz da razão (LA, II, 8 21). 

Se essa verdade tem origem inteligível, os próprios 

números não podem ter caráter sensível. Assim, Agostinho 

                                                           

 

99 No plano do Livre Arbítrio, Agostinho, ao atingir uma 
realidade superior à razão, pretende mostrar de que 
modo é manifesto que Deus é. Entretanto, não temos, no 
capítulo 8 do livro II, o desenvolvimento dessa “prova” 
e sim apenas a descoberta de algo superior à parte mais 
nobre do homem. Mostrar que Deus “existe” implica 
atingir não apenas aquilo que é superior à nossa razão 
mas também “aquele a que ser algum é superior” (LA, II, 
6, 14).  

100 No capítulo 7, Agostinho prova que o contato com as 
coisas sensíveis nem sempre é comum a todos os seres. 
Quando, por exemplo, degustamos alguma coisa, não 
podemos compartilhar com outrem aquela mesma porção que 
fora entregue ao nosso paladar (LA, II, 7,17). 
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prossegue o diálogo com Evódio associando o número à noção 

de unidade: “[...] verás facilmente que os números não são 

percebidos por meio dos sentidos corporais, se pensares que 

qualquer número se chama assim em virtude das vezes que 

contém a unidade. Por exemplo, se conter duas vezes a 

unidade, chama-se dois, se três, chama-se três [...]” (LA, 

II, 8, 22)101. Ora, a unidade jamais pode ser percebida pelos 

sentidos. O olho que vê o arco, por exemplo, não vê a 

harmonia, ou unidade presente naquilo que vê. Os sentidos 

percebem o corpóreo enquanto pluralidade, ou seja, enquanto 

corpos divididos em inúmeras partes. Se, por meio dos 

sentidos, não percebemos a unidade, não percebemos nem 

sequer os números, de cuja sensação dependem (LA, II, 8, 

22). 

Na ordem dos números, temos certas leis que só podem 

ser conhecidas pela razão, pois apenas esta pode unir a 

multiplicidade que os sentidos nos apresentam:“[...] 

seguindo a ordem dos números, vemos depois do um o dois, 

número que, comparado com o um, é o dobro, e o dobro de dois 

não segue conseqüentemente a ele, mas se interpõe o três 

entre ele e o quatro, que é o dobro de dois. E esta razão 

segue por todos os outros números, segundo uma lei 

absolutamente certa e imutável [...]” (LA, II, 8, 23)102. 

                                                                                                                                                                                  

  

101 [...] numeros non per corporis sensus adtractos esse 
facile uidebis, si cogitaueris quemlibet numerum tot 
uocari quotiens unum habuerit; uer bi gratia, si bis 
habuerit unum duo uocantur, si ter tria [...] (Cor. 
Christ., CDR, col. 0260, linha 38).  

102 [...] tenentes ordines numerorum post unum duo uidemus, 
qui numerus ad unum collatus duplus invenitur, duplus 
duorum non consequenter adiungitur, sed interposito 
ternario quaternarius sequitur qui duplus est duorum. 
Et haec ratio per omnes ceteros numeros certissima et 
incommutabili lege pertenditur [...] (Cor. Christ., 
CDR, col. 0261, linha 76). 
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Vale destacar que papel da razão na intelecção dessas leis é 

puramente passivo, ou seja, quando dizemos “7+3=10”, nossa 

razão não está efetuando um juízo sobre algo que lhe é 

inferior, como ocorre no ato da sensação, e sim constatando 

um fato, registrando uma verdade independente da nossa mente 

racional (LA, II, 12, 34). 

Após investigar as leis dos números Agostinho passa a 

tratar das leis da sabedoria, normas que, segundo ele, são 

tão necessárias e universais quanto as leis dos números (LA, 

II, 9, 27- 10, 28-29). No Livre Arbítrio, a sabedoria é 

definida como a verdade na qual se contempla e possui o bem 

supremo103. Entretanto, a inserção do conceito de sabedoria 

na argumentação com Evódio requer que o Autor esclareça que 

a sabedoria se encontra no patamar das razões eternas e 

universais, ao lado das leis dos números, isto é, acima da 

razão humana e segundo a qual esta razão pode julgar aquilo 

que ela subjuga. É preciso, portanto, a Agostinho provar que 

as leis da sabedoria possuem os atributos das leis dos 

números: universalidade e imutabilidade. 

A definição de sapientia aqui apresentada, sem 

contradizer a definição formulada no De Trinitate (ciência 

das coisas divinas e humanas), associa o termo “sabedoria” à 

noção de bem supremo. Conforme vimos anteriormente, o 

objetivo do Livre Arbítrio é mostrar que o livre arbítrio da 

vontade humana, enquanto obra divina, é bom, como é bom o 

próprio criador. Para tanto, Agostinho aborda o conceito de 

sabedoria no interior de uma cosmologia na qual Deus (a 

verdadeira sabedoria e o sumo bem a que os homens devem 

                                                                                                                                                                                  

  

103 “Acaso, em tua opinião, será a sabedoria outra coisa 
senão a verdade na qual se contempla e possui o sumo 
bem? (Num aliam putas esse sapientiam nisi ueritatem in 
qua cernitur et tenetur summum bonum?)” (LA, II, 9, 26, 
Cor. Christ., CDR, col. 0260, linha 29). 
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aspirar) criou todas as coisas pela sua infinita bondade. É 

a partir da noção de bem supremo que Agostinho esclarece que 

as leis da sabedoria possuem os atributos até aqui imputados 

às leis dos números. 

Agostinho parte do pressuposto de que o bem supremo, 

isto é, a verdadeira felicidade ou beatitude, é universal e 

imutável, uma vez que tal bem é o próprio Deus104. Se o bem 

supremo é único para todos os homens, a sabedoria, pela qual 

se contempla e possui aquele bem, só pode ser igualmente 

única. Por isso, erram aqueles que exercem uma espécie de 

sabedoria particular tais como os que se crêem serem sábios 

porque abraçaram as honras militares, ou porque se empenham 

na agricultura, no enriquecimento ou atividades semelhantes 

(LA, II, 9, 25). 

Semelhante erro deve-se ao fato de que tais homens 

tomam diferentes acepções do bem, concebendo cada qual para 

si uma idéia particular que passa a ser tomada como o bem 

pelo qual acreditam que podem se dizer sábios (LA, II, 9, 

26). Desse modo parecem desejar não o bem, mas aquilo que 

lhes parece como bem. Sendo assim, os que incorrem em erros 

dessa sorte produzem uma multiplicidade de pseudo-

sabedorias, cada qual reivindicando para si a condição de 

sábio. 

Entretanto, se investigarmos a origem de semelhante 

erro, não podemos negar que todos os homens desejam um único 

bem, ignorado por aqueles que erram na medida em que tomam 

um falso bem pelo verdadeiro. Se todos os homens desejam ser 

felizes, não erram nisso, mas no caminho (uia) pelo qual 

acreditam poder atingir a beatitude. E quanto mais alguém 

                                                                                                                                                                                  

  

104 Esse pressuposto foi desenvolvido em outros estritos, 
como o De beata vita e trechos do De ciuitate dei (XIX, 
1-4).   



 
110

erra no caminho para a felicidade, menos é sábio, pois mais 

se afasta da verdade na qual se contempla e possui o 

soberano bem. Por outro lado, aqueles que escolhem o caminho 

correto, tendo alcançado o bem supremo, atingem a felicidade 

a que todos aspiram (LA, II, 9, 26). 

Portanto, conclui Agostinho, como “consta que queremos 

ser felizes, igualmente consta que queremos ser sábios, pois 

ninguém é feliz sem a sabedoria, pois ninguém é feliz senão 

pelo sumo bem, que é visto e tomado naquela verdade que 

chamamos de sabedoria” (LA, II, 9, 26)105.  

A universalidade do desejo de felicidade supõe 

necessariamente a universalidade do desejo de sabedoria. Do 

mesmo modo que temos impressa na mente a noção de 

felicidade, temos a noção de sabedoria, de tal forma que, 

questionado se quer ser sábio, cada homem responderia 

afirmativamente (LA, II, 9, 26). 

Sendo assim, as leis da sabedoria se mostram tão 

universais quanto as dos números, muito embora a ocorrência 

do erro de tomar uma falsa sabedoria por verdadeira pareça 

anunciar o contrário. Ora, o argumento de Agostinho para dar 

conta do caráter universal da sabedoria partiu da 

universalidade do bem supremo ou felicidade, universalidade 

que foi estendida necessariamente às leis da sabedoria. 

Entretanto, para explicar o motivo da ocorrência do erro 

acima mencionado, Agostinho se vale da alegoria do sol. A 

luz do sol é única e universal para todas as coisas por ela 

iluminadas. Contudo, quando os homens vêem as coisas através 

dessa mesma luz, é possível que cada um, de acordo com sua 

                                                           

 

105 [...] constat nos beatos esse uelle, ita nos constat esse 
uelle sapientes, quia nemo sine sapientia beatus est. 
Nemo enim beatus est nisi summo bono, quod in ea 
ueritate quam sapientiam uocamus cernitur et tenetur 
(Cor. Christ., CDR, col. 0260, linha 47).  
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preferência, se compraza com esta ou aquela coisa que é 

iluminada pela luz, de tal modo que a um, por exemplo, 

agrade a altura de um monte, e a outro, a regularidade da 

planície (LA, II, 9, 27). Há, portanto, uma mesma e única 

luz, apesar da multiplicidade de prazeres que os homens 

encontram quando fixam nela seu olhar.  

O mesmo se dá com a sabedoria: “do mesmo modo que são 

muitos e diversos os bens e entre os quais cada um elege o 

que lhe agrada ao ver e possuir para gozar, faz consistir 

para ele reta e verdadeiramente o bem supremo, pode 

acontecer, contudo, que a mesma luz da sabedoria, mediante a 

qual estas coisas podem ser vistas e possuídas, seja única e 

comum a todos os sábios” (LA, II, 9, 27)106. Na luz da 

sabedoria encontram-se as verdades que são comuns a todos e 

se apresentam a cada um que as percebe pela sua própria 

inteligência. Sendo assim, podemos asseverar que as verdades 

da sabedoria apresentam-se tão universalmente e 

imutavelmente quanto as dos números. Sentenças verdadeiras, 

tais como “é preciso viver conforme a justiça”, “subordinar 

as coisas menos boas às melhores”, “comparar entre si as 

semelhantes”, “dar a cada um o que lhe é devido” ou verdades 

como “o íntegro é melhor que o corrompido”, ou “o eterno 

vale mais que o temporal” são dotadas de tanta 

universalidade e imutabilidade quanto as sentenças do tipo 

“7+3=10”, e nossa mente as recebe de modo totalmente 

passivo, na medida em que as consulta nas leis da sabedoria 

(LA, II, 10, 28). 

                                                           

 

106 [...] ita, etiam si multa sunt bona eaque diuersa, e 
quibus eligat quisque quod uolet idque uidendo et 
tenendo ad fruendum summum sibi bonum recte et uereque 
constituat, fieri tamen potest ut lux ipsa sapientiae, 
in qua haec uideri et teneri possunt, omnibus 
sapientibus sit una communis (Cor. Christ., CDR, col. 
0260, linha 91).  
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Quando nossa mente as consulta, está de fato buscando 

nelas a orientação para que possamos conduzir corretamente a 

vida, por meio do cultivo das virtudes. As certezas de 

caráter eterno são as regras as quais Agostinho denomina 

aqui “luminares das virtudes”. “Portanto, é manifesto que 

tudo o que chamamos de regras e luminares das virtudes 

pertence à sabedoria, uma vez que, quanto mais alguém usa 

delas para dirigir a vida, e dirige a vida segundo elas, 

tanto mais vive e procede sabiamente [...]” (LA, II, 10, 

29)107. 

O processo de aquisição da sabedoria consiste no 

esforço por atingir as regras ou leis imutáveis que penetram 

no íntimo dos homens, mediante a iluminação divina, com 

vistas ao soberano bem. Supõe que a alma humana desvie sua 

atenção dos interesses relativos às coisas transitórias, 

sujeitas ao tempo e ao espaço, para se voltar às razões ou 

idéias imutáveis e necessárias de Deus (LA, II, 16, 41-43). 

Portanto, o caminho em direção à sabedoria encontra-se na 

passagem do homem exterior para o interior, que se volta 

para sua razão na consulta às leis imutáveis. No chamado 

homo exterior, há o exercício da ciência pela qual a razão 

se dirige aos sensíveis. No homo interior, a razão, 

afastando-se dos corpóreos e se voltando para si mesma, 

consulta as leis imutáveis e eternas da sabedoria. 

Na continuidade do livro XII do De Trinitate (3, 3 – 7, 

12), a relação de subordinação entre o homem exterior e o 

interior desdobra-se na relação entre o que Agostinho 

denomina ação e contemplação. Vejamos, agora, como se dá 

                                                           

 

107 Manifestissimum est igitur omnes has quas regulas diximus 
et lumina uirtutum ad sapientiam pertinere, 
quandoquidem quanto magis quisque ad agendam uitam eis 
utitur et secundum haec agit uitam, tanto magis uiuit 
facitque sapienter [...] (Cor. Christ., XXIX, p. 257).  
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semelhante subordinação. Conforme vimos acima, a razão 

humana tem acesso à luz imutável e eterna e, não obstante, 

volta-se também para os sensíveis a fim de julgá-los segundo 

essa mesma luz, estabelecendo com isso um duplo movimento: o 

acesso até aquilo que ela vê na luz inteligível e até o lado 

oposto, onde encontra as coisas sensíveis no mundo exterior. 

O primeiro acesso a conduz ao campo da interioridade e 

eternidade, o segundo, ao da exterioridade das coisas 

temporais. Se ambos os movimentos são desempenhados pela 

mesma razão humana, conclui-se imediatamente que há duas 

funções de uma mesma razão, motivo pelo qual esta pode não 

apenas ver o inteligível como também julgar o sensível de 

acordo com o que vê no inteligível:   

E assim como o homem e a mulher são 
dois numa só carne, a única natureza da 
mente abrange nosso intelecto e nossa ação, 
ou o conselho e a execução, ou a razão e o 
apetite racional, ou que se possa dizer de 
outro modo mais significativo, do mesmo modo 
que deles pode ser dito: ‘Eram dois numa 
única carne’, assim dela se pode dizer: 
‘Duas numa única mente’” (Trin., XII, 3, 
3)108.  

Inteligência, conselho e razão dizem respeito à função 

contemplativa da mente que olha através da luz imutável para 

apreender as verdades inteligíveis. A ação, a execução e o 

apetite racional, por sua vez, pertencem à função, por assim 

dizer, ativa, na qual a razão humana, inserida na 

                                                           

 

108 Et sicut una caro est duorum in masculo et femina, sic 
intellectum nostrum et actionem, uel consilium, et 
exsecutionem, uel rationem et appetitum rationalem, uel 
si quo alio modo significantius dici possunt, una 
mentis natura complectitur; ut quemadmodum de illis 
dictum est: Erant duo in carne una; sic de his possit: 
“Duo in mente una” (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 
14).  
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temporalidade, entra em contado com os seres corpóreos, 

através dos sentidos. Não são duas razões contidas numa 

mesma mente e sim dois aspectos ou duas funções (officia) da 

mesma razão. A partir de uma função, a razão se dirige ao 

que lhe é superior e se dedica à contemplação das coisas 

eternas (contemplatio aeternorum). A partir da outra, ela se 

oferece a uma atividade inserida nas coisas temporais (actio 

rationalis in temporalibus), voltando-se para o que lhe é 

inferior (Trin., XII, 4, 4). 

A fim de ilustrar melhor a subordinação da ciência à 

sabedoria a partir das duas funções da alma, Agostinho 

recorre à simbologia do primeiro casal representando ambas 

as funções, de modo que o primeiro homem simbolizaria a 

contemplação (sabedoria) e a primeira mulher, a ação 

(ciência). Por outro lado, segundo o relato da criação do 

ser humano, contido no livro do Gênesis, Deus criou o homem 

e a mulher à sua imagem e semelhança (Gn, 1, 26, Trin., XII, 

7, 10)109, o que não implica que haja diferença substancial 

entre a mente racional do homem e a da mulher. O texto 

escriturístico que corrobora a interpretação dos primeiros 

pais como símbolos das duas funções da alma é a Epístola de 

São Paulo aos Coríntios, que aparentemente nega o trecho do 

Gênesis acima: “Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, 

porque é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do 

homem” (1 Cor 11, 7, Trin., XII, 7, 9)110. Tendo em vista 

esses dois trechos das escrituras, faz-se necessário a 

                                                           

 

109 “Deus fez o homem à sua imagem, e os fez homem e mulher, 
e os fez e os abençoou (Fecit deus hominem, ad imaginem 
dei, fecit eum masculum er feminam; fecit eos et 
benedixit eos)” (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 
14).  

110 Vir quidem non debet uelare caput cum sit imago et gloria 
dei. Mulier autem gloria uiri est (Cor. Christ., CDR, 
col. 0329, linha 28). 
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Agostinho esclarecer de que modo as duas passagens bíblicas 

podem ser interpretadas de maneira a não deixar nenhum sinal 

de contradição. 

Agostinho resolve a aparente contradição admitindo, em 

favor do livro do Gênesis, que tanto o homem como a mulher 

são criados à imagem de Deus. Para isso, é preciso 

esclarecer em que sentido o apóstolo Paulo teria afirmado 

que a mulher é glória do homem enquanto este é glória e 

imagem de Deus, sem que isso negue que a natureza humana, 

composta de dois sexos, seja criada à imagem de Deus e que a 

mulher esteja incluída na abrangência da imagem divina 

(Trin., XII, 7, 10).  

Para entender que a contradição é apenas aparente, a 

chave que Agostinho propõe é interpretar a declaração do 

apóstolo no sentido figurado. O apóstolo Paulo, ao 

distinguir o sexto masculino e feminino, apresenta-nos a 

figura de um mistério de natureza muito oculta (figurat 

mysterium rei occultioris): o homem e a mulher são criados à 

imagem de Deus, porém a relação entre o primeiro homem e a 

primeira mulher, na qual esta fora criada a partir daquele, 

simboliza a relação entre a sabedoria e a ciência (“razão 

superior” e “razão” inferior). Por isso, o homem, segundo o 

apóstolo, não deve cobrir a cabeça, pois é imagem e glória 

de Deus (quia imago est et gloria dei), mas a mulher deve 

fazê-lo, pois é a glória do homem (quia gloria uiri est). 

Tal declaração não pretende negar que a mulher seja feita à 

imagem de Deus, mas realçar o aspecto simbólico do relato da 

criação, pelo qual a ciência deve se submeter à sabedoria 

assim como a mulher se submete ao homem, ação esta 

simbolizada pelo uso do véu (Trin., XII, 7, 11-13). 

A mulher, juntamente com seu marido, é a imagem e 

glória de Deus, ao passo que, ela mesma, tomada 
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singularmente, é a glória do homem. Ao cobrir a cabeça com o 

véu, a mulher se põe numa relação de subordinação àquele a 

partir do qual foi criada, do mesmo modo que a ciência 

cumpre seu devido papel subordinando-se à sabedoria. A 

mulher é com o seu marido imagem de Deus, formando a 

totalidade da natureza humana, ao passo que o homem o é por 

si só, independentemente da mulher.  

Do mesmo modo, a alma humana, quando toda inteira 

contempla a verdade (contempletur ueritatem), é imagem de 

Deus, mas quando alguma das suas partes desvia-se do todo, 

isto é, quando a sua função inferior age nas coisas 

temporais afastando-se da outra, não é imagem de Deus. Como 

a parte superior da mente mantém-se voltada para as coisas 

do alto, não há necessidade de coação sobre ela, tal como 

não há necessidade de o homem cobrir a cabeça. A parte 

inferior, por sua vez, a ciência no campo da ação e da 

exterioridade, exercendo sua função no domínio das 

realidades materiais e temporais, tem uma tendência para se 

deixar seduzir pelas coisas inferiores. Por isso, deve haver 

uma espécie de poder sobre sua cabeça (potestas super 

caput), que possa mantê-la subordinada à sabedoria na 

contemplação e interioridade, assim como a mulher tem 

necessidade do uso do véu para se manter em harmonia na 

relação com o varão (Trin., XII, 7, 10). 

O livro XII do De Trinitate, até o capítulo 7, introduz 

o leitor na relação de subordinação entre a ciência e a 

sabedoria através dos conceitos de exterioridade e 

interioridade, ação e contemplação, subordinação esta que 

supõe que a mente humana se afaste da exterioridade dos 

sensíveis e se aproxime da interioridade dos inteligíveis, 

submetendo sua “razão inferior” (a razão que se volta para o 

que está abaixo) à “razão superior” (contemplativa dos 

inteligíveis). A movimentação desses conceitos antecipa que 
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a relação entre ambas, se não for de subordinação, afasta a 

mente humana da semelhança e imagem de Deus, produzindo uma 

espécie de fratura na imagem divina presente no homem. Nos 

capítulos subseqüentes, Agostinho pretende mostrar como se 

dá essa espécie de ruptura com a imagem divina quando a 

ciência não se subordina diretamente à sabedoria e, em 

seguida, antecipa o processo de recuperação dessa imagem 

rompida, objeto de investigação dos últimos livros da obra.  
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2. A ciência desvinculada da sabedoria: a condição pecadora 

do homem

  
A partir do capítulo 8 do livro XII do De Trinitate, 

Agostinho aborda o processo pelo qual a imagem de Deus no 

homem é deteriorada. Semelhante abordagem encontra-se no 

interior da exposição mais minuciosa da distinção e das 

relações entre ciência e sabedoria, objeto do livro XII como 

um todo.    

2.1. Três fraturas da imagem de Deus no homem  

Partindo do pressuposto de que a mente humana atinge a 

sabedoria na medida em que se torna uma trindade que se 

assemelha o máximo possível à trindade divina, constituindo 

assim a trindade da sabedoria (memória de Deus, conhecimento 

de Deus e amor a Deus), localizamos, entre os capítulos 8 e 

13, uma exposição da deterioração da imagem de Deus no homem 

no interior da flutuação da relação entre ciência e 

sabedoria. Em outras palavras, a mente humana assemelha-se 

mais (ou menos) à trindade divina de acordo com a relação 

entre a ciência e a sabedoria no seu interior. Neste caso, a 

degeneração da imagem divina no homem se dá quando este 

adere a uma ciência que não está devidamente subordinada à 

sabedoria.  

Neste trecho, Agostinho movimenta um conceito de 

ciência inspirado numa passagem das epístolas de São Paulo. 

Na Carta aos Coríntios (1 Cor 8, 1) a scientia é mencionada 

como um conhecimento vazio e infrutífero (que infla), oposto 

ao amor, ou caritas, dotado de um conteúdo (que edifica). 

Agostinho, por sua vez, interpreta este amor como algo 
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direcionado para a sapientia, estabelecendo uma 

contraposição entre a ciência e o amor à sabedoria: “quando, 

pois, alguém despreza o amor da sabedoria, que permanece 

sempre imutável, ele deseja a ciência mediante a experiência 

do mutável e do temporal, essa ciência que infla e não 

edifica” (Trin., XII, 11, 16)111. 

Neste caso, a ciência mantém-se desvinculada da 

sabedoria, deixando de cumprir o seu papel enquanto um meio 

pelo qual o homem pode tornar-se sábio, e se fazendo a 

própria finalidade de busca do espírito humano. A mente 

humana degenera ao se voltar para si mesma, pensando no seu 

próprio deleite, no campo da exterioridade dos sentidos (na 

ação), perdendo de vista sua finalidade por excelência, que 

é a contemplação na interioridade na qual se pode conhecer a 

Deus e a si mesma. 

Essa degeneração de uma mente que é trina numa, por 

assim dizer, imitação da trindade divina, é dada de modo 

ternário, de tal forma que a mente humana, ao se deteriorar 

nos seus três aspectos (enquanto mente, conhecimento e 

amor), torna-se menos semelhante à trindade divina. 

Vejamos, no trecho supracitado do De Trinitate, as 

referências a esses três aspectos. A primeira parte do 

trecho compreende os capítulos 8 e 9 (parágrafos 13 e 14), 

nos quais é enfocado o início do processo: o obscurecimento 

da imagem de Deus no homem. É na razão, isto é, no homem 

interior, que a criatura se assemelha ao criador. 

Entretanto, é nesta mesma razão que se dá a fratura a partir 

da qual emerge a dessemelhança.  

                                                           

 

111 Cum enim neglecta caritate sapientiae, quae semper eodem 
modo manet, concupiscitur scientia ex mutabilium 
temporaliumque experimento, inflat, non aedificat (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 16).  
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Acontece que, se por causa daquela 
parte da razão pela qual foi confiada a 
administração do temporal, a alma vier a 
resvalar demasiadamente para o exterior em 
um progresso imoderado, com o consentimento 
de sua cabeça [...], [o homem] envelhece 
entre seus inimigos [...]; e a visão das 
coisas eternas é subtraída da cabeça que 
comeu o fruto proibido juntamente com sua 
mulher, de modo a faltar-lhe a própria luz 
dos olhos” (Trin., XII, 8, 13, meus 
itálicos112).  

No capítulo 9 (parágrafo 14), Agostinho emprega 

expressões correspondentes às grifadas acima: a alma resvala 

do bem universal para o seu interesse particular (a communi 

uniuerso ad priuatam partem prolabitur), envolve-se com 

imagens fixadas na memória (imaginibus, quas memoriae fixit, 

inuoluitur), e isso ela o faz pelo orgulho ou soberba, o 

início do pecado (superbia, quod initium peccati dicitur) 

(Trin., XII, 9, 14).  

A fratura se dá quando a parte inferior da razão, isto 

é, a que se relaciona com os sensíveis, obtém o 

consentimento da parte superior, a tal ponto que a mente 

humana perde o contato harmônico com o criador do qual é 

imagem. Esta mente resvala para o exterior (primeiro 

aspecto), sua visão é obscurecida (segundo aspecto) e tudo 

isso é feito com a aprovação de sua parte superior (terceiro 

aspecto). 

                                                           

 

112 Qui etiam ipse si per illam rationem cui temporalium 
rerum administratio delegata est, immoderato progressu 
nimis in exteriora prolabitur, consentiente sibi capite 
suo [...], inueteratur inter inimicos suos [...]; 
aeterorumque illa uisio ab ipso etiam capite cum 
coniuge uetitum manducante subtrahitur, ut lumen 
oculorum eius non sit cum illo (Cor. Christ., CDR, col. 
0329, linha 4).   
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Temos, portanto, um obscurecimento da semelhança com a 

trindade divina nas suas três partes: a mente que se desloca 

para o mutável, o conhecimento que é diminuído na medida em 

que é subtraída a visão das coisas eternas e que são 

acrescentadas as fantasias à memória, e o amor que se desvia 

do bem imutável e supremo para se dirigir às coisas 

inferiores, pelo peso do orgulho, ou soberba.  

A segunda parte do trecho compreende os capítulos 10 e 

11 (parágrafos 15 e 16) nos quais é descrita a ruptura com a 

imagem de Deus através de várias etapas da queda do homem. A 

primeira etapa diz respeito aos dois primeiros aspectos: a 

alma, na vida temporal, esta vida cá embaixo (hac uita) 

comete o pecado oriundo dos limites da condição criada do 

homem, resultado de uma tentação (humana temptatio) da mente 

(primeiro aspecto), e facilmente perdoado, uma vez que tal 

pecado foi cometido pela ignorância (segundo aspecto) no uso 

das coisas temporais (ignorantia temporalium) e não 

necessariamente pela sua vontade. 

A segunda etapa diz respeito ao pecado propriamente 

dito, que consiste na atitude voluntária (terceiro aspecto) 

que lança o homem para o caminho oposto ao que o conduziria 

à felicidade. Se, na primeira etapa, o homem, dirigindo-se a 

Deus, falhou pela ignorância de sua mente criada, aqui, a 

alma humana falha pelo próprio desejo (cupiditas) pelas 

coisas temporais e corpóreas. 

A terceira etapa (Trin., XII, 11, 16) retoma os três 

aspectos destacando o resultado do obscurecimento da imagem 

divina na mente humana. O resultado da queda da imagem de 

Deus no homem é o rebaixamento deste na escala dos seres, no 

ponto culminante da recusa da busca de Deus (na 

interioridade) em favor da atenção aos sensíveis (na 

exterioridade): a mente humana passa a assemelhar-se às 

bestas (primeiro aspecto [similitudo pecorum]); assim 
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decaído, embora criado em honra, o homem não compreendeu: 

foi equiparado à insanidade dos asnos (segundo aspecto 

[iumentis insensatis]); tudo isso se deu pela corrupção de 

sua vontade (terceiro aspecto) pela qual desprezou o amor da 

sabedoria, desejando a ciência mediante a experiência do 

mutável e do temporal (concupiscitur scientia ex mutabilium 

temporaliumque experimento) (Trin., XII, 11, 16). 

A última parte desse trecho compreende os capítulos 12 

e 13 (parágrafos 17 a 20) nos quais as partes anteriores são 

sintetizadas a partir da analogia da mente humana com o 

primeiro casal. O primeiro aspecto corresponde aos desejos 

ínfimos do corpo (appetitus), vizinhos da razão que se 

aplica à ciência, no campo da ação. Trata-se do movimento 

carnal ou sensual da alma que se dirige aos sentidos do 

corpo. Esse aspecto é ilustrado pela figura da serpente que 

se aproxima da mulher a fim de persuadi-la a comer o fruto. 

O segundo aspecto diz respeito ao prazer ou deleite do 

pensamento (cogitationis delectatio) diante de certos 

atrativos sedutores que podem levar a mente a buscar os bens 

próprios em detrimento do bem supremo comum a todos. Esse 

aspecto é ilustrado pela figura da mulher que come o fruto 

após ter sido persuadida pela serpente. 

O terceiro aspecto diz respeito ao caráter volitivo da 

atitude do primeiro casal, isto é, o consentimento 

(consensio) da mente humana, aprovando sua adesão aos 

atrativos do pensamento, movimento este que é ilustrado pela 

figura de Adão, que comeu o fruto oferecido pela mulher 

(Trin., XII, 12, 17). 

Temos aqui um mapeamento do processo de degeneração da 

imagem de Deus no homem, quando este não subordina seu 

conhecimento temporal à sabedoria divina sempiterna, isto é, 

à aeternitas, ueritas e caritas (Trin., XII, 13, 21). A 

exposição desse processo para Agostinho, uma vez que enfoca 
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a mente humana enquanto imagem, é elaborada a partir de 

blocos trinitários, os quais destacamos nesse mapeamento. 

Doravante, trataremos de cada um desses aspectos, retomando 

os principais conceitos movimentados nesse trecho (que 

destacamos nesta parte) e relacionando-os com outras 

passagens da obra de Agostinho que abordam problemas 

semelhantes. Movimentaremos ao lado do De Trinitate duas 

outras obras: o de Genesi ad litteram e as Confissões. Como 

a problemática da ruptura da alma humana com a trindade 

divina se mantém inscrita no domínio do pecado, com a 

referência à primeira dessas obras, na qual o autor 

esclarece o processo da ruptura dos primeiros pais com a 

prescrição divina, parece-nos bastante profícuo reconstituir 

a abordagem que Agostinho estabelece aí acerca do pecado dos 

primeiros pais a partir dos três aspectos detectados no De 

Genesi. A segunda, as Confissões, livro X, acrescenta ao 

tema em questão o tratamento dos três aspectos a partir da 

idéia de concupiscentia113, referente ao pecado, em geral, e 

não apenas ao pecado de Adão.    

2.2. A degeneração da alma humana  

Vejamos o primeiro dos três aspectos pelos quais a 

imagem de Deus no homem se deteriora: a queda da mente 

humana na escala dos seres. Essa primeira fratura na imagem 

refere-se ao declínio do homem na sua relação com o criador 

                                                           

 

113 Acerca das três espécies de tentação, ou três 
concupiscências no livro X das Confissões, cf. 
HEIDEGGER, Martin, Estudios sobre mística medieval, 
trad. Jacobo Muñoz, Ediciones Suruela, Madri, 1997, pp. 
89-128.  
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do qual é imagem. Trata-se de um rebaixamento da sua 

condição a partir do primeiro pecado:  

Deus, autor das naturezas, não dos 
vícios, criou reto o homem; mas, depravado 
espontaneamente e justamente condenado, 
gerou depravados e condenados. Pois todos 
fomos naquele único quando fomos todos 
aquele único, que caiu no pecado por causa 
da mulher, dele feita antes do pecado. Ainda 
não era criada e distribuída para cada um de 
nós a forma singular na qual cada um de nós 
viveria, mas já existia a natureza seminal, 
da qual havíamos de descender. Nesta, por 
causa do pecado, atada pelo vínculo da morte 
e justamente condenada, o homem, nasceria do 
homem e não de outra condição (CD, XIII, 14, 
meu itálico)114.  

Com efeito, a natureza humana, enquanto obra de Deus, é 

boa, como é bom tudo o que Deus criou: “Deus fez reto o 

homem, como está escrito, e por isso, com vontade boa, 

porque sem vontade boa não seria reto. A vontade boa é, 

pois, obra de Deus, pois o homem foi, por este, criado com 

ela” (CD, XIV, 11, 1, cf. CD, XII, 3)115. Por isso, mesmo 

                                                           

 

114 Deus enim creauit hominem rectum, naturarum auctor, non 
utique uitiorum, sed sponte deprauatus iusteque 
damnatus deprauatos damnatosque generauit. Omnes enim 
fuimus in illo uno, quando omnes fuimus ille unus, qui 
per feminam lapsus est in peccatum, quae de illo facta 
est ante peccatum. Nondum erat nobis singillatim creata 
et distributa forma, in qua singuli uiueremus; sed iam 
erat natura seminalis, ex qua propagaremur, qua 
scilicet propter peccatum uitiata et uinculo mortis 
obstricta, iusteque damnata non alterius condictionis 
homo ex homine nasceretur (Cor. Christ., XLVIII, p. 
395).  

115 Fecit itaque Deus, sicut scriptum est, hominem rectum ac 
per hoc uoluntatis bonae. Non enim rectus esset bonam 
non habens uoluntatem. Bona igitur uoluntas opus est 
Dei, cum ea quippe ab illo factus est homo (Cor. 
Christ., XLVIII, p. 431). 
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depois do pecado original, a natureza humana permaneceu boa 

enquanto natureza. Entretanto, com o pecado congênito, foi 

mudada a condição do homem para o estado de decadência e 

vício, que estendido às demais gerações, deixou a mancha do 

pecado em todo o gênero humano. 

No relato da criação, no início do livro dos Gênesis, 

as Escrituras narram o pecado do primeiro homem, o que, no 

livro 11 do De Genesi ad litteram, é comentado por 

Agostinho. Segundo semelhante relato, o aviltamento da 

condição humana resultou na saída do homem do paraíso, no 

qual o primeiro casal gozava de uma vida feliz e imortal. 

Com a violação da ordem divina, os primeiros pais conheceram 

a morte e o trabalho fatigante cotidiano116. Tornar-se 

corruptível como os seres sensíveis é o sentido, por assim 

dizer, metafísico da queda do homem: esse aspecto assinala 

uma diminuição de ser daquele que foi criado sem morte para 

uma condição mortal, daquele que foi posto no paraíso, onde 

tudo estava ao seu alcance, para uma condição na qual sua 

sobrevivência depende do labor fatigante.  

Tudo isso é conseqüência de um ato cometido pelo 

próprio homem que, segundo o De Trinitate, citado acima, 

resvalou demasiadamente para o exterior, para o seu 

interesse particular, ao atender aos desejos da serpente, o 

animal mais astuto dentre todos, usado pelo diabo para 

                                                                                                                                                                                  

  

116 “E então, disse Deus, é preciso impedir-lhe de estender a 
mão e pegar da árvore da vida, comer e viver para 
sempre. O senhor Deus o expulsou do paraíso para que 
trabalhasse a terra de onde fora tirado (et nunc, 
inquit Deus, ne aliquando extendat manum et sumat de 
ligno uitae et edat et uiuat in aeternum. Et dimisit 
illum Dominus Deus de paradiso uoluptatis operari 
terram ex qua sumptus est)” (Gen ad litt., XI, 40, 54, 
Cor. Christ., CDR, col. 0266, p. 374, linha 25, cf. Gn 
3, 22-23,).  



 
126

persuadir a criatura a violar as determinações do criador. 

Ao ceder à tentação da serpente, o primeiro casal decaiu na 

escala dos seres, assemelhando-se aos animais irracionais, 

uma vez que a mente humana, sendo racional, não soube 

resistir à sedução dos sentidos, representados pela 

serpente, à luz da verdade imutável que determinava que o 

casal não deveria comer da árvore do centro do jardim. 

(Trin., XII, 12, 17; Gen. ad. Litt., XI, 40, 53-54). 

No livro X das Confissões, Agostinho trata de três 

classes de concupiscência, ou tentação do homem, as quais 

correspondem aos três aspectos da quebra da imagem de Deus 

no homem117. A primeira classe, que nos interessa em 

particular, já que estamos abordando de início o primeiro 

aspecto, Agostinho denomina concupiscência da carne 

(concupiscentia carnis). Essa espécie de tentação consiste 

no desejo pelas coisas próprias dos órgãos corporais, tais 

como os cinco sentidos, desejo este que nos leva a procurar 

o deleite naquelas coisas que tocam nossos sentidos, em 

detrimento das coisas inteligíveis. 

O homem, pecador por condição, está constantemente 

exposto a tentações e concupiscências em geral. Até mesmo 

aqueles que se esforçam por resistir a elas, quando, em 

plena consciência, recusam-nas como indignas de 

consentimento, podem visualizar, durante o sono, as imagens 

dos prazeres gravadas na memória, com prazer e 

consentimento, de tal modo que a mente que se deleita nos 

prazeres durante o sono nem sequer pareça ser a mesma que 

recusa tal deleite durante a vigília (Confiss., X, 30, 41). 

                                                           

 

117 “Com certeza, tu me ordenas que evite a concupiscência da 
carne, dos olhos e a ambição do século (Iubes certe, ut 
contineam concupiscentia carnis et concupiscentia 
oculorum et ambitione saeculi)” (Confiss., X, 30, 41, 
Cor. Christ., CDR, col. 0251, linha 1).  
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A condição pós-lapsar inclui esta tensão entre a 

resistência do espírito e a fraqueza da carne: “a carne tem 

aspirações contrárias ao espírito e o espírito, contrárias à 

carne” (Confiss., X, 23, 33118, cf. Gl 5, 17). Após ter sido 

proibido de comer do fruto da árvore da vida, o homem 

pecador tornou-se uma criatura sujeita à morte e, por isso, 

corruptível, passível de degeneração. Para a criatura 

divina, feita por um Deus imutável, estar exposto à 

corrupção significa ser passível de transformação para uma 

condição inferior até o definhamento, compreendendo por este 

não apenas a degeneração física, mas também a espiritual: a 

corruptibilidade opõe-se à imutabilidade divina não apenas 

pela possibilidade da morte física, mas também pela 

possibilidade de degeneração da alma, pois, quando nos 

referimos à ruptura da imagem divina no homem, estamos 

entendendo por essa imagem a alma racional e não o corpo 

físico do qual o criador, que é espírito, prescinde.  

Enquanto sujeita à corrupção, a criatura necessita 

restaurar suas energias a fim de que seu corpo não se 

corrompa por alguma doença ou desnutrição. É preciso cuidado 

especial para com esse corpo, sobretudo quando está tomado 

por alguma enfermidade, durante a vida temporal, maculada 

pela corruptibilidade, até que, na vida eterna futura, o 

homem contemplado por Deus possa receber a 

incorruptibilidade: “Comendo e bebendo, restauramos as 

energias que o corpo consome quotidianamente, até que um dia 

destruirás os alimentos e os estômagos, extinguindo minha 

necessidade com uma saciedade maravilhosa, revestindo este 

                                                           

 

118 Caro concupiscit aduersus spiritum et spiritus aduersus 
carnem (Cor. Christ., CDR, col. 0258, linha 12).  
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corpo corruptível da eterna incorruptibilidade” (Confiss., 

X, 31, 43)119. 

Entretanto, os cuidados para com as necessidades do 

corpo limitam-se à manutenção das funções vitais, e, se 

elevados para além desse limite, podem dar lugar à saciedade 

do desejo de concupiscência: “Isto me ensinaste para que 

considerasse os alimentos como remédio. No entanto, quando 

passo da ânsia da fome ao repouso da saciedade, é nesta 

mesma passagem que me aguarda a cilada da concupiscência” 

(Confiss., X, 31, 44)120. 

O fato de o homem ser fisicamente corruptível já é uma 

conseqüência da desobediência do primeiro homem, condenado a 

definhar. Mas a segunda conseqüência é ainda mais 

expressiva: a presença da concupiscência demarcando uma 

fragilidade ainda mais grave do que as necessidades vitais 

para o corpo, uma vez que testemunha a corruptibilidade da 

própria alma que resvala para os bens inferiores que aguçam 

seu apetite. Agostinho localiza com precisão esses dois 

domínios com o emprego de alguns termos: molestia 

indigentiae, quies satietatis e o verbo transeo. A fraqueza 

do corpo (molestia) lança no homem o desejo de repouso da 

saciedade (quies satietatis). Entretanto, enquanto não 

encontra esse repouso, o desejo se mantém vivo, no momento 

de transição entre a inquietude do desejo e o repouso do 

                                                           

 

119 Reficimus enim cotidianas ruinas corporis edendo et 
bibendo, priusquam escas et uemtrem destruas, cum 
occideris indigentiam meam satietate mirifica et 
corruptibile hoc indueris incorruptione sempiterna 
(Cor. Christ., CDR, col. 0258, linha 2).  

120 Hoc me docuisti, ut quemadmodum medicamenta sic alimenta 
sumpturus accedam. Sed dum ad quietem satietatis ex 
indigentiae molestia transeo, in ipso transitu mihi 
insidiatur laqueus concupiscentiae (Cor. Christ., CDR, 
col. 0251, linha 13).  
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encontro do que está sendo desejado. Nessa espécie de 

trânsito, há o risco da concupiscência, isto é, o desejo que 

surge a partir de uma necessidade física, mas que se torna 

autônomo quando o próprio espírito o alimenta para além da 

carência do corpo. “É pela saúde que como e bebo, mas 

acrescenta-se a isso o perigo do prazer, que na maioria das 

vezes procura tomar a dianteira, e, assim, o que digo querer 

fazer pela saúde, acabo fazendo pelo prazer” (Confiss., X, 

31, 44)121. 

A necessidade de conservação do corpo, fragilidade mais 

amena do homem corruptível, é dada como inevitável, a qual 

deve ser suportada com resignação até que este corpo terreno 

seja substituído por um corpo incorruptível (Confiss., X, 

31, 43). A segunda fragilidade, a do desejo concupiscente, 

ao contrário, deve ser evitada já nesta vida temporal, e é 

passível de ser evitada, desde que o espírito humano imponha 

limites aos seus desejos, dando adesão a eles unicamente na 

esfera do necessário: “Procuro todos os dias resistir a 

essas tentações e invoco tua destra para que me socorra. A 

ti confio as minhas lutas, pois meu juízo neste ponto não é 

seguro ainda” (Confiss., X, 31, 44)122.  

Na vida mortal, a alma humana comete pecado resultado 

de sua condição criada e da tentação que lhe vem à mente. A 

tendência a resvalar para o exterior decorre da transgressão 

dos primeiros pais, pela qual a humanidade toda caiu em 

                                                           

 

121 Et cum salus sit causa edendi ac bibendi, adiungit se 
tamquam pedisequa periculosa iucunditas et plerumque 
praeire conatur, ut eius causa fiat, quod salutis causa 
me facere uel dico uel uolo (Cor. Christ., CDR, col. 
0251, linha 17).  

122 His temptationibus cotidie conor resistere et inuoco 
dexteram tuam et ad te refero aestus meos, quia 
consilium mihi de hac re nondum stat (Cor. Christ., 
CDR, col. 0251, linha 27).  
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pecado. Por isso, a possibilidade de evitar o consentimento 

às tentações não está em poder do homem e sim do criador 

que, uma vez traído pelos primeiros homens, pode limpar a 

mácula da humanidade por meio da concessão do seu socorro ou 

graça, que é dado para o homem na vida temporal, através do 

combate às tentações, e na vida eterna, com o aniquilamento 

da carência e a concessão do repouso ou saciedade.   

2.3. A debilitação da visão  

A segunda fratura na imagem de Deus na mente humana, a 

debilitação da visão da alma, corresponde à segunda espécie 

de concupiscência, a concupiscentia oculorum, isto é, o 

desejo de olhar por curiosidade, que se distingue da 

concupiscência da carne pelo fato de recair sobre o 

conhecimento que se dá através da carne, e não sobre a carne 

mesma (Confiss., X, 35, 54). No livro XII do De Trinitate, 

Agostinho aborda esse segundo aspecto como o prazer ou 

deleite do pensamento (cogitationis delectatio) diante de 

certos atrativos sedutores que têm origem na esfera exterior 

dos sensíveis e é ilustrado pela figura da mulher que come o 

fruto após ter sido persuadida pela serpente (Trin, XII, 12-

13). 

No livro XII do De Trinitate há uma vasta ocorrência de 

expressões que designam essa espécie de fratura da imagem de 

Deus, a partir do pecado voluntário dos primeiros pais. As 

que recolhemos são as seguintes: subtração da visão (uisio 

subtrahitur) das coisas eternas, de modo a faltar luz ao 

olhos (Trin., XII, 8, 13), atenção da mente às imagens 

fixadas na memória (imaginibus, quas memoriae fixit) (Trin, 

XII, 9, 14); e a debilitação do conhecimento do homem, de 
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tal modo que este foi equiparado à insanidade dos asnos 

(iumentis insensatis) (Trin., XII, 11, 16). 

Essa segunda espécie de fratura também se verifica no 

De Genesi, embora com pouca freqüência, pois a natureza da 

obra, escrita com a intenção de comentar pontualmente o 

primeiro livro do Pentateuco, não oferecia a possibilidade 

de um discurso tão livre quanto o verificado no De Trinitate 

e nas Confissões, as duas outras obras movimentadas nessa 

etapa de nossa pesquisa. 

No comentário à passagem do pecado original, a segunda 

fratura da imagem relaciona-se com a primeira – embora o 

texto do Gênesis não tenha esse propósito trinitarista – na 

medida em que o resultado da transgressão dos primeiros 

homens foi o conhecimento do bem e do mal (Gen. ad. Litt., 

XI, 39, 53) a partir do qual os transgressores passaram a 

ver sua própria nudez e cobrir-se para ocultá-la. 

Tendo sido arruinada a condição de harmonia entre a 

criatura e o criador, restou a ela a condição vergonhosa que 

deveria, como conseqüência, ser constatada pelos 

transgressores. Conhecendo o bem e o mal, o primeiro casal 

estaria descobrindo que algo na sua condição era visto como 

mau diante do criador e, por isso, digno de vergonha. Foi 

esse ato de vergonha diante daquele cujas determinações 

violaram que os levou a improvisar vestes a fim de esconder 

sua nudez. Antes do pecado, a nudez era exposta sem nenhum 

transtorno. Mas com a queda da condição humana, o 

conhecimento do bem e do mal, simbolizado pelo ato de abrir 

os olhos e ver a nudez, revelou ao homem e à mulher sua 

própria concupiscência, numa relação desarmônica não só 

entre eles e o criador mas também em cada um deles, entre o 

seu corpo e sua alma: “’Portanto, comeram. E os olhos de 

ambos foram abertos’. Isso em função de quê a não ser sua 

própria concupiscência, em castigo do pecado oriundo da 
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morte da própria carne, de modo que já fossem corpo nem 

tanto no sentido de animado – o qual poderia, se 

conservassem a obediência, mudar sem a morte para uma 

disposição melhor e espiritual – mas já corpo de morte, no 

qual a lei dos membros contrastava com a lei da mente? (Gen. 

add. Litt., XI, 31, 40)123. 

Essa desarmonia entre o corpo e a alma faz com que o 

comando desta sobre aquele se torne mais difícil, de modo 

que os sentidos corpóreos possam ser mais facilmente 

seduzidos pelos sensíveis que, sem serem censurados por uma 

mente sadia capaz de proteger os sentidos das armadilhas do 

corpóreo, arrastam o homem para todas as formas de 

concupiscência. 

Mas antes mesmo de essa espécie de desarmonia 

fragilizar a condição humana, o próprio ato transgressor já 

evidenciava uma relação de sedução entre os sensíveis e a 

mente do primeiro casal, sedução esta que teria produzido 

nos homens uma condição decadente pela qual estariam estes 

ainda menos potentes contra quaisquer outras formas de 

sedução. 

A debilitação do conhecimento da alma humana está 

relacionada com a sedução dos primeiros pais pela serpente, 

animal, segundo o Gênesis, eleito pelo diabo para persuadir 

o casal a violar o conselho divino. A serpente, o animal 

mais astuto dentre as criaturas, é apresentada no Gênesis 

como o porta-voz do demônio, que lança mão da astúcia para 

                                                           

 

123 Ergo ederunt. Et aperti sunt oculi amborum. Quo nisi ad 
inuicem concupiscendum, ad peccati poenam carnis ipsius 
morte conceptam, ut iam esset corpus non animale 
tantum, quod poterat, si oboedientiam conseruarent, in 
meliorem spiritalemque habitum sine morte mutari, sed 
iam corpus mortis, in quo lex in membris repugnaret 
legi mentis? (Cor. Christ., CDR, col. 1344, linha 
1960).  
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levar a criatura divina ao pecado. Curiosamente, ao lado de 

astutior, um outro atributo é imputado à serpente: 

sapientissimus, termo que, segundo Agostinho, consta em 

muitos manuscritos latinos que narram o episódio da sedução 

da serpente (Gen. add. Litt., XI, 2, 4). Este último 

atributo é empregado no sentido impróprio (non proprio) pelo 

qual serpente é considerada o animal mais sábio em função de 

sua própria natureza: supera os demais animais pela 

excelência de sua razão (eminentia rationis), o que 

impropriamente podemos denominar sabedoria, como podemos 

denominar astuto alguém que seja virtuoso, muito embora só 

seja sábio quem se mantém no comportamento louvável, e 

astuto, quem age pelo mal (Gen. add. Litt., XI, 2, 4).  

Astuta e perspicaz, a serpente cumpria o papel de 

semear a confusão junto aos primeiros homens. Sua finalidade 

era, conforme já apontamos, produzir a primeira 

transgressão. Mas no tocante à questão da debilidade do 

conhecimento, isto é, quando se refere ao segundo aspecto da 

deterioração da imagem de Deus no homem, a ação da serpente 

se dá mediante a provocação da confusão e o engano (Gen. 

add. Litt., XI, 29, 36). Mas é preciso observar em que 

sentido a serpente é astuta, em comparação com o seu mestre. 

A rigor, a astúcia é um atributo do próprio diabo, imputado 

à serpente como um instrumento para confundir os homens, 

instrumento este chamado de astuto da mesma forma que uma 

língua é considerada astuta porque é parte do corpo de 

alguém astuto, ou uma pena considerada mentirosa pelo fato 

de ser o instrumento com que um escritor mentiroso registra 

seus escritos. Desse modo, o diabo, verdadeira criatura 

astuta, serviu-se da serpente com a finalidade de enganar 

(mendaciter) a humanidade, manifestando sua astúcia por meio 

da serpente como seu instrumento, do mesmo modo que Deus se 
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comunicou a Balaão por meio das palavras de uma asna (Gen. 

add. Litt., XI, 29, 37). 

Se o diabo faz uso da serpente para confundir os 

primeiros pais, esta, por sua vez, realiza seu intento 

através da mulher, com quem mantém o diálogo, fazendo dela o 

intermediário entre o demônio e Adão. Sabendo que ao casal 

estava vetado comer da árvore do centro do jardim, sob o 

risco de morte, a serpente semeia a confusão a partir da 

distorção das palavras do criador: “Vós não morreis de fato. 

Pois Deus sabia que no dia em que comerdes desse [fruto] se 

abririam os olhos e seríeis como Deus: conhecedores do bem e 

do mal” (Gen. add. Litt., XI, 30, 39)124.  

De fato, as palavras da serpente não eram totalmente 

falsas, e é nisso que reside a sua astúcia. A pena que o 

casal pagaria com semelhante transgressão era a morte, mas 

não exatamente a morte física, imediatamente após comer o 

fruto, tal como poderiam imaginar ao ouvir a advertência do 

criador. A serpente, com o interesse de confundir a mulher, 

convence-a de que não morreriam após comerem o fruto e de 

que as palavras do criador não são uma advertência para 

proteger o casal da morte e sim para evitar que estes, ao 

comerem de tal fruto, sofressem a verdadeira conseqüência: 

tornar-se conhecedores como Deus o é. Uma vez que, após 

comer o fruto, a mulher não morreu, a argumentação da 

serpente ganhou crédito junto a ela e o marido, que repetiu 

a atitude da mulher. A morte a que a serpente se referiu era 

apenas a morte física, ao contrário da morte anunciada pelo 

criador, sobretudo espiritual. Ao se dar conta de que 

continuava vivo, mesmo após a transgressão, o casal concluiu 

                                                           

 

124 Nom morte moriemini. Sciebat enim Deus, quoniam qua die 
manducaueritis de eo aperientur uobis oculi et etitis 
sicut dii; cognoscentes bonum et malum (Cor. Christ., 
CDR, col. 0266, linha 18).  
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que não era verdadeira a advertência divina de que 

morreriam, pois pensavam apenas na morte do corpo. Vê-se, 

portanto, que o resultado da astúcia da serpente foi 

provocar uma interpretação errônea das palavras de 

advertência pronunciadas pelo criador, debilitando a visão 

ou o conhecimento da criatura e, com isso, ferindo a 

semelhança entre esta e o criador no seu segundo aspecto.  

A curiosidade é a concupiscência própria da visão, da 

qual foram vítimas os dois primeiros pais. Uma vez que 

haviam recebido o preceito do criador e haviam sido 

seduzidos pela serpente a fazer o contrário, dispuseram-se a 

comer o fruto a fim de verificar qual seria a conseqüência 

desse ato transgressor.  

Ao contrariar a sentença do criador, as palavras da 

serpente não levaram o casal a crer que tal sentença era 

falsa, mas produziram nele uma confusão acompanhada de uma 

audaz curiosidade (audax curiositas) pela qual ambos 

desejaram experimentar o que estava oculto (experiri 

latentia) e provar o prazer de infringir a proibição, crendo 

que seu ato curioso não seria seguido da morte que temiam 

(Gen. ad. Litt., XI, 31, 41). 

Na sua curiosidade por comprovar as afirmações da 

serpente e por conhecer, como Deus, o bem e o mal, o casal 

ambicionava uma falsa sabedoria, um conhecimento que seria 

desvinculado da observação ao preceito do criador. No 

interior do Éden, ao se alimentar das hortaliças disponíveis 

e do fruto não interditado da árvore da vida, o casal se 

mantinha feliz graças a uma virtude invisível (uirtus 

inuisibilis), mas que era um sacramento visível da sabedoria 

invisível (inuisibilis sapientiae) (Gen. ad. Litt., XI, 40 

54). Na condição anterior ao pecado, não havia porque 

ambicionar à sabedoria, pois já estavam alimentados pela 

sabedoria divina, pela qual o criador ordenara o paraíso. 
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Mas com a sedução da serpente, a disposição curiosa levou os 

primeiros pais a buscar ser como Deus era, numa espécie de 

imitação perversa do criador, com que, ao invés de se 

igualarem a ele, tornavam-se ainda mais estultos e, como 

tais, dessemelhantes ao seu modelo: “certamente eles 

disseram ser sapientes na sua abundância, e quando Deus 

volta para eles a sua face, tornam-se estultos” (Gen. ad. 

Litt., XI, 34, 46)125. 

É, portanto, pela curiosidade provocada pela astúcia da 

serpente que o casal é lançado na ignorância, curiosidade 

esta que desviou a sua atenção para aquilo que os afastava 

do criador. Nas Confissões, Agostinho aborda a curiositas 

como uma das tentações relatadas no livro X, retomando o 

problema do arrefecimento do alcance da visão humana a 

partir do conceito de concupiscentia oculorum:  

Além da concupiscência da carne – que 
consiste no prazer de todos os sentidos e 
voluptuosidades, prazer esse que faz perecer 
a todos os que o servem, afastando-os de ti 
– há uma vã e curiosa concupiscência, 
paliada com o nome de conhecimento e 
ciência, que radica na alma através dos 
sentidos do corpo, e que consiste não no 
prazer na carne, mas de tudo conhecer 
através da carne, a qual, como radica no 
desejo de conhecer, e os olhos ocupam o 
primeiro posto entre os sentidos na ordem do 
conhecer, é chamada, em linguagem divina, 
concupiscência dos olhos (Confiss., X, 35, 
54)126. 

                                                           

 

125 Se quippe dixerunt esse sapientes in abundantia sua et 
illo auertente faciem stulti facti sunt (Cor. Christ., 
CDR, col. 0266, linha 25).  

126 Praeter enim concupiscentiam carnis, quae inest in 
delectatione omnium sensum et uoluptatum, cui 
seruientes depereunt qui longe se faciunt a te, inest 
animae per eosdem sensus corporis quaedam non se 
oblectandi in carne, sed experiendi per carnem uana et 
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A primeira espécie de tentação, a concupiscência da 

carne, reside na busca do prazer nos órgãos sensoriais, 

prazer este que se consolida no próprio contato com os 

corpóreos. Por outro lado, essa segunda espécie vai além 

desse contato, dirigindo sua expectativa de prazer ao 

conhecimento que possa ser obtido através do contato com os 

sensíveis. A carne, neste caso, não é sua finalidade e sim o 

meio pelo qual a alma conhece algo a partir de um desejo de 

obter um conhecimento vão, isto é, um conhecimento que, 

incorretamente chamado de ciência, não traz outro resultado 

senão a satisfação de uma curiosidade.  

A carne, isto é, os diversos sentidos (e não apenas os 

olhos), é aqui reivindicada como o instrumento com o qual a 

alma curiosa pretende satisfazer seu desejo. Todos os cinco 

sentidos são empenhados nessa espécie de “olhar”, que não é 

exatamente o exercício da visão física e sim um ato de 

atenção aos sensíveis o qual é dado mediante qualquer um dos 

sentidos quando, por exemplo, dizemos “veja, como brilha”, 

ou “veja, como ressoa”, de modo que os sentidos, em geral, 

são denominados visão por analogia, quando procuram um 

conhecimento qualquer (Confiss., X, 35, 54). 

Nesse uso dos cinco sentidos tendo em vista um 

conhecimento totalmente desvinculado da sabedoria reside a 

diferença entre a curiositas do ato de tudo conhecer através 

da carne e a uoluptas em procurar o prazer na própria carne: 

a cupidez procura o que é belo, harmonioso, perfumado, 

enfim, tudo aquilo que satisfaz os sentidos do corpo. A 

                                                                                                                                                                                  

 

curiosa cupiditas nomine cognitionis et scientiae 
palliata. Quae quoniam in appetitu noscendi est, oculi 
autem sunt ad noscendum in sensibus principes, 
concupiscentia oculorum eloquio diuino appellata est 
(Cor. Christ., CDR, col. 0251, linha 2).  
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curiosidade, por sua vez, procura o oposto, a fim de 

experimentar tudo aquilo que a cupidez recusou por não ser 

agradável. É assim que, por exemplo, a curiosidade leva 

multidões a parar diante de um cadáver a fim de ver aquilo 

que é desagradável aos olhos de todos. E é por essa mesma 

curiosidade que se assiste a cenas estranhas nos 

espetáculos, procura-se, nas artes mágicas, a ciência 

perversa (peruersa scientia) a fim de ter ciência (scire) de 

tudo que o conjunto dos corpos oferece, e se tenta a Deus, 

na religião, oferecendo-lhe preces, não para cultuá-lo 

devidamente, e sim para provar sua boa vontade ou seu poder 

em conferir algum milagre (Confiss., X, 35, 56).    

2.4. A corrupção da vontade  

Passemos ao terceiro aspecto da deterioração da imagem 

de Deus no homem. Esta terceira fratura diz respeito, do 

ponto de vista do primeiro pecado, à soberba ou orgulho dos 

primeiros pais, pela qual violaram o preceito do criador. No 

De Trinitate, destacamos várias ocorrências de expressões 

que designam esse item: o primeiro pecado foi cometido com o 

consentimento da cabeça, isto é, a parte superior da alma 

(Trin., XII, 8, 3); isso se deu a partir da soberba, que é o 

início de todo pecado (superbia, quod initium peccati 

dicitur), (Trin., XII, 9, 14); pela corrupção da vontade, o 

homem desprezou o amor pela sabedoria e desejou a ciência 

pela experiência do mutável e do temporal (scientia ex 

mutabilium temporaliumque experimento), essa ciência que 

infla e não edifica (Trin., XII, 11, 16). Por fim, o 

consentimento, (consensio) da mente humana, essa parte 

superior da alma, a “razão superior” ou o seu conselho, é 
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representado, no relato da criação, pela figura de Adão, que 

corroborou a atitude da mulher (Trin., XII, 12, 17).  

No De Genesi, as passagens a respeito desse item são 

muito numerosas, pois a interpretação do episódio do 

primeiro pecado ali desenvolvida aponta a origem da 

transgressão no ato voluntário da criatura127 e não na 

providência divina, de modo que não foi pela vontade de Deus 

que o homem se corrompeu e sim pelo seu próprio orgulho 

(elatio ou superbia): “Pois é absolutamente verdadeiro o que 

é dito: ‘Antes da ruína o coração se exalta, e antes da 

glória, humilha-se’(Pr. 16, 18)” (De Gen. ad litt., XI, 5, 

7)128.  

Foi esse mesmo orgulho que contaminou o anjo Lúcifer, o 

qual, criado bom, como toda criatura divina, tornou-se mau 

pela sua soberba, com a qual se comprouve no seu próprio 

poder em detrimento do poder do criador, entrando em 

desarmonia com este e as criaturas (De Gen. ad litt., XI, 

13, 17). Ainda que se admita que Lúcifer tenha pecado por 

inveja (inuidia) das demais criaturas, não há razão para 

atribuir a esta inveja a origem do seu pecado, pois se a 

inveja é o ódio da felicidade alheia (odium felicitatis 

alienae), e a soberba, o amor da própria excelência (amor 

excellentiae propriae) conclui-se que esta é a causa 

daquela, uma vez que somente quem deseja ardentemente levar 

                                                           

 

127 “E não se deve julgar que este tentador tenha podido 
fazer cair o homem se primeiro não precedesse na alma 
do homem alguma soberba a ser suprimida (nec 
arbitrandum est, quod esset hominem deiecturus iste 
temptator, nisi praecessisset in anima hominis quaedam 
elatio comprimenda)” (De Gen. ad litt., XI, 5, 7, Cor. 
Christ., CDR, col. 0266, linha 4).  

128 Verissime quippe dictum est: Ante ruinam exaltatur cor et 
ante gloriam humilatur (Cor. Christ., CDR, col. 0266, 
linha 7).  
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vantagem sobre outrem se satisfaz nos infortúnios alheios 

(De Gen. ad litt., XI, 14, 18).  

A soberba é a origem do pecado129 com que o anjo Lúcifer 

foi excluído da felicidade em que fora criado. No tocante ao 

primeiro casal, o mesmo ato soberbo se verifica na ocasião 

da violação do preceito, soberba esta pela qual o pecado foi 

instaurado no gênero humano, como Lúcifer, também criado 

bom. Se, por um lado, a sedução da serpente visava provocar 

confusão nos primeiros pais por meio do sentido equívoco da 

declaração de que não morreriam após comerem o fruto, por 

outro lado, antes mesmo de ser lançado na armadilha das 

palavras da ardilosa serpente, o casal já alojava no seu 

íntimo uma dose de superbia com a qual poderia aceitar de 

bom grado a ação que Lúcifer lhe propunha por meio da 

serpente:   

Quando por estas palavras a mulher 
acreditaria que a ação proibida por Deus 
seria boa e útil, se já não estivesse na sua 
mente aquele amor do próprio poder e certa 
presunção soberba, a qual deveu ser 
denunciada e humilhada mediante aquela 
tentação? (De Gen. ad litt., XI, 30, 39)130.   

                                                           

 

129 “Com razão, a Escritura definiu a soberba como o início 
de todo pecado, dizendo: ‘O início de todo pecado é a 
soberba’ [Eclo, 10, 15] (Merito initium omnis peccati 
superbiam Scriptura definiuit dicens: ‘Initium omnis 
peccati superbia’)” (De Gen. ad litt., XI, 15, 19,Cor. 
Christ., CDR, col. 0266, linha 1).  

130 Quando his uerbis crederet mulier a bona atque utili re 
diuinitus se fuisse prohibitos, nisi iam inesset menti 
amor ille propriae potestatis et quaedam de se superba 
praesumptio, quae per illam temptationem fuerat 
conuincenda et humilianda? (Cor. Christ., CDR, col. 
0266, linha 14).  



 
141

Quando o casal ouviu da serpente que a conseqüência da 

transgressão não seria a morte e sim o conhecimento do bem e 

do mal, já estava no interior de cada um a soberba enquanto 

desejo de conhecer como Deus conhecia131 e, deste modo, 

imitá-lo com o fim de se tornar como Deus. Entretanto, esse 

tornar-se como Deus não significa agir de modo perfeito para 

ser tão perfeito quanto o criador, orientando-se por uma 

espécie de modelo segundo o qual o homem poderia ser melhor 

do que se apresentava até aquele momento. Não há condição 

melhor para o homem do que a edênica, na qual este tinha 

acesso a tudo o que era necessário para a manutenção da 

vida. Por isso, a ação de se esforçar por se tornar 

semelhante ao criador, contra os próprios preceitos deste, 

consiste antes numa imitação pervertida de Deus132, pela qual 

                                                           

 

131 “Certamente eles disseram ser sapientes na sua 
abundância, e quando Deus volta para eles a sua face, 
tornam-se estultos (Se quippe dixerunt esse sapientes 
in abundantia sua et illo auertente faciem stulti facti 
sunt)” (De Gen. ad. Litt., XI, 34, 46, Cor. Christ., 
CDR, col. 0266, linha 25).  

132 A soberba é interpretada por Agostinho como uma espécie 
de imitação pervertida de Deus e de sua perfeição. Se o 
Deus imitado é trino, conclui-se sem obstáculos que a 
imitação que o homem pode ambicionar refere-se não 
apenas ao conhecimento (do bem e do mal), e sim aos 
três elementos trinitários, conforme veremos 
posteriormente. Por ora, basta-nos reconhecer que a 
imitação soberba, que resultou na queda do homem, é o 
desejo de ser como Deus, imitando-o como um todo e não 
apenas no ato de conhecer: “Ora, se ela [a alma 
humana], do mesmo modo, se compraz facilmente em si 
mesma como por uma perversa imitação de Deus, até 
pretender gozar no seu próprio poder, então se faz 
tanto menor quanto mais deseja ser maior. Esse é [o 
sentido das palavras]: o início de todo pecado é a 
soberba [...] (Si autem tamquam obuius sibi placet sibi 
ad peruerse imitandum deum ut potestate sua frui uelit, 
tanto fit minor quanto se cupit esse maiorem. Et hoc 
est, Initium omnis peccati superbia [...] [Ecl 10, 
15])”, (LA, III, 76, Cor. Christ., XXIX, P. 320). 
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o homem procura ser semelhante a ele com a única finalidade 

de satisfazer um desejo repleto de orgulho. 

Se os primeiros pais violaram o preceito movidos pela 

soberba, não menos orgulhosa foi sua atitude diante da 

condenação divina. Nenhum deles assume a culpa diante do 

juízo divino. O homem atribui a culpa à mulher que, após 

comer o fruto e continuar a viver, persuadiu-o a comer. 

Esta, por sua vez, tenta justificar-se lançando a culpa 

sobre a serpente que a seduziu. Ninguém confessa seu pecado, 

mas aponta sempre em outro a autoria do delito. (De Gen. ad 

litt., XI, 35, 47-48).  

Sendo assim, alimentam a mesma atitude soberba pela 

qual cada um cometeu o pecado. Cada um procura justificar-se 

diante de Deus sem a devida contrição de um réu que se 

coloca diante de um juiz, coberto de humildade e submissão. 

Ao invés de se curvar diante do juiz e pedir perdão pelo 

delito, cada um tenta, a seu modo, culpar algo que se 

encontra na ordem instituída pela providência divina, 

visando, dentro do possível, atribuir, em última instância, 

ao próprio Deus uma provável causa do ato infrator. O 

marido, ao culpar a esposa, refere-se a ela como a mulher 

que Deus lhe deu, deixando implícito que, se não a recebesse 

de Deus, não teria cometido o delito. Do mesmo modo procede 

a mulher. Ao culpar a serpente, está estendendo a culpa a 

uma ordem estabelecida por Deus, o qual teria criado seres 

capazes de perverter essa mesma ordem através da sua 

astúcia.  

Nas Confissões, essa terceira fratura na imagem de Deus 

(o ato soberbo) está classificada como a terceira tentação 

ou concupiscência da criatura, denominada tentação de querer 

ser amado e temido (Confiss., X, 36, 58). Se, no De 

Trinitate e o De Genesi, encontramos o movimento do termo 

                                                                                                                                                                                  

  



 
143

soberba no contexto do primeiro pecado enquanto ação movida 

pelo orgulho do primeiro casal que pretendia conhecer tal 

como conhecia o criador, as Confissões tomam o termo no 

sentido mais genérico, compreendendo toda a estrutura da 

alma humana no que diz respeito às tentações que advêm ao 

homem já na sua condição pós-lapsar.  

Por isso, a soberba da criatura, enfocada, no livro X 

das Confissões, a partir do homem pecador, herdeiro do 

pecado original, consiste num desejo de ser amado e temido 

(amari timeri uelle) por todos quantos for possível: “[...] 

e por isso, tu resistes aos soberbos, e dás a graça aos 

humildes, trovejas contra as ambições mundanas, e os 

fundamentos da montanha se abalam” (Confiss., X, .36, 59)133. 

Interpretando como um todo esse trecho do capítulo 36, 

podemos, sem receios, denominar superbia esse desejo por 

amari e timeri. 

Conforme vimos acima, a concupiscentia carnis tem seu 

ponto de partida nas necessidades básicas da manutenção do 

corpo, e a concupiscentia oculorum, no ato de olhar, isto é, 

a própria atenção da alma às coisas externas, ato este que é 

necessário para o conhecimento certo (scientia) das coisas, 

mas que pode resultar na curiositas, quando se pretende a 

ciência pela ciência. Essa terceira espécie de tentação, a 

ambição do século (ambitio saeculi), por sua vez, tem seu 

ponto de partida numa necessidade para a manutenção da 

sociedade dos homens (humana societas): “como é necessário 

para certos deveres da sociedade humana que nos façamos 

amados ou temidos pelos homens, o inimigo de nossa 

                                                           

 

133 [...] ideoque tu superbis resistis, humilibus autem das 
gratiam et intonas super ambitiones saeculi, et 
contremunt fundamenta montium” (Cor. Christ., CDR, col. 
0251, linha 17).  
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verdadeira felicidade semeia por toda parte os laços dos 

aplausos ‘bravo, bravo’” (Confiss., X, 37, 59)134. 

Agostinho não faz nenhum juízo de valor, aprovando ou 

rejeitando a necessidade de amari e timeri nos ofícios da 

sociedade humana. Ao que nos parece, o problema da 

degeneração da alma não se encontra exatamente aí, como não 

está na necessidade de saciedade dos apetites ínfimos do 

corpo com vistas à sua manutenção, ou na atenção da mente 

quando se dedica ao aprendizado. Antes, o problema se 

encontra no momento em que uma necessidade inicial dá lugar 

ao supérfluo que deveria ser evitado pelo homem, momento 

este em que o inimigo semeia as armadilhas do aplauso para 

que colhamos esses aplausos com orgulho, ou soberba 

(Confiss., X, 37, 59).  

Se, por um lado, o amari e o timeri são necessários 

para que cada um possa contar com a admiração e o respeito 

junto aos seus concidadãos – sobretudo quando o homem de fé 

atribui sempre os méritos desse amari e timeri à providência 

divina, por outro lado, essa mesma necessidade, levada ao 

extremo, pode resultar na soberba, na medida em que o homem 

que pretende ser admirado e respeitado possa depositar nisso 

toda a esperança de felicidade, de modo a buscar sempre ser 

mais amado e temido pelos demais, não por amor a Deus e sim 

por seu próprio amor orgulhoso, o amor de si mesmo. 

Neste caso, o motor que produz e mantém os officia 

societatis humanae é a soberba pela qual se busca reputação 

e respeito não em nome do criador, e sim da criatura, 

considerada, no lugar do criador, merecedora dos elogios, 

                                                           

 

134 Itaque nobis, quoniam propter quaedam humanae societatis 
officia necessarium est amari et timeri ab hominibus, 
instat aduersarius uerae beatitudinis nostrae ubique 
spargens in laqueis “euge, euge” (Cor. Christ., CDR, 
col. 0251, linha 20).  
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atitude esta que lembra, seguramente, o pecado dos primeiros 

pais, que pretenderam obter, no lugar de Deus, o 

conhecimento do bem e o mal. 

O soberbo é aquele que estabelece o amari e o timeri 

como finalidade com vistas à qual dirige suas ações. Por 

outro lado, o humilde age sem aguardar como recompensa o 

elogio dos demais homens e, embora o amor e o temor destes 

possam ser conseqüência da ação do humilde, não são a 

finalidade de seu agir. O amor que os demais homens podem 

cultivar pelo humilde deve-se tão somente ao fato de este 

ter a posse de um dom divino pelo qual age de maneira 

louvável, de tal modo que o elogio seja dirigido às 

qualidades concedidas a ele pela graça divina. Sendo assim, 

em última instância, o louvor é apenas aparentemente 

dirigido ao homem de atitude louvável, pois é Deus mesmo que 

se manifesta naquilo que no homem é digno de louvor, o que 

se mostra claramente na prece de Agostinho que se segue: 

“Estende as tuas asas para que nos refugiemos debaixo delas. 

Sê nossa glória. Que sejamos amados e temidos por causa da 

tua presença em nós [...]” (Confiss., X, 36, 59)135. A razão 

disso é simples como é a razão pela qual o inteligível é 

superior ao sensível: contar com a aprovação de Deus, eterno 

e imutável, é melhor que obter os louvores dos homens, que 

são criaturas e, como tais, mortais e mutáveis. Se alguém 

quer ser amado pelos homens e é reprovado por Deus, uma vez 

condenado por este, jamais poderá ser salvo por aqueles. 

Sendo assim, é melhor aquele que louva do que o que é 

louvado, pois o primeiro elogia o outro porque viu naquele 

um dom de Deus; o segundo, por sua vez, encheu-se de orgulho 

ao se ver alvo de louvor e lhe agradou mais receber este 

                                                           

 

135 Praetende alas tuas, et fugiamus sub eas. Gloria nostra 
tu esto; propter te amemur et timeamur in nobis (Cor. 
Christ., CDR, col. 0251, linha 30). 
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louvor do que mostrar aos demais que o dom de Deus nele era 

a verdadeira realidade digna de ser louvada (Confiss., X, 

36, 59).  

Por outro lado, um esquema como este, extremamente 

simples para quem quer compreender o quanto o humilde supera 

o soberbo, requer esclarecimento quando se trata de definir 

o limite em que o homem se enche de orgulho, passando a 

ostentar não o dom de Deus contido nele e sim o seu suposto 

dom que ele mesmo põe no lugar de Deus. Isso significa que a 

ambição do louvor apresenta um problema que não se verifica 

nas outras espécies de tentação: como saber exatamente se o 

homem que é elogiado pelos outros está agindo de acordo com 

a vontade divina: “não me é fácil ver até onde estou 

purificado desta peste, e tenho muito medo de minhas 

inclinações secretas, que teus olhos conhecem e os meus não 

vêem. Posso examinar-me com facilidade acerca de outras 

espécies de tentação, mas no que diz respeito a essa, quase 

nada” (Confiss., X, 37, 60)136.  

No tocante às duas primeiras espécies de tentação, é 

possível refrear a alma, quando esta depara com aquelas, 

privando-a dos prazeres da carne e da curiosidade do saber, 

a fim de que seja verificado se a ausência dos bens 

desejados a deixa indiferente ou entristecida e, com isso, 

comprovar o quanto esta alma se mostra superior quando 

afasta de si as paixões que a levam a procurar 

obstinadamente esses bens. Entretanto, quanto à terceira 

espécie, tal expediente não é possível. Se alguém se priva 

                                                                                                                                                                                  

  

136 Neque enim facile conligo, quam sim ab ista peste 
mundatior, et multum timeo occulta mea, quae norunt 
oculi tui, mei autem non. Est enim qualiscumque in 
aliis generibus temptationum mihi facultas explorandi 
me, in hoc paena nulla est (Cor. Christ., CDR, col. 
0251, linha 5).  
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dos louvores a fim de não se fiar orgulhosamente neles, 

necessita para tanto fazer o possível para afastar de si o 

louvor alheio. Por outro lado, não há outra maneira de 

espantar os louvores se não for agindo de modo a não merecê-

los. Para isso, seria preciso levar uma vida má, perversa e 

monstruosa, o que é contraditório com o propósito do homem 

que pretende cumprir os preceitos divinos (Confiss., X, 37, 

60).  

O que essa espécie de tentação tem aqui de peculiar é 

que os bens desejados podem ser acrescentados com a conduta 

exemplar do homem humilde. Se este se esforça por combater 

as tentações, terá uma vida modesta, com o controle dos 

desejos da carne e a curiosidade do século. Entretanto, esta 

mesma conduta humilde proporcionar-lhe-á os louvores 

merecidos, os quais serão tanto maiores quanto melhor for a 

conduta do homem elogiado e, se este se empenha por 

desdenhar tais louvores, em nome de semelhante humildade, 

atrairá uma porção ainda maior dos mesmos elogios que 

pretende afastar de si.  

Além do mais, a relação causal entre a conduta correta 

e os elogios (ao menos quando estes são oferecidos com 

mérito) não abarca todo o problema da terceira tentação. 

Além de receber louvores exatamente quando quer vê-los 

afastados, o homem humilde está exposto a uma outra 

armadilha da terceira tentação, além dos próprios elogios: 

comprazer-se com os elogios que recebe: “No entanto, não 

quereria que o louvor saído de boca estranha aumentasse o 

gozo de qualquer bem meu; mas confesso que aumenta, e a 

reprovação diminui” (Confiss., X, 37, 61)137. De fato, aquele 

                                                           

 

137 Verum tamen nollem, ut uel augeret mihi gaudium 
cuiuslibet boni mei suffragatio oris alieni. Sed auget, 
fateor, non solum, sed et uituperatio minuit (Cor. 
Christ., CDR, col. 0251, linha 29).  
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se propõe a viver humildemente, evitando sempre que possível 

as tentações da soberba, sabe que os louvores constituem as 

armadilhas que podem impedi-lo de se manter constante no seu 

intento. “Que devo confessar-te então, Senhor, acerca desse 

gênero de tentação? Que outra coisa [confessar] a não ser 

que me deleito com os louvores? Porém, mais do que com os 

louvores, [deleito-me] com a verdade” (Confiss., X, 37, 

62)138.  

A verdade se contrapõe aos louvores tornando-se a única 

conseqüência da boa conduta que não resulta necessariamente 

no ensoberbecimento da alma do homem: de um lado, temos os 

louvores, que nem sempre são conseqüência da boa ação, mas 

que, caso o sejam, podem encher de orgulho a mesma alma 

virtuosa digna de elogios; do outro, a verdade, conseqüência 

inevitável pela qual a má conduta é reprovada e a boa, 

louvada, apresenta-se como o freio para o ensoberbecimento. 

Desse modo, o homem humilde, se tivesse de escolher entre 

ser um louco afundado nos erros louvado por todos os homens, 

ou ser um homem fiel e seguro na verdade, reprovado por 

todos, com certeza escolheria a segunda opção (Confiss., X, 

37, 62). Neste caso, a verdade se apresenta como uma 

sentença julgando que o consentimento dos homens, que aprova 

o homem afundado nos erros, é falso e, conseqüentemente, o 

louvor é injusto. Mas nesse exemplo, não há problema em 

afastar o louvor, que pode ser tão facilmente descartado 

quanto as coisas cobiçadas segundo as duas outras tentações 

mencionadas acima.  

O problema reside no caso em que o louvor seja 

atribuído exatamente a uma ação digna de ser louvada. Neste 

                                                           

 

138 Quid igitur tibi in hoc genere temptationis, domine, 
confiteor? Quid, nisi delectari me laudibus? Sed 
amplius ipsa ueritate quam laudibus (Cor. Christ., CDR, 
col. 0251, linha 24).  
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caso, semelhante louvor não é posto em atrito com a verdade, 

mas é amparado por esta. Se este louvor recai sobre uma obra 

digna, como então explicar que o elogio que sai da boca dos 

homens aumente a alegria de um justo pela boa obra, enquanto 

a reprovação alheia a diminui, mesmo que a obra seja 

igualmente boa? Não seria a própria ação louvável suficiente 

para gerar toda a satisfação do homem justo e humilde, 

independentemente do louvor que a ela sucede? Em outras 

palavras, quando a verdade não condena a obra do homem, mas 

ela mesma conduz ao merecido louvor, por que motivo teria 

ela semeado o gérmen do ensoberbecimento do homem, até então 

humilde? 

Para que o homem humilde não se infle de orgulho diante 

do reconhecimento público, se não é possível que o louvor 

seja eliminado, Agostinho toma como expediente moldá-lo de 

acordo com as condições necessárias para que possa ser 

evitado o ensoberbecimento: “Eis que vejo em ti, ó verdade, 

que, com os louvores a mim dirigidos, não devo alegrar-me 

por mim, mas pela utilidade do próximo” (Confiss., X, 37, 

62)139. A verdade, utilizada como o vocativo com o qual 

Agostinho invoca a Deus, por algumas vezes, sem eliminar o 

louvor, canaliza-o para uma finalidade condizente com a 

humildade: o bem do próximo, finalidade esta que envereda 

pelo caminho exatamente oposto ao do homem soberbo ou 

orgulhoso. 

Ocupar-se do bem do próximo é o imperativo da verdade 

divina do qual o homem humilde jamais duvida. Dessa verdade 

advém a máxima da continência e da justiça140. Pela primeira, 

                                                           

 

139 Ecce in te, ueritas, uideo non me laudibus meis propter 
me, sed propter proximi utilitatem mouere opertere 
(Cor. Christ., CDR, col. 0251, linha 48).  

140 “Tu nos ordenaste não só a continência, pela qual 
refreamos o amor por algumas coisas, mas também a 
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ele repele as coisas que são nocivas à conduta correta e 

saudável; pela segunda, aproxima-se daquelas que lhe são 

adequadas. A continência, no contexto em questão, 

compreendemos como o ato de deter ou conter (contineo) o 

amor por alguma coisa que produz ou faz crescer o orgulho. A 

justiça, por sua vez, leva o homem a conduzir seu amor para 

aquilo que é adequado, ou justo, isto é, a serviço de Deus e 

do próximo (Confiss., X, 37, 61).  

Por outro lado, se o homem humilde tem no seu íntimo 

essas máximas, por que não canaliza o mérito dos louvores 

para o bem do próximo, de acordo com a humildade que 

pretende conservar? Em outras palavras, se ele se alegra 

pelo bem do próximo no louvor que a ele é dirigido, por que 

não o sensibiliza mais uma afronta contra o outro do que a 

censura injusta apontada para ele mesmo? (Confiss., X, 37, 

61). A razão disso, conclui Agostinho, está numa outra 

tentação, dentro dessa terceira espécie: a complacência de 

si mesmo, que leva o homem a agradar a si em detrimento de 

outrem (cf. Confiss., X, 39, 64). Mas ao agradar a si mesmo, 

excluindo o próximo do mesmo prazer, o homem desagrada a 

Deus mesmo, seja tomando como bom o que não é, seja se 

gloriando dos méritos divinos como se fossem seus próprios 

méritos, seja reconhecendo-os como divinos, mas evitando 

gozá-los em comum com os outros. 

Contrariando todas as convicções daquele que pretende 

ser humilde, o desejo de agradar a si mesmo encontra-se 

naquele homem, estimulando-o à sua satisfação. É por essa 

                                                                                                                                                                                  

 

justiça, pela qual o conduzimos, e não quiseste que 
amássemos somente a ti, mas também o nosso próximo 
(nobis imperasti non tantum continentiam, id est, a 
quibus rebus amorem cohibeamus, uerum etiam iustitiam, 
id est quo eum conferamus, nec te tantum uoluisti a 
nobis uerum etiam proximum diligi)”, (Confiss., X, 37, 
61, Cor. Christ., CDR, col. 0251, linha 50).  
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tendência a agradar a si mesmo em detrimento dos outros que 

o homem humilde, mesmo tendo acesso às máximas divinas, cai 

nas armadilhas dos louvores. Essa “autocomplacência” é o 

amor a si mesmo, o qual, muitas vezes, se insubordina ao 

amor a Deus e ao próximo, provocando uma desordem na conduta 

daquele que se esforça por agir de acordo com a continência 

e a justiça. Notamos, assim, uma tensão entre as máximas 

divinas e uma tendência no homem, presente nele tanto quanto 

está presente o seu esforço por amar a Deus e ao próximo. A 

terceira espécie de tentação, a mais complexa, mostra-se 

também a mais implacável. A soberba, pela qual o primeiro 

casal decidiu ser como Deus, é aquele mesmo orgulho que 

invade a alma daquele que pretende ser humilde, contaminando 

suas ações, ora transmudada em autocomplacência, ora em 

forma de desejo de louvores, ora como desejo de ser humilde 

e, simultaneamente, louvado por ser humilde.  

Em suma, a relação desarmônica entre a sabedoria e a 

ciência, relação na qual esta não se mantém vinculada 

àquela, é estabelecida por meio de uma tríplice ruptura 

entre o homem e Deus a partir do pecado dos primeiros pais. 

Criado como imagem e semelhança de Deus, o homem pretendeu 

identificar-se com o criador, porém de um modo que o tornou 

ainda mais dessemelhante.  

Sendo racional, a exemplo do criador, a criatura divina 

procurou conhecer como Deus conhecia; contudo, ao invés de 

imitá-lo enquanto alma racional, através do conhecimento não 

só das coisas humanas mas também das eternas (sabedoria), 

esforçou-se por conhecer por meio dessa ciência que infla e 

não edifica (Trin., XII, 11, 16), com a finalidade não de se 

orientar pelo modelo divino, e sim de conhecer pelo próprio 

conhecer, numa atitude exclusivamente curiosa, desvinculada 

de qualquer adesão aos preceitos divinos. Semelhante 

atitude, baseada no anseio curioso de conhecimento, 
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constitui uma ciência pervertida (peruersa scientia), isto 

é, um conhecimento que pretendeu ser como o de Deus e que, 

malgrado isso, resultou em curiosidade.  

Essa ciência pervertida não seria desenvolvida se não 

houvesse da parte do homem um desejo soberbo. Conforme vimos 

anteriormente, o desejo humano de imitação não se restringe 

ao ato de conhecer como Deus, mas é mais amplo, abrangendo o 

homem todo, nos três aspectos de sua alma: ser, conhecer e 

amar (LA, III, 76). Nesse sentido, a ação pela qual o homem, 

ao imitar Deus, decai numa condição inferior ao que antes se 

encontrava, consiste numa imitação pervertida de Deus, nos 

seus três aspectos, de tal modo que a alma humana, imagem da 

trindade divina, torna-se ainda mais dessemelhante ao seu 

modelo, através de três fraturas na imagem de Deus presente 

nela.  

Na primeira fratura, o homem busca imitar Deus pelo 

repouso141, a partir da saciedade para os apetites do corpo. 

Esse desejo de repouso resulta na concupiscentia carnis, 

pela qual o homem, ao buscar a sua saciedade e o seu 

descanso na satisfação das necessidades do seu corpo, vai 

além disso para tentar satisfazer cada vez mais os desejos 

carnais não necessariamente relacionados com a manutenção do 

corpo, num movimento quem não tem fim.  

Na segunda, o homem procura imitar a sabedoria divina, 

através do conhecimento certo de que é capaz (ciência). 

Entretanto, esse desejo de imitação, resulta da soberba e, 

por esse motivo, encontra-se desvinculado da sabedoria 

mesma. Desvinculado de seu modelo, a ciência do homem 

resulta numa mera curiosidade: a concupiscentia oculorum. 

Na terceira, o homem imita a Deus a partir do desejo de 

ser algo mais do que é, exercitando sua capacidade de se 

                                                           

 

141 HEIDEGGER, op. cit., p. 95.  
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superar. Semelhante desejo tem sua origem, do ponto de vista 

da narrativa da criação, no ato de procurar conhecer como 

Deus, isto é, no próprio desejo de assumir a posição na qual 

se encontra Deus. Essa busca de perfeição, desvinculada da 

continência e da justiça, resulta no comportamento soberbo 

perante Deus e as criaturas, em geral.  

Desse modo, ao se negar a se modelar pela sabedoria, o 

homem tem no seu interior uma imagem de Deus diminuída e 

deteriorada, distante da trindade divina, e dirige sua 

ciência para um uso orgulhoso, totalmente alheio àquilo para 

que ela é destinada. É apenas numa relação harmônica com a 

sabedoria que a ciência poderá constituir um conhecimento 

das coisas temporais iluminado pela ordem eterna. Longe da 

sabedoria, a ciência não poderá orientar o homem na vida 

temporal para que possa contemplar a verdade na vida eterna. 

Para a alma do homem pecador, imagem de Deus fraturada, é 

necessário que se restabeleça, atando (ou reatando) o 

vínculo que subordina seu conhecimento à sabedoria divina e, 

conseqüentemente, aperfeiçoando a imagem de Deus contida 

nela. Essa relação harmônica entre ciência e sabedoria, 

veremos na parte seguinte. 
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3. A ciência devidamente subordinada à sabedoria

   
Se, por um lado, a ciência pode se manter alheia à 

sabedoria divina e, por isso, completamente inútil para a 

conquista da sabedoria humana, por outro, ela pode ser bem 

orientada em direção à essa sabedoria, subordinando-se a ela 

e se convertendo num conhecimento certo das coisas 

temporais, por uma razão humana também temporal, com vistas 

ao conhecimento posterior, acerca das coisas eternas, que 

consiste na sabedoria. Abordamos anteriormente a distinção 

entre ação e contemplação, apontando a excelência desta 

sobre aquela. Doravante, voltaremos brevemente a esse tema, 

porém enfatizando o papel relevante da ciência (na ação) 

para a aquisição da sabedoria (na contemplação).   

3.1. A sabedoria: culto e contemplação  

O conhecimento intelectual das coisas eternas, isto é, 

a contemplação das coisas do alto, supõe também o culto 

devido a Deus, chamado de piedade:    

Mas tendo escrutado a imensa riqueza 
das santas Escrituras, encontro escrito no 
livro de Jó, estas palavras do santo homem: 
‘Eis que a piedade é a sabedoria; e abster-
se do mal é ciência’ [Jó, 28, 28]. Por essa 
distinção, deve-se entender que a sabedoria 
pertence à contemplação e a ciência, à ação 
(Trin., XII, 14, 22)142. 

                                                           

 

142 Verum scripturarum sanctarum multiplicem copiam 
scrutatus, inuenio scriptum esse in libro Iob, eodem 
sancto uiro loquente: Ecce pietas est sapientia; 
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O que entendemos por sabedoria pode também ser tomado 

por ciência, dependendo do contexto em que situamos o termo. 

Quando nos referimos ao conhecimento na beatitude, ao qual o 

apóstolo Paulo se refere quando diz “conhecerei como sou 

conhecido” (1 Cor 13, 12, cf. Trin., XII, 14, 22), apontamos 

para a ciência da contemplação de Deus (scientia 

contemplationis dei), que não é esta ciência do homem 

pecador, inserida na temporalidade, e sim a recompensa dos 

santos na beatitude. Entretanto, no uso corrente nos livros 

XII, XIII e XIV, bem como na obra toda do De Trinitate, de 

um modo geral, o termo scientia, enquanto atividade do 

homem, significa o conhecimento racional das coisas 

temporais a partir de uma razão que também é temporal (cf. 

Trin. XII, 15, 25). 

Neste trecho do De Trinitate, Agostinho retoma a 

definição de sapientia que consta no livro de Jó: culto a 

Deus. Semelhante definição não parece contradizer àquelas 

empregadas pelo próprio Agostinho – “conhecimento 

intelectual das coisas eternas”143 e “ciência das coisas 

humanas e divinas”144. O próprio autor ocupa-se de 

esclarecer, no texto supracitado, a correspondência entre, 

de um lado, a piedade e a contemplação, e do outro, o 

abster-se do mal e a ação. Piedade designa o culto a Deus, o 

que se verifica no vocábulo grego “theosébeia”, termo 

                                                                                                                                                                                  

 

abstinere autem a malis scientia est. In hac 
differentia intellegendum est ad contemplationem 
sapientiam, ad actionem scientiam pertinere (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 17).  

143 Aeternarum rerum cognitio intellectualis (Trin., XII, 15, 
25, Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 41).  

144 Rerum humanarum diuinarumque scientia (Trin., XIV, 1, 3, 
Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 48).  
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composto de um prefixo “theo” (Deus), que se traduz em latim 

por culto a Deus, ou pietas. Ora, se a sabedoria é o 

conhecimento das coisas eternas, e Deus é o que há de mais 

sublime nessas coisas (pois é aquele cuja natureza é 

imutável), conclui-se que a sabedoria do homem identifica-se 

com a piedade, ou o culto a Deus (Trin. XII, 14, 22).  

E o que é o culto a Deus, senão o amor 
a ele, pelo qual agora desejamos vê-lo e 
cremos e esperamos que haveremos de vê-lo; e 
na medida em que progredimos, vemos agora em 
espelho e em enigma, mas depois [vê-lo-emos] 
em sua manifestação? Pois é isso o que quer 
dizer o apóstolo Paulo por [vê-lo-emos] face 
a face [1Cor 13, 12] [...] (Trin. XII, 14, 
22)145.   

O que podemos impropriamente denominar sabedoria, na 

vida presente, ainda que implique um ato contemplativo, não 

supõe uma visão direta de Deus. Trata-se, antes de uma 

atenção a Deus. Vejamos como se dá, no texto de Agostinho, a 

síntese da idéia de sabedoria enquanto culto a Deus e 

contemplação. No trecho supracitado, ao definir a sabedoria 

como o culto a Deus, Agostinho descreve esse culto como o 

amor do homem para com ele, pelo qual se deseja ver aquilo 

que é amado e, não obstante, projeta-se essa visão no futuro 

(desideramus eum uidere credimusque et speramus nos esse 

uisuros). Toda essa síntese é desenvolvida sobre essas duas 

referências: a vida presente, temporal, na qual é impossível 

a visão daquilo que se ama, e a futura, eterna, na qual o 

homem será feliz e verá Deus, finalmente. Portanto, a 

                                                           

 

145 Et quis cultus eius, nisi amor eius, quo nunc desideramus 
eum uidere credimusque et speramus nos esse uisuros; et 
quantum proficimus uidemus nunc per speculum in 
aenigmate, tunc autem “in manifestatione”? Hoc est enim 
quod ait apostolus Paulus: facie ad faciem [...] (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 25). 
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sabedoria definida por Jô é o culto que supõe 

necessariamente o amor a Deus, que mesmo sendo imperfeito 

nesta vida mortal, será perfeito na beatitude. O culto a 

Deus, da mesma maneira, se não é integral nesta vida, será 

na vida eterna. Vimos anteriormente que o studium sapientiae 

dos platônicos naufragou exatamente na contradição entre uma 

filosofia interiorizante e o culto às divindades viciadas e 

passionais. Eis porque a definição de sabedoria como culto a 

Deus não deixa de ser pertinente: de um lado, temos a 

ciência na vida ativa, pela qual, na melhor das hipóteses, 

nos esforçamos para evitar o mal, e de outro lado, a 

sabedoria, na vida contemplativa pela qual cultuamos (e 

amamos) a Deus e o vemos face a face, o que é impossível a 

um platônico orgulhoso. De fato, a última citação parece nos 

lançar na seguinte contradição: a sabedoria é o culto na 

vida presente, imperfeita, e ao mesmo tempo o culto na vida 

eterna contemplativa. Entretanto, como o vocabulário de 

Agostinho, além de ser oscilante, está condicionado a 

trechos das Escrituras, entendemos que, se sabedoria 

identifica-se com culto, e este com amor, seria mais 

razoável interpreta-la aqui como um culto perfeito, 

acompanhado de um amor a Deus livre do orgulho humano, o que 

está projetado para a vida vindoura. A contradição se 

dissipa se nos atemos à oscilação do vocabulário, como 

ocorre com o próprio termo “sábio”, atribuído ao homem 

recuperado e também ao pecador. O culto a Deus, neste caso, 

é o amor pelo qual nesta vida desejamos vê-lo e vê-lo-emos 

no futuro. Portanto, é o culto que, sendo imperfeito nesta 

vida, será perfeito na vida eterna. No primeiro caso, o 

culto tem um sentido impróprio, como é o sentido de 

sabedoria, quando designamos a sabedoria dos cristãos em 

contraposição à dos platônicos, no livro XIX do De ciuitate 
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dei: designa uma sabedoria em sentido menos rigoroso, pois é 

atribuída a homens de fé ainda na condição temporal. 

Das criaturas que habitam a terra, o homem é a mais 

próxima de Deus, feita à sua imagem. Ser feito à imagem de 

Deus significa receber dele a alma racional. Por isso, 

somente o homem, dentre as criaturas presentes na terra, 

pode pensar na presença do criador, uma vez que é dotado de 

razão. Disso decorre que, no processo de busca da sabedoria, 

a razão humana não deve ser posta em oposição ao 

conhecimento de Deus, mas contribuir de modo especial para 

tal conhecimento. Por outro lado, a posse da alma racional 

não confere ao homem a possibilidade da contemplação de 

Deus, que pertence à esfera das coisas eternas (aeterna), 

que fogem do alcance da razão humana . Com efeito, a 

oposição entre o temporal e o eterno perpassa toda a obra de 

Agostinho. O visível (temporal) é aquilo que está presente 

no universo das criaturas, e o invisível (eterno) é tudo o 

que se refere a Deus. Ser aspirante da sabedoria é voltar a 

atenção para o invisível eterno, mesmo no momento em que só 

se pode ver o temporal, na esperança e na crença de que 

aquilo que por ora é invisível tornar-se-á visível.   

[...] e também João: Caríssimos, desde 
já somos filhos de Deus, e ainda não se 
manifestou o que seremos; sabemos que, 
quando se manifestar, seremos semelhantes a 
ele, porque o veremos tal como ele é [1 Jo, 
3, 2]. Nestas passagens e em outras 
semelhantes, parece-me que se trata da 
sabedoria (Trin., XII, 14, 22)146. 

                                                           

 

146 [...] hoc etiam quod Iohannes: Dilectissimi, nunc filii 
dei summus, et nondum apparuit quid erimus. Scimus quia 
cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam uidebimus 
eum sicuti est. De his atque huiusmodi sermo ipse mihi 
uidetur esse sermo sapientiae (Cor. Christ., CDR, col. 
0321, linha 16).  
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No livro XIV do De Trinitate, Agostinho menciona a 

possibilidade de uma certa visão de Deus, imperfeita agora, 

mas que pode ser plena num momento futuro, citando a célebre 

passagem das cartas do apóstolo Paulo: “’Vemos (uidemus) 

agora, diz, por espelho em enigma, mas depois, face a face 

[1 Cor 13, 12] (Trin., XV, 8, 14)147. A palavra espelho 

(speculum) nos remete ao sentido de imagem (imago), a saber, 

aquilo que reflete o próprio Deus criador: “Se investigamos 

qual é e que coisa é esse espelho, certamente nos ocorre que 

em espelho não se vê a não ser uma imagem. Isto, portanto, 

somos forçados a fazer, a fim de que, pela imagem que somos, 

vejamos, de algum modo, por quem somos feitos, como por 

espelho (Trin., XV, 8, 14)148. Numa outra ocorrência nas 

epístolas paulinas, o termo “speculum” é empregado com o 

mesmo sentido: “Isso significa também aquilo que diz o mesmo 

apóstolo: ‘Nós que, com a face desvelada, olhamos como num 

espelho a glória do Senhor, nessa mesma imagem, somos 

transformados de glória em glória, assim como pelo Espírito 

do Senhor’[2 Cor 3, 18]” (Trin., XV, 8, 14)149. Ora, por um 

espelho, embora seja refletida alguma coisa, a imagem vista 

não é perfeita como o real. Por isso, o termo empregado tem 

um significado negativo, pois denota a imperfeição da imagem 

                                                           

 

147 Videmus nunc, inquit, per speculum in aenigmate, tunc 
autem facie ad faciem (Cor. Christ., Lª, p. 479).  

148 Quale sit et quod sit hoc speculum si quaeramus, profecto 
illud occurrit, quod in speculuo nisi imago non 
cernitur. Hoc ergo facere conati sumus, ut per hanc 
imaginem quod nos sumus, uideremus utcumque a quo facti 
sumus, tamquam per speculum (Cor. Christ., Lª, p. 479).  

149 Hoc significat etiam illud quod ait idem Apostulus: Nos 
outem revelata facie gloriam Domini speculantes in 
eamdem imaginem tranformamur de gloria in gloriam, 
tamquam a Domini Spiritu (Cor. Christ., Lª, p. 479).  
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em relação à coisa. De fato, na alegoria do espelho, pode-se 

encontrar um significado, por assim dizer, positivo, na 

medida em que o termo “espelho” aponta o homem como imagem 

de Deus, em detrimento dos demais seres que há na terra, os 

quais não são nada mais que vestígios do criador (Trin., XV, 

8, 14). Porém, nas passagens em que Agostinho se refere à 

visão por espelho, o sentido empregado é o negativo. 

Através das citações das palavras do apóstolo Paulo, 

Agostinho enfatiza o caráter, por assim dizer, cognitivo da 

relação entre o aspirante da sabedoria e Deus, através da 

qual aquele projeta no futuro a concretização daquilo em que 

crê no presente. Sabemos que, com o pecado, a relação entre 

a criatura e o criador foi debilitada, de modo que a alma 

humana se tornou menos semelhante a Deus, degenerada nos 

seus três aspectos. Os trechos supracitados, que citam as 

palavras do apóstolo Paulo, retomam as fraturas da imagem de 

Deus no homem, porém inseridas no plano da recuperação da 

alma humana, que pretende, ao contrário da alma soberba, 

contagiada pela curiositas, conhecer as coisas eternas, 

muito embora sua condição temporal não possibilite esse 

feito no momento presente.  

No trecho em que Agostinho cita a primeira carta do 

evangelista João, repete-se o discurso nos tempos passado e 

futuro, tendo como sustentáculo a distinção entre o temporal 

e o eterno, entre a vida miserável e a beatitude. Porém o 

que temos de acréscimo aqui é a referência à reparação da 

primeira das fraturas, a saber, a debilitação da própria 

alma, imagem de Deus. A expressão “filhos de Deus (filii 

dei)” designa os homens enquanto feitos à imagem do criador, 

isto é, dotados de alma racional. A filiação é uma 

característica humana presente mesmo na vida temporal na 

qual, embora sendo pecador, o homem não deixa de ser 

racional, como é o seu criador (pai).  
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Por outro lado, ser feito à imagem não significa ser 

idêntico a Deus. Vimos que o conceito agostiniano de imagem 

tem o sentido negativo, a que nos referimos acima, e o 

sentido, por assim dizer, positivo, que denota que o homem é 

a única dentre as criaturas terrenas que foi feita à imagem 

do criador. À luz do sentido positivo, sabemos que o homem, 

malgrado o primeiro pecado e a sua condição pecadora, não 

deixa jamais de ter uma alma racional, feita à imagem de 

Deus.  

É preciso distinguir a condição pecadora da natureza 

dos homens enquanto criaturas divinas. Semelhante natureza, 

a condição original do homem, uma vez que é obra de Deus, é 

boa, mas a atual condição do homem, marcada pelo pecado, 

carece do socorro divino. Numa outra obra, o De Natura et 

gratia, que não convém analisar como um todo, visto que 

versa sobre um tema que ultrapassa o objeto do Capítulo II, 

Agostinho aborda com detalhes a distinção entre a natureza 

humana e a atual condição dos homens, argumentando a favor 

na necessidade da graça divina para que o homem fosse 

recuperado do pecado: “certamente, a natureza do homem foi 

criada, na origem, sem culpa e sem nenhum vício; mas a 

natureza atual do homem, pela qual cada um nasce de Adão, 

tem, agora, carência de um médico, pois não é sã” (Nat. 

Grat., III, 3)150. 

Criada sem pecado e sem vício, a natureza humana é boa 

na sua origem. Sua condição viciada deve-se tão somente ao 

homem cujo primeiro pecado gerou uma série de pecados que 

tornaram viciada sua natureza, de tal maneira que a graça, a 

                                                           

 

150 Natura quippe hominis primitus inculpata et sine nullo 
uitio creata est; natura vero ista hominis , qua 
unusquisque ex adam nascitur, iam medico indiget, quia 
sana non est (Cor. Christ., CDR, col. 0334, p. 235, 
linha 8), cf. CD, XII, 3).  
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exemplo de um médico, intervém nela a fim de saná-la: “[...] 

ora, aquele mesmo que é o criador dela, é o seu 

salvador.[...] Honremos, portanto, a natureza do homem com 

digno louvor, e enderecemos estes louvores à glória do 

criador; mas do fato de que nos criou, somos assim gratos 

desde que não sejamos ingratos do fato de que ele nos cura” 

(Nat. Grat., XXXIV, 39)151. 

A citação da carta de João dentro do tema da sabedoria 

como culto a Deus aponta para a possibilidade de recuperação 

da natureza humana no interior da imagem de Deus degenerada, 

quando esse culto será completo e a sabedoria, agora 

imperfeita e temporal, tornar-se-á a verdadeira sabedoria 

eterna. Quando Agostinho cita João, está retomando a 

filiação divina, anunciada pelo evangelista, dentro do 

contexto da possibilidade de recuperação da natureza daquele 

que, sendo filho (imagem do pai), pecou contra o pai e quer 

se reabilitar. A condição de filho confere ao homem um posto 

especial enquanto imagem do pai, ainda na vida miserável 

própria da condição temporal. 

Se a idéia de filiação esclarece a condição temporal, é 

preciso ir além para marcar os limites entre a vida presente 

e a futura. Quanto a isso, Agostinho, também a partir da 

citação do evangelista, prossegue lançando a idéia de 

similitude (similes ei erimus, quoniam uidebimus eum sicuti 

est). É apenas na beatitude, a consecução da história da 

salvação, que o homem “sábio” será semelhante a Deus. Na 

vida temporal, a alma humana se encontra na dessemelhança na 

qual, a partir da atenção ao eterno, esforça-se por se 

                                                           

 

151 Ipse est autem creator eius qui saluator eius. [...] 
Naturam itaque hominis dognis laudabus honoremus eas 
que laudes ad creatoris gloriam referamus; sed quia nos 
creauit, ita simus grati, ut non simus, quia sanat, 
ingrati (Cor. Christ., CDR, col. 0334, p. 261, linha 
23-262, linha 2). 
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recuperar das fraturas que romperam a semelhança original. A 

condição do aspirante da sabedoria, neste caso, reside na 

atenção ao eterno acompanhada da esperança de que, no 

futuro, essa alma humana, decaída em condição, será elevada 

a ponto de ver Deus tal como ele é.  

De fato, a referência ao evangelista aponta para a 

possibilidade de reparação das primeiras fraturas da alma, 

uma vez que indica a possibilidade de recuperação da 

natureza da alma humana e o aperfeiçoamento da visão. O 

direcionamento do amor para Deus, pelo qual se corrige a 

terceira fratura, a saber, a degeneração do amor, ou vontade 

humana, em soberba, é indicado pelo próprio Agostinho no 

início do texto supracitado: o culto a Deus, ou sabedoria, é 

o amor para com ele, pelo qual agora se deseja vê-lo e se 

espera que o verá.  

Na condição pecadora, sem se voltar para a lei eterna, 

o homem se mantém na soberba, que, conforme vimos 

anteriormente, identifica-se com o amor de si mesmo que 

exclui a dileção por Deus e pelo próximo. Ao contrário, ao 

se inserir no plano da sabedoria, o homem dirige seu culto a 

Deus, esforçando-se por rechaçar o desejo que se identifica 

com a soberba. Numa outra obra, o De ciuitate dei, aborda o 

conceito de amor a partir da vida social (socialis uita) dos 

homens, divididos entre os eleitos e os condenados. Se, no 

livro XII do De Trinitate, Agostinho abordou, no homem em 

geral, a corrupção e a regeneração, no De ciuitate dei, por 

sua vez, temos essas duas tendências da história humana 

desenvolvidas respectivamente no conjunto dos eleitos (a 

cidade de Deus) e o conjunto dos condenados (a cidade do 

diabo). O que nos interessa em alguns trechos do De ciuitate 

dei é a referência a duas ordens de amor, próprias das duas 

cidades, as quais podemos atribuir respectivamente ao homem 
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decaído, através da ruptura da imagem de Deus na sua alma, e 

ao homem de fé, que se dirige ao alto, no processo de 

regeneração dessa imagem, subordinando seu conhecimento à 

sabedoria, o culto a Deus, num processo que irá culminar na 

beatitude da vida eterna.  

“Dividimos [a humanidade] em dois 
gêneros: um, o dos que vivem segundo o 
homem; o outro, o daqueles que vivem segundo 
Deus, os quais também chamamos, misticamente 
(mystice), de duas cidades, isto é, duas 
sociedades de homens” (CD, XV, 1, 1)152.  

Pelas expressões “viver segundo Deus” e “viver segundo 

o homem” Agostinho pretende indicar a presença de dois 

amores no conjunto dos homens: o amor que os une em torno 

das coisas temporais e o amor dirigido para Deus, que une os 

homens dignos da cidade celeste.  

Quando Agostinho se refere ao culto a Deus como amor 

para com ele, está vinculando o conceito de amor à idéia de 

finalidade. Numa determinada passagem de sua obra, Agostinho 

define o amor como o peso sobre a vontade: “O meu amor é o 

meu peso. É por ele que sou levado, para onde quer que eu 

seja levado” (Confiss., XIII, 9, 10)153. O processo aqui é 

semelhante ao princípio da Física, admitido pela ciência da 

época, segundo o qual cada corpo, devido ao peso, tende para 

o seu lugar próprio, como o fogo tende para cima e a água, 

para baixo. Desse modo, o amor destinado àquilo que se deve 

                                                           

 

152 [...] in duo genera distribuimus, unum eorum, qui 
secundum hominem, alterum eorum qui, secundum Deum 
uiuunt; quas etiam mystice appellamus ciuitates duas, 
hoc est duas societates hominum (Cor. Christ., XLVIII, 
p. 453).  

153 Pondus meum amor meus; eo feror, quocumque feror (Cor. 
Christ., XXVII, p. 246).  
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amar (caridade) é uma espécie de peso que desloca a 

vontade154 do homem para “o alto”, isto é, a lei divina 

segundo a qual o homem será salvo e feliz (beatus). Não é 

uma boa vontade desvinculada da caridade que conduzirá o 

aspirante à beatitude e sim o amor que pesa em direção a 

Deus, que impulsionará a sua vontade para a caridade155.  

Se o amor age sobre a vontade como um peso que a 

desloca para um lugar determinado, a caridade é o peso que 

empurra o homem para o descanso ou, em outras palavras, é o 

amor156 pelo qual se ama o que se deve amar. Na emergência da 

soberba, o amor reveste-se do aspecto mundano e se traduz 

por cupidez (cupiditas). Na aquisição da sabedoria, dirige-

                                                           

 

154 Acerca da relação entre amor e vontade em Agostinho, cf. 
Gilson, Introduction a l’étude de Saint Augustin, 
Paris, J. Vrin, 1987, p. 174.  

155 “De que modo direi [...] da elevação da caridade 
[caritas] pelo teu espírito que paira sobre as águas? A 
quem direi? De que modo direi? Nem sequer há lugar onde 
submergimos e emergimos. [...] Os nossos afetos, os 
nossos amores, são a imundície do nosso espírito 
escorrendo para baixo, pelo amor das preocupações. A 
tua santidade nos eleva acima do amor pela segurança, 
para que tenhamos o coração para o alto, junto a ti, 
onde o teu espírito paira sobre as águas, e, para que 
cheguemos ao repouso supremo [...] (Quomodo dicam [...] 
de subleuatione caritatis per spiritum tuum, qui 
superferebatur super aquas? Cui dicam? Quomodo dicam? 
Neque enim loca sunt, quibus mergimur et emergimus. 
[...] Affectus sunt, amores sunt, immunditia spiritus 
nostri defluens inferius amore curarum et sanctitas tui 
attollens nos superius amore securitatis, ut sursum cor 
habeamus ad te, ubi spiritus tuus superfertur super 
aquas, et ueniamus ad supereminentem requiem [...])” 
(Confiss., XIII, 7, 8, Cor. Christ., XXVII, p. 245).  

156 Em Agostinho, o amor não se confunde com caridade. Amor é 
um desejo que pode ser dirigido tanto às coisas 
temporais, passíveis de serem perdidas (de acordo com 
as vicissitudes da fortuna), quanto a Deus que, devido 
ao seu caráter eterno e imutável, resiste a essas 
variações (Cf. DC, I, 5; BV, II, 11). 
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se ao transcendente e é denominado caridade (caritas)157. O 

primeiro, é o amor que se volta tão somente para o homem e 

as demais coisas temporais; o segundo, é aquele dirigido a 

Deus: “[...] a família (domus) dos homens que não vivem da 

fé segue a paz terrena a partir das coisas e comodidades 

desta vida temporal. Ora, a família dos homens que vivem da 

fé espera as coisas que são eternas, prometidas para o 

futuro. Usa das coisas terrenas e temporais enquanto 

peregrina [...]” (CD, XIX, 17)158. 

O homem estulto, dirigindo seu amor para os bens 

temporais, faz destes sua finalidade. O aspirante da 

sabedoria, por sua vez, dirige seu amor e o culto para Deus 

enquanto finalidade, usando das coisas temporais sem 

depositar nelas o seu gozo. Numa outra passagem, na Doutrina 

Cristã, Agostinho esclarece a dinâmica dos dois amores a 

partir da explicitação das noções de gozo e uso: gozar 

(frui) é desejar alguma coisa por amor a ela própria. Usar 

(uti), por sua vez, é servir-se de alguma coisa como meio 

para obter o que ama (DC, I, 4,4). O homem que aspira à 

sabedoria faz uso das coisas terrenas com vistas a um fim 

último, que Agostinho denomina beatitude (beatitudo), 

felicidade ou bem supremo, que é Deus, a melhor coisa que 

podemos conhecer (DC, I, 7,7). Este homem, amando e 

cultuando a Deus, deposita nele a esperança de atingir a 

                                                                                                                                                                                  

  

157 Cf. ARENDT, H., Le concept d’amour chez Augustin, 
tradução de Anne -Sophie Astrup, Éditions Deuxtemps 
Tierce, 1991, p. 18.  

158 [...] domus hominum, qui non uiuunt ex fide, pacem 
terrenam ex huius temporalis uitae rebus commodisque 
sectatur; Domus autem hominum ex fide uiuentium 
exspectat ea, quae in futurum aeterna promissa sunt, 
terrenisque rebus ac temporalibus tanquam peregrina 
utitur [...] (Cor. Christ.,XLVIII, pp. 683-4).  
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beatitudo, de tal modo que neste amor esteja depositado o 

seu gozo. Por outro lado, as coisas temporais cuja utilidade 

não impede o gozo das coisas eternas não são necessariamente 

excluídas pelo amante da sabedoria, tais como a manutenção 

da saúde, os bens materiais necessários para a alimentação e 

o bem estar do corpo, o contato com outros homens, 

familiares, amigos, dentre outras coisas.  

Seu amor para com essas coisas temporais está inscrito 

na ordem do uti, de forma que aquele não deposita em tais 

coisas o seu gozo, mas apenas utiliza delas para o seu bem 

estar. O aspirante da sabedoria elege o amor a Deus acima do 

amor de si mesmo (pois ele próprio é temporal), mas este 

último não é eliminado. O amor de si, ou desejo pelas coisas 

temporais, não implica necessariamente a recusa do amor a 

Deus. Ao contrário, se consideramos tais coisas na esfera do 

“usar” (uti), podemos fazer do amor de si um meio para o 

aprimoramento do amor mais nobre, uma vez que, ao amar a si 

mesmo, o homem procura a Deus, em cujo gozo será feliz159. 

A soberba, ou orgulho, é a cupidez do homem que se 

volta exclusivamente para as coisas temporais, com vistas à 

satisfação de seus interesses próprios. O amor de si 

subordinado ao amor a Deus, ao contrário, encontra sua 

satisfação no oposto do orgulho: a humildade daquele que 

combate tudo aquilo que, no amor de si mesmo, exclui a Deus 

                                                           

 

159 “Certamente, não se pode fazer que aquele que ama a Deus 
não ame a si mesmo [...]. Já que ama a si mesmo 
suficientemente quem age diligentemente para gozar do 
sumo e verdadeiro bem [...], quem pode duvidar que ama 
a si mesmo aquele que ama a Deus? (Non enim fieri 
potest, ut seipsum, qui Deum diligit, non diligat 
[...]. Siquidem ille se satis diligit, qui sedulo agit, 
ut summo et vero perfruatur bono [...], quis cunctari 
potest, quin sese amet, qui  amator est Dei?)” (De 
Mor., I, 26, 48, Cor. Christ., CDR, col. 0261, linha 
38, Cf. Solil., I, 11, 19).  
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e o próximo. O amor de si é conservado quando dirigido para 

Deus, uma vez que o homem desenvolve e enriquece sua 

perfeição, valendo-se de um bem imutável e eterno. Sua 

humildade consiste em esforçar-se por se adequar ao bem 

perfeito, modelando o amor de si segundo os desígnios 

estabelecidos por Deus, enquanto destinatário supremo de 

amor.  

Com o devido culto a Deus, o homem de fé mantém sua 

atenção para as coisas do alto, de modo que sua alma, 

degenerada pelo pecado, tenda a se recuperar da 

dessemelhança entre ela mesma e o criador do qual é imagem. 

Esse tríplice processo de restauração da imagem divina 

(recuperação da condição humana, do conhecimento ou visão de 

Deus, e o amor a Deus, em detrimento da soberba) tem sua 

consolidação no futuro, no plano da beatitude, mas tem seu 

início na vida presente (hac uita), temporal. É nessa 

condição temporal, na qual o homem de fé se encontra no 

processo de sua tríplice recuperação, que é relevante o 

papel da ciência enquanto conhecimento das coisas temporais, 

que deve ser subordinado a essa sabedoria.   

3.2. A ciência e a ação correta na vida temporal  

A ciência temperada pelo orgulho constitui um 

conhecimento inútil para a constituição de um saber que 

possa conduzir o homem à felicidade, ou à beatitude na 

contemplação, felicidade esta que é nada menos que a 

finalidade da filosofia. Por outro lado, a ciência que infla 

pode edificar, desde que bem empregada: “porque a ciência 

também tem seu modo bom, se o que nela infla ou costuma 

inflar for vencido pelo amor às coisas eternas, o qual não 
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infla, mas como sabemos edifica [1 Cor 8, 1]” (Trin., XII, 

14, 21)160. 

O ato de inflar, conforme foi assinalado mais acima, 

corresponde à soberba do homem que se põe a conhecer. O ato 

de soberba, por sua vez, implica a recusa da ordem eterna 

divina em favor da ordem temporal humana, do movimento de 

interioridade em favor da exterioridade das coisas 

temporais, enfim, a recusa do amor a Deus (e ao próximo), 

chamado de caridade, em favor do amor de si mesmo. Por isso, 

a recuperação do homem pecador implica que o amor pelo 

eterno seja maior que esse amor soberbo aqui mesmo, no plano 

da temporalidade, antes mesmo do gozo da eternidade, na 

beatitude.   

Certamente, sem a ciência, não pode 
sequer haver as próprias virtudes pelas 
quais se vive corretamente e se governa esta 
vida miserável, de modo a alcançar a eterna, 
aquela que é verdadeiramente feliz (Trin., 
XII, 14, 21)161.  

Se, por um lado, a ciência é indispensável durante essa 

condição humana em que se cultua a Deus na esperança de 

obter a beatitude final, ciência esta subordinada à 

sabedoria, por outro lado, ela está vinculada à vida 

temporal na qual o homem não tem acesso a essa beatitude e 

sim apenas à esperança de obtê-la noutra condição: “ por sua 

                                                           

 

160 Habet enim et scientia modum suum bonum, si quod in ea 
inflat uel inflare assolet, aeternum caritate uincatur, 
quae non inflat, sed, ut scimus, aedificat (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 1).  

161 Sine scientia quippe nec uirtutes ipsae, quibus recte 
uiuitur, possunt haberi, per quas haec uita misera sic 
gubernetur, ut ad illam quae uere beata est, 
parueniatur aeternam (Cor. Christ., CDR, col. 0329, 
linha 3).   
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vez, abster-se do mal, o que Jó considera ciência, pertence 

sem dúvida às coisas temporais” (Trin., XII, 14, 22)162. O 

tempo é o período de transição para a eternidade, durante o 

qual estamos sujeitos aos males dos quais é preciso se 

abster e que estarão completamente ausentes na beatitude. 

A ciência imersa no tempo e, não obstante, subordinada 

à sabedoria, encaminha o homem de fé para o desejo do bem, 

em meio aos males, ciência aqui definida como a “disciplina 

pela qual nossa ação é encaminhada para evitar o mal e 

desejar o bem” (disciplinam, qua in euitandis malis bonisque 

appetendis actio nostra uersatur). No seu caráter temporal, 

esta disciplina do homem lhe confere a administração das 

quatro virtudes em nome da mais correta ação nesta vida 

(Trin., XII, 14, 22). 

As virtudes citadas aqui por Agostinho são as aquelas 

classificadas pela tradição clássica (prudência, temperança, 

fortaleza e justiça), cujo expoente mencionado com muita 

freqüência pelo nosso Autor é Cícero. Em linhas gerais, os 

antigos definiram a virtude como a arte de viver bem e 

retamente (Cf. CD, IV, 21). Cícero, por sua vez, já havia 

assinalado a necessidade de harmonia entre as quatro 

virtudes, de modo que será considerado virtuoso o homem que 

conseguir ascender à sabedoria, a ponto de não lhe faltar 

nenhuma delas. Uma observação relevante quanto a isso é que, 

segundo Cícero, a virtude encontra-se revestida de um 

aspecto divino e deve ser buscada por si própria e não pelas 

recompensas que eventualmente pode proporcionar163. Por isso, 

                                                           

 

162 Abstinere autem a malis, quam Iob scientiam dixit esse, 
rerum procul dubio temporalium est (Cor. Christ., CDR, 
col. 0329, linha 34).  

163 Cf. JOHNSON, Penelope, Virtus: Transition From Classical 
Latin to the De Civitate Dei, in The City, of God, 
Donnely, D. (org.), N. York, Ed. Peter Lang, p. 234.  
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a ação virtuosa requer dos homens um exercício exaustivo 

para que não caiam nas armadilhas de seus interesses 

próprios.  

Quanto a Agostinho, a concepção de virtude também supõe 

um exercício com a finalidade de sustentar a ação virtuosa 

do homem em meio à concupiscentia, comum na vida temporal. 

Esse exercício é constituído pelo conhecimento das coisas 

temporais (ciência). O povo romano, segundo Agostinho, 

também teria, de certa forma, praticado esse exercício, já 

que alguns foram considerados virtuosos em razão da honra, o 

louvor e a glória com que zelavam pelo bem da pátria. Ao 

subordinar sua própria vida ao sucesso de Roma, certos 

heróis registrados pela História teriam recebido da 

posteridade o qualificativo de virtuosos, muito embora, a 

rigor, sob o rótulo de virtude, tenham manifestado o vício 

do desejo pelo louvor e a glória (CD, V, 13). Entretanto, 

cabe aos cristãos o exercício eficiente para proporcionar ao 

homem a conquista da beatitude. Se os pagãos por muito menos 

ofereceram à pátria suas vidas164, muito mais motivo têm os 

cristãos para serem virtuosos em nome da pátria eterna, na 

qual serão felizes.   

Eles mesmos eram de tal modo pobres que 
dos seus triunfos enriqueceram o erário 
público. Porventura todos os cristãos, que 
por propósito mais excelente, fizeram comuns 
suas riquezas, segundo o que está escrito 
nos Atos dos Apóstolos, distribuindo a cada 
um como era necessário, e ninguém chamava a 

                                                           

 

164 É sacrificando seus próprios desejos que muitos heróis 
pagãos realizaram atos dignos de louvor. Brutus chegou 
a matar seus filhos; Múcio, em punição por ter matado a 
quem não devia, estendeu a mão sobre o braseiro em 
chamas; Cúrcio atirou-se do cavalo em respeito aos 
oráculos dos deuses (CD, V, 18, 1-2).  
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nada de próprio, mas todas aquelas coisas 
eram em comum, não devem entender que era 
inútil por isso ventilar jactância, fazendo-
o para obter a sociedade dos anjos, quando 
aqueles quase fizeram outro tanto para 
conservar a glória dos romanos? (CD, V, 18, 
2.)165.  

A finalidade mais excelente do cristão virtuoso está no 

gozo de uma glória superior: a glória eterna reservada para 

os eleitos. Essa glória futura é infinitamente superior à 

glória humana – ou o louvor atribuído aos romanos – pelo 

fato de resultar no louvor a Deus, em detrimento dos bens 

passageiros. Se o cristão age de acordo com a virtude, não 

pretende enaltecer a si próprio e sim à providência divina 

segundo a qual age retamente. O que funciona aqui é a 

dinâmica do amor a Deus e ao próximo em oposição ao desejo 

soberbo de louvor, ao qual nos referimos anteriormente: 

“[...] ninguém sem a verdadeira piedade, isto é, o 

verdadeiro culto ao verdadeiro Deus, pode ter a verdadeira 

virtude, que não é verdadeira quando serve à glória humana” 

(CD, V, 19).)166. Contra a falsa virtude dos soberbos 

Agostinho recorre ao exemplo dos primeiros apóstolos, que 

                                                           

 

165 [...] ita idem ipsi pauperes erant, quorum triumphis 
publicum ditabatur aerarium: nonne omnes Christiani, 
qui excellentiore proposito diuitias suas communes 
faciunt secundum id quod scriptum est in Actibus 
Apostolorum, ut distribuatur unicuique, sicut cuique 
opus est, et nemo dicat aliquid proprium, sed sint 
illis omnia communia (At 2, 45; et 4, 32), intellegunt 
se nulla ob hoc uentilari oportete iactantia, id 
faciendo pro obtinenda societate angelorum, cum paene 
tale aliquid illi facerint pro conceruanda gloria 
Romanorum? (Cor. Christ., XLVII, pp. 153-4).  

166 [...] neminem sine uera pietate, id est ueri Dei uero 
cultu, ueram posse habere uirtutem, nec eam ueram esse, 
quando gloriae seruit humanae (Cor. Christ., XLVII, pp. 
155-6).  
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pregaram as verdades da fé em lugares em que não eram 

apreciados, sem esperar com isso os elogios daqueles a quem 

dirigiam sua pregação (CD, V, 14). Como conseqüência de sua 

ousadia, receberam a perseguição e o suplício, que não 

resultavam nos elogios, geralmente atribuídos aos mártires, 

e sim nas maledicências e injúrias, acompanhadas de 

reprovação e desdém. Por outro lado, os que, em função do 

seu próprio martírio, receberam a glória e os elogios 

merecidos, não descansaram nessa glória como o fim de sua 

virtude. Antes, canalizaram para Deus o devido 

reconhecimento, atribuindo a ele a autoria dos feitos dignos 

de louvor, dos quais eles próprios não eram nada mais que 

instrumentos.  

Toda a condução das quatro virtudes diz respeito à 

ciência, a partir da qual a ação virtuosa será contributo 

para a contemplação final do sábio. Se a sabedoria consiste 

na contemplação e a ciência na ação, a necessidade de 

subordinar esta àquela reside no fato de a contemplação 

versar sobre as coisas eternas, imutáveis, e a ação, sobre o 

temporal e mutável167. Como o eterno é, sem dúvida, superior 

ao temporal, a sabedoria na contemplação das coisas eternas 

supera a ciência na ação temporal. 

                                                           

 

167 “Portanto, quando se fala dessas coisas, penso que se 
deve falar da ciência distinguindo do que se fala da 
sabedoria à qual pertencem aquelas coisas que não foram 
nem virão a ser, mas que são, e em razão dessa 
eternidade em que são, e se diz que foram, são e serão 
sem nenhuma mutabilidade no tempo [...] (De his ergo 
sermo cum fit, eum scientiae sermonem puto, 
discernendum a sermone sapientiae, ad quam pertinent ea 
quae nec fuerunt, nec futura sunt, sed sunt, et propter 
eam aeternitatem in qua sunt, et fuisse et esse et 
futura esse dicuntur, sine ulla mutabilitate temporum)” 
(Trin., XII, 14, 23, Cor. Christ., CDR, col. 0329, 
linha 44).  
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Se a ação deve ser subordinada à contemplação, o 

conhecimento que o homem exercita nesta ação deve ser 

adquirido com a finalidade de possibilitar, ainda nesta vida 

temporal, o máximo possível de contemplação das verdades 

eternas. Neste caso, o conhecimento certo (ciência) 

subordinado à contemplação dar-se-á pela elevação da atenção 

da mente humana às razões eternas, imutáveis e inteligíveis 

(Trin., XII, 14, 23). Uma vez dirigida para a sua finalidade 

por excelência, a razão que produz o conhecimento certo 

instaura, na sua relação com as razões eternas divinas, o 

processo de correção das suas três fraturas, de modo que, 

malgrado sua condição temporal, possa se dedicar ao 

conhecimento pelo qual se torna melhor do que é, vê melhor a 

verdade na qual se contempla Deus, e ama mais o criador e 

modelo do qual é imagem. 

A ciência assim bem encaminhada conduz a mente humana à 

semelhança com o modelo trinitário de Deus. Na leitura do 

livro XII do De trinitate é preciso não nos esquecer de que 

Agostinho está no interior da argumentação em favor da 

trindade divina e movimentando as diversas similitudes 

trinitárias. Nesse sentido, o final do livro XII apresenta-

nos uma estrutura possível para a mente humana no exercício 

da ciência. O olhar da mente, temporal e passageiro (já que 

se trata de uma mente humana), volta sua atenção às razões 

inteligíveis e, com isso, depara com algo que é imutável. A 

elevação da mente nunca chega à contemplação enquanto durar 

esta vida temporal, de tal modo que seu olhar produzirá, 

acerca de uma realidade imutável, um pensamento mutável e 

passageiro. Entretanto, com a aquisição de conhecimentos 

pelos quais o espírito se instrui (per disciplinas quibus 

eruditur animus), este registra na memória aquilo que vê na 

verdade incorpórea (incorporea ueritas). Uma vez que o 

pensamento humano não se fixa na memória com a perfeição com 
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que, por exemplo, a razão incorpórea se encontra na figura 

do quadrado, é preciso que a mente recorra àquela incorpórea 

ueritas sempre que falhar na memorização (Trin., XII, 14, 

23). Mas aquilo que o olhar da mente apreendeu e depositou 

na memória, este olhar poderá rememorar e ruminar 

(ruminare). E sempre que cair no esquecimento, poderá, com o 

ensinamento (doctrina), encontrar aquilo que foi perdido.  

Nesta atenção ao inteligível, estando no domínio do 

temporal, a ciência cumpre, conforme apontamos acima, a 

função de restabelecer a harmonia com o inteligível, 

harmonia esta rompida por meio do pecado dos primeiros pais. 

A correção das três fraturas, cujos detalhes não nos cabe 

abordar, pois requer um volumoso estudo da teologia da 

graça, é dada também mediante três aspectos:   

Portanto, também nisto [isto é, na 
ciência], se pudermos, descubramos certa 
trindade [...]; deste modo, no lugar de 
coisas corporais, as quais, estando fora, 
atingimos pelos sentidos do corpo, teríamos 
no interior semelhanças dos corpos impressas 
na memória, sobre as quais se formaria o 
pensamento; e a vontade seria o terceiro 
elemento, unindo um ao outro (Trin, XII, 25, 
25)168.  

Ao se voltar para o inteligível, a mente humana afasta-

se o máximo possível do conteúdo corpóreo, processo do qual 

trataremos com detalhes nos capítulos seguintes. O que nos 

interessa neste momento é que, paralelamente à intenção 

humilde pela qual o homem pecador busca corrigir sua soberba 

                                                           

 

168 Etiam in hac igitur inueniamus, si possumus, aliquam 
trinitatem [...]; ut pro corporalibus rebus quas 
corporeo foris positas attingimus sensu, intus corporum 
similitudines haberemus impressas memoriae ex quibus 
cogitatio formaretur, tertia uoluntate utrumque 
iungente (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 52).  
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e recuperar-se de sua tríplice queda, a sua mente, na sua 

estrutura trinitária, aproxima-se da trindade divina 

tornando-se mais interior e inteligível, e afastando-se 

portanto da exterioridade e dos sentidos, com vistas à 

conquista da verdadeira imagem (memória de Deus, 

conhecimento de Deus, amor a Deus). Assim, o registro da 

verdade na mente (memoria), a atividade do pensamento 

(cogitatio) e o ato voluntário de rememorar (uoluntas) 

compõem os três aspectos pelos quais a ciência se presta a 

auxiliar a razão humana no cultivo da sabedoria na 

contemplação. O fim desse processo seria a composição da 

melhor imagem divina possível na alma humana: memória de 

Deus, visão no futuro, e amor pelas coisas eternas (Cf. 

Trin., XII, 14, 21); porém, mesmo durante este processo, a 

mente humana, através do conhecimento certo, por meio de um 

exercício do espírito, pode desenvolver sua relação com as 

verdades inteligíveis da sabedoria, movimentando esses três 

aspectos em direção à futura contemplação. 

A trindade que se verifica no conhecimento das coisas 

temporais (a ciência) não está totalmente voltada para os 

sensíveis, mas se encontra entre estes e o inteligível. Na 

sua memória, não estão as coisas sensíveis mesmas e sim as 

semelhanças dos corpos, as quais não são sensíveis, embora 

sejam imagens de sensíveis. Mas o elemento inteligível dessa 

espécie de trindade não está apenas no fato de não conter 

sensíveis, mas também no de ser a composição de uma mente 

que se volta para o inteligível do qual procura estabelecer 

a visão mais completa possível a fim de que a retenção dessa 

luz inteligível na memória possa contribuir para o melhor 

conhecimento de Deus, fonte da felicidade. 

A ciência é o conhecimento racional das coisas 

temporais (temporalium rerum cognitio rationalis). Como tal, 

está sempre numa relação com o sensível, quer os subordine 
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ou não a uma lei inteligível. Na ocasião do pecado, 

relacionou com os sentidos aderindo às três concupiscências 

e se rebaixou ao nível dos sensíveis. Na ocasião da 

redenção, subordina-se à sabedoria, e com isso submete ao 

julgamento do inteligível os desejos oriundos dos corpos, e 

os combate em nome do inteligível.  

A sabedoria é o conhecimento intelectual das coisas 

eternas (aeternarum rerum cognitio intellectualis). Sendo 

assim, o sábio faz uso do seu intelecto, ou inteligência, 

que se volta exclusivamente para as coisas eternas e 

imutáveis169. Pela ciência, a razão se volta para o temporal, 

estabelecendo uma ordem nos sensíveis; pela sabedoria, o 

intelecto se volta para o eterno, e recebe a luz com a qual 

ilumina a razão para que o conhecimento certo seja bem 

orientado. 

                                                           

 

169 Ao definir ciência como conhecimento racional das coisas 
temporais e sabedoria como conhecimento intelectual das 
coisas eternas, Agostinho reconhece a distinção entre 
razão e intelecto, como o faz mais claramente no sermão 
43. A inteligência, segundo Agostinho, é posterior a 
razão, e a supõe, uma vez que sem a razão seria 
impossível inteligir, ao passo que, mesmo que se recuse 
a inteligir, o homem não deixaria de ser racional (Cf. 
Sermão XLIII, 2, 3; Gilson, op. cit., p. 34, n. 1).  
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CAPÍTULO III: A CIÊNCIA, OU “RAZÃO INFERIOR”: O CONHECIMENTO 

RACIONAL DAS COISAS HUMANAS 
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Vimos no capítulo anterior como Agostinho estabelece no 

De Trinitate a subordinação da ciência humana à sabedoria. 

Pretendemos em seguida tratar da ciência, compreendida no 

interior dessa subordinação, no contexto no qual se insere o 

homem que pretende atingir a sabedoria, mas se encontra 

ainda imerso na condição temporal. O conceito de scientia 

(conhecimento certo), ou o ato de compreender (scire), será 

movimentado não meramente do ponto de vista, por assim 

dizer, especulativo, e sim no seu sentido mais amplo, 

abrangendo o conhecimento como um todo, no que diz respeito 

à aquisição da melhor conduta que o homem é capaz de obter 

para dirigir sua vida ativa enquanto se encontra de passagem 

na situação temporal. 

Portanto, é no interior da subordinação à sabedoria que 

o conceito de ciência será compreendido no decorrer do 

Capítulo III, no qual abordaremos a possibilidade de o homem 

obter o conhecimento certo de Deus e da criatura, bem como 

os limites dessa possibilidade.    

1. Cristo, a ciência dos homens: a justificação pela fé

  

Até o momento, tratamos do conceito de ciência a partir 

do enfoque, por assim dizer, cognoscível, enfatizando a 

possibilidade do conhecimento certo sem abordá-lo na sua 

amplitude. Conforme o que verificamos no Capítulo II, a 

ciência abrange o campo da ação, ao passo que a sabedoria 

diz respeito ao da contemplação. A ação humana é mais ampla 

que o ato de conhecer, na medida em que, a partir do 

conhecimento certo do homem, do mundo e das criaturas, em 

geral, os chamados vestígios de Deus, esse conhecimento 

implica um processo de purificação interior, acrescida do 
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correto uso do livre arbítrio, sem a qual seria impossível 

atingir a contemplação170. Sendo assim, a ciência não é 

concebida apenas como conhecimento certo, mas também a 

conduta correta da vida ativa, num processo de purificação 

do homem. 

Neste processo de purificação, o homem, imagem de Deus 

deformada, só obtém resultado a partir da fé na encarnação 

de Deus no seio da temporalidade, de tal maneira que, ao ver 

o eterno imergir no temporal, o homem passa a aspirar também 

à imortalidade. Por isso, a idéia de Cristo como mediador 

cumpre função indispensável para o exercício da ciência.  

A definição de ciência como o conhecimento das coisas 

temporais deixa bem claro que o homem, no estágio anterior à 

sabedoria, tem o conhecimento de si e das criaturas como 

vestígios de Deus. Por outro lado, há um outro corolário 

dessa definição que não é claramente expresso pelos termos 

da definição: a ciência é dada na condição temporal, por uma 

razão que também é temporal (Cf. Trin., XIII, 1, 4). Por 

isso, faz-se necessário uma breve atenção à condição 

temporal do homem, sobretudo aquele que se dispõe a 

investigar com a finalidade de encontrar a sabedoria. Uma 

boa alternativa para isso é constatar, no próprio processo 

de conversão de Agostinho, narrado nas Confissões, o período 

anterior à conversão, e encontrar nesse relato uma descrição 

                                                           

 

170 Ao distinguir a ciência da sabedoria, Agostinho toma o 
termo ciência no sentido mais amplo, o qual supõe, 
conforme vimos no Capítulo II, o campo da ação do 
homem. Reconhecemos que o caminho para a visão do 
eterno pressupõe duas coisas complementares: a uita, 
que abrange as virtudes da fé, esperança e caridade, e 
a eruditio, que compreende a preparação científica (Cf. 
HOLTE, Ragnar, Béatitude et Sagesse: Saint Augustin et 
le problème de la fin de l’homme dans la philosophie 
ancienne, Paris, 1962, p, 364). Esse caminho para a 
contemplação é o que é reconhecido como a ciência, 
quando esta se encontra subordinada à sabedoria. 
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da condição miserável daquele que quer conhecer Deus e as 

criaturas. 

O livro VII das Confissões nos descreve um Agostinho 

prestes a se converter ao Cristianismo, no momento em que 

rompia com as teses dos maniqueus, que tanto obstruíram a 

adesão à concepção de Deus incorpóreo (Cf. Confiss. VII, 1, 

1-2) e, conseqüentemente, dificultaram o conhecimento que o 

homem pode estabelecer sobre Deus e sobre si mesmo, o qual 

não segue seu percurso possível se não houver uma elevação 

das coisas sensíveis até o inteligível, conforme já fora 

abordado no Capítulo I, acerca do impacto dos libri 

platonicorum que deram ocasião para a síntese de Agostinho 

entre o Cristianismo e o platonismo.  

O futuro convertido, desviado do caminho adequado para 

a condução ao conhecimento de Deus, ainda assim se mostrava 

ávido de sabedoria e, para tanto, da ciência de Deus e das 

coisas que pudessem contribuir para bem conhecê-lo e cultuá-

lo.  

É nesse momento do desenvolvimento do livro VII das 

Confissões que Agostinho narra a descoberta dos livros 

platônicos. No final do Capítulo I enfocamos a herança 

platônica em Agostinho como a descoberta de uma filosofia 

anterior que se assentava sobre o primado da interioridade e 

da transcendência, e que se mostrou um dos fatores da 

chamada síntese agostiniana. A leitura do livro VII que 

fazemos neste momento pretende, por sua vez, fazer um 

rastreamento do contexto da narração no qual se insere a 

descoberta dos chamados libri platonicorum.  

Parece-nos evidente que, ao escrever o livro VII, 

Agostinho quer apontar a reviravolta que provoca a tese 

platônica do atributo divino da incorporeidade, devidamente 
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conciliada com as primeiras palavras do evangelho de João171. 

Entretanto, além dessa característica evidente do contexto 

do livro VII, há uma outra, que não é posta em destaque, mas 

é facilmente identificável durante o decorrer do livro: o 

apelo à humildade no ato de pretender conhecer a si mesmo e 

Deus, particularmente quando se encontra no processo de 

conversão. É nessa condição que o adepto de teses 

maniqueístas, disposto a renunciá-las, e reconhecendo o erro 

no qual incorreu, vê acima de si o socorro da providência 

divina por meio daquele que lhe ofereceu os livros 

platônicos:  

Antes de tudo, querendo mostrar-me o 
quanto resistes aos soberbos e concedes tua 
graça aos humildes, e como em tua 
misericórdia quiseste indicar o caminho da 
humildade, visto que o teu verbo se fez 
carne e habitou entre os homens, 
proporcionaste-me, através de um homem 
inflado de orgulho imenso, alguns livros dos 
platônicos [...] (Confiss., VII, 9, 13)172.  

Se, por um lado, a providência divina proporciona o 

conteúdo que produzirá a reviravolta na concepção de 

Agostinho acerca de Deus e do mundo, por outro, semelhante 

ação produz um efeito anterior a esse conteúdo, retratado 

pelo termo “primus”, de modo que, antes de proporcionar um 

conteúdo, a ação providencial mostrou-se ao jovem Agostinho 

como um apelo à humildade, sobretudo porque a ação divina 

                                                           

 

171 “No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o 
verbo era Deus” (Jo 1, 1, Cf. Confiss. VII, 9, 13-14). 

172 Et primo uolens ostendere mihi, quam resistas superbis, 
humilibus autem des gratiam et quanta misericordia tua 
demonstrata sit hominibus uia humilitatis, quod uerbum 
tuum caro factum est et habitauit inter homines, 
procurasti mihi per quendam hominem inmanissimo typho 
turgidum quosdam platonicorum libros [...] (Cor. 
Christ., CDR, col. 0251, linha 1). 
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aponta o caminho da humildade (uia humilitatis) que é Cristo 

crucificado, o Deus que assumiu a condição humilde de homem 

e cuja morte fora vista incorretamente pelos pagãos como 

sinal de fraqueza. 

De fato, o jovem Agostinho, que se encontrava prestes a 

se converter, pretendia satisfazer seu desejo de 

conhecimento de Deus e de si mesmo, conforme já havia 

declarado no início dos Solilóquios (Solil. I, 1, 1), e o 

fará posteriormente, na redação do livro X das Confissões. 

Esse desejo de conhecimento, quando mal orientado, pode 

resultar no vício da curiosidade, ao qual nos referimos no 

Capítulo II, que está intimamente relacionado com o orgulho, 

ou soberba. Ora, nesse sentido, o apelo à humildade vem ao 

encontro da situação na qual o ex-maniqueu, disposto a 

aderir ao platonismo, corria o risco de se contaminar com o 

orgulho platônico. 

Isso talvez explique a intenção de Agostinho em 

observar o orgulho, neste contexto, paradoxal, do platônico 

através do qual teria lido os libri. A ação, por Agostinho, 

atribuída a Deus soava para ele como a oportunidade de 

aderir ao platonismo, porém acrescida do apelo à humildade, 

paradoxalmente tendo como intermediário o tal platônico 

inflado de orgulho, de modo que Deus teria oferecido ao 

jovem Agostinho a oportunidade de se converter à tese 

platônica da incorporeidade divina utilizando para isso um 

instrumento que, de forma nenhuma, seria posto como modelo. 

Ao leitor que se propunha a aderir à tese recém descoberta 

cabia receber o conteúdo a fim de satisfazer seu desejo de 

conhecimento sem, com isso, contaminar-se com a curiosidade 

e a soberba, aspectos do platonismo definitivamente 

rejeitados por Agostinho. 
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A apropriação pelo Cristianismo de aspectos da doutrina 

platônica é sustentada por Agostinho através da alegoria do 

ouro dos egípcios, passagem do Antigo Testamento na qual o 

povo hebreu recebe do seu Deus a ordem para se retirar do 

cativeiro no Egito, levando consigo parte da riqueza dos 

egípcios. “Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede 

jóias de prata, jóias de ouro e vestimentas, que poreis 

sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas; e 

despojareis os egípcios”173 

O ouro e os demais pertences, aparentemente profanos 

demais, uma vez que eram acumulados pelo povo dominador às 

custas do trabalho forçado do povo dominado, eram, a partir 

de então, posse do povo eleito pastoreado por Moisés, e por 

isso, ao ser manuseados pelo povo considerado sagrado, 

seriam também sagrados, ainda que tivessem sua origem no 

território inimigo. 

Mas a alegoria do ouro dos egípcios não se detém aí. O 

ouro dos egípcios é reivindicado pelos hebreus para que 

sirva de utilidade para seus filhos e filhas. Neste caso, a 

riqueza do inimigo, além de não profanar a comunidade 

hebraica, torna-se útil para ela. Seria, portanto, aquela 

parte do paganismo que serviria de grande proveito para o 

povo sagrado, devidamente escolhida dentre todas as coisas 

que poderiam ser retiradas dos egípcios e não foram 

incluídas na declaração de Deus de Moisés expressa acima. 

Por fim, o ouro dos egípcios simboliza o conteúdo dos 

libri platonicorum porque, em última instância, é 

propriedade divina que se encontrava no domínio do 

paganismo: “Eu também cheguei a ti, vindo do meio dos 

gentios, e interessei-me pelo ouro que, por tua vontade, o 

                                                           

 

173 Êxodo 3, 22, A Bíblia de Jerusalém, Ed. Paulus, São 
Paulo, 1996, p. 110.  
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teu povo trouxera do Egito, pois era teu, onde quer que 

estivesse” (Confiss., VII, 9, 15)174. 

É nesse sentido que se pode entender a alegoria do 

ouro. Assim como a riqueza dos egípcios era propriedade 

divina, o conteúdo dos livros dos platônicos que inspirou 

Agostinho é a própria palavra divina que estava chegando aos 

ouvidos do jovem a ser convertido, por intermédio do homem 

orgulhoso, mencionado acima. Assim, do mesmo modo que das 

mãos dos dominadores egípcios saiu o ouro que serviu de 

utilidade ao povo hebreu, por meio do platônico orgulhoso 

chegaram a Agostinho as palavras divinas que o tocaram como 

apelo à humildade.  

Se o ouro era propriedade divina e não uma posse 

egípcia transferida para os hebreus como sua nova 

propriedade, as palavras divinas, que nunca foram 

propriedade dos platônicos, jamais seriam apossadas pelos 

cristãos orgulhosamente como propriedade sua, uma vez que 

não são propriedade de nenhum homem e sim de Deus: eis 

porque tais palavras não podem ser tomadas como motivo de 

orgulho e sim de humildade, pois aqueles não as receberam 

pelos seus méritos e sim por iniciativa da própria ação 

divina.  

A necessidade de humildade no contexto do processo de 

conversão de Agostinho vem ao encontro da condição na qual 

se encontram os convertidos: a condição miserável do pecador 

que empreende o itinerário pelo qual crê chegar a Deus no 

futuro, atingindo a beatitude e a sabedoria. O livro VII 

descreve a fase inicial do itinerário do jovem Agostinho e 

                                                           

 

174 Et ego ad te ueneram ex gentibus et intendi in aurum, 
quod ab Aegypto uoluisti ut auferret populus tuus, 
quoniam tuum erat, ubicumque erat (Cor. Christ., CDR, 
col. 0251, linha 58).  
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pontua muito bem esse estágio pela idéia de humildade e a 

de, por assim dizer, imaturidade, que abordaremos a seguir. 

Por imaturidade compreendemos o estágio inicial do 

homem que se encontra prestes a se converter, semelhante ao 

dos recém-nascidos privados dos afazeres destinados aos 

adultos até que possam assumi-los na idade adequada. 

Agostinho refere-se à sua imaturidade através da comparação 

com as crianças recém-nascidas, confessando-se imaturo para 

se dizer definitivamente convertido ao Cristianismo. Para 

isso, movimenta a metáfora da comida, com a intenção de 

destacar o aspecto pelo qual a doutrina cristã nutre o homem 

até que este possa crescer no seu processo de adesão à 

verdade cristã, processo esse que vai culminar no 

conhecimento das coisas divinas e humanas. 

No livro VII das Confissões, a metáfora da comida é 

empregada no aspecto negativo e no positivo. O aspecto 

negativo da imaturidade é apresentado pela metáfora da 

comida sólida: “Eu sou o pão dos grandes: cresce, e de mim 

comerás” (Confiss., VII, 10, 16)175. Agostinho se refere aqui 

à impossibilidade de o homem, em processo de conversão, 

nutrir-se da verdade nesse estágio inicial. Ao homem ainda 

prematuro é preciso aguardar a fase adequada para que possa 

gozar da verdade como se degusta o alimento sólido. A 

verdade que ainda lhe é oculta, e que já é por ele buscada, 

no início do processo de conversão e de busca da sabedoria, 

ainda não chega aos olhos do seu espírito, mas se mostra 

como uma meta a ser atingida, como se, ao invés de comer o 

alimento sólido, o homem apenas sentisse o aroma que lhe 

produz o desejo de futuramente degustar do alimento que no 

momento lhe é negado: 

                                                           

 

175 Cibus sum grandium: cresce et manducabis me (Cor. 
Christ., CDR, col. 0251, linha 15).  
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Então percebi as coisas invisíveis 

compreendidas pelas coisas que são criadas; 
mas não pude fixar o olhar e, tendo 
persistido minha enfermidade, voltado às 
coisas ordinárias, não levava comigo senão 
uma memória amorosa e desejosa daquilo que 
eu sentia por uma espécie de aroma, o qual 
ainda não podia comer (Confiss., VII, 17, 
23)176.  

A adesão total ao Cristianismo supõe o conhecimento de 

certas verdades que ainda não estão ao alcance do jovem 

pronto a se converter. Por isso, caso seja entregue a ele, 

essa comida sólida não será corretamente digerida, já que 

aquele ainda não está amadurecido o suficiente no seu 

processo de conversão e, conseqüentemente, sua mente ainda 

não se encontra educada para contemplar o que está reservado 

para uma ocasião futura, a exemplo da criança recém-nascida 

que, ao receber uma alimentação sólida, não consegue digeri-

la, uma vez que seu estômago frágil não consegue digerir 

nada a não ser o leite materno.  

Se Deus é a comida sólida que o iniciante não está apto 

a comer, por outro lado, não é negada a este a possibilidade 

de nutrir-se do alimento que seja adequado para seu estágio 

prematuro. Por isso, Agostinho não deixa de expor o aspecto 

positivo da imaturidade de seu estágio imediatamente 

anterior à conversão. Esse aspecto positivo é ilustrado pela 

metáfora do leite das crianças:  

                                                           

 

176 Tunc uero inuisibilia tua per ea quae facta sunt 
intellecta conspexi, sed aciem figere non evalui et 
repercussa infirmitate redditus solitis non mecum 
ferebam nisi amantem memoriam et quasi olefacta 
desiderantem, quae comedere nondum possem (Cor. 
Christ., CDR, col. 0251, linha 28).  
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Eu buscava um caminho para conseguir 
forças que fosse idôneo para que eu gozasse 
de ti, e não o encontraria enquanto não 
aderisse ao mediador entre Deus e os homens, 
o homem Cristo Jesus, que [...] junta à 
carne aquele alimento que eu era incapaz de 
tomar, já que o verbo se fez carne para que 
a tua sabedoria, pela qual criaste todas as 
coisas, se convertesse no leite da nossa 
infância (Confiss., VII, 18, 24)177.  

Se Cristo é o alimento sólido que o homem ainda não 

está apto para digerir, ele mesmo é o alimento líquido, o 

leite dos recém-nascidos, facilmente digerido por todo homem 

que se propuser a se nutrir da sabedoria divina. No Capítulo 

I falamos do papel de Cristo como o mediador entre Deus e os 

homens, purificador da alma humana, e a única via para que o 

homem possa atingir a sabedoria. Nesse trecho das 

Confissões, a idéia de mediação é empregada para que seja 

estabelecida a ponte entre Deus e os homens a partir da 

mediação de Cristo, pela qual que este é o leite das 

crianças, ou o alimento temporal (Cristo ciência), e o 

alimento eterno (Cristo sabedoria). 

Por duas vezes, no pequeno trecho citado acima, 

Agostinho menciona a palavra carne (caro). A primeira 

ocorrência refere-se ao homem, focalizando sua 

materialidade, ou seu aspecto carnal, pecador, frágil, e 

imperfeito enquanto criatura que não herdou a perfeição do 

criador e enquanto a criatura que decaiu com o pecado dos 

primeiros pais. O homem, tomado pelo seu aspecto carnal, é 

                                                           

 

177 Et quaerebam uiam comparandi roboris, quod esset idoneum 
ad fruendum te, nec inueniebam, donec amplecterer 
mediatorem Dei et hominum, hominem Christum Iesum [1 Tm 
2, 5], [...] cibum, cui capiendo inualidus eram, 
miscentem carni, quoniam verbum caro factum est [Jo 1, 
14], ut infantiae nostrae lactesceret sapientia tua, 
per quam creasti omnia (Cor. Christ., CDR, col. 0251, 
linha 1). 
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incapaz de, por si mesmo, nutrir-se da sabedoria de Deus. 

Entre esse alimento e a situação do homem há um abismo que 

só pode ser transposto sob a ação de um mediador. Este, por 

sua vez, deve ter algo de carnal sem perder a perfeição da 

sua divindade. Para isso, a sabedoria divina fez-se carne 

(sem aderir ao pecado atribuído à carnalidade humana) e, ao 

assumir esse aspecto humano, estabeleceu a ponte sobre o 

abismo, possibilitando que o homem, sendo ele carnal, 

chegasse a se nutrir do alimento divino. Esse aspecto carnal 

que Cristo assumiu nos remete a outro sentido do termo 

“caro”, aquele que designa a carne humana sem a marca do 

pecado, de modo que, ao receber o corpo humano, Cristo se 

fez carne sem aderir ao pecado da carne humana. 

Ao assumir o aspecto humano, a sabedoria divina, o 

Cristo mediador, tornou-se o alimento acessível ao homem, 

passível de ser digerido pelo estômago carnal: o leite dos 

recém-nascidos, que os alimenta para que possam crescer no 

seu itinerário em direção à sabedoria divina, quando então 

poderão degustar o alimento sólido, reservado para os 

santos. 

Pela razão apontada acima, é necessário que o homem, na 

sua condição de iniciante à contemplação, reconheça seus 

limites através da prática da humildade. Na narração do 

processo de sua conversão, Agostinho salienta que, para 

aquele que aderia ao platonismo, e que, conseqüentemente, 

renunciava à concepção maniqueísta que impedia a compreensão 

de Deus como inteligível, sobre o que escrevemos 

anteriormente, faltava ainda a humildade a qual somente 

seria adquirida por meio da conversão ao Cristianismo, 

humildade esta que demarcava uma diferença substancial entre 

a filosofia cristã e o paganismo platônico que desembocou no 
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orgulho (superbia) tão combatido por Agostinho nos trechos 

do De ciuitate dei que movimentamos no Capítulo I.   

Eu não possuía, com humildade, o meu 
Deus, o humilde Jesus, e nem conhecia o que 
sua fraqueza ensinava. De fato, o teu verbo, 
eterna verdade, dominante sobre as partes 
superiores da tua criatura, eleva a si os 
que lhe são sujeitos, mas, nas partes mais 
baixas, edificou para si uma casa humilde 
com o nosso lodo, pela qual ele faz descer 
de si e desloca para ele aqueles que hão de 
submeter-se, curando o seu tumor e nutrindo 
o amor, para que não se distanciassem muito, 
pela presunção, mas antes, se tornassem 
fracos ao ver a seus pés a divindade fraca 
pela participação na nossa veste de carne, e 
que, fatigados, se prosternassem diante 
dela, e esta, por sua vez, erguendo-se, os 
elevasse (Confiss., VII, 18, 24)178.  

Se a leitura dos platônicos (benéfica por um lado, e 

nociva pelo outro) teria produzido o vício do orgulho, 

Agostinho salienta, em contrapartida, os efeitos da leitura 

das Sagradas Escrituras, as quais não só são acrescentadas à 

leitura dos platônicos, mas completam o ciclo de leituras 

que motivaram sua conversão. Se, para o homem, em geral, a 

graça veio posteriormente ao pecado com a finalidade de 

anular os efeitos deste, para o jovem Agostinho, a leitura 

                                                           

 

178 Non enim tenebam deum meum Iesum humilis humilem nec 
cuius rei magistra esset eius infirmitas noueram. 
Verbum enim tuum, aeterna ueritas, superioribus 
creaturae tuae partibus supereminens subditos erigit ad 
se ipsam, in inferioribus autem aedificauit sibi 
humilem domum de limo nostro, per quam subdendos 
deprimeret a se ipsis et ad se traiceret, sanans 
tumorem et nutriens amorem, ne fiducia sui 
progrederentur longius, sed potius infirmarentur 
uidentes ante pedes suos infirmam diuinitatem ex 
participatione tunicae pelliciae nostrae et lassi 
prosternerentur in eam, illa autem surgens levaret eos 
(Cor. Christ., CDR, col. 0251, linha 8). 
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sagrada, por sua vez, foi feita após a consulta aos livros 

dos platônicos, anulando, assim, o orgulho como o vício 

transmitido pela doutrina platônica (Confiss., VII, 20, 26).  

Portanto, ao homem disposto a enveredar no caminho rumo 

à sabedoria é necessário estar ciente de sua condição 

pecadora a fim de que não recaia no vício dos que se dizem 

sábios de modo soberbo. A admissão de sua condição é um pré-

requisito para que possa adquirir a fé necessária para 

reconhecer em Cristo a fortaleza oculta no ato de fraqueza, 

e a vida que adquire sua plenitude a partir da morte. Quem 

pretende ser sábio sem a humildade suficiente para 

reconhecer a sabedoria em Cristo recusa desde já a 

verdadeira sabedoria.    

2. A ciência segundo o livro XIII do De trinitate

  

O conhecimento certo, compreendido como ciência, no De 

trinitate corresponde à situação prematura do homem a qual 

requer a humildade necessária para que este reconheça os 

limites da sua razão no ato de conhecer e de agir de acordo 

com o que sua razão pode ver através dos olhos ainda 

obscurecidos pela sua própria condição. No De Trinitate, 

livro XIII, Agostinho tem como objetivo tratar 

especificamente dessa ciência humana imersa na condição 

mortal.  

O livro XIII começa com a citação de um trecho do 

célebre prólogo do Evangelho de João, trecho este que 

comentaremos posteriormente, ao longo deste Capítulo III e 

do próximo. O prólogo é dividido em duas partes. Na 

primeira, Agostinho se refere à sabedoria: “No princípio era 

o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No 
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princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele 

e sem ele nada foi feito de tudo o que existe. Nele estava a 

vida e a vida era a luz dos homens e a luz dos homens brilha 

nas trevas, mas as trevas não a apreenderam” (Trin., XIII, 

1, 2)179. A segunda parte, por sua vez, diz respeito à 

ciência: “Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era 

João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, 

a fim de que todos cressem por meio dele. Ele não era a luz, 

mas veio para testemunhar a luz, a luz verdadeira que, vindo 

ao mundo, ilumina todo homem” (Trin., XIII, 1, 2)180. 

O critério pelo qual Agostinho divide em duas partes o 

texto joanino parece-nos ser a distinção entre eternidade e 

temporalidade. A primeira parte refere-se ao que é imutável 

e eterno, e que deve ser contemplado. A segunda, ao 

contrário, refere-se ao que “uma vez aconteceu no tempo, e 

pertence à ciência, que é um conhecimento histórico” (Trin., 

XIII, 1, 2)181. Ora, o que é atemporal jamais deve ser visto 

como negação do temporal de modo que parecesse ser alguma 

espécie de carência de tempo. Não é nosso propósito 

investigar a relação entre temporalidade e eternidade. Por 

                                                           

 

179 In principio erat uerbum, et uerbum erat apud deum, et 
deus erat uerbum; hoc erat in principio apud deum. 
Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est 
nihil. Quod factum est in ipso uita erat, et uita erat 
lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam 
non comprehenderunt (Cor. Christ., CDR, col. 0329, 
linha 48).  

180 Fuit homo missus a deo cui nomen erat Ioannes; hic uenit 
in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut 
omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut 
testimonium perhiberet de lumine. Erat lux uera quae 
illuminat omnem hominem uenientem in hunc mundum (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 41).  

181 [...] iam temporaliter gestum est, et ad scientiam 
pertinet, quae cognitione historica continetur (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 46). 
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isso, limitamo-nos a observar que, na relação entre o eterno 

e o temporal, é este que se apresenta como carência, ou 

negação de algo daquele ao qual é posterior, uma vez que se 

originou no tempo. Sendo assim, aquilo a que o evangelista 

se refere na segunda parte deve ser visto como carência 

daquilo que é referido na primeira. 

A partir desse critério, podemos compreender duas 

significativas distinções entre as duas partes. Em primeiro 

lugar, dois personagens se apresentam no prólogo: Jesus e 

João Batista. O primeiro é o verbo eterno e eternamente 

criador de tudo. O segundo é testemunha do primeiro e por 

ele enviado para mostrá-lo no tempo a fim de que, por meio 

deste personagem temporal, todos cressem no eterno. 

Em segundo lugar, dois termos opostos aparecem na 

citação: luz e trevas. A luz corresponde ao eterno e é por 

meio dela que o verbo ilumina os homens. As trevas 

correspondem ao temporal, que é iluminado pelo eterno que é 

inserido no tempo e é comunicado pelo testemunho de João 

Batista. Ora, a testemunha compara-se ao testemunhado a 

partir da relação de carência. João está para Jesus como o 

temporal para o eterno, enquanto um homem que fora criado no 

tempo, vindo com a finalidade de apontar aquele que sempre 

foi e nunca deixará de ser. Do mesmo modo, as trevas são a 

carência de luz e não exatamente a sua negação, como se 

estivessem numa relação de adversidade. 

As trevas simbolizam a situação dos homens afastados da 

luz e incapazes de contemplar. João é o mortal a quem foi 

dado conhecer a luz que brilha nas trevas. Como os mortais 

na história do Antigo Testamento não chegaram a compreender 

a luz, foi preciso que um mortal a visse e desse, nas 

trevas, testemunho da luz. Uma vez que o coração dos homens 
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estava incapaz de ver a luz mesma, necessitava de um mortal 

iluminado que apontasse a luz. 

Por isso, aos que estavam nas trevas foi preciso crer 

no testemunho, já que não podiam ver a própria luz (Trin., 

XIII, 1, 2). A fé é uma realidade temporal, e nos aponta 

para algo eterno, que não podemos ver diretamente pela 

razão. Mas ela não é conhecida como os corpos, que vemos com 

os olhos sensíveis e reconhecemos mediante as imagens que 

depositamos na memória, comparando umas com as outras. Não 

reconhecemos a fé quando vemos um homem vivo, considerado 

assim devido aos movimentos do corpo, e cuja alma 

conjecturamos como é ao comparar com a nossa própria alma. 

Aquele que possui a fé no seu interior não a vê de nenhum 

desses modos; ela é compreendida através da ciência mais 

certa (certissima scientia) e proclamada pela consciência 

(conscientia) (Trin., XIII, 1, 3). 

Se, por um lado, o homem não vê a sua própria fé como 

vê os sensíveis, como, por exemplo, um outro homem, por 

outro lado, ele não a vê como pretende ver os inteligíveis, 

pois a visão de sua fé é certa e, quanto às coisas 

inteligíveis, muitas delas fogem ao alcance da visão humana, 

obscurecida pelas trevas.  

Conforme define o autor da Carta aos hebreus, a fé é um 

meio de conhecer as realidades que não se vêm (Trin., XIII, 

1, 3)182. Portanto, ela não se confunde com as dúvidas e 

incertezas sobre a visão dessas coisas. Ela, como fé, é 

perfeitamente visível. Mesmo que esteja ausente de nós 

aquilo que a fé aponta, ela está presente, ao menos quando 

cremos em alguma coisa, já que, enquanto algo temporal, a fé 

nasce em nós, e pode perecer naqueles que deixam de crer. 

                                                           

 

182 “A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de 
demonstrar as realidades que não se vêem”(Heb, 11, 1, A 
Bíblia de Jerusalém, op. cit., p. 2254). 
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Se cada um vê a sua fé no seu interior, 

conseqüentemente é impossível que alguém possa vê-la 

noutrem. Se virmos alguém com sinais de que se trata de um 

homem de fé, nem por isso teremos a certeza da sua fé, uma 

vez que esses sinais podem ser apenas dissimulação. Mas 

poderemos afirmar que semelhante homem é um fiel, desde que 

façamos essa constatação como ato de fé e não de visão 

(Trin., XIII, 2, 5).  

As palavras do evangelista na segunda parte do prólogo, 

quando se referem aos fiéis (os que creram no verbo), 

denotam que a fé é comum, isto é, partilhada por mais de um 

homem. Mas ela não é comum como uma forma corporal que se 

apresenta ao olhar de todos a partir de uma única imagem. É 

comum no mesmo sentido em que o rosto é comum a todos os 

homens, embora cada um tenha o seu (Trin., XIII, 2, 5). Por 

isso, muitas vezes dizemos que há uma única fé, como disse o 

apóstolo Paulo (Efésios, 4, 5), devido à semelhança entre o 

que a fé de um indica e o que indica a do outro, do mesmo 

modo que dizemos ter o mesmo rosto pessoas muito parecidas, 

embora cada uma tenha o seu próprio rosto. 

Dizemos que a fé dos crentes é uma só como dizemos que 

é uma só a vontade daqueles que desejam a mesma coisa. Cada 

um conhece a sua própria vontade e não a do outro. Esta 

também, por muito boa que pareça, corre o risco de ser uma 

vontade dissimulada. Embora todos pareçam querer a mesma 

coisa, a vontade de outro, mesmo com a observação dos sinais 

que a acompanham, é oculta à visão, e só podemos considerar 

boa a partir de um assentimento segundo a nossa fé (Trin., 

XIII, 2, 5). 

Foi a partir de uma comparação com a fé que Agostinho 

introduziu o tema da vontade no final do segundo capítulo. 

Entretanto, conforme ele mesmo esclareceu mais adiante 
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(Trin., XIII, 7, 10), a fé aponta para a vontade humana a 

sua correta finalidade e o meio pelo qual se pode chegar até 

ela. Isso justifica a mudança temática a partir daquele 

trecho. 

No capítulo 4 do livro XIII, Agostinho inicia uma 

investigação sobre a possibilidade de uma vontade comum nos 

seres racionais, que vai conduzir até a idéia de felicidade 

como finalidade comum de todos os homens, conhecida também 

como beatitude, ou bem supremo cuja posse é dada no futuro, 

com a conquista da sabedoria183. 

Há entre os homens certa harmonia que possibilita que 

haja desejos comuns, apesar de estar oculto a um o que o 

outro quer. Isso porque há sempre casos em que alguém pode 

ter idéia do que o outro deseja, quando, por exemplo, um 

comediante parece adivinhar o que todos desejam, arriscando 

uma frase que provoca risos justamente devido ao 

consentimento de toda a platéia: “todos querem comprar 

barato e vender caro” (Trin., XIII, 3, 6). 

De fato, quando o comediante prometeu revelar o que 

todos queriam, houve uma expectativa generalizada pela 

resposta, porque os desejos dos outros são ocultos. A 

resposta pareceu verdadeira a todos, não porque havia uma 

vontade presente em todos, reconhecida como comum a eles, e 

sim porque havia certa harmonia entre todos, manifestada no 

                                                           

 

183 A estreita relação entre a felicidade e a sabedoria 
encontra-se subentendida durante todo o livro XIII do 
De Trinitate. Entretanto, tal relação foi abordada 
anteriormente em pormenores no De beata vita, diálogo 
escrito na fase de Cassicíaco. Nesta obra, o Autor 
envolve seus interlocutores na discussão acerca do que 
é ser feliz, recolhendo as opiniões manifestadas e as 
depurando à maneira quase socrática. No final do 
diálogo, a idéia de beatitudo (felicidade, bem-
aventurança, ou simplesmente beatitude) é associada à 
de sapientia, e ambas são tomadas quase como sinônimos 
na medida em que uma implica necessariamente a outra. 
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mesmo vício (obter vantagem sobre outrem) a partir do qual 

conjecturavam com grande probabilidade sobre a vontade 

alheia.  

Mas o que vemos aqui são apenas conjecturas e não o 

conhecimento da vontade dos demais. “uma coisa é ver a sua 

própria vontade, outra é conjecturar sobre a alheia, ainda 

que pela mais certa conjectura” (Trin., XIII, 3, 6)184. 

A diferença é bem nítida. A certeza da conjectura não 

equivale à da constatação. Trata-se de uma certeza assentada 

na crença e não na visão. É como ter, por exemplo, uma noção 

de Constantinopla pelo testemunho alheio, distinta do 

conhecimento que temos de Roma, a qual vimos com os próprios 

olhos. Podemos ter tanta certeza da fundação de uma quanto 

da de outra, mas uma conhecemos e outra temos por conjectura 

(Trin., XIII, 3, 6).  

Por outro lado, mesmo como conjectura, a fórmula do 

comediante mostra-se ineficaz para que seja aferida uma 

vontade geral; a simples atenção aos fatos mostra que nem 

todos os homens querem levar vantagem sobre os demais, 

embora nos pareça que o comediante teria inteira razão se 

atribuísse esse vício à maioria. Poderíamos propor uma outra 

fórmula, mais elegante e elaborada, destacada da obra do 

poeta Ênio: “todos os mortais querem ser louvados”. Mesmo 

neste caso, seríamos levados à mesma conclusão: a da 

existência de exemplos que a anulam, como o daqueles que, 

descontentes com seus próprios vícios, agradecem aos que os 

reprimem, vendo nisso uma oportunidade para a sua correção 

(Trin., XIII, 3, 6).  

                                                                                                                                                                                  

  

184 [...] aliud est uidere uoluntatem suam, aliud quamuis 
certissima coniectura, conicere alienam (Cor. Christ., 
CDR, col. 0329, linha 20).  
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Mas se [o comediante] tivesse dito: 
“Todos vós quereis ser felizes, não quereis 
ser infelizes”, teria dito o que ninguém 
deixaria de reconhecer em sua própria 
vontade. Pois tudo o que alguém quer em seu 
íntimo não estaria fora dessa vontade, que é 
suficientemente conhecida por todos e está 
presente em todos os homens (Trin., XIII, 3, 
6)185.  

Portanto, há uma vontade comum a todos os homens, que é 

a conquista da beatitude, a felicidade de fato, que não se 

confunde com o mero estado de satisfação. Na seqüência do 

livro XIII, Agostinho introduz o tema da beatitude a partir 

da problemática dos meios que os homens escolhem para buscar 

a felicidade, os quais, sendo divergentes, de acordo com a 

opinião de diversos autores, mostram-se ineficientes, exceto 

aquele que é o único e correto meio. 

Se a vontade comum aos homens é a conquista e a 

manutenção da felicidade, é preciso saber porque nem todos 

concretizam essa vontade, pois se essa fórmula é correta, 

não pode permitir exceções. Agostinho trata desse problema 

no capítulo quarto.  

Para dar conta da universalidade da busca da 

felicidade, o Autor entra em atrito diretamente com os 

pagãos, afirmando que todos os homens aspiram à felicidade, 

mas nem todos chegam a ela porque muitos não sabem onde ela 

se encontra:  

Não porque alguém não a queira, mas 
porque nem todos a conhecem. Pois se todos a 

                                                           

 

185 At si dixisset: “Omnes beati esse uultis; miseri esse non 
uultis”, dixisset aliquid quod nullus in sua non 
agnosceret uoluntate. Quidquid enim aliud quisquam 
latenter uelit, ab hac uoluntate quae omnibus et in 
omnibus hominibus satis nota est, non recedit (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 52).  
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conhecessem, não pensariam alguns que ela se 
encontra na força da alma, outros, nos 
prazeres do corpo, outros, em ambos, outros 
e mais alguns, nisso ou naquilo. De fato, 
nas coisas que mais os deleitaram, nelas 
fizeram consistir a vida feliz. [...] 
Portanto, como pode a felicidade ser amada 
por todos sem ser conhecida por todos? Será 
talvez porque todos sabem o que ela é, mas 
nem todos sabem onde está, e daí nasce o 
desacordo? (Trin, XIII, 4, 7)186.  

Esse pequeno trecho menciona indiretamente a posição 

dos estóicos (busca do soberano bem na alma), dos epicureus 

(busca da felicidade no prazer do corpo) e a de Varrão, 

dentre outras. O início do livro XIX do De ciuitate dei 

contém uma referência às diversas concepções acerca do 

soberano bem do homem, acrescida de uma lista, elaborada por 

Varrão, contendo uma tipologia das diversas acepções de bem 

supremo (Cf. CD, XIX, 2-3). Neste pequeno trecho da obra, 

Agostinho disserta acerca da finalidade das duas cidades, a 

cidade celeste e a terrena. Por esse motivo, foi necessário 

que fizesse uma referência mais explícita às diversas 

opiniões acerca da finalidade à qual tende o homem, 

estabelecendo uma espécie de rastreamento de todas as 

maneiras pelas quais foi concebido o soberano bem. Uma vez 

que não é esse o objetivo de Agostinho ao redigir o De 

Trinitate, o Autor não entra em pormenores acerca das 

                                                           

 

186 [...] non quod aliquis eam nolit, sed quod non omnes eam 
norint. Si enim omnes eam nossent, non ab aliis 
putaretur esse in uirtute animi; aliis, in corporis 
uoluptate; aliis, in utraque; et aliis atque aliis, 
alibi atque alibi. Ut enim eos quaeque res maxime 
delectauit, ita in ea constituerunt uitam beatam. [...] 
Cur ergo beatitudo amatur ab omnibus, nec tamen scitur 
ab omnibus? An forte sciunt omnes ipsa quae sit, sed 
non omnes sciunt ubi sit, et inde contentio est? (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 1).  
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diversas acepções de felicidade já elaboradas pelos 

filósofos.  

No trecho que se inicia no capítulo quarto do livro 

XIII do De Trinitate, Agostinho pretende sustentar que a 

felicidade é uma busca universal, malgrado os diferentes 

sentidos que os filósofos tenham atribuído a ela. Se, de um 

lado, alguns afirmam que ela consiste nos bens do corpo e, 

do outro, seus adversários sustentam que consiste nos bens 

da alma, não há motivo para que estes, por exemplo, julguem 

que os demais não querem viver felizes. Na verdade, conforme 

Cícero afirmara anteriormente, todos queremos ser felizes, 

ou seja, todos amamos a felicidade e queremos ser felizes, 

seja no prazer do corpo, segundo Epicuro, seja na verdade, 

segundo Zenão, ou em ambos, pois todos queremos viver de 

acordo com aquilo que nos agrada (delectat). Sendo assim, a 

discordância está na diferença entre as coisas que nos 

agradam, e não no fato de alguns recusarem a felicidade (Cf. 

Trin. XIII, 5, 8). 

Se há discordância quanto àquilo que proporciona a 

felicidade, evidentemente nem todos os que a procuram 

encontram-se no caminho correto para obtê-la. Assim pensava, 

por exemplo Cícero, corroborado aqui por Agostinho, quando 

negou a possibilidade de ser feliz àqueles que procuram 

viver conforme o que lhes dá prazer.  

Na citação de Cícero (Hortensius, fragmento 39), dois 

erros são apontados pelo Autor acerca das vias falsas para a 

felicidade: desejar o que não convém e não obter aquilo que 

se deseja: “Isso é falso. Pois querer o que não convém é 

grande desgraça e não é tanta infelicidade o não conseguir o 
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que queres como querer alcançar o que não te convém” (Trin, 

XIII, 5, 8)187.  

Quem não tem aquilo que deseja é evidentemente infeliz. 

Mas quem deseja as coisas que não convêm está ainda mais 

distante da beatitude. Ao primeiro, cabe aguardar aquilo que 

quer, se aquilo que deseja realmente lhe convém. Quanto ao 

segundo, o que o torna ainda mais infeliz é sua vontade 

corrompida. E quando aquilo que não convém está ao seu 

alcance, sua infelicidade é ainda maior, pois não há nada 

que o impeça de satisfazer seus desejos criminosos e 

infames, o que o torna mais infeliz, mais ainda do que seria 

se algo lhe impedisse de satisfazer sua vontade corrompida 

(Trin, XIII, 5, 8).  

Disso tudo Agostinho extrai uma seqüência de conclusões 

ao fim do capítulo quinto. Em primeiro lugar, como todos os 

homens querem ser felizes, e como não se pode amar o que é 

desconhecido, conclui-se que todos os homens conhecem a vida 

feliz (beatam uitam sciant)188. Em segundo lugar, os que são 

felizes têm o que querem, embora nem todos os que querem a 

felicidade sejam felizes: são infelizes os que não têm o que 

querem ou os que, caso o tenham, não o desejam corretamente 

(non recte uolunt). Em terceiro lugar, “portanto, não é 

feliz senão aquele que tem tudo o que quer, e nada quer de 

                                                           

 

187 Falsum id quidem. Velle enim quod non deceat, idipsum 
miserrimum est: nec tam miserum est non adipisci quod 
uelis, quam adipisci uelle quod non oporteat (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 13).  

188 No livro X do De Trinitate, Agostinho afirma que ninguém 
ama o desconhecido. Mesmo que, ao amar algo, o homem 
demonstre a intenção de conhecer aquilo que ama, isso 
não significa que ele tenha disso um total 
desconhecimento (Trin, X, 2, 4).  
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mal” (Trin, XIII, 5, 8)189, isto é, que cumpre duas condições 

indispensáveis: querer apenas o que é bom e possuir tudo 

aquilo que quiser. 

Se as duas condições são necessárias, é evidente que 

ambas se complementam, pois não basta desejar apenas o que é 

justo; é preciso que tudo aquilo que é desejado seja, de 

fato dado ao homem. Por sua vez, possuir tudo o que deseja 

não basta, uma vez que o homem pode incluir entre as coisas 

que deseja algo que não seja justo, ou digno de ser 

desejado. Temos, portanto, duas possibilidades de falta no 

tocante ao cumprimento desses dois requisitos: se apenas o 

primeiro é cumprido, o homem justo, que deseja apenas o que 

lhe convém, aguarda a posse de algo de que, no momento, 

carece. Se, ao contrário, apenas o segundo é cumprido, isto 

é, se o homem não deseja só o que é justo e possui tudo o 

que quer, sua situação é muito mais miserável, já que estão 

mais longe da felicidade os que alcançam seus bens de 

maneira culpável do que aqueles que, com a vontade correta, 

não alcançam o que querem:  

Aproxima-se mais do homem feliz aquele 
que quer bem tudo o que quer; e uma vez 
conseguido, será feliz. E certamente, não 
são as coisas más, e sim as boas que fazem o 
homem feliz, no dia em que o fizerem (Trin, 
XIII, 6, 9)190.  

                                                           

 

189 Beatus igitur non est, nisi qui et habet omnia quae uult, 
et nihil uult male (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 
37).  

190 Propinquat enim beato, qui bene uult quaecumque uult, et 
quae adeptus cum fuerit beatus erit. Et utique non 
mala, sed bona beatum faciunt, quando faciunt (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 14).  
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Portanto, aquele que sabe desejar o que convém, mesmo 

que não tenha tudo aquilo que deseja, já tem algo muito 

valioso: a boa vontade (uoluntas bona) pela qual se alegra 

com os bens que estão ao alcance da sua natureza humana, e 

se distingue dos infelizes que buscam o que não lhes convém. 

É por essa boa vontade que o homem reto persegue os bens de 

que necessita, os quais busca com as virtudes de que dispõe 

(prudência, fortaleza, temperança e justiça) e os alcança 

quando é possível, “de modo que seja bom ainda diante desses 

males, e feliz, cessados todos os males e completados todos 

os bens” (Trin, XIII, 6, 9)191. 

A referência à miséria humana e aos males chama nossa 

atenção para o fato de que Agostinho está tratando neste 

livro da ciência humana na situação temporal. Por isso, as 

condições para a conquista da beatitude são requeridas ao 

homem inserido nessa situação. Desse modo, ao homem limitado 

pela sua situação de pecado e queda, cuja alma, imagem 

divina, se encontra fraturada e penalizada pelas próprias 

conseqüências dessa deformação, é necessário possuir tudo o 

que quer e querer apenas o que é justo. Ora, semelhante 

imperativo impõe a esse homem um problema relevante: como 

ser feliz se, devido à situação mortal, o homem se encontra 

impedido de possuir tudo o que quer, ainda que queira apenas 

aquilo que é justo?  

No capítulo sétimo, Agostinho trata dessa possibilidade 

a partir do retorno ao tema da fé192, como auxílio ao homem 

                                                           

 

191 [...] ut etiam in malis sit bonus, et finitis malis 
omnibus atque impletis bonis omnibus sit beatus (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 16).  

192 “E por isso, nesta vida mortal, plena de erros e 
misérias, é sumamente necessária a fé com a qual se crê 
em Deus (Ac per hoc in ista mortali uita erroribus 
aerumnisque plenissima, praecipue fides est necessaria, 



 
204

que se encontra na vida mortal. A introdução do tema da fé 

avança o discurso para o seu ponto de chegada, a saber, o 

papel da mediação de Cristo para a preparação do homem em 

direção à sabedoria na beatitude. 

Se o homem se encontra em meio aos males e às 

tribulações da vida temporal, condição na qual é impossível 

dispor de todos os bens de que necessita, o único meio pelo 

qual pode vislumbrar a possibilidade de conquistar tais bens 

e, conseqüentemente a felicidade, é crer que sua condição é 

passível de ser alterada e corrigida por uma espécie de 

auxílio que vem do alto. Em outras palavras, se a procura 

pelos bens, numa relação, por assim dizer, horizontal entre 

o homem e as coisas que procura ou rejeita como seus bens 

mostra-se ineficaz para a conquista da felicidade, torna-se 

necessário que este homem procure os bens de que necessita 

numa relação vertical entre ele e Deus, entre sua 

temporalidade e a eternidade, relação esta que, da parte do 

homem, é dada por meio da fé, pois é impossível encontrar os 

bens que tornam o homem feliz se estes não vêm de Deus 

(Trin, XIII, 7, 10). 

O fiel é aquele que reconhece a necessidade de crer na 

possibilidade de sua felicidade a partir de uma dádiva 

divina para aqueles que se encontram na miséria, pela qual 

todos os que crerem superarão o estado miserável para gozar 

do eterno no qual será feliz. Por isso, pela fé, a relação 

vertical entre o homem e Deus é também uma relação entre o 

temporal e o eterno, de modo que o fiel crê na sua 

felicidade na eternidade, projetada no futuro, isto é, na 

condição em que estarão os santos quando herdarem a 

eternidade. 

                                                                                                                                                                                  

 

qua in deum creditur)” (Trin, XIII, 7, 10, Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 1).  
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Ora, quando aquele que é bom e fiel 

diante das misérias desta vida chegar à 
[vida] feliz, então acontecerá o que agora 
não é possível de forma alguma: o homem 
viver como quer (Trin, XIII, 7, 10)193.  

Como se vê, a condição que falta ao homem de fé para 

que possa ser feliz somente poderá ser adquirida no futuro. 

Mesmo sendo fiel, tal homem não se isenta das misérias da 

vida temporal. Por isso, crê que somente no futuro será 

feliz e nada lhe faltará. Por outro lado, se a posse de tudo 

o que se quer é posta como condição da felicidade e, por 

isso, é logicamente e anterior à própria felicidade, o que 

Agostinho sinaliza acima parece ser bem o contrário, como se 

a vida eterna e feliz fosse a causa da posse de tudo o que o 

homem quer. Não nos parece digna de atenção uma suposta 

relação causal entre uma coisa e outra, pois a preocupação 

do Autor não parece ser essa. O que é importante notar é que 

a posse das coisas que o homem quer, caso queira realmente o 

que é conveniente, é dada no plano da conclusão da história 

da salvação, na felicidade ou beatitude, quando o homem 

atingirá a contemplação de Deus. Não há um momento anterior 

no qual o homem obtém o que quer e o posterior no qual, como 

conseqüência, torna-se feliz. Mesmo que se esforce por viver 

retamente, o homem de fé aguarda para o futuro as duas 

coisas que terá eternamente: a posse de tudo aquilo de que 

necessita e a vida feliz plena.   

Tudo o que ali existir será bom e o 
Deus supremo será o bem supremo, e estará 

                                                           

 

193 Cum autem ex hac uita ab eo qui in his miseriis fidelis 
et bonus est, uentum fuerit at beatam, tunc erit uere 
quod nunc esse nullo modo potest, ut sic homo uiuat 
quomodo uult (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 6).  
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presente para o gozo de todos os que o amam. 
E eis o que será o maior grau de felicidade: 
estar certo de que será assim para sempre” 
(Trin, XIII, 7, 10)194.  

Não recorrer à fé com a qual se espera que os bens 

necessários possam vir do alto, não projetar no futuro a 

felicidade que no momento é impossível, e não estabelecer 

uma relação vertical com Deus, reconhecendo nele a fonte da 

felicidade aguardada para o futuro é, seguramente, o erro 

dos filósofos que anteriormente a Agostinho dissertaram 

acerca da felicidade afirmando sem sucesso a possibilidade 

encontrá-la nesta vida transitória.  

Mas de fato, certos filósofos fizeram 
para si um gênero de vida feliz segundo seus 
próprios gostos, como se pudessem por sua 
própria força o que não podiam pela condição 
comum dos mortais, ou seja, viver como 
queriam (Trin, XIII, 7, 10)195.  

Como no capítulo quinto, Agostinho está retomando a 

crítica do autor do Hortensius contra aqueles que pretendiam 

ser felizes sem as condições estabelecidas anteriormente, 

aos quais Cícero se nega até mesmo a denominar filósofos 

(Cf. Trin, XIII, 5, 8). Agostinho, por sua vez, além de 

corroborar as acusações de Cícero, acrescenta que o erro dos 

filósofos foi (além daqueles apontados anteriormente) 

                                                           

 

194 Omne quod ibi erit, bonum erit, et summus deus summum 
bonum erit, atque ad fruendum amantibus praesto erit; 
et quod est omnino beatissimum, ita semper fore certum 
erit (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 11).  

195 Nunc uero fecerunt quidem sibi philosophi, sicut eorum 
cuique placuit, uitas beatas suas, ut quasi propria 
uirtute possent, quod communi mortalium conditione non 
porerant, sic scilicet uiuere ut uellent (Cor. Christ., 
CDR, col. 0329, linha 15).  
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confiar no seu próprio poder (propria uirtus), considerando-

se capazes, pelas suas próprias forças, de atingir a 

felicidade esforçando-se, na melhor das hipóteses, por 

superar as dificuldades da vida ordinária, como se pudessem 

evitar todas as misérias da condição humana. 

O poder de extirpar a miséria da vida humana não está 

ao alcance do homem. Devido à atual condição decaída, o 

homem depara com seu estado miserável, seja na sua alma, 

deformada, fraturada e, em conseqüência entregue aos vícios, 

paixões e dores de toda sorte, seja no seu corpo, condenado 

à dor física, às enfermidades e ao definhamento, e 

apontando, com isso, os sinais da condição mortal do homem.  

Todas as vicissitudes dessa condição deplorável fogem 

ao controle do homem; e disso os pagãos aqui criticados têm 

ciência, de tal modo que, reconhecendo sua ineficácia em 

extirpar os obstáculos à conquista da felicidade, procuram 

viver como podem, acomodando-se a essa situação. Entretanto, 

mesmo estando dispostos a suportar com fortaleza e 

resignação as adversidades desta vida, preferem que elas não 

aconteçam e, como elas são inevitáveis, suportam-nas como se 

se satisfizessem em dar o máximo de seu esforço para evitá-

las. Sendo assim, uma vez que não podem produzir os bens 

cuja origem independe de sua vontade, procuram desejar 

apenas aqueles que estão à sua disposição, invertendo, 

portanto, a ordem da sentença segundo a qual é preciso ter 

tudo o que deseja: “logo, por essa razão, ele quer o que 

pode, uma vez que não pode o que quer” (Trin, XIII, 7, 

10)196.  

Esse expediente, a saber, o de acomodar a vontade às 

possibilidades da vida miserável, proporciona, segundo 

                                                           

 

196 Ideo igitur id uult quod potest, quoniam quod uult non 
potest (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 53).  
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Agostinho, a pseudo-felicidade dos mortais soberbos 

(superborum beatitudo mortalium), uma vez que, mesmo diante 

da própria miséria, o homem se nega a buscar em Deus a fonte 

da felicidade, através da fé, limitando-se a confiar nos 

seus próprios esforços, e se gloriando de viver conforme 

deseja pelo fato de suportar com certa paciência as 

adversidades que ocorrem. Sem o recurso à fé, tal expediente 

é inútil, como é a sentença de Terêncio mencionada aqui: 

“como não podes fazer o que queres, quere apenas o que podes 

(quoniam non potest id fieri quo uis, id uelis quod 

possis)”. Conselho cômodo para o homem, porém inútil para 

torná-lo feliz, pois não passa de um conselho dado ao 

miserável para que não seja ainda mais infeliz (Trin, XIII, 

7, 10). 

Inútil é, segundo Agostinho, toda a tentativa dos 

estóicos de adaptar seus desejos às possibilidades que a 

natureza proporciona. A estes faltou reconhecer que ao homem 

feliz tudo o que se deseja é possível, e que essa beatitude 

não é passível de ser conquistada nesta vida mortal. Somente 

com a imortalidade, que o homem aguarda por meio da fé, será 

possível conquistar a beatitude que, como o próprio homem 

contemplado, será imortal (Trin, XIII, 7, 10). 

Algumas décadas antes de escrever os últimos livros do 

De Trinitate, Agostinho já tratou do problema da felicidade 

no diálogo De beata vita, no qual também cita exemplos da 

tradição clássica. Esta obra faz parte de um conjunto 

intitulado diálogos de Cassicíaco, nos quais Agostinho se 

mostra bastante solidário com a tradição clássica, 

concordando com certos aspectos dos quais discordará 

posteriormente, sem anular as conclusões estabelecidas 

nessas obras da juventude. É o que ocorre, por exemplo, com 

a citação da sentença de Terêncio, que, no De beata vita, é 

inserida como modelo para aqueles que se encontram na 
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condição miserável (Cf. BV, 4, 25). Ainda assim, a conclusão 

do diálogo deixa muito claro que a vida feliz é aguardada 

para o futuro por aqueles que recorrem à fé, esperança e 

caridade, e contam com a graça divina (BV, 4, 35). 

O discurso ríspido e austero contra os seguidores de 

Zenão no livro XIII do De Trinitate contrasta com a 

referência à sentença de Terêncio no De beata vita. 

Entretanto, se consideramos o contexto em que, décadas 

depois da conversão, Agostinho, já então bispo, redige a sua 

obra teológica, a aparente contradição se dissipa. Se, nos 

diálogos da juventude, o jovem convertido ao Cristianismo 

encontra-se imbuído de preocupações sobretudo filosóficas, o 

Agostinho do De Trinitate ocupa-se de uma tarefa especial: a 

defesa da doutrina cristã contra os pagãos (que é muito mais 

nítida no De ciuitate dei, obra que foi escrita quase 

simultaneamente ao De Trinitate), bem como a afirmação do 

Cristianismo como filosofia, considerando a mediação de 

Cristo como condição indispensável para a aquisição da 

sapientia. A defesa da filosofia que recorre à fé não está 

excluída do De beata vita, porém nesta obra o Autor não tem 

à sua frente o desafio de sobrepor a doutrina cristã, 

concebida também como filosofia, à tradição clássica. Por 

isso, o contato de Agostinho com os clássicos nos seus 

primeiros escritos é muito mais complacente do que nas obras 

da maturidade (Cf., Rectract., I, 2).  

Evidentemente, quem ainda não atingiu a beatitude não é 

feliz. Nessa categoria estão incluídos tanto aqueles que se 

recusam a buscar o meio adequado para atingir a felicidade 

quanto aqueles que, por meio da fé, aguardam a beatitude 

eterna. Entretanto, há uma diferença acentuada entre as duas 

categorias. No De beata vita, Agostinho explora com um pouco 

mais de detalhes esse problema, o que vem a esclarecer 
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melhor a condição temporal do homem enfocado no De 

Trinitate.  

“[...] todo aquele que encontrou a Deus 
e o tem propício, é feliz. Ora, todo o que 
busca a Deus, tem-no propício, mas ainda não 
é feliz. E, enfim, todo o que se afasta de 
Deus, por seus vícios e pecados, não somente 
não é feliz, mas nem sequer vive tendo a 
Deus propício” (BV, III, 21)197.   

A partir desse esquema, podemos compreender mais 

nitidamente a situação presente do homem que busca a 

felicidade: enquanto dirige sua atenção para a morada 

eterna, o fiel se distingue daqueles que se voltam 

exclusivamente para os bens temporais, que se afastam de 

Deus, ou que simplesmente o ignoram. Mas aquele homem que, 

por meio da fé, busca Deus como a fonte de beatitude, único 

bem capaz de saciar sua sede de felicidade, não se confunde 

com o homem feliz que encontrou definitivamente a Deus e 

atingiu a beatitude.  

De fato, há uma identidade entre infelicidade e 

miséria. Entre felicidade e infelicidade não há meio termo, 

como não há entre estar vivo e estar morto. Se, por exemplo, 

é considerado morto um homem enterrado há um ano, não 

resulta que está menos morto aquele enterrado há alguns 

dias. Assim, do fato de que todo miserável é infeliz não se 

segue que será feliz quem não estiver na completa 

indigência, pois entre o feliz e o infeliz, como entre o 

vivo e o morto, não há termo intermediário, e por isso 

                                                           

 

197 “[...] ut omnis qui iam deum inuenit et propitium deum 
habeat, et beatus sit, omnis autem, que deum quaerit, 
propitium deum habeat sed nondum sit beatus, iam uero 
quisquis uitiis atque peccatis a deo se alienat, non 
modo beatus non sit sed ne deo quidem uiuat propitio” 
(Cor. Christ., XXIX, p. 77).  
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aquele que não é feliz será necessariamente miserável, já 

que sua miséria é carência de felicidade. (BV, IV, 24-27). 

O termo “indigência” não compreendemos unicamente como 

falta de riqueza. O exemplo reivindicado por Agostinho, 

durante o diálogo, o de Orata, personagem ciceroniano 

acumulado de riquezas, a quem nada faltava, nem a boa saúde 

e a companhia de amigos, ilustra isso muito bem. Semelhante 

homem, que aparentemente teria os motivos suficientes para 

se considerar feliz, não era e nem poderia ser feliz, uma 

vez que carecia da sabedoria (BV, IV, 27).  

Essa espécie de indigência é uma carência da alma e se 

traduz pelo termo estultícia (stultitia), que é o oposto da 

sabedoria (BV, IV, 28). Como não há meio termo entre 

felicidade e infelicidade, não há entre estultícia e 

sapientia. Por isso, todo aquele que não é sábio é 

necessariamente insipiente, assim como é infeliz todo homem 

que vive na indigência. Portanto, a carência é equivalente à 

infelicidade, e se estultícia é a carência da alma, todo 

insipiente é necessariamente infeliz, uma vez que carece de 

sabedoria.  

Quanto ao homem sábio e feliz, este terá o oposto de 

carência e estultícia. O termo designado para isso, é medida 

(modus). Aparentemente, o oposto de carência é plenitude, 

porém tal termo denota certa idéia de abundância, que pode 

sugerir um estado de excesso ou transbordamento e que, a 

rigor, implica falta de medida. Por isso, é preciso 

compreender o termo “plenitude” como medida (modus).  

“Logo, a sabedoria é a medida do 
espírito (modus animi), pois a sabedoria é, 
evidentemente, o contrário da estultícia, e 
a estultícia é indigência; Ora, a plenitude 
é contrária à indigência. Logo, a sabedoria 
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é plenitude. Mas na plenitude está a medida” 
(BV, IV, 32)198.   

Portanto, segundo o De beata vita, a medida do espírito 

encontra-se na sabedoria, pois o sábio é aquele que não 

padece de nenhuma carência e não cultiva nenhum excesso que 

possa provocar nele o temor da perda. “Portanto, ela [a 

medida] é a plena saciedade dos espíritos. Isto é a vida 

feliz: conhecer piedosa e perfeitamente pelo que somos 

conduzidos até a verdade, de qual verdade gozamos, e pelo 

que estamos unidos à suma medida” (BV, IV, 35)199. 

Como se vê, o livro XIII do De Trinitate e o De beata 

vita, no tocante ao centro do problema do homem na condição 

temporal, longe de se contradizerem, complementam-se. Nesta 

obra, como naquela, a busca humana pela felicidade é dada 

por meio da fé e, por esse motivo, supõe a dádiva divina. O 

esforço do homem, neste caso, não é exclusivamente humano, 

mas é impulsionado pela graça divina. Isso é muito claro 

pelas palavras finais de Mônica: “Protege, ó Trindade, os 

que te imploram. [...] Esta é, sem nenhuma dúvida, a vida 

feliz, que é a vida perfeita, à qual devemos nos adiantar em 

poder chegar prontamente, com a fé sólida, esperança alegre, 

ardente caridade” (BV, IV, 35)200. 

                                                           

 

198 “Modus ergo animi sapientia est. Etenim sapientia 
contraria stultitiae non negatur et stultitia egestas, 
egestati autem contraria plenitudo: sapientia igitur 
plenitudo. In plenitudinem autem modus” (Cor. Christ., 
XXIX, p. 83).  

199 “Illa est igitur plena sacietas animorum, hoc est beata 
uita, pie perfecteque cognoscere a quo inducaris in 
ueritatem, qua ueritate perfruaris, per quid conectaris 
summo modo” (Cor. Christ., XXIX, p. 84).  

200 “Foue precantes, trinitas, [...]. Haec est nullo 
ambigente beata uita, quae uita perfecta est, ad quam 
nos festinantes posse perduci, solida fide alacri spe, 
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Portanto, a partir das duas passagens aqui citadas, é 

preciso concluir que a felicidade só será possível ao homem 

quando este ultrapassar esta vida mortal. Mesmo que a 

miséria do homem de fé não seja idêntica à miséria do 

infiel, ainda assim não deixa de ser um estado de carência, 

e o meio de tornar sua miséria menos dolorosa é alimentar a 

esperança de encontrar a felicidade na beatitude, esperança 

esta que falta ao homem infiel. Relacionar a idéia de 

beatitude com a de imortalidade é o próximo estágio da 

argumentação do Autor no livro XIII do De Trinitate. 

No capítulo oitavo, Agostinho prova que a imortalidade 

é condição indispensável para a felicidade, segundo os 

argumentos da razão, por meio da redução ao absurdo de 

hipóteses contrárias. Partindo da sentença evidente segundo 

a qual é preciso que o homem viva para que seja feliz, e 

supondo para todo homem o risco da morte, temos três 

hipóteses para a reação deste diante da possibilidade de 

morte:  

A primeira é a seguinte: o homem não aceita a perda da 

vida. Neste caso, está nutrindo um desejo de imortalidade 

quando quer resistir à morte. Entretanto, se resiste a ela é 

porque julga que essa morte é a única e definitiva e, por 

esse motivo, não tem esperança da imortalidade. Por isso, 

mesmo que ame a vida que tem (o que é suficientemente 

provado pelo temor à morte), tal homem não é feliz, uma vez 

que deseja viver e não pode conservar sua vida.  

A segunda hipótese é daquele que aceita de bom grado a 

perda da vida. Neste caso, é evidente que tal homem não é 

feliz, pois como poderíamos considerar feliz aquela vida que 

o homem aceita perder? Será que alguém em sã consciência 

                                                                                                                                                                                  

 

flagrante caritate praesumendum est” (Cor. Christ., 
XXIX, p, 85).  
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julgaria feliz um homem que se suicida? Mas a hipótese não é 

ingênua. É a tentativa de corrigir a falsidade da hipótese 

anterior. Não se trata aqui de suicidas desafortunados mas 

daqueles que se consideram felizes com sua vida e que, 

pressentindo a morte inevitável, procuram conformar-se com a 

condição mortal e aceitar a morte de bom grado. Ainda assim, 

ao consentir com a morte, o homem deixa de amar a vida que 

possui, uma vez que tudo aquilo que amamos desejamos que 

permaneça, e mais ainda a vida, sem a qual ninguém é feliz, 

uma vez que não se pode ter uma uita beata sem a certeza da 

vida. 

A terceira hipótese é daquele que se mantém 

indiferente, que nem recusa nem quer a vida. Para não recair 

no erro das duas hipóteses anteriores, o homem indiferente 

se diz preparado para a morte e para a vida, mantendo-se 

neutro e feliz. Mas como continuar feliz sabendo que essa 

tal vida feliz, de quietude e serenidade, poderá ter um fim? 

Na sua indiferença, tal homem não tem uma vida digna de ser 

considerada feliz, pois sua vida não foi devidamente amada 

por aquele a quem ela teria feito feliz. Se para o homem 

supostamente feliz não importa que a vida permaneça ou se 

perca, então esta vida feliz não é amada por ele. Se não é 

amada, conclui-se que não pode ser feliz esta vida que o 

homem feliz não ama. Em suma, se o homem quer ser feliz, é 

indispensável que tenha à sua disposição tudo aquilo sem o 

qual é infeliz. Como ninguém pode ser feliz sem ter a vida, 

ninguém quer que essa vida pereça.  

Logo, querem ser imortais todos aqueles 
que são de fato felizes ou desejam sê-lo. 
Ora, não vive na felicidade quem não possui 
o que quer; portanto, de nenhum modo poderá 
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ser deveras feliz a não ser a vida que for 
sempiterna. (Trin, XIII, 8, 11)201.  

Por outro lado, se os argumentos da razão afirmam a 

necessidade da imortalidade para que a vida do homem possa 

ser feliz, por outro, a certeza da possibilidade dessa 

imortalidade é um problema grave para essa razão incapaz da 

contemplação das verdades eternas202 e, por esse motivo, 

inapta para compreender a possibilidade da vida eterna. 

Vislumbrar essa possibilidade é tarefa da fé: “Mas, se há 

fé, que está presente naqueles a quem ‘Jesus deu o poder de 

se tornarem filhos de Deus’ [Jo, 1, 12], não há nenhum 

problema” (Trin, XIII, 9, 12)203 

A fé promete a imortalidade futura a partir do recurso 

à autoridade divina (diuina auctoritas) e não à argumentação 

humana (argumentatio humana). Todos aqueles que se 

esforçaram para compreender a imortalidade do homem, sem 

recorrer a essa autoridade tiveram mau êxito em seu 

                                                           

 

201 Immortales ergo esse uolunt, quicumque uere beati uel 
sunt uel esse cupiunt. Non autem uiuit beate, cui non 
adest quod uult; nullo modo igitur esse poterit uita 
ueraciter beata, nisi fuerit sempiterna (Cor. Christ., 
CDR, col. 0329, linha 49).  

202 Aqui, aquelas verdades inacessíveis ao homem mortal. As 
verdades eternas dos números são acessíveis ao homem 
imperfeito, assim como aquelas verdades da sabedoria 
que são universais a todos, que Agostinho aponta no De 
libero arbitrio (Cf. LA, II, 9, 27 – 10, 28-29). 
Entretanto, quando se trata de conhecer o criador, tais 
verdades estão acima da condição humana. E quando 
tratamos da sabedoria a que o homem aspira e aguarda 
adquirir na beatitude, tomamos em consideração essas 
verdades inacessíveis, que o homem vê por espelho, mas 
espera ver face a face.  

203 Sed si fides adsit, quae inest eis quibus dedit 
potestatem Iesus filios dei fieri, nulla quaesitio est 
(Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 54).  
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propósito, muito embora tenham dedicado a isso todo seu 

engenho e sua erudição nos argumentos mais sutis. Não 

descobriram para essa imortalidade uma vida feliz 

verdadeira, pois afirmaram que a alma humana, depois de ter 

sido feliz, voltaria para esta vida temporal, instável e 

miserável (Trin, XIII, 9, 12). 

Se a razão apenas pode indicar que a alma humana quer 

ser imortal para ser feliz, para que essa alma esteja certa 

de que será imortal é preciso a adesão a verdades que fogem 

ao alcance dessa razão. Para que essa adesão não seja 

supersticiosa e, por isso, totalmente divergente da 

investigação racional, essa adesão deve ser dada a uma 

verdadeira auctoritas cuja verdade vai além da razão, mas 

não entra em contradição com a busca racional da 

imortalidade. 

Essa autoridade é a própria palavra divina contida nas 

escrituras segundo a qual Cristo, o verbo, se fez carne, 

isto é, o eterno entrou no tempo para possibilitar que todos 

aqueles que se encontram no tempo se tornem também eternos. 

A encarnação de Cristo é o fato narrado pela autoridade à 

qual, devido à soberba, os filósofos pagãos não deram 

crédito.  

Os que crêem que receberão a imortalidade apóiam-se 

sobre uma fé fundamentada na própria manifestação divina na 

temporalidade. Essa manifestação é chamada de encarnação 

através da qual o verbo se fez carne e habitou entre nós. 

Sendo assim, o filho de Deus aceitou participar da 

mortalidade dos homens a fim de que os homens se tornassem 

partícipes da imortalidade divina (Trin, XIII, 9, 12). Como 

imortal que participou da mortalidade, Cristo é o mediador 

entre Deus e os homens, possibilitando que o homem se torne 

imortal, assim como ele, que assumiu a condição humana, 

sendo divino. 
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Por outro lado, a imortalidade que a encarnação vem 

conferir ao homem não é efetuada pelo mérito humano. Se o 

homem é pecador, imperfeito e mortal, não vive nesta vida 

miserável de modo que merecesse a imortalidade. Por isso, é 

ato da graça divina a encarnação do Filho em favor do homem, 

que não é justo, e pela qual o mesmo se torna justo sem 

nenhum mérito e sim pela misericórdia divina (Trin., XIII, 

10, 14).  

Esse ato gratuito de Deus só poderia ter sido feito 

pelo mediador, o Filho, gerado do Pai e, por isso, perfeito 

como ele:   

Ora, ele [o amor de Deus] não nos foi 
dado senão quando Cristo foi glorificado 
pela ressurreição. Só então ele prometeu que 
o enviaria e o enviou [Jo 20, 22; 7, 39 e 
15, 26][...] (Trin., XIII, 10, 14)204.  

O ato gratuito de Deus é perfeito na medida em que as 

três pessoas divinas operam na graça: o Pai envia o Filho 

que, morto e ressuscitado, envia o Espírito Santo, isto é, o 

amor de Deus, o mesmo amor pelo qual esse Deus teve 

compaixão do homem pecador. Por um ato de amor para com o 

homem, o Filho é enviado e assume a condição humana. Ao 

assumi-la e ressuscitar, envia o amor aos homens, amor que é 

acompanhado dos dons pelos quais tais homens podem chegar ao 

bem supremo da felicidade imortal (Trin., XIII, 10, 14). 

O homem contemplado pela graça não é um justo 

recompensado e sim um pecador que é justificado pela ação 

divina gratuita. Antes de ser favorecido pela graça divina, 

o homem é um pecador fraco que necessita do socorro do alto. 

                                                           

 

204 Tunc est autem datus, quando est Iesus resurrectione 
clarificatus. Tunc enim eum se missurum esse promisit 
et misit [...] (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 
28).  
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A graça é o socorro do pecador, o médico do fraco, que torna 

justo o ímpio (Trin., XIII, 10, 14.). A justificação do 

ímpio é dada no tempo, uma vez que foi no tempo que o Filho 

assumiu a condição humana. O ato pelo qual o ímpio tornou-se 

justo imerecidamente pelo sangue do Filho marca a 

reconciliação entre o criador e a criatura rebelde. 

Portanto, é no tempo que o amor divino vem em socorro do 

homem.  

Diz o apóstolo: Deus faz valer seu amor 
em nós pelo fato de Cristo ter morrido por 
nós, quando éramos ainda pecadores. Muito 
mais, então agora, justificados pelo seu 
sangue, seremos por ele salvos da ira. 
Acrescenta ainda: Pois, se quando éramos 
inimigos fomos reconciliados com Deus pela 
morte do seu Filho, muito mais 
reconciliados, seremos salvos na sua vida 
(Trin., XIII, 10, 14)205.  

A citação de Paulo deixa patente que a dádiva divina 

ocorre em dois momentos: no primeiro, pelo ato de 

reconciliação, quando o homem hostil ao criador, após ter 

cometido o primeiro pecado, comete uma seqüência de pecados 

que resultam numa história de completa indisciplina e 

rebeldia para com o criador, a qual é narrada no Antigo 

Testamento.  

Com a reconciliação entre criador e criatura, a partir 

da presença do criador no tempo na pessoa do Filho, o homem 

se encontra justificado. Neste segundo momento, a eficácia 

                                                           

 

205 Commendat autem, inquit Apostolus, caritatem suam Deus in 
nobis, quoniam cum adhuc peccatores essemus, Christus 
pro nobis mortuus est. Multo magis iustificati nunc in 
sanguine ipsius, salui erimus ab ira per ipsum [Rm 5, 
8-9]. Adhuc addit, et dicit: Si enim cum inimici 
essemus, reconciliati sumus Deo per mortem Filii eius, 
multo magis reconciliati, salui erimus in uita ipsius 
[Rm, 5, 10] (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 33). 
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da graça é dada com a salvação daquele que já se justificou. 

O amor divino pelo qual Deus operou a graça junto à criatura 

é o impulso que permitiu àquela alma soberba corrigir-se. 

Uma vez que o orgulho humano não merecia outra recompensa 

senão o castigo, Deus corrigiu o homem de outra maneira: em 

primeiro lugar, preferiu aplacar sua própria ira e 

interferir na criatura por meio do amor pelo qual justificou 

o ímpio, reconciliando-se com ele; em segundo lugar, promete 

a salvação a este homem já justificado.  

Ao justificar o homem, o eterno entra no tempo. Uma vez 

que o eterno é espírito, e não corpo, esse Deus incorpóreo 

adquiriu um corpo corruptível ao se inserir no tempo. O ato 

pelo qual Deus assumiu a carne para completar a justificação 

do homem é chamado de encarnação. 

O conceito de encarnação vem explicitar o de 

justificação. Deus torna justo o homem a partir da 

reconciliação. Se o homem, antes inimigo de Deus, 

reconcilia-se com este, tornando-se justo pela morte do 

filho de Deus, é preciso que o filho tenha se tornado homem 

para ser oferecido à morte e, na sua condição de homem, 

tenha morrido e ressuscitado para possibilitar que o homem 

também ressuscite após sua morte carnal. A concessão da 

graça foi um ato divino de amor pelo qual o Pai entregou à 

morte o próprio Filho em benefício do homem, ato este que 

revela o amor de Deus ao entregar seu Filho à morte, o qual 

é o mesmo amor que já havia antes do pecado e antes mesmo da 

criação: “Logo, todas essas coisas o Pai, o Filho e o 

Espírito de ambos realizam com igualdade e concórdia. Mas 

fomos justificados no sangue de Cristo e reconciliados com 

Deus pela morte de seu Filho” (Trin., XIII, 11, 15)206. 

                                                                                                                                                                                  

  

206 Omnia ergo simul et Pater et Filius et amborum Spiritus 
pariter et concorditer operantur. Tamen iustificati 
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Como conseqüência do o primeiro pecado, o homem recebeu 

imediatamente a morte carnal. É isso que significa a 

sentença imposta ao homem “tu és pó, e em pó te hás de 

tornar”207. Por isso, para que esse pecado fosse vencido pela 

graça divina, o próprio Deus assumiu a condição carnal e 

sujeita à morte, de tal modo que a justificação do homem só 

pudesse ser concretizada com a encarnação. 

A remissão do pecado com a encarnação divina torna 

justo o homem ímpio, e isso se dá pela ação da própria 

justiça divina, que justifica o homem no tempo. O demônio, 

que se apoderou do primeiro casal, deveria ser vencido não 

pelo poder e sim pela justiça. Amante do poder e da 

injustiça, o demônio ensinou o gênero humano a ambicionar 

orgulhosamente o poder. Para limpar a mancha do pecado, era 

preciso que a ação divina combatesse o pecado pela justiça, 

pois se fosse pelo poder, seria imitação da ação do demônio 

(Trin., XIII, 13, 17). 

Do mesmo modo, o homem se liberta do jugo do demônio 

pela justiça, justificando-se, e não pelo poder: “aprouve a 

Deus que o demônio fosse vencido não pelo poder, mas pela 

justiça, ao libertar o homem do jugo do demônio; assim, os 

homens, imitando a Cristo, procuram vencer o inimigo 

satânico pela justiça, não pelo poder” (Trin., XIII, 13, 

17)208. Se foi injusta a atitude da serpente ao lançar o 

                                                                                                                                                                                  

 

sumus in Christi sanguine, et reconciliati sumus Deo 
per mortem Filii eius [Rm 5, 9][...] (Cor. Christ., 
CDR, col. 0329, linha 23).  

207 (Gn 3, 14. 19).  

208 Placuit Deo, ut propter eruendum hominem de diaboli 
potestate, non potentia diabolus, sed iustitia 
uinceretur; atque ita et homines imitantes Christum, 
iustitia quaererent diabolum uincere, non potentia 
(Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 3).  
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homem sob o jugo do demônio, era preciso que houvesse o ato 

contrário, operado pelo anti-Adão Jesus, morto por um ato 

também injusto, porém desta vez, em benefício do homem, que 

viu no sangue desse Filho morto a expiação pelos pecados 

humanos. Ao ressuscitar, o Filho manifestou seu poder, mas 

ao morrer, selou a reconciliação entre os homens e o Pai por 

meio da sua justiça. O demônio, que mantinha em seu poder os 

homens descendentes de Adão, mandou um inocente à morte. 

Sendo assim, pelo sacrifício desse inocente, todos os homens 

foram libertados do jugo do demônio pela fé naquele que foi 

morto sem merecer a morte (Trin., XIII, 14, 18).  

É nisso que consiste o papel da justiça e sua 

preeminência sobre o poder: Cristo não venceu pela justiça 

por ter-lhe faltado poder e sim porque preferiu vencer por 

meio da justiça. Se quisesse, teria vencido o demônio pelo 

poder. Por isso, era preciso ser Deus e homem: ser homem 

para ser morto e ser Deus para que acreditássemos que teve o 

poder de não morrer na cruz e preferiu, em detrimento desse 

poder, a justiça na morte. A prova de que não lhe faltou 

poder é a própria ressurreição: “Há algo mais justo do que 

caminhar até a morte de cruz pela justiça? E há algo mais 

poderoso do que ressuscitar dentre os mortos e subir ao céu 

com o mesmo corpo com que sofreu a morte?” (Trin., XIII, 14, 

18)209. 

A morte imerecida de Cristo não só serviu para arrancar 

das correntes do demônio os eleitos para a vida beata como 

também serviu de exemplo para que os mesmos suportassem as 

misérias desta vida terrena, sobretudo aqueles que, como 

                                                           

 

209 Quid enim iustius, quam usque ad mortem crucis pro 
iustitia paruenire? Et quid potentius, quam resurgere a 
mortuis, et in caelum cum ipsa carne in qua est occisus 
ascendere? (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 32)  
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Cristo, viriam a sofrer a morte imerecida, o martírio em 

nome da fé cristã.   

Ora, esses males são de grande proveito 
para os fiéis que os suportam piamente, seja 
para corrigir os pecados, seja para 
exercitar e comprovar a justiça, seja para 
mostrar a miséria desta vida, de modo que 
possa ser desejada mais ardentemente e 
procurada com mais afã aquela vida que 
proporcionará a felicidade verdadeira e 
perpétua (Trin., XIII, 17, 20)210.  

Ao justificar o homem pela encarnação, Cristo conferiu-

lhe a dignidade que lhe faltava durante todo o período de 

infidelidade narrado no Antigo Testamento: em primeiro 

lugar, mostrou que o fato de adquirir um corpo não põe o 

homem necessariamente em condição inferior à dos anjos, uma 

vez que Cristo assumiu um corpo e os espíritos malignos não. 

Em segundo lugar, ao se fazer carne, Cristo realizou e 

valorizou a graça divina no homem. Em terceiro lugar (e isso 

é importante salientar), a humildade de Deus ao se encarnar 

serviu de exemplo contra o orgulho humano, princípio de todo 

pecado:   

Ora, que exemplo mais expressivo de 
obediência poderia ser dado a nós, que 
tínhamos perecido pela desobediência, do que 
o próprio Deus Filho obediente a Deus Pai 
até a morte de cruz? Onde se poderia mostrar 
melhor essa obediência do que na carne de 

                                                           

 

210 Prosunt autem ista mala quae fideles pie perferunt, uel 
ad emendanda peccata, uel ad exercendam probandamque 
iustitiam, uel ad demonstrandam uitae huius miseriam, 
ut illa ubi erit beatitudo uera atque perpetua, et 
desideretur ardentius, et instantius inquiratur (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 20).  
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tão grande digno Mediador ressuscitado para 
a vida eterna? (Trin, XIII, 17, 22)211.  

Para que o orgulho do primeiro casal transmitido a 

todos os descendentes fosse vencido, como foi vencido o 

demônio, autor da sedução que levou o primeiro casal ao 

pecado, foi preciso a encarnação da própria humildade a qual 

o homem de fé procura tomar como modelo para a conduta de 

sua vida temporal. Toda a narrativa do Antigo Testamento 

mostra uma tentativa de recuperar a obediência da criatura 

divina. Semelhante tentativa, entretanto, não foi eficiente, 

conforme testemunham os livros das Escrituras, que narram os 

constantes episódios de infidelidade do povo hebreu. A 

verdadeira aliança e a verdadeira reconciliação entre a 

criatura e o criador, que pode ser eficaz contra a soberba, 

é a encarnação do Filho. 

A idéia de encarnação, acompanhada dos preceitos de 

obediência e humildade, certamente não poderia ser bem 

recebida pelos filósofos contaminados pela soberba, tal como 

Agostinho classificou os platônicos. Em linhas gerais, esse 

conjunto de digressões contidas no livro XIII (introdução de 

temas como felicidade, fé, justificação e encarnação), ou 

essa espécie de exercitatio animi, que muitas vezes cansa e 

confunde o leitor, aponta para um fio condutor na exposição 

do tema da ciência humana propedêutica para a sabedoria 

cristã: a ciência humana diz respeito ao tempo e ao espaço, 

nos quais teve origem o orgulho humano e, em contrapartida, 

veio a encarnação do Filho como ato de humildade, capaz de 

                                                           

 

211 Quod autem maius obedientiae nobis praeberetur exemplum, 
qui per inobedientiam perieramus quam Deo Patri Deus 
Filius obediens usque ad mortem crucis [Fil 2, 8]? 
Quid, praemium ipsius obedientiae ubi ostenderetur 
melius, quam in carne tanti Mediatoris, quae ad uitam 
resurrexi aeternam? (Cor. Christ., CDR, col. 0329, 
linha 22). 
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corrigir semelhante orgulho e, conseqüentemente, recuperar a 

alma humana das suas três fraturas que a tornaram menos 

semelhante à trindade divina: “Ora, tudo o que o Verbo feito 

carne fez e suportou por nós, no tempo e no espaço, conforme 

a distinção que determinamos demonstrar, diz respeito à 

ciência e não à sabedoria (Trin, XIII, 19, 24)212. 

O Verbo é eterno, pois é o próprio Deus eterno que se 

fez homem e entrou no tempo. Como mediador entre Deus e o 

homem, o qual é homem sem deixar de ser divino, Cristo é a 

ciência do homem (no seu aspecto humano) e a sua sabedoria 

(enquanto Deus). Ora, segundo o evangelista João, o mediador 

manifestou sua graça e sua verdade. Desse modo, a ciência é 

considerada a manifestação da graça divina, ao passo que a 

sabedoria é a própria visão da verdade (Cf. Jo, 1, 14; Trin, 

XIII, 19, 24).   

Portanto, nossa ciência é Cristo e 
nossa sabedoria é igualmente Cristo. É ele 
que implanta em nós a fé nas realidades 
temporais e exibe a verdade nas coisas 
eternas. É por ele que caminhamos até ele; e 
é pela ciência que tendemos à sabedoria. Sem 
nos afastarmos, todavia, do mesmo Cristo, no 
qual se acham escondidos todos os tesouros 
da sabedoria e da ciência (Trin, XIII, 19, 
24)213. 

                                                                                                                                                                                  

  

212 Haec autem omnia quae pro nobis Verbum caro factum [Jo 1, 
14] temporaliter et localiter fecit et pertulit, 
secundum distinctionem quam demonstrare suscepimus, ad 
scientiam pertinent, nam ad sapientiam (Cor. Christ., 
CDR, col. 0329 linha 1).  

213 Scientia ergo nostra Christus est, sapientia quoque 
nostra idem Christus est. Ipse nobis fidem de rebus 
temporalibus inserit; ipse de sempiternis exhibet 
ueritatem. Per ipsum pergimus ad ipsum, tendimus per 
scientiam ad sapientiam; ab uno tamem eodemque Christo 
non recedimus, in quo sunt omnes thesauri sxapientiae 
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É exatamente pela concepção de Cristo como o mediador 

que Agostinho dá desfecho ao seu propósito de, no livro XIII 

do De trinitate, dissertar sobre a ciência do homem. Nos 

limites da ciência, a relação entre o homem e Cristo se dá 

por meio da fé. Ao contrário, na sabedoria final, a fé é 

substituída pela contemplação divina. A ciência é o 

conhecimento das coisas terrenas que o homem exercita nos 

seus três aspectos (seu ser, sua intelecção e sua volição). 

Na alma do crente há uma espécie de trindade direcionada 

para a fé: a trindade “da ciência”, a qual, passada a 

condição miserável, evoluirá para a trindade “da sabedoria”, 

a verdadeira imagem de Deus, que supõe não mais a crença e 

sim a contemplação daquilo do qual é imagem. Essa similitude 

trinitária no domínio temporal é a memória e inteligência 

dos dados da fé, e o amor aos mesmos. Ao crer nas 

Escrituras, o homem recorda-se da verdade contida nelas, 

mantém sua atenção a elas e o faz voluntariamente. A vontade 

une o que está na memória ao olhar do pensamento, 

completando certa trindade. (Trin., XIII, 20, 26.).  

Agostinho não tratou com profundidade o tema da 

similitude trinitária da ciência no livro XIII. No livro 

seguinte, esse assunto retorna para que a tríade da ciência 

seja comparada com a verdadeira imagem de Deus. Por isso 

trataremos desse tema posteriormente, no Capítulo IV, 

quando, seguindo a própria ordem do De trinitate XIV, 

compararmos as similitudes trinitárias entre si, indicando o 

progresso da trindade da fé (na ciência) à trindade da visão 

(na sabedoria)214. 

                                                                                                                                                                                  

 

et scientiae absconditi [Col. 2, 3] (Cor. Christ., CDR, 
col. 0329, linha 50).  

214 Tema que será abordado no Capítulo IV (A sabedoria ou a 
“razão superior”: o conhecimento intelectual das coisas 
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Ao movimentar temas como felicidade, fé, imortalidade e 

mediação, Agostinho aponta para a concepção de ciência como 

um conhecimento salutar para o homem todo, nos seus três 

aspectos (seu ser, sua intelecção e sua volição), por meio 

do qual este pode crer que será feliz na imortalidade 

futura, a exemplo do mediador Jesus que, sendo Deus, morreu 

como homem e assumiu definitivamente seu aspecto imortal. 

Sendo assim, o tema central, a partir do qual podemos 

verificar a coerência entre todos os demais temas aqui 

movimentados, é o de Cristo como mediador. Por ele, o homem, 

ainda na condição miserável desta vida temporal, pode 

reconciliar-se com Deus e esperar, com sua fé, a felicidade 

completa na beatitude futura. Mas o texto destacado acima 

aponta também para outra função da mediação de Cristo nos 

livros XIII e XIV do De trinitate: a coerência na distinção 

entre ciência e sabedoria, estabelecida no livro XII: Cristo 

é a ciência e a sabedoria do homem, o que significa que por 

ele caminhamos até ele (per ipsum pergimus ad ipsum). Por 

isso, ao ser mediador entre os homens temporais e o Deus 

eterno (sendo ele homem e Deus), Cristo é também mediador 

entre a ciência temporal e a sabedoria eterna a que o homem 

aspira, sendo ele scientia nostra e sapientia nostra. Por 

isso, o Capítulo XIV dará continuidade ao papel de Cristo 

como o ponto de chegada do percurso do homem até Deus, ou 

seja, aquele que, enquanto caminho, ofereceu-se como graça 

ao homem e que, agora, enquanto ponto de chegada, é o doador 

da própria verdade que será contemplada por aquele na 

sabedoria.   

                                                                                                                                                                                  

 

divinas), parte 2 (A sabedoria segundo o livro XIV do 
De trinitate).  
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CAPÍTULO IV: A SABEDORIA OU A “RAZÃO SUPERIOR”: O 

CONHECIMENTO INTELECTUAL DAS COISAS DIVINAS    
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A sabedoria abrange a contemplação de verdades que 

escapam aos olhos do homem corrompido pelo pecado original, 

que vê certas coisas de modo confuso e imperfeito. Essa 

espécie de contemplação, reservada aos olhares mais 

qualificados, é apontada por Agostinho como uma conquista do 

homem que é dada no final de um longo percurso. Por isso, 

pretendemos estabelecer um mapeamento desse percurso em 

direção à sabedoria, de acordo com o livro XIV do De 

trinitate.   

1. A sabedoria como finalidade do homem: a beatitude na 
eternidade

  

O homem sábio é, por excelência, aquele que atingiu a 

beatitude final. Embora Agostinho, algumas vezes, na esteira 

do vocabulário das Escrituras, empregue o adjetivo sapiens 

também para o homem de fé que se encontra de passagem nesta 

vida, enfocamos no nosso trabalho o conceito de sapientia 

como aquilo que é buscado pelo amante da sabedoria. Se, em 

algum momento, Agostinho e as Escrituras chamam de sábio o 

homem ainda pecador, trata-se de uma sentido, por assim 

dizer, impróprio do termo, utilizado comumente na linguagem 

corrente.  

O termo “filósofo”, que Pitágoras teria empregado para 

designar a si mesmo (Cf. CD, VIII, 2), vem se contrapor ao 

termo sábio, com a finalidade de evitar o ato precipitado e 

temerário de considerar definitivamente sábio alguém que 

ainda se encontra em processo de investigação. Assim como 

Pitágoras, Agostinho toma o cuidado necessário para não 

atribuir ao homem peregrino nesta vida uma qualidade que, a 

rigor, só pode ser imputada ao homem no estágio da 

contemplação final. 
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Nas Escrituras, a Epístola aos Coríntios é uma das 

passagens que fazem referência mais explícita ao confronto 

entre a verdadeira sabedoria (sabedoria de Deus) e a 

sabedoria deste mundo: “Pois está escrito: destruirei a 

sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos 

inteligentes. Onde está o sábio. Onde está o homem culto? 

Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca 

a sabedoria deste século?”215. Numa outra passagem, as 

Escrituras mencionam diretamente o termo filosofia para 

designar o estudo da sabedoria do mundo: “Tomai cuidado para 

que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações 

da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os 

elementos deste mundo, e não segundo Cristo”216. 

No De moribus, Agostinho, aborda as divergências entre 

a verdadeira sabedoria e a falsa filosofia do mundo, citando 

a Epístola aos Colossenses. O plano do livro é o 

estabelecimento de uma contraposição entre a doutrina cristã 

e o maniqueísmo. O autor toca na questão acima, à luz da 

carta paulina, quando trata da função das quatro virtudes 

cardeais para o cristão. Num pequeno trecho dessa parte da 

obra, Agostinho aponta para o perigo da filosofia que pode 

seduzir aquele que se encaminhou para o Cristianismo:  

E daqui se segue: guardai-vos para não 
serdes seduzidos pela filosofia [Col 2, 8]. 
Se considerado, o nome mesmo da filosofia 
expressa uma grande coisa: que, com todo o 
afeto, deve-se amar, pois significa amor e o 
estudo da sabedoria; por isso, o apóstolo, 
para que não se julgasse ser sua intenção 
privar os homens de seu amor, acrescenta em 

                                                           

 

215 1 Cor. 1, 19-20, op. cit., p. 2148.  

216 Col. 2, 8, op. cit., 2213.  
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seguida: e os elementos deste mundo (De 
Mor., I, 21, 38)217.  

Agostinho se esforça para evitar que as palavras do 

apóstolo sejam interpretadas como um discurso em repúdio à 

filosofia. Para isso, faz questão de observar que a rejeição 

do apóstolo não é contra a filosofia, em geral, e sim contra 

a filosofia deste mundo. A filosofia da qual Agostinho se 

mostra adepto, isto é, aquela segundo a qual o homem ama uma 

sabedoria que se identifica com Deus, acima da condição 

mortal humana, é completamente distinta daquela condenada 

pelas palavras do apóstolo. Trata-se do amor pela sabedoria, 

que é posta acima de quaisquer coisas próprias desta vida 

mundana.  

Se, de um lado, temos a atitude humilde de Pitágoras, 

que se recusou a se denominar sábio, confessando apenas 

amante da sabedoria, de outro, a designação de filósofo em 

lugar de sábio não é suficiente para evitar o ato soberbo 

daquele que se encontra ainda em processo de investigação. 

Mesmo não se dizendo sábios, os adeptos da filosofia deste 

mundo, vituperados pelas palavras do apóstolo reproduzidas 

acima, pecaram pelo orgulho ao aderir à busca da sabedoria 

deste mundo, julgando não ser necessário curvar-se diante do 

transcendente junto ao qual poderiam ter acesso à sabedoria 

celeste.  

Essa sabedoria dos homens, contaminada com os elementos 

deste mundo, é impropriamente denominada sapientia, pois 

                                                           

 

217 Hinc illud est: Cauete ne quis uos seducat per 
philosophiam. Et quia ipsum nomem philosophiae si 
consideretur, rem magnam totoque animo appetendam 
significat, siquidem philosophia est amor studiumque 
sapientiae, cautissime Apostolus ne ab amore sapientiae 
deterrere uideretur, subiecit, et elementa huius mundi 
(Cor. Christ., CDR, col. 0261, linha 39).  
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assemelha-se mais àquela ciência que infla218 sem edificar e 

que, conforme apontamos no Capítulo II, não se subordina à 

verdadeira sabedoria.  

Neste pequeno trecho, que se inspira nas citações do 

apóstolo, Agostinho deixa bem nítido que a finalidade da 

verdadeira filosofia é a busca de uma sabedoria que se 

encontra acima do homem e que, portanto, não se confunde com 

os saberes dos homens nesta vida temporal. A vida presente 

é, para o homem de fé, uma passagem em direção ao prêmio 

final. Conforme vimos no Capítulo anterior, Cristo é a 

ciência e a sabedoria do homem. Por isso, é por Cristo que 

caminhamos até ele.  

A conquista da sabedoria supõe um percurso do homem de 

fé, que começa nesta vida mortal e culminará na beatitude. 

Semelhante percurso é visto na obra de Agostinho em diversos 

aspectos. Apontaremos alguns deles ao longo deste Capítulo, 

os quais selecionamos tendo como recorte a indicação da 

conquista da sabedoria pelo homem.  

O primeiro aspecto a ser abordado é a conquista do bem 

supremo, ou felicidade, finalidade do exercício do amor à 

sabedoria. A sabedoria, compreendida como um conhecimento 

que é edificado ao longo de um percurso ascendente, implica 

necessariamente a posse de Deus como finalidade. Vejamos 

como isso se dá em duas obras de Agostinho: o De ciuitate 

dei e o De beata vita.  

                                                           

 

218 “É tamanha a soberba, que chega até a fazê-los crer que 
são cidadãos do céu por suas freqüentes discussões 
sobre ele. Que se reprima a alma em sua concupiscência 
da vã ciência, se é sua vontade conservar-se casta e 
pura para Deus (Unde tanta etiam superbia gignitur, ut 
in ipso caelo, de quo saepe disputant, sibimet habitare 
uideantur. Reprimat igitur se anima ab huiusmodi uanae 
cognitionis cupiditate, si se castam Deo servare 
disposuit)” (De Mor., I, 21, 38, Cor. Christ., CDR, 
col. 0261, linha 51).  
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Se no De trinitate Agostinho define a sabedoria como o 

conhecimento racional das coisas divinas e humanas, numa 

passagem do De Libero Arbitrio, a sabedoria é definida como 

a verdade na qual se contempla e se possui o bem supremo 

(LA, II, 9, 26). Essa definição, que não contradiz, mas 

complementa aquela estabelecida no De trinitate, certamente 

se encontra subentendida no livro XIX do De ciuitate dei, 

onde o Autor trata da questão do bem supremo das duas 

espécies de homem: o da cidade celeste e o da cidade 

terrena. Neste livro, Agostinho toma os filósofos pagãos 

como seus interlocutores, sobretudo Cícero e os estóicos, 

tendo em vista argumentar contra a idéia do sábio feliz na 

vida presente, sustentando que a sabedoria do homem será 

dada no futuro, como cura para a atual situação corrompida 

da alma humana (Cf. CD, XIX, 10). 

Logo no início do livro, Agostinho introduz o leitor no 

seu duplo propósito: expor os argumentos com que os homens 

acreditaram encontrar a felicidade na infelicidade desta 

vida e, ao mesmo tempo, mostrar, pelas escrituras e pela 

razão, a diferença entre as vaidades dos filósofos, a 

esperança que Deus deu aos fiéis e a felicidade autêntica 

que dará (CD, XIX, 1,1). Esse duplo propósito é cumprido no 

decorrer do livro XIX: quanto ao primeiro deles, Agostinho o 

cumpre refutando a idéia de que é possível encontrar nesta 

vida temporal o sumo bem. Quanto ao segundo, estreitamente 

relacionado com o primeiro, Agostinho o cumpre apontando o 

ato pretensioso daqueles que pretendiam ser felizes nesta 

vida, declarando que a maior felicidade possível nesta vida 

(se é que pode ser chamada de felicidade) consiste em sermos 

felizes em esperança, e finalmente, reconhecendo no futuro, 

na conclusão da história da salvação, a felicidade dos 

santos da cidade celeste, seu bem supremo, assim como caberá 
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aos pecadores da cidade terrena encontrar o seu soberano 

mal. 

Os filósofos aos quais o início do livro XIX faz 

referência discursaram sobre o studium sapientiae de um modo 

vaidoso (in huius saeculi uanitate), na sua tentativa de 

encontrar o soberano bem e evitar o soberano mal (CD, XIX, 

1,1). Nessa sua vaidade do século, imaginaram a 

possibilidade da felicidade na sua vida presente, 

independentemente de qualquer adesão à fé pela qual se crê 

na felicidade futura como dádiva divina.  

Entretanto, embora tenham cometido diversos erros, não 

desviaram tanto do caminho da verdade, e localizaram o bem 

supremo uns na alma, outros no corpo, outros em ambos. 

Partindo dessas hipóteses, Marco Varrão, na obra intitulada 

Sobre a Filosofia, deduz uma variedade de pontos de vista, 

chegando a compor duzentas e oitenta e oito possibilidades 

de bens (CD, XIX, 1, 1.). 

De todas as possíveis acepções do soberano bem, Varrão 

descarta aquelas que são menos relevantes e, reduzindo-as em 

blocos, chega a três facções as quais não considera 

passíveis de redução: o bem supremo é apetecer os princípios 

da natureza pela virtude; apetecer a virtude pelos 

princípios da natureza; ou ambos por si mesmos (CD, XIX, 2). 

Dessas três acepções, Varrão escolhe a última como 

sendo o verdadeiro sumo bem do homem. A razão disso é que 

Varrão parte da premissa de que o bem supremo é sempre o bem 

do homem, considerado um composto de corpo e alma. Neste 

caso, o soberano bem do homem é o conjunto de bens dos quais 

a alma e o corpo necessitam para sua felicidade. Por isso, 

os princípios da natureza devem ser apetecidos por si mesmos 

e constituir a virtude, arte de viver, segundo Varrão e seus 

contemporâneos. Assim, o homem será feliz conforme gozar da 
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virtude e dos demais bens da alma e do corpo, necessários 

para a manutenção da própria virtude (CD, XIX, 3, 1).  

Não nos interessa tanto contestar semelhante posição, 

mas saber qual será a resposta de Agostinho a Varrão, bem 

como a posição dos cristãos eleitos da cidade de Deus. Numa 

obra apologética como o De ciuitate, que pretende defender a 

religião cristã dos ataques pagãos no momento de crise 

política do império romano, a posição dos cristãos situa-se 

no interior do modelo das duas cidades:   

Se nos perguntam qual o pensamento da 
cidade de Deus acerca de cada um de tais 
pontos, em primeiro lugar acerca dos fins 
dos bens e dos males, ela mesma responderá 
ser a vida eterna o soberano bem, a morte 
eterna o soberano mal (CD, XIX, 4, 1)219.  

Ao pensar no bem supremo a partir do modelo das duas 

cidades, Agostinho aponta para o caráter eterno do bem 

supremo do homem de fé, o qual estará disponível a ele na 

vida que o aguarda na eternidade: “’O justo vive da fé’ [Hab 

2, 4; Gal 3, 11], porque como ainda não vemos nosso bem, é 

preciso que o busquemos pela fé” (CD, XIX, 4, 1)220. 

Se o sumo bem, ou beatitude, consiste na posse da vida 

eterna, e se a sabedoria é definida como a posse do soberano 

bem, e este, por sua vez, consiste na vida eterna, conclui-

se que é apenas no plano eterno que o homem se pode dizer 

plenamente sábio. Os pagãos tentaram à sua maneira descobrir 

                                                           

 

219 Si ergo quaeratur a nobis, quid ciuitas Dei de his 
singulis interrogata respondeat, ac primum de finibus 
bonorum malorumque quid sentiat, respondebit aeternam 
uitam esse summum bonum, aeternam uero mortem summum 
malum (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 1).  

220 Iustus ex fide uiuit: quoniam neque bonum nostrum iam 
uidemus, unde oportet ut credendo quaeramus (Cor. 
Christ., CDR, col. 0313, linha 6). 
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o soberano bem do homem sem transcender a condição humana 

nesta vida. Quanto a Varrão, faltou-lhe reconhecer a 

precariedade dos princípios da natureza e do seu conceito de 

virtude.  

Ao se referir aos chamados princípios da natureza, 

Agostinho leva em conta a condição humana decaída pelo 

pecado, a qual, de uma certa forma, interferiu na natureza 

em que o homem se encontra inserido. Desse modo, os que 

pensavam na felicidade submetida a esta condição buscaram-na 

por vaidade (uanitate), na medida em que a felicidade de 

cada um dependia de si mesmo e não da graça divina capaz de 

restaurar a harmonia entre criador e criatura. “A verdade 

riu deles segundo as palavras do profeta: ‘O senhor conhece 

os pensamentos dos homens’ [Sl 93, 11] ou, segundo o 

Apóstolo Paulo: ‘O senhor conhece os pensamentos dos sábios 

e sabe serem vãos’ [1 Cor 3, 20]” (CD, XIX, 4, 1)221. 

Sem nenhum vínculo com a possibilidade da vida eterna, 

os tais princípios da natureza estariam sujeitos às misérias 

desta vida terrena, cheia de incerteza, vicissitudes, dores 

e inquietudes, enfim, tudo o que se opõe à felicidade 

pretendida. Quanto ao bem do corpo, a debilidade é contrária 

à sua integridade, a deformidade é contrária à beleza, a 

enfermidade à saúde, e assim por diante. O corpo do sábio, 

ao se expor a todas essas indisposições, é testemunha da 

infelicidade do homem que espera receber da natureza os bens 

necessários à felicidade. Quanto aos bens da alma, são 

igualmente afetados pela condição temporal: os sentidos, 

isto é, sua capacidade de perceber a verdade do mundo 

                                                                                                                                                                                  

  

221 Irrisit hos ueritas per prophetam dicentem, Nouit Dominus 
cogitationes hominum; uel, sicut hoc testimonium posuit 
apostolus Paulus, Dominus nouit cogitationes 
sapientium, quoniam uanae sunt (Cor. Christ., CDR, col. 
0313, linha 18). 
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externo, são facilmente distorcidos ou interrompidos se o 

corpo sofre alguma deformação. O intelecto, pelo qual se 

compreende a verdade, não cumpre corretamente sua função se, 

por alguma enfermidade, o homem se torna insano (CD, XIX, 4, 

2). 

Quanto à virtude, por sua vez, desvinculada da 

esperança na eternidade, torna-se igualmente indigna de ser 

portadora da felicidade. Oposta ao vício, a virtude na vida 

temporal encontra-se numa guerra interminável com aqueles 

vícios que habitam dentro do homem, de tal modo que no 

próprio homem haja um combate entre sua virtude e seu vício.  

A temperança, neste caso, consiste em refrear a libido 

carnal; a prudência, em evitar os males, quando possível, a 

justiça, em dar a cada um o que é seu, e a fortaleza, em 

suportar os males inevitáveis. Ora, o soberano bem, ou a 

felicidade do homem, não reside no esforço das virtudes em 

vencer o vício e os males, e sim na total ausência destes. 

Quem aspira à felicidade tem no seu interior esta luta entre 

princípios contraditórios, que o apóstolo Paulo chama de 

espírito contra a carne: cada um deseja contra o outro e, 

enquanto alimenta sua aspiração pela felicidade, o homem 

procura, na medida do possível, refrear os desejos da carne, 

evitando consentir na continuidade do pecado que muito o 

incomoda (CD, XIX, 4, 3).  

É nessa tentativa de refrear o desejo da carne que está 

a temperança do homem, tentativa esta que não resulta 

necessariamente na conquista da felicidade. A prudência, 

pela qual o homem procura discernir os bens dos males, fugir 

dos últimos e buscar os primeiros, não é suficiente para que 

o mal seja extirpado da condição humana. Ela mesma é a prova 

de que o mal ameaça o homem (CD, XIX, 4, 4). A justiça, 

compreendida como a virtude com que damos a cada um o que 
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lhe é devido, supõe uma ordem nas coisas a partir da qual 

tudo deve estar subordinado a Deus, o que não ocorre na 

conduta dos pagãos: “...assim, no homem há ordem justa e 

procedente da natureza, ordem segundo a qual a alma está 

submetida a Deus, a carne à alma e a alma e a carne a Deus” 

(CD, XIX, 4, 4)222. Sendo assim, enquanto o homem suporta 

essa luta entre a carne e o espírito, luta que não tem fim 

durante a condição temporal humana, não se pode dizer que 

conseguiu atingir a justiça, que implica a submissão a Deus 

com a vitória do espírito sobre a carne, e da graça sobre o 

pecado. A fortaleza, por sua vez, é o mais incontestável 

testemunho da miséria do homem: semelhante virtude consiste 

em suportar os males com paciência. Neste caso, sua 

existência implica a presença de males que tornam essa vida 

indigna de ser denominada feliz (Cf. CD, XIX, 4, 4).  

Os filósofos pagãos não erraram em julgar ser 

necessário possuir as quatro virtudes para a conquista da 

felicidade do homem. Seu erro foi supor que, com as 

virtudes, o bem supremo se torna possível nesta vida mortal: 

“Tal é a estupidez do orgulho desses homens que pretendem 

encontrar nesta vida o sumo bem e em si mesmos a felicidade 

[...]” (CD, XIX, 4, 4)223. A vaidade (uanitas) e o orgulho 

(superbia) são a razão pela qual os pagãos se negaram a 

considerar infeliz aquela vida temporal que mantinham. O 

sábio estóico é um bom exemplo dos homens que se diziam 

felizes nesta vida miserável. Contra eles, Agostinho lança 

mão do exemplo do suicídio: “Ó, vida feliz, que recorre à 

morte para deixar de sê-lo! Se é feliz, continue vivendo. Se 

                                                           

 

222 [...] unde fit in ipso homine quidam iustus ordo naturae, 
ut anima subdatur deo et animae caro, ac per hoc deo et 
anima et caro (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 92). 

223 Tantus autem superbiae stupor est in hominibus, hic se 
habere finem boni et a se ipsis fieri beatos putantibus 
[...] (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 109). 
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dela foge, obrigado pelos referidos males, como é feliz?” 

(CD, XIX, 4, 4)224.  

Quem foge desta vida deveria reconhecer que o faz 

porque o peso dos males o oprime a ponto de recorrer ao 

suicídio, como fez Catão, que não suportou com paciência a 

vitória de César (CD, XIX, 4, 4). Se consideram esta vida 

feliz aqueles que concordam em dela fugir quando os males se 

tornam insuportáveis, deveriam considerá-la miserável caso 

estivessem impossibilitados de se suicidar. Neste caso, o 

fato de ser infeliz a suposta vida eterna do sábio estóico 

provaria a infelicidade da sua vida mortal, já que o caráter 

eterno estaria perpetuando uma infelicidade da qual o sábio 

estóico julga fugir quando se suicida. 

Segundo o livro XIX do De cuiutate dei, o que faltou 

aos filósofos pagãos foi reconhecer que esta vida terrena é 

apenas a vida na qual os homens se esforçam por buscar a 

felicidade e aguardam-na para a vida vindoura. A conquista 

do bem supremo depende da salvação do homem, pecador 

enquanto herdeiro do pecado dos primeiros pais: “Com efeito, 

como será feliz quem ainda não está salvo? Por isso, o 

apóstolo Paulo [...] diz ‘Porque não somos salvos senão pela 

esperança [...]’[Rm 8, 24]. Assim como somos salvos pela 

esperança, somos felizes pela esperança [...]” (CD, XIX, 4, 

4)225. O homem de fé tem certeza de que está salvo, mesmo que 

ainda permaneça pecador, desde que esteja certo de que sua 

                                                                                                                                                                                  

  

224 O uitam beatam, quae ut finiatur, mortis quaerit 
auxilium! Si beata est, maneatur in ea: si uero propter 
ista mala fugitur ab ea quo modo est beata? (Cor. 
Christ., CDR, col. 0313, linha 116).  

225 Quo modo enim beata est, quae nondum salua est? Unde et 
apostolus Paulus [...] ait: Spe enim salui facti sumus 
[...]. Sicut ergo spe salui, ita spe beati facti sumus 
[...] (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 186).  
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salvação será confirmada na vida eterna. Do mesmo modo, 

ainda que não tenha, nesta vida, conquistado o sumo bem, tem 

a certeza de que o receberá como prêmio na vida eterna. 

Neste caso, pode-se dizer que o homem de fé é feliz em 

esperança porque sabe que o bem supremo será obtido na vida 

vindoura. 

Essa questão é mais detalhada numa outra obra de 

Agostinho, o diálogo intitulado De beata vita. Aqui 

Agostinho identifica a sabedoria e a vida feliz com Deus, de 

modo que a busca do filósofo pelo Deus-sabedoria é também 

uma busca pela felicidade, ou o bem supremo (BV, IV, 23-34).  

Nos três colóquios que compõem o diálogo, Agostinho 

envolve seus interlocutores numa discussão acerca das 

condições adequadas para a aquisição da vida feliz. Logo no 

primeiro colóquio, fica estabelecido que, para que o homem 

obtenha a beatitude, é preciso a posse de um bem permanente, 

livre das vicissitudes da fortuna, uma vez que os bens 

perecíveis eventualmente deixam de existir contra a vontade 

de quem os possui. O bem permanente, uma vez que não pode 

ser retirado pelas forças do acaso, é adequado para saciar o 

desejo humano de felicidade. Esse bem, segundo Agostinho, só 

pode ser uma realidade eterna e imutável, que é Deus (BV, 

II, 11). 

Esse bem a que o homem aspira é que possibilita a esse 

homem superar sua condição miserável. De fato, o homem que 

busca a Deus está sujeito a uma condição semelhante à 

daquele que se recusa a isso. Uma vez que ainda se encontra 

na vida temporal, distante daquilo que busca, até mesmo o 

homem de fé está sujeito aos infortúnios de sua condição 

miserável. A diferença entre um e outro é que o homem de fé 

tem Deus a seu favor, o que lhe possibilitará encontrar a 

felicidade que procura, no futuro, quando cumprirá todas as 

duas condições: encontrar Deus e tê-lo propício. Por 
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enquanto, mesmo não tendo encontrado Deus, o fato de tê-lo a 

seu favor distingue este homem dos insensatos que se negam a 

buscá-lo (Cf., BV, III, 21). 

A miséria a que Agostinho se refere é a falta de 

sabedoria, sem a qual não se pode dizer que o homem atingiu 

a felicidade, ainda que disponha de todos os bens terrenos 

que deseja, como é o caso de Orata, personagem ciceroniano 

citado por Agostinho no diálogo De beata vita, ao qual nos 

referimos no Capítulo anterior (BV, IV, 27). Essa espécie de 

miséria, denominada estultícia (stultitia), opõe-se à 

sabedoria como a infelicidade à felicidade. Como a 

felicidade só é possível quando o homem possui tudo aquilo 

de que necessita, e como a estultícia, o oposto de 

sabedoria, é uma espécie de carência, daí decorre que a 

finalidade do homem, isto é, o seu bem supremo ou 

felicidade, supõe necessariamente a posse da sabedoria. E 

como essa sabedoria identifica-se com Deus, ela é a própria 

finalidade, ou o bem supremo do homem. Portanto, a segunda 

parte do duplo propósito apontado acima é cumprida com a 

alusão à esperança dos fiéis. Numa extremidade, temos a 

vaidade daqueles que se negam a buscar em Deus seu sumo bem. 

Noutra, a felicidade que será plena na vida eterna. Entre 

ambas, temos a posição daqueles que alimentam a esperança de 

encontrá-la, os quais, num certo sentido, são felizes em 

esperança, muito embora a felicidade plena será dada no 

futuro (CD, XIX, 4, 4, cf. Trin., XIV, 18, 24). 

Abordamos até agora a possibilidade da conquista da 

sabedoria compreendida como a própria felicidade ou o bem 

supremo do homem. Para tanto, movimentamos o tema 

localizando o bem supremo como a finalidade de todos os 

homens. Resta-nos doravante dar conta de um segundo aspecto, 

o qual compreende a sabedoria como a conquista do descanso 

ou repouso, indicando que a felicidade da qual os homens de 
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fé esperam gozar não se confunde com o estado de 

contentamento impetuoso, mas se assemelha à 

imperturbabilidade do repouso divino. 

No último livro do De ciuitate dei, Agostinho escreve 

sobre o fim da cidade celeste, depois de escrever no livro 

anterior sobre o sofrimento eterno como o fim inevitável da 

cidade do diabo. O fim dos eleitos da cidade de Deus é o bem 

supremo no qual estes verão a Deus, segundo as palavras do 

apóstolo Paulo, reproduzidas por Agostinho: “Agora vemos em 

espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora 

conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido” 

(1 Coríntios, 13, 11, CD, XXII, 29, 2)226.  

Ora, numa certa passagem do De Libero Arbitrio, 

Agostinho define a sabedoria como a verdade na qual se 

contempla e se possui o bem supremo, beatitude, ou 

felicidade (LA, II, 9, 26). Portanto, o privilégio do homem 

de fé, no ponto final de sua jornada, na definição da 

história da salvação, ao ver face a face, será atingir a 

própria sabedoria, que consistirá na contemplação direta das 

razões eternas ou idéias imutáveis e necessárias de Deus, de 

acordo com a definição de sapientia, estabelecida no De 

trinitate (ciência das coisas divinas e humanas [rerum 

humanarum diuinarumque scientia]) (Cf. Trin., XIV, 1, 3). 

Neste caso, as palavras do apóstolo (ver face a face) 

citadas no livro XXII do De ciuitate dei devem 

necessariamente ser interpretadas como o exercício da 

sabedoria, o qual se torna possível aos santos no final da 

história da salvação. Por outro lado, o capítulo 29 do De 

ciuitate dei, XXII, e sobretudo o trigésimo, abordam o fim 

                                                           

 

226 Videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie 
ad faciem. Nunc scio ex parte, tunc autem cognoscam 
sicut et cognitus sum (Cor. Christ., CDR, col. 0313, 
linha 23).  
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dos santos também a partir da idéia de repouso, inspirada no 

descanso divino no sétimo dia da criação, de tal maneira que 

a conquista da felicidade e da sabedoria implica também a 

conquista do repouso, solução para a inquietude do homem.  

O tema da inquietude aparece explicitamente nas 

Confissões, muito embora possa ser encontrado sem 

dificuldade em algumas outras obras de Agostinho. Segundo o 

Agostinho das Confissões, a inquietude é resultante da 

própria condição do homem enquanto criatura divina: 

“Fizeste-nos para ti e sem repouso [ou inquieto] está o 

nosso coração enquanto não repousa em ti” (Confiss., I, 1, 

1)227. No original, inquietum está em relação paralela com 

requiescat, uma vez que são palavras do mesmo radical. Na 

tradução brasileira, tal paralelismo é dissolvido. Se 

quisermos recuperá-lo, seria necessário propor duas opções 

de tradução: “fizeste nos para ti e inquieto está nosso 

coração enquanto não se aquieta em ti” e “... sem repouso 

está nosso coração enquanto não repousa em ti”. Ora, com as 

duas palavras no mesmo radical a sentença em português 

parece um pouco redundante. Entretanto, esse risco se 

dissipa se julgarmos que Agostinho pretende pôr em evidência 

que o repouso ou a quietude será dado apenas na presença 

divina, de tal forma que uma outra opção tradução seria a 

seguinte: “fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso 

coração enquanto não encontra em ti nossa quietude”. 

De qualquer forma, o pequeno trecho citado acima 

possibilita-nos estabelecer uma relação paralela entre o 

caráter vertical do bem supremo do homem e também do repouso 

final: se a verdadeira felicidade não é possível nesta vida, 

pelos próprios recursos do homem e da sua natureza, conforme 

                                                           

 

227 Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec 
requiescat in te (Cor. Christ., CDR, col. 0251, linha 
6). 
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pretendiam os estóicos, refutados por Agostinho no De 

ciuiate dei, livro XIX, o mesmo se pode dizer do descanso ou 

repouso para a inquietude humana. É apenas em Deus, o 

criador em repouso, que a criatura poderá repousar, e isso 

se mostra ainda mais nítido na última opção de tradução 

acima. 

Se a inquietude do homem denota essa tendência de se 

aproximar de Deus até que seja atingido o repouso do 

encontro, por outro lado, esse sentimento apresenta-se como 

sofrimento para o homem, pelo fato de não ser imediato o 

processo de aproximação. O homem é uma parcela da criação de 

Deus, a qual se dissolve quando comparada com o todo 

(Confiss., I, 1, 1). Essa desproporção entre a criatura e o 

criador revela o estado miserável do homem em comparação com 

a grandeza de Deus. Daí, para que a razão humana possa 

atingir a contemplação, própria da sabedoria, é preciso um 

longo percurso que começa com essa espécie de força motora 

que traduzimos por inquietude.  

O decorrer do livro das Confissões é, entre outras 

coisas, o desenvolvimento desse percurso. Entretanto, para 

dar conta do nosso tema, e apontar um certo movimento na 

natureza humana em busca do repouso, movimento similar até 

mesmo ao da queda dos corpos, tal como era interpretado pela 

ciência contemporânea de Agostinho, escolhemos alguns 

trechos do De ciuitate dei onde esse tema é movimentado com 

mais pormenores. 

No livro XIX, Agostinho sustenta a existência de uma 

aspiração universal pela paz, apontando para uma tendência 

de toda criatura divina em buscar o repouso: “E tão nobre 

bem é a paz, que mesmo entre as coisas terrenas e mortais 
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nada existe mais grato ao ouvido, nem mais desejável ao 

desejo, nem superior em excelência” (CD, XIX, 11)228.  

No capítulo seguinte, Agostinho emprega uma série de 

exemplos para comprovar a aspiração universal pela paz: até 

mesmo um bandoleiro sanguinário busca a paz, ao menos quando 

está na companhia daqueles com os quais age em conjunto; um 

bandido que age individualmente, mesmo sem compartilhar com 

ninguém sua ação, procura manter-se em paz com os seus entes 

queridos e com todos aqueles que não se encontram incluídos 

entre as suas vítimas em potencial. Nesta sua família, tal 

homem manda e governa como o fazem os chefes de governo das 

cidades. O estatuto de sua autoridade não é menor que o dos 

príncipes e os reis neste seu pequeno núcleo.  

Um outro exemplo é o de um personagem lendário, Caco, 

homem mau, sem esposa, filhos, ou qualquer companhia com a 

qual pudesse estabelecer alguma relação de ordem ou comando. 

Vivendo solitariamente, caminhando sobre seu chão banhado 

pelo sangue de suas vítimas, ainda assim Caco buscava a paz 

consigo próprio: a ausência de transtorno, perturbação ou 

medo. Mesmo as atrocidades que cometia denotam seu interesse 

pela paz, uma vez que o semi-homem matava e devorava suas 

vítimas com vistas à sobrevivência, a qual não é outra coisa 

senão situação de paz com seu próprio corpo.  

O último exemplo é o que mais nos interessa: um corpo 

vivo posto de cabeça para baixo encontra-se, aparentemente, 

num estado de perturbação contrário à sua paz. Entretanto, a 

inquietação que lhe advém é prova da busca da paz corporal, 

uma vez que o corpo tende, com seu peso, a se aproximar do 

seu lugar natural. Se esse corpo desfalece até a morte, 

                                                           

 

228 Tantum est enim pacis bonum, ut etiam in rebus terrenis 
atque mortalibus nihil gratius soleat audiri, nihil 
desiderabilius concupisci, nihil protremo possit melius 
inueniri (Cor. Christ., CDR, col. 0313, linha 26).  
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estará em estado pacífico, seja na conservação, seja na 

decomposição, quando será unido aos elementos do mundo (CD, 

XIX, 12).  

Mesmo as constantes guerras e outros conflitos não 

significam que o desejo de paz comporta exceções. Antes, 

aqueles que promovem as guerras, fazem-no com vistas à paz: 

o governante que ataca os rebeldes pretende obter a paz, 

submetendo-os ao seu domínio. Até mesmo os que, 

aparentemente, perturbam a paz, lançando-se contra os 

adversários, fazem-no porque não consideram um estado de paz 

a situação presente e pretendem conquistar uma paz de acordo 

com seus próprios moldes (CD, XIX, 12). 

A aspiração pela paz segue, portanto, uma lei que se 

assemelha à lei do movimento natural dos corpos. A criatura 

humana tem uma tendência para o descanso, assim como os 

corpos tendem para baixo. Por isso, é da natureza do homem a 

busca pela paz e o repouso, que são o fim definitivo dos 

transtornos e as inquietudes humanas. No livro XXII, 

capítulo 29, notamos que a sabedoria está associada ao 

repouso, de modo que o homem possa ser sábio e feliz no 

descanso eterno. Para dissertar sobre o fim dos santos na 

eternidade, no capítulo 30, Agostinho recorre ao mandamento 

do descanso sabático, que consta no Velho Testamento. O 

descanso final será a conclusão da jornada do homem:   

Esse é o sentido exato das palavras do 
Apóstolo: a fim de Deus ser tudo em todas as 
coisas [1 Cor. 15, 28]. Ele será o fim de 
nossos desejos e será visto sem fim, amado 
sem enjôo e louvado sem cansaço (CD, XXII, 
30, 1)229.  

                                                           

 

229 Sic enim et illud recte intellegitur, quod ait Apostolus, 
ut sit Deus omnia in omnibus. Ipse finis erit 
desideriorum nostrorum, qui sine fine uidebitur, sine 
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A visão, o amor e o louvor devido a Deus serão eternos 

no descanso final. Na medida em que Deus será o fim dos 

desejos humanos (desideriorum nostrorum), será também o fim 

de toda a inquietude do homem, uma vez que aquele por quem a 

criatura aspira incessantemente será tudo em todas as 

coisas, presente plenamente, visto, amado e louvado. 

A alma humana não se esquecerá dos males do passado. 

Entretanto, sua lembrança não comportará paixões, uma vez 

que todos os desejos serão extirpados. O homem recordará de 

seus males anteriores da maneira que um médico conhece as 

enfermidades do corpo graças à arte médica, sem tê-las 

sofrido no seu próprio corpo. A lembrança dos males estará 

na memória, porém os males mesmos estarão completamente 

ausentes, bem como a sensação que os acompanhava no passado 

(CD, XXII, 30, 4).  

Ali se cumprirá isto: Descansai e vede 
que eu sou o Senhor [Sl 45, 11]. Será esse 
realmente o grande sábado que não terá tarde 
[...]. Reparados por ele e consumados por 
mais abundante graça, descansaremos 
eternamente, vendo que ele é Deus, de quem 
seremos repletos, quando ele estiver todo em 
todos (CD, XXII, 30, 4)230.  

Eis o fim daqueles que zelaram pela conquista do seu 

bem supremo: repousar, ver, amar e louvar o criador. O 

                                                                                                                                                                                  

 

fastidio amabitur, sine fatigatione laudabitur (Cor. 
Christ., CDR, col. 0313, linha 32).  

230 Ibi perficietur, Vacate, et uidete quoniam ego sum Deus. 
Quod erit uere maximum sabbatum non habens uesperam 
[...]. A quo refecti, et gratia maiore perfecti, 
uacabimus in aeternum, uidentes quia ipse est Deus, quo 
pleni erimus, quando ipse erit omnia in omnibus (Cor. 
Christ., CDR, col. 0313, linha 99).  
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encontro com aquele no qual o homem encontra o repouso será 

a consumação de toda a sua busca incessante. Nesse encontro 

nada mais haverá de ser buscado nem desejado. Se tudo aquilo 

por que o homem aspirava estará dado, sendo “tudo em todos”, 

não haverá nenhuma paixão ou desejo. Ao ver a Deus, o homem 

estará em pleno exercício da sabedoria, a qual, conforme 

sabemos, é a própria felicidade ou bem supremo do homem. 

Nesta sabedoria contemplativa, o homem verá a própria 

verdade divina, o Cristo verbo de Deus. Se na ciência Cristo 

é o mediador que aproxima a natureza pecadora humana da 

natureza perfeita divina, na sabedoria Cristo é a própria 

verdade de Deus que o homem contempla. Conforme vimos no 

Capítulo II, Cristo é a ciência e a sabedoria dos homens. 

Por isso, enquanto sabedoria, o mediador é a finalidade do 

homem que pretende contemplá-lo. 

A sabedoria, estando no plano do eterno (da beatitude), 

supõe, portanto, o encontro da criatura com o criador, 

compreendido como a finalidade do homem, a conquista da 

morada eterna e do repouso para sua inquietude, e a 

plenitude do amor a Deus. Notamos, portanto, que a idéia de 

sabedoria é extremamente ampla para ser tomada apenas pelo 

caráter do conhecimento. Ela implica uma transformação 

integral do homem desde sua vida temporal e pecadora até a 

reconciliação com o criador, na vida eterna. 

Conseqüentemente, sendo a criatura feita à imagem do 

criador, a conquista da sabedoria na beatitude implica a 

reforma integral da imagem de Deus contida no homem. Essa 

questão veremos na parte seguinte. 
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2. A sabedoria segundo o livro XIV do De trinitate

   
O livro XIV do De trinitate é aquele que Agostinho 

reservou para dissertar propriamente acerca das coisas 

eternas e, no que diz respeito diretamente ao homem, da sua 

sabedoria, o verdadeiro culto a Deus (De trinitate, XIV, 1, 

1-3)231.  

Logo no começo do livro XIV, a sabedoria é apresentada 

como culto a Deus (Dei cultus). Semelhante definição 

inspira-se nas escrituras, sobretudo em Jó 28, 28, em que 

sabedoria é definida como piedade, que, por sua vez, 

confunde-se com culto a Deus.  

Portanto, Deus mesmo é a suma 
sabedoria, e o culto a Deus é a sabedoria do 
homem, essa da qual agora falamos. Pois a 
sabedoria deste mundo é loucura diante de 
Deus [1 Cor 3, 19]. É também sobre essa 
mesma sabedoria, que é o culto a Deus, que 
diz a Escritura: A multidão dos sábios é a 
salvação do mundo [Sb 6, 26] (Trin XIV, 1, 
1)232. 

                                                           

 

231 “Agora, devemos discorrer sobre a sabedoria, não a de 
Deus a qual sem dúvida é Deus, já que é chamado 
Sabedoria o Filho Unigênito de Deus; mas falaremos 
acerca da sabedoria do homem, porém a verdadeira, a que 
é segundo Deus, e é o verdadeiro e principal culto a 
ele, que é chamado pelo único nome grego ‘theosébeia’ 
(Nunc de sapientia nobis est disserendum, non de illa 
Dei, quae procul dubio Deus est; nam sapientia Dei 
Filius eius unigenitus dicitur [Eclo 24, 5; 1 Cor 1, 
24], sed loquemur de hominis sapientia, uera tamen quae 
secundum Deum est, et uerus ac praecipuus cultus eius 
est, quae uno nomine 

 

graece appellatur)” 
(Trin., XIV, 1, 1, Cor. Christ., CDR, col., 0329, linha 
1).  

232 Deus ergo ipse summa sapientia; cultus autem dei 
sapientia est hominis, de qua nunc loquimur. Nam 
sapientia huius mundi stultitia est apud deum. Secundum 
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Entretanto, como se não estivesse satisfeito em 

movimentar apenas a definição segundo as escrituras, 

Agostinho apresenta a definição estabelecida pelos 

disputantes, a saber, aqueles que discutem sobre a 

sabedoria, e que, a exemplo de Pitágoras, preferiam 

denominar-se filósofos a sábios: “Ora, os que discutem sobre 

a sabedoria, eis a definição que eles lhe deram: ‘sabedoria 

é a ciência das coisas humanas e divinas’” (Trin XIV, 1, 

2)233. 

Quanto à definição escriturística, ao apresentar essa 

fórmula, Agostinho salientou o aspecto devocional do sábio, 

pelo qual este se curva diante de Deus, em oposição ao sábio 

orgulhoso. Se a sabedoria é Deus, decorre disso que a 

sabedoria do homem será o devido culto a este Deus, sem o 

qual o homem pode construir sua sabedoria soberba, a 

sabedoria do mundo, que é loucura diante de Deus (Trin XIV, 

1, 1).  

A definição filosófica, por sua vez, não contradiz a 

primeira, mas a complementa. Semelhante fórmula movimenta a 

idéia de sabedoria na relação com a ciência. Ao repetir a 

definição de sabedoria como ciência das coisas divinas e 

humanas, Agostinho tem idéia dos dois problemas que tais 

palavras suscitam, mas considera-os facilmente passíveis de 

esclarecimento: em primeiro lugar, sabedoria, mesmo sendo 

hierarquicamente superior à ciência, pode ser tomada como um 

tipo de ciência, quando dizemos dela ser a ciência disso e 

                                                                                                                                                                                  

 

hanc itaque sapientiam, quae dei cultus est, ait sancta 
scriptura: Multitudo sapientium sanitas est orbis 
terrarum (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 14).  

233 Disputantes autem de sapientia, definierunt eam dicentes: 
Sapientia est rerum humanarum diuinarumque scientia 
(Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 48).  
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daquilo. Neste caso, o termo ciência estaria sendo empregado 

no sentido amplo. Em segundo lugar, sendo a sabedoria a 

ciência das coisas divinas e humanas, estaria incluso nela 

aquilo que pertence à ciência propriamente dita. A solução 

para esse problema é considerar a diferença entre o sentido 

lato do termo e o sentido estrito, chamando propriamente de 

sabedoria a ciência das coisas divinas, e reservando o termo 

ciência às coisas humanas (Trin XIV, 1, 3)234. Para definir 

corretamente sapientia no contexto em que é posta em 

comparação com scientia, Agostinho definiu sabedoria como o 

ciência das coisas divinas, tomando o termo sabedoria no 

sentido estrito e ciência no sentido amplo. Quando o termo 

acima definido não está em contraposição ao termo “ciência”, 

a definição anterior, a saber, ciência das coisas divinas e 

humanas, não gera nenhum problema de interpretação. 

Com esses esclarecimentos preliminares, Agostinho 

começa no capítulo 2, parágrafo 4, a dissertar sobre as 

coisas divinas e eternas, depois de ter tratado das coisas 

temporais e humanas no livro anterior, o que lhe demandou um 

rápido resumo no terceiro parágrafo235. Logo no começo do 

                                                           

 

234 “Mas de acordo com a distinção feita pelo apóstolo, ao 
dizer: A um o espírito dá de falar com sabedoria, a 
outro, de falar com ciência [1 Cor 12, 8], é mister 
distinguir a definição supra, de modo a se chamar 
propriamente sabedoria à ciência das coisas divinas, 
reservando o nome de ciência às coisas humanas (Verum 
secundum hanc discinctionem qua dixit Apostolus: Alii 
datur sermo sapientiae, alii sermo scientiae; ista 
definitio diuidenda est, ut rerum diuinarum scientia 
sapientia proprie nuncupetur humanarum autem proprie 
scientiae nomen obtineat)” (Trin. XIV, 1, 3, Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 52).  

235 “E aí dissertei sobre o que é temporal. Diferi para o 
presente livro o que é relativo ao eterno (Atque ibi de 
temporalibus disserens; aeterna uero in hunc librum 
differens)” (Trin XIV, 1, 3, Cor. Christ., CDR, col. 
0329, linha 67). 
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capítulo segundo, Agostinho nos indica o aspecto mais 

importante que pretende abordar no livro XIV: a sabedoria do 

homem e a similitude trinitária. A sabedoria do homem, que 

será possível apenas na beatitude, implica a conquista da 

semelhança da alma humana com o criador, quando será 

perfeita a trindade da sabedoria (memória de Deus, 

conhecimento de Deus e amor a Deus). Por isso, o livro XIV 

pode ser mais bem compreendido com a atenção a livros 

anteriores, sobretudo o livro XIII, devido às constantes 

referências feitas pelo autor às similitudes trinitárias do 

homem exterior e interior. 

Verificamos, no decorrer do livro XIV, o processo de 

reestruturação da imagem de Deus no homem, processo este 

mencionado no Capítulo II a partir de um enfoque 

introdutório. Neste Capítulo IV, ao comentar trechos do 

livro XIV do De trinitate, pretendemos elucidar como a 

imagem de Deus vai se reformando enquanto imagem de uma 

trindade. Se, no Capítulo II, a recuperação é dada pela 

idéia de amor que corrige o pecado da soberba, aqui 

pretendemos mostrar o processo a partir do ponto de vista do 

Agostinho defensor da doutrina trinitária e a partir de uma 

espécie de exercício mental (exercitatio animi) pelo qual a 

interioridade vai emergindo no decorrer das sucessão de 

tríades. 

Até agora evitamos abordar minuciosamente as 

similitudes trinitárias, tratadas por Agostinho ao longo do 

De trinitate. De fato, a condução do nosso tema até aqui não 

dá azo para que nos detenhamos nessa questão nos capítulos 

anteriores. Além disso, no tocante ao De trinitate, o tema 

das similitudes, que perpassa a segunda parte da obra (entre 

os livros IX e XV) não é tratado detalhadamente nos livros 

XII e XIII, movimentados respectivamente nos Capítulos II e 
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III. É no livro XIV que esse tema será aprofundado por 

Agostinho paralelamente ao da reformação e renovação da 

imagem do homem, na conquista da sabedoria.  

O exercício da ciência na condição temporal do homem 

perfaz uma certa trindade, ou uma similitude trinitária na 

mente humana, que implica a fé como um dos elementos. Essa 

similitude trinitária está longe de ser considerada a imagem 

de Deus, uma vez que se assenta em coisas temporais:   

De fato, enquanto o justo vive da fé 
[Rm 1, 17], embora viva conforme o homem 
interior e se apóie na fé temporal, 
aspirando à verdade e se dirigindo aos bens 
eternos, contudo, não é ainda na posse, na 
contemplação e no amor dessa mesma fé 
temporal, que se pode dizer que essa 
trindade mereça ter propriamente o nome de 
imagem de Deus (Trin XIV, 2, 4)236.  

Essa similitude trinitária que se estabelece no domínio 

da ciência depende da fé e não supõe a contemplação divina. 

Mas ainda assim é uma realidade do homem interior, uma vez 

que está na mente daquele que dirige sua vida temporal com 

vistas aos bens eternos, afastando-se portanto da 

exterioridade das coisas materiais em benefício daquelas 

coisas inteligíveis cuja importância Agostinho teria 

descoberto ao ler os tais livros dos platônicos. Sendo 

assim, a similitude nesse estágio da ciência não é a 

verdadeira imagem de Deus mas também não é uma composição 

ternária dependente da exterioridade dos sentidos. Ela 

                                                           

 

236 Profecto quandiu iustus ex fide uiuit, quamuis secundum 
interiorem hominem uiuat, licet per eamdem temporalem 
fidem ad ueritatem nitatur, et tendat aeternam, tamen 
in eiusdem fidei temporalis retentione, contemplatione, 
dilectione, nundum talis est trinitas, ut dei iam imago 
dicenda sit (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 1).  
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encontra-se no ponto intermediário entre esta e a verdadeira 

imagem, a chamada trindade da sabedoria. 

Os livros anteriores do De trinitate contêm um esquema 

das diversas similitudes que inclui a composição trinitária 

de máxima exterioridade. A ordem supõe uma subordinação do 

exterior ao interior mas a exposição não é uniforme. Depois 

de tratar das similitudes interiores (no livro IX), 

Agostinho volta ao começo da hierarquia, no livro XI, 

apresentando a similitude na mente do homem exterior. No 

Capítulo II, ao tratar da relação hierárquica entre ciência 

e sabedoria, apontamos também a hierarquia entre o homem 

exterior e o homem interior, mostrando que o exercício da 

ciência e da sabedoria é dado no homem interior, e que a 

ciência é efetuada quando a interioridade do homem ainda não 

atingiu o seu ponto máximo. Portanto, no tocante à relação 

hierárquica entre a ciência e a sabedoria, a exterioridade é 

compreendida como a recusa da ciência humana em se modelar 

de acordo com a sabedoria, voltando-se unicamente para os 

sensíveis, ao passo que a interioridade é o seu esforço por 

atingir a contemplação a partir da própria alma humana, 

imagem de Deus. 

Voltando à citação anterior (Trin., XIV, 2, 4), a 

trindade da fé é recusada como a imagem de Deus porque está 

relacionada com o que é passageiro. Isso porque a verdadeira 

imagem de Deus deve assentar somente nas coisas eternas, que 

não é o caso da fé, uma vez que esta, mesmo apontando para 

as verdades que são eternas, há de desaparecer na ocasião da 

contemplação final, na qual não haverá mais em que se crer, 

já que a verdade será eternamente presente:   

Já não haverá, pois, a fé, pela qual 
cremos no que não vemos, mas sim a visão, 
pela qual veremos aquilo em que cremos 
[...]: conseqüentemente, esta trindade que 



 
254

agora consiste na recordação, visão a amor 
da fé presente e atual, será considerada 
terminada e passada, não, porém, permanente 
(Trin., XIV, 2, 4)237.  

Até aqui está patente que a negação da tríade da fé 

como a imagem de Deus se deve ao caráter temporal e 

passageiro da fé. Por outro lado, a oposição entre temporal 

e eterno parece-nos vir acompanhada de outra: a oposição 

entre exterior e interior. Sendo assim, a trindade da fé 

carece da interioridade necessária para ser a imagem de 

Deus. Ora, no capítulo 4, Agostinho aponta a direção da 

busca da verdadeira imagem: se é preciso que ela não seja 

passageira e temporal, há uma via possível: a via da 

interioridade pela qual se procura a verdadeira imagem a 

partir da própria alma humana, considerada na sua 

imortalidade (Trin., XIV, 4, 6). Isso significa que, ao se 

aprofundar na investigação da alma, que é imortal, poderá 

ser possível encontrar aí nessa imortalidade uma trindade 

que assegure a memória, a visão e o amor de algo que seja 

imortal.  

O caráter imortal da alma humana significa que esta, 

mesmo que se deteriore, tornando-se obscurecida e disforme, 

não deixará de existir nem de ser uma alma e, como tal, 

imagem de Deus. Segundo Agostinho, a própria Escritura 

pretende afirmar isso quando diz: “Ainda que o homem caminhe 

como uma imagem, é em vão que se afadiga, entesoura e não 

                                                           

 

237 Neque enim iam fides erit, qua credantur quae non 
uidentur; sed species, qua uideantur quae credebantur 
[...]: ac per hoc etiam trinitas ista, quae nunc in 
eiusdem fidei praesentis ac manentis memoria, contuitu, 
dilectione consistit tunc transacta et praeterita 
reperietur esse, non permanens (Cor. Christ., CDR, col. 
0329, linha 16).  
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sabe quem desfrutará [Sl 38, 7]” (Trin., XIV, 4, 6)238. Sem 

dúvida, a Escritura considera, de um lado, que o homem é 

imagem de Deus, e por outro, que esta imagem encontra-se 

deformada. O sentido patente da frase é que, ainda que o 

homem seja imagem, tal imagem está deformada. Entretanto, 

Agostinho inverte o sentido, num movimento que não contradiz 

as palavras sagradas: ainda que a alma humana se encontre 

deformada, não deixa de ser uma imagem divina. A razão disso 

é a seguinte: uma vez que é imagem de Deus e, por isso, 

partícipe da natureza divina, a alma humana, embora se 

diminua até se tornar disforme, ao participar de uma 

natureza divina, como é a de Deus, não deixa de ter uma 

natureza grandiosa. Portanto, a imagem de Deus deve ser 

investigada nesta alma que participa da alma imortal divina 

(Trin., XIV, 4, 6). 

Como vimos, além da imortalidade, é preciso que a 

verdadeira imagem de Deus goze também da interioridade. No 

capítulo 6, Agostinho aponta para a tríade na alma imortal 

humana voltada para si mesma. Se, nas assim chamadas tríades 

inferiores, a alma dirige seu conhecimento às coisas 

exteriores a ela, num movimento em que a vontade une esse 

conhecimento à memória dessas coisas, nessa tríade que 

Agostinho procura no De trinitate com a intenção de 

encontrar a imagem de Deus, a alma, isenta da contaminação 

com os dados da exterioridade, exerce sua atividade 

reflexiva. 

Quando a mente pensa em si mesma, coloca-se diante de 

si e se mantém presente a si, pois seria impossível exercer 

esse pensamento reflexivo estando separada de si, como 

ocorreria se ela tivesse sua atenção voltada aos sensíveis. 

                                                           

 

238 Quamquam in imagine ambulat homo, tamen uane conturbatur; 
thesaurizat, et nescit cui congregabit ea (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 45). 
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Se essa separação fosse possível para a mente que pensa em 

si mesma, seria preciso que essa mente fosse distinta da 

visão da sua presença. Com a presença dos sensíveis, na 

visão, por exemplo, o olho corporal vê as demais partes do 

corpo mas não a si mesmo, que só é possível diante do 

espelho. A essas partes que sua visão alcança, o olho vê 

como separadas de si. A mente reflexiva, ao contrário, pode 

ver a si mesma, sem que haja a separação acima. Como não há 

presença de algo sensível no seu conhecimento reflexivo, a 

mente, ao se pensar, não se põe diante de si no sentido 

espacial, como se faz com o seu corpo (Trin., XIV, 6, 8).  

O mesmo ocorre quando a mente passa do pensamento à 

memória de si mesma. Tudo aquilo que ela sabe de si, mesmo 

que não pense nisso o tempo todo, está depositado na sua 

memória para que ela busque quando necessitar. Disso decorre 

a seguinte similitude trinitária: a memória (memoria), onde 

se encontra o que informa o olhar do pensamento, a forma 

(conformatio), que reproduz a imagem na memória, e o amor, 

ou vontade (amor seu uoluntas), que enlaça um e outro 

(Trin., XIV, 6, 8). Ao contrário do conhecimento dos 

corpóreos, no conhecimento reflexivo não há elementos 

estranhos na composição da tríade: o que a mente conhece 

sobre si não é adventício, mas ela já guardava em si própria 

antes mesmo que trouxesse ao pensamento. Esse conhecimento 

não é produzido e sim gerado, de modo que o primeiro 

elemento gera o segundo e ambos, o que gera e o que é 

gerado, são unidos pelo terceiro elemento, a vontade. O 

conhecimento gerado não entra como um elemento estranho; 

aquilo em que a alma pensa já havia dentro da sua própria 

memória. O que estava retido na memória passa agora a ser 

submetido ao olhar pelo pensamento. Mas nada disso surgiu de 

fora da mente: foi gerado nela mesma e por ela mesma.  
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Na reflexão a alma pensa em si sem nunca ter deixado de 

ter-se na sua própria memória. Se em algum momento ela pensa 

em outras coisas que não em si mesma, ainda assim conhece a 

si mesma na medida em que se retém na própria memória. Uma 

coisa é não conhecer algo, e a outra, não pensar. O fato de 

pensar em outras coisas não retira a mente da presença de 

si. Uma pessoa versada em duas disciplinas, por exemplo, 

pode muito bem pensar em apenas uma delas sem deixar de 

conhecer a outra. Um músico, no momento em que está pensando 

em geometria, não deixa de ser músico. Seria impossível ter 

que deixar de ser músico para poder pensar em geometria. Seu 

conhecimento de música permanece registrado na memória, e 

poderá ser pensado no momento em que este músico voltar a 

atenção para sua arte musical. Do mesmo modo, seu amor pela 

música não deixa de existir no momento em que pensa em 

geometria. Seria também absurdo afirmar o contrário. Este, 

que fala sobre geometria é também músico, pois se recorda 

(meminit) dessa ciência, compreende-a (intellegit) e a ama 

(diligit), embora, no momento não pense em música, já que 

está pensando em geometria (Trin, XIV, 7, 9). 

Conforme foi apontado acima, o pensamento não introduz 

elemento estranho na trindade da mente reflexiva. São os 

próprios conhecimentos retidos na memória que vêm à 

superfície e se expõem à luz da mente. Desse modo, essa 

mente percebe que recordava, compreendia e amava, mesmo que 

não pensasse nisso ou pensasse em outras coisas. Aquilo que 

a mente sabe mas mantém escondido na sua memória vem à tona 

quando for preciso. É o que ocorre, por exemplo, quando o 

leitor, ao ler algo sobre uma ciência, reconhece o conteúdo 

como verdadeiro. Se não tivesse alojado na memória algum 

conteúdo acerca dessa ciência, não poderia dar o seu 

assentimento.  
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A atividade reflexiva da alma indica-nos que essa 

similitude trinitária, mesmo não sendo a imagem de Deus no 

homem, é ao menos uma indicação do caminho correto para se 

chegar àquela: a senda da imortalidade e da interioridade. 

Quanto à imortalidade, a alma reflexiva está desvinculada da 

transitoriedade das coisas sensíveis; quanto à 

interioridade, está voltada para si mesma, no caminho que 

culminará na atenção ao modelo do qual é imagem:   

Porque, se nos referimos à memória 
interior da alma, pela qual ela se recorda 
de si; à inteligência interior, pela qual se 
intelige; e à vontade interior, pela qual 
ela se ama – nesse centro onde essas três 
coisas estão juntas e onde existem juntas e 
sempre existiram ao mesmo tempo, desde que 
começaram a existir, quer se pense ou não 
pense nelas – [...] reconhecemos que a 
imagem da trindade manifesta-se nas três 
coisas, ou seja; na memória, na inteligência 
e na vontade (Trin, XIV, 7, 10)239.  

A memória interior, inteligência interior e vontade 

interior convivem juntas no sentido em que nenhum desses 

itens surgiu após o outro nem veio de fora da alma. Em 

primeiro lugar, como nenhum elemento da tríade surge depois 

do outro, a atividade reflexiva aponta para o caráter 

imortal da alma, a qual, livre da transitoriedade das coisas 

sensíveis, assemelha-se mais ao criador a partir da sua 

imortalidade, na medida em que a tríade não recebe seus 

                                                           

 

239 Nam si nos referamus ad interiorem mentis memoriam qua 
sui meminit, et interiorem intellegentiam qua se 
intellegit, et interiorem uoluntatem qua se diligit, 
ubi haec tria simul semper sunt, et simul semper 
fuerunt ex quo esse coeperunt, siue cogitarentur, siue 
non cogitarentur, [...] in tribus potius illis imago 
ista cognoscitur, memoria scilicet, intellegentia, 
uoluntate (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 43).  
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elementos numa ordem temporal, já que nenhum deles é 

adventício. Em segundo lugar, o fato de nenhum elemento vir 

de fora da alma aponta para a sua interioridade na qual essa 

mente poderá contemplar o inteligível: a si mesma e o 

criador. 

Isenta da exterioridade e da transitoriedade dos 

sensíveis, a mente reflexiva aproxima-se do seu modelo e se 

encontra na senda correta para chegar à contemplação. Uma 

vez que procuramos a imagem de Deus na própria criatura 

divina, esses dois atributos indicam que é na mente humana 

voltada para o inteligível que podemos encontrar a 

verdadeira imagem. Voltar-se para o inteligível significa 

olhar para si mesma, onde verá sua imortalidade e sua 

interioridade refletidas para, num passo seguinte, atender 

para o seu modelo, presente no seu interior, que possui tais 

atributos em proporção infinita. 

Essa trindade reflexiva é intermediária entre as 

tríades inferiores e aquela que será a imagem de Deus. A 

trindade da ciência, no domínio da fé, está longe de ser a 

imagem porque se compõe da memória, visão e amor de cosias 

que começam e terminam no tempo. Se bem submetida à 

sabedoria, essa ciência, na melhor das hipóteses, se mantém 

sustentada sobre a fé, a qual, embora não seja adventícia 

nem exterior ao homem, aponta para ele as realidades 

temporais e exteriores e sensíveis como sinais do Deus 

eterno e inteligível (Trin., XIV, 8, 11). 

Essa trindade intermediária, se aponta para a própria 

mente interior sem referência ao tempo e às realidades da 

exterioridade, não pode depender da memória de coisas do 

passado, pois a alma, ao conhecer a si mesma, deve se 

conhecer como presente a si, sendo ela simultaneamente 

cognoscível e cognoscitiva. Por isso, a memória que compõe 

essa tríade deve ser memória das coisas presentes.  
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A memória, neste caso, não pode ser concebida apenas 

como um registro de coisas temporais. De fato, a literatura 

pagã associa a memória às coisas passadas. Para alguns, por 

exemplo, a memória abrange o passado; a inteligência, o 

presente; e a previdência, o futuro. Mas, nesses escritos, a 

memória e o esquecimento também aparecem ligados ao 

presente, como, por exemplo, num trecho do poema de 

Virgílio, em que Ulisses é descrito como alguém que não se 

esqueceu de si mesmo, lembrando-se de si no presente. 

Agostinho emprega esse trecho como exemplo para ilustrar 

essa concepção de memória completamente dissociada da 

relação de tempo:  

Por isso, assim como, com respeito a 
coisas passadas, chama-se memória aquilo que 
possibilita o voltar-se a si e recordar, 
também em relação a essa presença da alma a 
si mesma, pode-se, sem dizer algo de 
absurdo, denominar memória, que está 
presente a si mesma, podendo se compreender 
pelo pensamento, e enlaçarem-se as duas 
realidades pelo amor de si mesmo (Trin., 
XIV, 11, 14)240.  

Desvinculada do passado, a memória assim concebida 

perfaz uma trindade mais interiorizada que a tríade da 

ciência. Por outro lado, se a memória da mente reflexiva 

abarca aquilo que é presente, em detrimento das coisas 

passadas e futuras, isto é, as coisas temporais, isso indica 

a possibilidade de essa memória abarcar Deus, aquilo que é 

eterno e presente à alma do homem que chega a conhecê-lo. 

                                                           

 

240 Quapropter sicut in rebus praeteritis ea memoria dicitur, 
qua fit ut ualeant recoli et recordari, sic in re 
praesenti quod sibi est mens, memoria sine absurdidate 
dicenda est, qua sibi praesto est ut sua cogitatione 
possit intellegi, et utrumque sui amore coniungi (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 23).  
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Essa trindade na qual a alma se volta para Deus é a 

verdadeira imagem divina no homem. Mas a trindade da alma 

reflexiva é a que mais se aproxima desta, uma vez que indica 

o caminho da interioridade e da eternidade, em detrimento da 

exterioridade e da temporalidade das coisas sensíveis 

presentes nas trindades inferiores.  

Com a sua memória presente, a mente que se lembra de si 

pode lembrar-se de Deus. Quando faz isso e compõe a 

verdadeira trindade, mostra-se como verdadeira imagem de 

Deus e possibilita o exercício da sabedoria:  

Essa trindade da alma não é imagem de 
Deus simplesmente pelo fato de lembrar-se de 
si, inteligir-se e se amar a si mesma, mas 
sim porque pode também recordar, inteligir e 
amar o seu criador. Quando assim age, torna-
se sábia. E se assim não age, mesmo que se 
recorde, se intelija e se ame, é uma 
estulta. Portanto, que ela se lembre de seu 
Deus à cuja imagem foi criada, intelija-o e 
o ame (Trin., XIV, 12, 15)241.  

Se a alma humana é uma imagem divina, a sua atividade 

reflexiva não compõe a trindade mais perfeita dessa alma. 

Ser feita à imagem de Deus é uma marca na mente humana que a 

qualifica para aderir a Deus e pôr em exercício a tríplice 

função: recordar de Deus, entendê-lo e amá-lo242. Por isso, é 

                                                           

 

241 Haec igitur trinitas mentis non propterea dei est imago, 
quia sui meminit mens, et intellegit ac diligit se; sed 
quia potest etiam meminisse, et intellegere, et amare a 
quo facta est. Quod cum facit, sapiens ipsa fit. Si 
autem non facit, etiam cum sui meminit, seque 
intellegit ac diligit, stulta est. Meminerit itaque dei 
sui, ad cuius imaginem facta est, eumque intellegat 
atque diligat (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 1). 

242 Essa presença nela da imagem de Deus é tão poderosa que a 
torna capaz de aderir àquele de quem é imagem (Qua in 
se imagine dei tam potens est, ut ei cuius imago est 
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preciso que a atividade reflexiva da mente resulte na 

contemplação divina. Ter a memória, entendimento de Deus e 

amor por ele implica que o homem ultrapasse o campo da ação 

para atingir o da contemplação, que é o próprio exercício da 

sabedoria. Por isso, ao fazer da sua mente uma imagem de 

Deus recuperada de todas as deformações da vida temporal, a 

criatura divina torna-se sábia. Nesse sentido é que usamos a 

expressão “trindade da sabedoria” para dar conta da 

composição trinitária acima. 

A presença da imagem de Deus no homem é compreendida 

por Agostinho pela idéia de participação, que não é 

problematizada aqui no De trinitate, e nem cabe a nós fazê-

lo, já que isso extrapolaria os limites do nosso tema. A 

mente humana criada assemelha-se à mente divina na medida em 

que participa daquela que é seu modelo. Deus é o arquétipo 

eterno e imutável. A mente humana é uma criatura de Deus e, 

enquanto tal, não herdou a perfeição do criador, uma vez que 

toda criatura provém de Deus, mas é tirada do nada243. 

Conforme escreve Moisés, Deus é, por excelência, aquele que 

é (CD, XII, 2). A expressão “sum qui sum” declara que Deus é 

o ser por excelência, devido à sua perfeição. As criaturas, 

tiradas do nada, encontram-se abaixo dele, divididas, por 

sua vez, em diversos graus, segundo o grau de aproximação 

delas com as idéias de Deus. 

Pela participação, a mente humana, mesmo depois de 

deformada pelo pecado, pode se modelar segundo seu arquétipo 

                                                                                                                                                                                  

 

ualeat inhaerere) (Trin., XIV, 14, 20, Cor. Christ., 
CDR, col. 0329, linha 83).  

243 “Pois não fizeste de ti o céu e a terra;.[...] e de 
nenhum modo seria justo que fosse igual a ti o que não 
é de ti (Fecisti enim caelum et terram non de te [...] 
et nullo modo iustum esset, ut aequale tibi esset, quod 
de te non esset)” (Confiss.,. XII, 7, 7, Cor. Christ. 
XXVII, p. 219). 
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porque, enquanto partícipe dele, mantém com ele um vínculo 

que nunca foi rompido: o fato de ter sido criada por Deus e 

à imagem dele. Por isso, Agostinho, ao sintetizar o que 

havia dito no trecho que citamos acima, está seguro da 

possibilidade dessa recuperação da imagem no homem:  

Para me expressar com mais brevidade, 
que ela [a mente humana] honre o Deus 
incriado, que a criou capaz dele, do qual 
ela pode ser partícipe. Por isso está 
escrito: ‘Olhe! O culto de Deus é a 
verdadeira sabedoria [Jó 28, 28]”. E [a 
mente] não será sábia por suas próprias 
luzes, mas por participação daquela luz 
suprema onde reinará eternamente e será 
feliz (Trin., XIV, 12, 15)244.  

É na conquista da sabedoria que a recuperação da imagem 

de Deus no homem será completa. Quando isso ocorrer, a 

ciência humana estará totalmente subordinada à sabedoria, de 

modo que o homem não verá em parte, mas contemplará a Deus 

face a face. Isso porque é criatura divina, feita à imagem 

de Deus e, por isso, partícipe da sabedoria divina.  

Participar da sabedoria divina significa que o homem 

não se ilumina até se equiparar a Deus, mas recebe deste a 

luz suficiente para libertá-lo das trevas. Deus é a 

verdadeira sabedoria a partir da qual o homem pode se tornar 

sábio. Por isso, para o homem, aderir ao modelo de que é 

partícipe, e ser por Deus iluminado, recebendo luz divina, 

que vai além da luz criada, humana, significa subordinar-se 

                                                                                                                                                                                  

  

244 Quod ut breuius dicam, colat deum non factum, cuius ab eo 
capax facta est, et cuius esse particeps potest; 
propter quod scriptum est: Ecce Dei cultus est 
sapientia [Jó 28, 28]; et non sua luce, sed summae 
illius lucis participatione sapiens erit, atque ubi 
aeterna, ibi beata regnabit (Cor. Christ., CDR, col. 
0329, linha 7).  
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à sabedoria divina, em detrimento da pseudo sabedoria 

humana, tão atacada por Agostinho quando se refere aos 

filósofos pagãos soberbos. A opção do homem por aderir ao 

modelo de que participa implica renunciar à maneira 

propriamente humana de solucionar sua inquietude diante da 

miséria da vida temporal. Por isso, é preciso ao homem 

voltar sua atenção ao modelo. Quando obtiver a completa 

memória, entendimento de Deus e amor por ele, perfará uma 

trindade que é imagem de Deus, e terá prestado o devido 

culto a ele, que é a sabedoria na beatitude. 

Tendo já certeza de que é partícipe de Deus, o homem, 

embora ainda não seja sábio, tem certeza de que poderá sê-lo 

futuramente. Aquilo que chamamos de sabedoria humana é 

inútil para conduzir o homem à contemplação. É preciso 

aderir à sabedoria divina, e rejeitar a aquilo que é 

propriamente humano e soberbo na busca da felicidade:   

É nesse sentido que se diz: “sabedoria 
do homem”, como sendo ao mesmo tempo 
sabedoria de Deus. Então ela será 
verdadeira, pois se for humana, será vã. 
Contudo, não se trata da sabedoria mesma de 
Deus, pela qual Deus é sábio. Deus não é 
sábio por participação de si mesmo, como a 
mente humana é sábia por participação de 
Deus (Trin XIV, 12, 15)245.  

Ao aderir à sabedoria divina, o homem estará rejeitando 

aquilo que, de um modo soberbo, considera ser sabedoria. 

Essa suposta sabedoria humana é ofuscada pela marca da 

sabedoria divina, que é o próprio sinal da participação. O 

                                                           

 

245 Sic enim dicitur ista hominis sapientia, ut etiam dei 
sit. Tunc enim uera est; nam si humana est, uana est. 
Verum non ita dei qua sapiens est Deus; neque enim 
participatione sui sapiens est, sicut mens 
participatione dei (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 
11). 
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homem é criatura e, como tal, nunca terá o mesmo grau de 

perfeição que atribuímos ao criador. Por isso, mesmo na 

beatitude, sua sabedoria será humana, porém com a marca do 

criador, o que significa que a criatura se mantém como tal, 

porém totalmente modelada segundo aquele do qual é imagem. 

Mas se o homem que participa da natureza divina deve se 

subordinar à sabedoria divina na beatitude, esse processo 

supõe que seja composta uma tríade na mente humana pela qual 

o homem se recorda de Deus, compreende-o e o ama, 

recuperando-se das fraturas da sua mente pecadora. É nesse 

sentido que a criatura partícipe volta sua atenção para o 

criador. Pelo conceito de participação reconhecemos que o 

homem, mesmo com o pecado original, não rompeu o vínculo que 

o une a Deus: o fato de ser uma criatura divina e ter uma 

alma racional feita à imagem do criador. Esse vínculo o 

homem mais cruel do planeta mantém com o criador. E é a 

partir desse vínculo que a mente humana pode voltar sua 

atenção a ele. 

Quanto à memória, a marca do criador no homem e da 

participação deste naquele, é dada pela certeza da 

recordação de Deus. Para que a mente humana perfaça a 

trindade que é imagem divina, é preciso que comece pela 

recordação do criador: se o homem não se recorda de Deus, 

não o compreende e nem o ama, não estará com Deus; e nada 

disso será possível se se esquecer completamente de Deus, já 

que ninguém se recorda daquilo de que se esqueceu 

completamente (Trin, XIV, 12, 16).  

Por isso, é certo que o homem, mesmo aquele que mais 

pecou e se esqueceu de Deus, tem na sua memória algo a 

respeito do criador, embora tenha muito de que ainda venha a 

se lembrar. Se, por exemplo, uma pessoa chega até outra 

dizendo que se conhecem, para fazer a outra lembrar-se 
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disso, caso não se lembre, diz como e quando se conheceram. 

Se a outra pessoa não se lembra de nada, é porque todo o seu 

conhecimento sobre isso desapareceu, e terá que acreditar em 

todo o testemunho do outro ou afastar-se considerando-o um 

falsário. Porém, se a pessoa se lembra de alguns detalhes do 

momento em que conheceu a outra, ao recordar isso, 

encontrará na memória aquilo tudo que considerava esquecido 

mas não estava totalmente apagado da memória.  

A marca da criação está na memória do homem, de modo 

que seja impossível à criatura esquecer-se totalmente de 

Deus. O movimento do esquecimento e da lembrança de Deus 

está relacionado com o fato do pecado e a recuperação da 

condição do homem pela graça divina. Neste trecho do De 

trinitate que consultamos agora, Agostinho aponta para esse 

significado doutrinal da lembrança e do esquecimento. Este 

último é a atitude dos pecadores que não se arrependeram do 

pecado, e que estão destinados à morte eterna246. A memória, 

neste caso, é o ato de a criatura se lembrar do pecado 

cometido para então corrigir seu erro para com o criador:  

Lembrar-se-ão e converter-se-ão ao 
Senhor todos os limites da terra (Sl 21, 
28). Esses povos não se tinham esquecido de 
Deus a ponto de não se lembrarem dele, ao 
serem despertados. Ao esquecer a Deus, 
porém, como que esquecendo da própria vida, 
caíram na morte, ou seja, no inferno. 
Despertados, no entanto, convertem-se ao 
Senhor, como que retomando pela recordação a 

                                                           

 

246 Retirem-se para o inferno os pecadores, todas as gentes 
que se esqueceram de Deus [Sl 9, 18] (Conuertantur, 
inquit, peccatores in infernum omnes gentes quae 
obliuiscuntur deum) (Trin, XIV, 13, 17, Cor. Christ., 
CDR, col. 0329, linha 12).  
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própria vida, já caída no esquecimento 
(Trin, XIV, 13, 17)247.  

O homem que se inquieta pela sua situação presente tem 

a memória de Deus em dois aspectos: a constatação do seu 

esquecimento (e seu pecado) e a nostalgia da felicidade 

perdida. Num sermão pronunciado ao povo de Hipona, Agostinho 

comenta o salmo 136, no qual trata dessa questão. Neste 

sermão, o Autor interpreta minuciosamente o salmo 136, 

comentando o episódio do cativeiro dos judeus na Babilônia. 

O que nos interessa é o seguinte trecho: “À beira dos canais 

da Babilônia nos sentamos e choramos lembrando de Sião” (Sl 

136, 1). 

Neste salmo, escrito provavelmente durante o cativeiro 

dos judeus na Babilônia, o ato de se lembrar da terra de 

origem denota uma nova atenção do povo para com ela. Uma 

sensação especial de amor à terra natal que geralmente surge 

naqueles que estão distantes dela. O lamento dos cativos é 

tão nostálgico e doloroso quanto é a distância em relação à 

terra que tiveram que abandonar e da qual agora sentem 

saudade.  

Mas não é apenas isso. A lembrança da terra distante 

significa para Agostinho a recordação de Deus com o 

sentimento da perda da felicidade que se deu com o pecado. 

Com o pecado original, o casal, que antes vivia no paraíso, 

uma vez expulso do jardim do Éden, vai para a terra árida da 

                                                           

 

247 Commemorabuntur, inquit, et conuertentur ad dominum 
uniuersi fines terrae. Non igitur sic erant oblitae 
istae gentes deum, ut eius nec commemoratae, 
recordarentur. Obliuiscendo autem deum, tamquam 
obliuiscendo uitam suam, conuersae fuerant in mortem, 
hoc est, in infernum. Commemoratae uero conuertuntur ad 
dominum, tamquam reuiuiscentes reminiscendo uitam suam, 
cuius eas habebat oblivio (Cor. Christ., CDR, col. 
0329, linha 14).  
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qual terá que tirar seu sustento com o próprio labor. É essa 

nostalgia da felicidade edênica perdida que está no fundo do 

sentimento dos judeus cativos que cantaram esse salmo de 

lamentação. Aqueles que cometeram o pecado encontram-se 

escravizados pelo pecado, e lamentam a dor que a lembrança 

da felicidade perdida provoca: “sentam-se junto aos rios da 

Babilônia e choram junto aos rios da Babilônia, [...] os que 

mereceram estar na Babilônia” (Enarr., 136, 4)248. 

Mas os cativos mereceram estar na terra estrangeira 

como conseqüência do seu pecado, ou uma espécie de castigo 

pelo mal cometido. Sua origem é Sião e, se arrependidos e 

convertidos, para lá deverão voltar, depois de cumprir o 

período do cativeiro. Por isso, a lembrança da pátria 

demarca o arrependimento dos que haviam se esquecido de 

Deus, os quais, a partir de agora, passam a pensar no Deus 

cuja lei transgrediram, e ao qual pretendem voltar depois de 

expulsos do jardim do Éden.  

Por isso, a lembrança dos convertidos está agora 

inundada de uma forte inclinação em favor da condição que 

abandonaram com a transgressão. Tal como os judeus que 

choram a perda de Sião, os convertidos fixam sua atenção na 

condição passada que perderam, a qual será recuperada no 

futuro. “Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me esqueça 

minha mão direita” (Enarr., 136, 15)249. De acordo com a 

interpretação de Agostinho, nesse mesmo comentário, a mão 

direita é a vida eterna, e a esquerda, a vida temporal. 

Fazemos uso da mão direita quando nos ocupamos das coisas 

eternas. Se o amor pelo eterno confunde-se com o amor de si, 

                                                           

 

248 [...] sedent super flumina Babylonis, et flent super 
flumina Babylonis, [...] qui in Babylonia esse 
meruerunt (Cor. Christ., XL, p. 1966).  

249 Si oblitus tui fuero, Ierusalem, obliuiscatur me dextera 
mea (Cor. Christ., XL, p. 1973). 
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voltando-se para os bens passageiros, a mão esquerda 

“conhece” a direita, de modo que este amor passa a se 

contaminar pelo amor inferior, até que o homem se esqueça 

completamente do amor pela morada eterna, a Jerusalém. Como 

castigo pelo esquecimento, tal homem será também “esquecido” 

pela vida eterna, a qual permanece sempre a mesma, 

independentemente da conduta daqueles que a esperam 

fielmente ou dos que a subestimam. 

Ao se misturar com os habitantes da Babilônia, os 

eleitos arrependidos também tomam parte das coisas terrenas. 

No salmo isso é descrito pela alegoria do rio da Babilônia. 

Ao dirigir sua predileção pelas coisas celestes em 

detrimento das terrenas, os santos permanecem “sobre os 

rios”, evitando que seu corpo seja banhado no “mar da 

Babilônia” (Enarr., 136, 4). O ato de sentar-se junto aos 

rios é a expressão nítida de uma relação de independência 

para com as coisas passageiras e se contrapõe ao ato de 

lançar-se no mar. Em primeiro lugar, porque não se diz “nos 

rios” e sim “sobre aos rios”, empregando o termo latino 

“super flumina”, isto é, acima dos rios, de modo que, pelo 

fato de o rio ser a parte mais baixa de uma região 

geográfica, podemos traduzir como “às margens dos rios”. O 

termo “super” sugere, sem dúvida, mais que uma proximidade: 

um afastamento em relação ao rio, como se os exilados, 

embora próximos dele, evitassem contaminar-se com a impureza 

das suas águas. Em segundo lugar, porque o rio simboliza o 

caráter transitório das coisas, pois é nele que as águas 

estão sempre correndo de um lado para o outro, até que 

terminem seu percurso no mar. É nisso que se encontra a 

diferença entre os rios e o mar da Babilônia. Nos rios, os 

eleitos sofrem os males passageiros, dos quais estarão 

livres na morada eterna. No mar, ao contrário, encontram-se 
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os ímpios da Babilônia, que se esqueceram definitivamente de 

Deus, e que permanecerão junto aos males por toda a 

eternidade.  

Paralelamente à memória, o homem guarda consigo uma 

certa noção de Deus, que está como que marcada na sua mente. 

O capítulo 15 do livro XIV é dedicado sobretudo à 

possibilidade da compreensão de Deus pelo homem, o segundo 

aspecto da chamada trindade da sabedoria. Ao se recordar do 

seu criador, a alma aprende, a partir do mestre interior, 

que só pode corrigir-se mediante a graça divina, e acredita 

nesta graça mediante a fé nas escrituras (Trin, XIV, 15, 

21). Ela se lembra de ter cometido o pecado, bem como da 

felicidade perdida com esse pecado, e se recorda também de 

Deus, a quem decepcionou com o pecado. De Deus, lembra-se 

que ele sempre é, jamais deixará de ser e nunca começou a 

ser, e nele essa alma tem a vida, o movimento e o ser 

(Trin., XIV, 15, 21; cf., At 17, 28). 

O que a alma humana vê acerca de Deus está muito aquém 

do que verá na beatitude. Porém, desde já, o homem tem 

acesso às regras eternas, Mas a compreensão que essa alma 

pode ter do criador está muito aquém do que este verá na 

beatitude. Não há contemplação de Deus e sim a visão da luz 

divina, à qual todo homem tem acesso: a alma humana é tocada 

pela luz, mesmo quando se encontra afastada de Deus, e por 

essa luz, até os ímpios pensam acerca da eternidade, 

censuram alguns e elogiam outros, muito embora eles mesmos 

não sejam dignos de elogio: “Quais são, então, aquelas 

regras pelas quais julgam senão aquelas em que vêm de que 

modo cada um deve viver, ainda que não se viva desse 

modo?”(Trin, XIV, 15, 21)250. 

                                                           

 

250 Quibus ea tandem regulis iudicant nisi in quibus uident 
quemadmodum quisque uiuere debeat etiamsi nec ipsi 
eodem modo uiuant? (Cor. Christ, Lª, p. 450). 
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Essas normas, sendo eternas e imutáveis, não têm origem 

na mente do homem, que é mortal e mutável. Além disso, não 

são jamais depositadas no interior do injusto, pelo fato de 

este não ser orientado pela justiça. Por isso, tal homem não 

pode aprender a verdade senão fora de si. Quanto ao justo, 

ao contrário, pode vê-la “no seu interior”, para onde é 

transferida:   

Onde estão escritas essas regras, pelas 
quais até mesmo o injusto conhece o que é 
justo, e vê que é preciso ter o que não tem? 
Onde estão escritas senão no livro daquela 
luz que chamamos de verdade, no qual toda 
lei justa é descrita, e é transferida para o 
coração do homem que pratica a justiça, não 
emigrando, mas quase imprimindo nele, como a 
imagem passa do anel à cera, sem abandonar o 
anel? (Trin, XIV, 15, 21251).   

A verdade eterna, embora originada fora de sua mente, 

está impressa nela como a imagem do anel sobre a cera, de 

tal modo que não apenas sabe como deve viver, mas também age 

segundo essa máxima. No homem injusto, tal verdade apenas 

toca no seu interior, sem ser aí depositada. A este resta 

apenas a possibilidade de ver, fora de si, o resplendor da 

verdade e, de acordo com ela, reconhecer seu erro. 

De qualquer modo, a possibilidade de o homem ver a lei 

divina implica a relação de dependência entre a mente divina 

                                                                                                                                                                                  

  

251 Vbinam sunt istae regulae scriptae, ubi quid sit iustum 
et iniustus agnoscit, ubi cernit habendum esse quod 
ipse non habet? Vbi ergo scriptae sunt, nisi in libro 
lucis illius quae ueritas dicitur unde omnis lex iusta 
describitur et in cor hominis qui operatur iustitiam 
non migrando sed tamquam imprimendum transfertur; sicut 
imago ex anulo et in ceram transit et anulum non 
relinquit? (Cor. Christ., Lª, p. 451).  
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que ilumina e a mente humana iluminada252. Mas isso não nos 

permite afirmar a possibilidade da visão direta de Deus 

nesta vida temporal. O máximo que podemos ver nesta vida é 

insignificante se comparado com o que veremos na beatitude: 

“’Vemos (uidemus) agora, diz ele [o apóstolo Paulo], por 

espelho, em enigma, mas depois, face a face’” (Trin., XV, 8, 

14)253.  

Em primeiro lugar, a palavra speculum nos remete ao 

sentido de imagem (imago), que reflete não só a criatura, 

mas também o próprio Deus criador : ”Se investigamos qual é 

e que coisa é esse espelho, certamente nos ocorre que em 

espelho não se vê a não ser uma imagem. Isto, portanto, 

somos forçados a fazer, a fim de que, pela imagem que somos, 

vejamos, de algum modo, por quem somos feitos, como por 

espelho” (Trin., XV, 8, 14)254. Ora, sabemos bem que, por um 

                                                           

 

252 “[...] mas o que há de mais alto na razão é julgar estas 
coisas corpóreas segundo razões incorpóreas e eternas, 
as quais se não estivessem acima da mente humana [supra 
mentem humanam], certamente não seriam imutáveis; 
porém, se não submetêssemos ao seu jugo [subiungeretur] 
alguma parte nossa, não poderíamos, segundo elas, 
julgar [iudicare] as coisas corpóreas (Sed sublimioris 
rationis est iudicare de istis corporalibis secundum 
rationes incorporales et sempiternas quae nisi supra 
mentem humanam essent, incommutabiles profecto non 
essent, atque his nisi subiungeretur aliquid nostrum, 
nom secundum eas possemus de corporalibus iudicare)” 
(Cor. Christ., L, p. 357). 

253 “Uidemus nunc, inquit, per speculum in aenigmate, tunc 
autem facie ad faciem [1 Cor 13, 12]” (Cor. Christ., 
Lª, p. 479).  

254 “Quale sit et quod sit hoc speculum si quaeramus, 
profecto illud occurrit, quod in speculuo nisi imago 
non cernitur. Hoc ergo facere conati sumus, ut per hanc 
imaginem quod nos sumus, uideremus utcumque a quo facti 
sumus, tamquam per speculum” (Cor. Christ., Lª, p. 
479). Numa outra ocorrência nas epístolas paulinas, o 
termo “speculum” é empregado com o mesmo sentido: “Isso 
significa também aquilo que diz o mesmo apóstolo: ‘Nós 
que, com a face desvelada, olhamos como num espelho a 
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espelho, embora seja refletida alguma coisa, a imagem vista 

não é perfeita como o real. Por isso, o termo empregado tem 

um significado negativo, uma vez que evidencia a imperfeição 

da imagem em relação à coisa, e também um positivo: 

classifica o homem como imagem de Deus, em detrimento dos 

demais seres que não são nada mais que vestígios do criador 

(Trin., XV, 8, 14).  

Em segundo lugar, ao lado de “speculum”, Paulo emprega 

um outro termo que sugere uma idéia semelhante: enigma 

(aenigma), que designa mistério, ou um emblema a ser 

decifrado. Um enigma, no contexto da linguagem, é sempre um 

modo de dizer alguma coisa por meio de outra, reservando sua 

compreensão àqueles capacitados para decifrar o que ouvem. 

Entretanto, um enigma não se confunde com uma alegoria, 

embora, muitas vezes, os dois termos pareçam sinônimos. Uma 

alegoria, também compreendida como um modo de dizer uma 

coisa servindo-se de outra, não implica necessariamente a 

obscuridade da compreensão da mensagem. Por isso, a 

alegoria, ou “tropo”, é o gênero no qual está incluído o 

enigma (Trin., XV, 9, 15)255. Portanto, um enigma é uma 

alegoria de difícil compreensão. Quando o apóstolo associa 

esse termo a “speculum”, pretende enfatizar a obscuridade da 

                                                                                                                                                                                  

 

glória do Senhor, nessa mesma imagem, somos 
transformados de glória em glória, assim como pelo 
Espírito do Senhor’ (Hoc significat etiam illud quod 
ait idem Apostulus: Nos outem revelata facie gloriam 
Domini speculantes in eamdem imaginem tranformamur de 
gloria in gloriam, tamquam a Domini Spiritu [2 Cor 3, 
18])” (Trin., XV, 8, 14, Cor. Christ., Lª, p. 479).  

255 “Ora, o enigma, para explicá-lo brevemente, é uma 
alegoria obscura, tal como é dito, ‘a sanguessuga tinha 
três filhos’, e outras semelhantes (Aenigma est autem 
ut breuiter explicem obscura allegoria, sicut est: 
Sanguisugae tres erant filiae, et quaecumque similia” 
(Cor. Christ., Lª, p. 481-2).  
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visão de Deus aqui na vida mortal na qual o homem se 

encontra inserido. É somente na vida futura e eterna (ou em 

casos excepcionais de êxtase místico) que este poderá ver a 

Deus face a face, de modo perfeito que dispensa a imagem 

como intermediária.  

Se é somente na beatitude que o homem poderá contemplar 

a Deus face a face, nesta vida temporal ele tem ao menos a 

visão da lei divina como uma espécie de vínculo de comando 

que une o criador à criatura:   

“[...] é melhor crer que a natureza da 
mente intelectual foi criada de modo que, 
pela ordem natural, disposta pelo fundador, 
unida (subiuncta) à coisa inteligível, visse 
numa luz especial incorpórea, do mesmo modo 
que o olho carnal vê, pela luz corpórea, o 
que o circunda, sendo criado capaz dessa luz 
e a ela acomodado” (Trin., XII, 15, 24, meu 
itálico)256.  

Portanto, a relação entre a mente humana e a luz divina 

mostra-se mais complexa que a de uma visão: supõe um vínculo 

segundo a ordem natural estabelecida por Deus. Além disso, 

podemos notar uma ordem causal entre o vínculo e a visão, de 

tal modo que aquele é compreendido como condição 

indispensável desta. Mesmo ainda sem ver ou contemplar Deus, 

                                                           

 

256 “[...] potius credendum est mentis intellectualis ita 
conditam esse naturam ut rebus intelligibilibus 
naturali ordine disponente conditore subiuncta sic ista 
uideat in quadam luce sui generis incorporea 
quemadmodum oculus carnis uidet quae in hac corporea 
luce circumadiacent, cuius lucis capax eique congruens 
est creatus” (Cor. Christ., L, p. 378). Boyer, ao 
escrever todo um capítulo acerca da doutrina da 
iluminação, invoca essa passagem do De Trinitate para 
contrapor o vínculo à suposta visão imediata de Deus: 
“Non c’é dunque da pensare a una contemplazione, ma ad 
un collegamento, ad un contatto, ad un influsso, ad una 
partecipazione [...]” (BOYER, Sant’Agostino, Milão, 
1946, p. 106). 
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a alma humana tem um vínculo com o criador, a partir do qual 

estará com sua atenção voltada para ele a fim de contemplá-

lo na vida eterna. Esse vínculo é o sinal da participação da 

criatura no criador, do ponto de vista da possibilidade que 

essa criatura tem de conhecer o criador. 

O capítulo 14 dá conta do amor a Deus, terceiro 

elemento da imagem de Deus no homem, e terceira marca da 

participação da mente humana na mente divina. O amor a Deus 

vem complementar os dois itens anteriores (memória e visão) 

na medida em que supõe os anteriores e decorre 

necessariamente deles.  

São muitos os testemunhos encontrados 
nas Sagradas Escrituras sobre o amor do 
homem para com Deus. Percebem-se nesse amor 
as duas dificuldades: ninguém ama alguém de 
quem não se recorde, ou a quem ignore 
totalmente. Daí aquele conhecidíssimo e 
primeiro dos mandamentos: Amarás o Senhor 
teu Deus (Dt, 6, 5) (Trin, XIV, 14, 18)257.  

Que o amor a Deus supõe os itens anteriores isso está 

suficientemente claro: para que alguém ame alguma coisa é 

necessário que isso esteja na sua memória e que haja sobre 

isso alguma noção, mesmo que não seja um conhecimento certo 

e indubitável. O amor a Deus, nesse caso, é possível, uma 

vez que o homem tem algo na memória que reporta a Deus e 

também uma certa noção de Deus, que não se confunde com a 

contemplação mas que não se assemelha à ignorância. Por 

conseguinte, o amor a Deus perfaz uma trindade, que começa 

                                                                                                                                                                                  

  

257 De dilectione autem Dei plura reperiuntur in diuinis 
eloquiis testimonia. Ibi enim et illa duo consequenter 
intelleguntur, quia nemo diligit cuius non meminit, et 
quod penitus nescit. Unde illud est notissimum 
praecipuumque praeceptum: Diliges Dominum Deum tuum 
(Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 1). 
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com a recordação e o conhecimento de Deus, de modo que 

enlaça um e outro.  

Mas esse terceiro elemento não é apenas possível, mas 

também necessário. Vejamos a trindade reflexiva: o homem tem 

a memória de si mesmo, conhece a si mesmo e se ama. O amor 

de si une a memória ao conhecimento e os três perfazem uma 

trindade. Se o homem tem sempre uma lembrança de si, 

compreensão de si e amor por si mesmo, pode também fazer o 

mesmo em relação ao criador: “Quem sabe amar a si mesmo, ama 

a Deus”(Trin., XIV, 14, 18)258. O homem sempre se ama, e 

nisso se conhece e se tem na memória. Mas para amar 

corretamente a si mesmo é preciso amar a Deus. Por isso, é 

necessário que o homem ame a Deus. Como esse amor supõe a 

memória e um certo conhecimento de Deus, os dois itens 

anteriores são também necessários. 

Para que o homem realmente ame a si mesmo, é preciso 

amar a Deus, pois se assim não faz, age como inimigo de si 

mesmo e persegue a si mesmo, praticando o que lhe é nocivo 

(Trin., XIV, 14, 18). Todos os homens querem ser felizes, e 

assim pensam porque amam a si mesmos. Se se amam 

corretamente, procuram a real fonte de felicidade, que é 

Deus, que poderão conhecer e do qual poderão gozar na 

eternidade.  

Ao tratar do amor a Deus, neste capítulo 14, Agostinho 

se refere também ao amor de si e ao amor ao próximo. 

Empregando expressões como “amar perversamente” (peruerse) e 

“amar corretamente” (recte), o Autor aponta levemente para a 

chamada dialética do dois amores, o amor sui e o amor dei, 

que se desdobra no amor ao próximo. Mas essa questão não 

está no centro da problemática do De trinitate. O que nos 

                                                                                                                                                                                  

  

258 Qui ergo se diligere nouit, deum diligit (Cor. Christ., 
CDR, col. 0329, linha 12). 
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interessa nessa questão é aquilo que pode contribuir para a 

compreensão do livro 14 no qual Agostinho trata do conceito 

de sabedoria. 

Ao amar a si mesmo, o homem ama a Deus como aquele que 

lhe concede a felicidade, finalidade de todos os homens. 

Quando ama a Deus, o homem não deixa de amar a si mesmo. 

Entretanto, ao dirigir seu amor para o alto, o homem 

experimenta um amor superior ao amor de si. Este, quando 

levado ao extremo e quando resulta numa espécie de auto-

suficiência, a ponto de se esquecer de Deus, consiste na 

própria soberba ou orgulho. Por isso, a máxima do amor a 

Deus faz com que o homem abandone seu amor soberbo em nome 

de um amor humilde.  

Ora, quando a mente ama a Deus, como 
dissemos, conseqüentemente dele se lembra, 
intelige-o, e com razão lhe é ordenado a 
respeito de seu próximo que o ame como a si 
mesmo. Neste caso, já não se ama 
perversamente, mas corretamente; porque ama 
a Deus, do qual não somente é imagem por 
participação, mas nele se renova de sua 
velhice espiritual, reforma-se de sua 
deformidade e se torna feliz depois de ter 
caído na infelicidade (Trin, XIV, 14, 18)259.  

O amor pervertido é aquele sentimento que anteriormente 

chamamos de soberba, o amor de si levado à negação de Deus. 

O amor correto, ao contrário, é o amor a Deus levado até o 

                                                                                                                                                                                  

  

259 Cum autem deum diligit mens, et sicut dictum est, 
consequenter eius meminit, eumque intellegit, recte 
illi de proximo suo praecipitur, ut eum sicut se 
diligat. Iam enim se non peruerse sed recte diligit, 
cum deum diligit, cuius participatione imago illa non 
solum est, uerum etiam ex uetustate renouatur, ex 
deformitate reformatur, ex infelicitate beatificatur 
(Cor. Christ., CDR, col. 0392, linha 26).  
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desprezo do amor de si, soberbo e orgulhoso. Ao amar 

corretamente, o homem não deixa de amar a si mesmo, mas o 

ama como criatura divina, uma vez que ama em primeiro lugar 

a Deus. Isso justifica também a necessidade do amor ao 

próximo como criatura do mesmo Deus. 

O amor de si absorvido pelo amor a Deus subordina-se 

inteiramente a este, na ordem da finalidade, pois não se 

trata de amar a Deus com vistas à conquista dos bens 

pessoais, resultando na contradição de transformar o amor 

superior num mero meio de satisfazer o amor inferior. Ao 

contrário, o homem ama a si mesmo de forma salutar na medida 

em que o amor a Deus ocupa o primeiro lugar. Subordinado ao 

amor a Deus, o amor de si não se confunde com o orgulho ou 

soberba (superbia). O homem soberbo ama a si mesmo acima de 

tudo, pondo-se no lugar de Deus como destinatário de seu 

amor. Ao buscar a própria felicidade, tal homem distancia-se 

de Deus pelo orgulho, tornando-se ainda mais infeliz260. 

O amor de si não é suprimido pelo amor a Deus, mas é 

conservado, uma vez que o homem desenvolve e enriquece sua 

perfeição, valendo-se de um bem imutável e eterno. Sua 

humildade consiste em esforçar-se por se adequar ao bem 

perfeito, modelando o amor de si segundo os desígnios 

estabelecidos por Deus, enquanto destinatário supremo de 

amor. Nesse sentido, entendemos o amor a Deus como desprezo 

                                                           

 

260 “Ora, se ela [a alma humana], do mesmo modo, se compraz 
facilmente em si mesma como por uma perversa imitação 
de Deus, até pretender gozar no seu próprio poder, 
então se faz tanto menor quanto mais deseja ser maior. 
Esse é [o sentido das palavras]: o início de todo 
pecado é a soberba [...] (Si autem tamquam obuius sibi 
placet sibi ad peruerse imitandum deum ut potestate sua 
frui uelit, tanto fit minor quanto se cupit esse 
maiorem. Et hoc est, Initium omnis peccati superbia 
[...](Ecl 10, 15)” (LA, III, 76, Cor. Christ., XXIX, P. 
320).  
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de si próprio. É preciso um certo desprezo de si para que os 

desejos do homem possam adequar-se à vontade divina. Tal 

desprezo refere-se ao amor de si soberbo, que leva o homem a 

se apartar de Deus. Uma vez purificado do orgulho, o amor de 

si é absorvido pelo amor a Deus, revestindo-se de um caráter 

superior. Reconhecendo a si mesmo como criatura divina, o 

homem ama a si como criatura do Deus que ama. Do mesmo modo, 

ama o próximo como criatura desse mesmo Deus. Este é o 

sentido pelo qual se ama corretamente (recte): amar aquilo 

que se deve amar, isto é, a Deus em primeiro lugar, e em 

segundo, as criaturas divinas.  

Após apontar para a trindade da sabedoria, Agostinho 

começa, a partir do capítulo 16, a indicar o processo de 

restauração da mente humana como imagem de Deus deformada. O 

trecho do capítulo 14 citado acima já indica que, ao amar a 

Deus devidamente, o homem se renova e se restaura da 

deformidade (Trin, XIV, 14, 18). 

Até agora, o livro XIV do De trinitate indicou uma 

concepção de sabedoria identificada como a posse da imagem 

divina perfeita no homem que deve participar de Deus. Essa 

participação supõe que o homem imite a Deus no ser 

(corrigindo a deformação em que se encontra sua mente 

racional), na verdade (contemplando a perfeição do criador) 

e na beatitude (atingindo a felicidade eterna). Essa 

sabedoria é definida como o culto a Deus, conforme vimos 

anteriormente, e essa espécie de culto supõe o amor devido a 

Deus (que exclui o orgulho) como uma condição indispensável. 

No capítulo 16, Agostinho pretende apontar para a 

sabedoria no homem como a correção da deformação, referindo-

se à reformação propriamente dita da mente humana:  

Quanto àqueles que, advertidos a se 
relembrarem de si, convertem-se ao Senhor da 
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deformidade com a qual se conformaram ao 
mundo pelas paixões mundanas, são reformados 
pelo Senhor tendo atendido ao apóstolo que 
diz: “Não vos conformeis com este mundo, mas 
reformai-vos, renovando a vossa mente (Rm 
12, 12), a fim de que aquela imagem comece a 
ser reformada por quem a formou (Trin., XIV, 
16, 22, meus itálicos)261.  

Agostinho está aqui movimentando a idéia de reformação 

da imagem divina, empregando termos compostos do radical 

“forma”: em primeiro lugar, ao consentir no pecado, o homem 

se conformou com as coisas não divinas por meio das paixões 

do século, as quais, de acordo com o que vimos 

anteriormente, convergem na cupidez do orgulho, o princípio 

do pecado. Em segundo lugar, ao se orientar por essas coisas 

do século, o homem deformou-se enquanto imagem de Deus. Em 

terceiro lugar, a criatura deformada, ou disforme, pode 

recuperar sua condição ao se reformar de acordo com o 

criador.  

O homem enquanto criatura deformada, que se deformou 

pela sua própria vontade corrompida pela soberba, não pode, 

a partir da sua própria condição orgulhosa, recuperar-se por 

si mesmo: “com efeito, [a imagem de Deus] não pode reformar-

se a si mesma, como pôde deformar-se a si mesma” (Trin., 

XIV, 16, 22262). 

A condição pecadora do homem é apontada aqui como a 

perda da justiça e da santidade originais, condição da qual 

                                                           

 

261 Qui uero commemorati conuertuntut ad Dominum ab ea 
deformitate, qua per cupiditates saeculares 
conformabantur huic saeculo, reformantur ex illo, 
audientes Apostolum dicentem: Nolite conformari huic 
saeculo, sed reformamini in nouitate mentis uestrae, ut 
incipiat illa imago ab illo reformari, a quo formata 
est (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 1).  

262 [...] non enim reformare se ipsam potest, sicut potuit 
deformare (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 1). 
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é possível ao homem recuperar-se desde que se renove, 

revestindo-se de um homem novo, criado segundo Deus (à 

imagem de Deus) na justiça e na santidade da verdade (Trin., 

XIV, 16, 22). Ora, neste caso, recuperar a condição perdida 

é o mesmo que se revestir do homem novo, já que as virtudes 

deste são as mesmas do homem anterior ao pecado original. 

Por isso, revestir-se do novo aqui é recuperar a condição 

anterior, velha do ponto de vista da história da humanidade, 

uma vez que se reporta ao homem original, e nova do ponto de 

vista da situação em que cada um nasce, e que aponta para 

posse da justiça e da santidade das quais os homens nascem 

desprovidos, devido ao pecado dos primeiros pais. É nesse 

sentido que Agostinho interpreta as palavras do apóstolo 

Paulo, na perspectiva da aquisição das qualidades que, 

embora fossem atribuídas ao homem anterior ao pecado 

original, são desconhecidas para o homem que já nasce sob o 

efeito deste:  

“Renovai-vos no espírito da vossa 
mente, e revesti-vos do homem novo, criado 
segundo Deus, na justiça e santidade da 
verdade” (Ef 4, 23-24). [...] Ao pecar o 
homem perdeu a justiça e a santidade da 
verdade. Eis porque a imagem tornou-se 
disforme e sem brilho. O homem recupera-a ao 
renovar-se e reformar-se” (Trin., XIV, 16, 
22)263.  

Conforme foi dito acima, não é por si mesma que a 

criatura poderá se reformar. Esse processo supõe 

                                                                                                                                                                                  

  

263 Renouamini spiritu mentis uestrae, et induite nouum 
hominem, eum qui secundum Deum creatus est in iustitia 
et sanctitate ueritatis. [...] Sed peccando, iustitiam 
et sanctitatem ueritatis amisit; propter quod haec 
imago deformis et decolor facta est; hanc recipit cum 
reformatur atque renouatur (Cor. Christ., CDR, col. 
0329, linha 7).  
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necessariamente a ação do criador sobre sua criatura. Uma 

vez que é por ele que a criatura foi formada (formata est), 

é por ele que será reformada. Deus, ao criar o homem à sua 

imagem e semelhança, deu-lhe a mente racional. Sendo assim, 

a mente humana foi formada pela semelhança com a mente 

divina. Entretanto, o pecado original resultou na deformação 

da mente, o que implica a ruptura com a semelhança.  

Por si mesmo o homem deformou sua mente, mas por si 

mesmo não pode reformá-la. A deformação significa carência, 

a perda da justiça e a santidade da verdade. Formado por 

Deus, o homem deformou-se em função do pecado. A rigor, o 

ato de deformar-se não tem nenhum conteúdo positivo: é sinal 

de carência, falta de algo que havia na origem da criatura e 

foi perdido com o pecado.  

Isso nos parece mais claro nesse trecho em que o pecado 

é apontado como a ocasião da deformação da criatura e perda 

da justiça e da santidade da verdade. Conforme apontamos 

anteriormente, o pecado de Adão é nada menos que a ruptura 

da criatura com o criador, ato pelo qual o homem violou o 

preceito divino, obtendo a queda de sua condição quando 

desejava elevar-se de modo soberbo. É nessa queda de 

condição que se encontra a deformação do homem, formado por 

Deus na justiça e na santidade.  

Ao aderir ao pecado, o homem decaiu, e semelhante 

atitude aponta para a perda da condição inicial, perda que é 

traduzida pela idéia de deformação, no trecho mencionado 

acima. Por outro lado, mesmo com a semelhança deformada, o 

homem não está impossibilitado de se corrigir: ele se 

recupera ao reformar-se e renovar-se (reformatur atque 

renouatur). Na citação de Rm 12, 2, Agostinho emprega um 

conjunto de termos com o mesmo radical indicando a 

necessidade de reformação da condição da criatura, a qual 

implica uma transformação pela renovação: transformar-se 
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renovando a mente, a fim de que a imagem comece a ser 

restaurada por quem a formou (Cf. Trin., XIV, 16, 22). 

O emprego de palavras compostas do verbo formar não nos 

parece casual aqui. Ao que parece, Agostinho pretende 

mostrar que, por si mesmo, o homem jamais consegue reformar 

sua mente. É preciso a ação do criador. Ora, é Deus quem 

formou o homem. Se este se deformou, é somente aquele que a 

formou que poderá reformá-lo. Isso porque o pecado de Adão 

implica a perda da condição original do homem. Nessa 

situação de perda, à qual já nos referimos anteriormente, o 

homem não pode restaurar-se a não ser sob a eficácia da ação 

divina. Somente aquele que formou poderá reformar a 

criatura, mudando a sua condição: reformar é transformar 

renovando (cf. Rm 12, 2, Trin., XIV, 16, 22). Por isso, a 

ação divina, neste caso, é dupla: transforma a condição 

humana e dá uma nova forma à criatura: como o ato de 

transformar não supõe necessariamente a renovação de algo, a 

idéia de reformação deixa bem claro que a transformação deve 

ser do velho para o novo. Daí a insistência de Agostinho na 

citação bíblica que identifica essa reforma com o ato de se 

revestir do “homem novo, criado segundo Deus, na justiça e 

na santidade da verdade”.  

O ato divino de renovar a criatura também é apontado em 

todo esse trecho bíblico: “Despojai-vos do homem velho com 

as suas práticas, e revesti-vos do homem novo, que se renova 

para o conhecimento de Deus, segundo a imagem do seu criador 

(Cl 3, 9-10, Trin., XIV, 16, 22264). A recomendação é a 

mesma, embora a segunda ocorrência seja mais explícita: a 

primeira recomenda revestir-se do homem novo na santidade e 

                                                           

 

264 Exspoliantes uos, inquit, ueterem hominem cum actibus 
eius, induite nouum hominem, qui renouatur in agnitione 
Dei secundum imaginem eius qui creauit eum (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 42).  
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a justiça; a segunda, por sua vez, recomenda a renovação 

para o conhecimento de Deus, segundo a imagem do criador 

(Trin., XIV, 16, 22). 

Os últimos trechos do De trinitate citados acima 

apontam duas considerações acerca da renovação da criatura 

deformada. A primeira é que, ao mencionar a expressão 

“renovar para o conhecimento de Deus”, Agostinho completa a 

lista dos três aspectos da reforma da imagem: o conhecimento 

de Deus, a memória de Deus e o amor a Deus. A segunda 

observação consiste na sustentação da presença da ação 

divina sobre a criatura, operando a reforma ou transformação 

que ela, por si mesma, seria incapaz de fazer. 

Quanto à primeira observação, notamos que a restauração 

da mente humana, se se trata da correção da deformação de 

algo que é imagem do Deus trino, deverá, no final do 

processo, perfazer uma certa trindade, ou melhor, uma 

similitude trinitária, que o livro XIV do De trinitate 

indica: recordação ou memória de Deus (Trin., XIV, 13, 17), 

amor a Deus (14, 18) e conhecimento de Deus (14, 18).  

Quanto à segunda observação, esta é desenvolvida a 

partir do capítulo 17 do livro XIV. Neste trecho Agostinho 

trata da renovação da imagem na alma como um processo 

gradual no qual a restauração é comparada à cura de uma 

doença: não se realiza no momento exato da sua conversão, no 

qual se dá o perdão dos pecados, mas se estende pela vida 

terrena (Trin., XIV, 17, 23). O momento da conversão seria a 

eliminação da causa da doença. A restauração da mente seria 

dada depois desse momento, quando os sintomas desapareceriam 

gradualmente:  

Mas uma coisa é não ter mais febre, 
outra coisa é convalescer-se da fraqueza 
provocada pela febre. E ainda, como uma 
coisa é retirar do corpo uma seta nele 
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cravada e outra, curar por um bom tratamento 
o ferimento por ela causado, assim também o 
primeiro grau da cura da alma é remover a 
causa do incômodo – o que lhe acontece pela 
remissão de todos os pecados. O segundo grau 
será curar o próprio ferimento, o que se faz 
lentamente, com o progresso realizado na 
renovação da imagem interior (Trin., XIV, 
17, 23)265.  

Portanto, a restauração da imagem de Deus no homem é um 

processo que percorre a vida após a conversão, e que irá 

culminar na visão (contemplação) final, passando pela 

ocasião da morte carnal (Trin., XIV, 17, 23). 

Além de ser um processo gradual, a restauração da mente 

humana supõe necessariamente a ação divina, a qual é 

gratuita e, por isso, chamada de graça. Esta, por sua vez, 

começa com a conversão, que é efetuada durante o processo de 

restauração do homem. Inspirado nas escrituras, Agostinho 

aponta duas operações desse processo: o perdão das faltas e 

a eliminação das conseqüências desse pecado: “O salmo 

mostra-nos as duas operações, onde se lê: ‘É ele que perdoa 

todas as suas culpas’, o que é próprio do batismo. E diz em 

seguida: ‘e que sara todas as tuas enfermidades’ (Sl 102, 

3), o que acontece no crescimento de cada dia, pela 

renovação da imagem” (Trin., XIV, 17, 23)266.  

                                                           

 

265 Sed quemadmodum aliud est carere febribus, aliud ab 
infirmitate, quae febribus facta est, revalescere; 
itemque aliud est infixum telum de corpore demere, 
aliud uulnus quod eo factum est secunda curatione 
sanare. Ita prima curatio est causam remouere 
languoris, quod per omnium fit indulgentiam peccatorum; 
secunda ipsum sanare languorem, quod fit paulatim 
proficiendo in renouatione huius imagminis) (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 4).  

266 Quae duo demonstrantur in Psalmo, ubi legitur: Qui 
propitius fit omnibus iniquitatibus tuis, quod fit in 
Baptismo; deinde sequitur: Qui sanat omnes languores 
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Em ambos os casos, o perdão e a cura, é patente a 

necessidade do apoio divino para a restauração da imagem 

fraturada. Isso porque o processo de restauração supõe a 

superação do amor temporal pelo eterno, do visível pelo 

invisível, e do carnal pelo espiritual (Trin., XIV, 17, 23), 

progresso que por si mesma a alma humana enfraquecida seria 

incapaz de efetuar: “E tanto mais caminhará quanto mais [o 

homem] for ajudado pela graça de Deus. Pois é esta a palavra 

divina: ‘sem mim nada podeis fazer’ (Jo 15, 5)” (Trin., XIV, 

17, 23)267. 

Não nos cabe aqui explorar a questão da graça divina em 

Agostinho. Basta considerar que a ação divina é necessária 

para a recuperação da semelhança entre a criatura e o 

criador. Sem abordar um tema tão amplo quanto o da graça, é 

suficiente tomar o tema tal como Agostinho o movimenta neste 

trecho do De trinitate: a ação divina pela analogia com o 

médico. 

Somente o criador, quem produziu o homem, é capaz de 

curar as enfermidades da sua criatura. Toda criatura 

encontra-se deformada pelo pecado: tanto aquele que se volta 

para o criador como o ímpio que se nega a fazê-lo. O 

primeiro age motivado pelo amor a Deus e às coisas 

inteligíveis, e é chamado aqui de “homem interior”. O 

segundo, chamado de “homem exterior”, despreza a Deus e 

deposita sua fruição nas coisas sensíveis e temporais. 

Toda a espécie humana encontra-se enferma e deformada. 

Mas apenas o homem interior caminha para a perfeição, 

amparado pela graça divina. O homem exterior caminha para a 

                                                                                                                                                                                  

 

tuos, quod fit quotidianis accessibus, cum haec imago 
renouatur (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 11).  

267 Tantum autem facit, quantum diuinitus adiuuatur. Dei 
quippe sententia est: Sine me nihil potestis facere 
(Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 19). 
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própria ruína, ao passo que o homem interior renova-se a 

cada dia para o conhecimento de Deus. Tal conhecimento não é 

dado durante esta vida temporal, mas será o coroamento do 

processo de restauração, processo gradual de renovação do 

homem interior.  

O conhecimento de Deus para o qual este homem caminha 

será portanto a conquista da perfeição na contemplação 

final. Perfeição que não é um prêmio pelos esforços do homem 

e sim uma dádiva divina pela qual a criatura será conduzida 

ao criador para receber dele a restauração da condição 

perdida. Esta condição perfeita será a conquista da visão de 

Deus face a face, impossível ainda durante a vida peregrina 

e temporal. “É em relação a essa perfeição que se devem 

entender as palavras: ‘seremos semelhantes a ele porque o 

veremos tal como ele é (1 Jo 3, 2)’[...]. Ora, a ‘vida 

eterna’, como diz a própria Verdade, é esta: ‘que eles te 

conheçam a ti, Deus único e verdadeiro e aquele que 

enviaste, Jesus Cristo’ (Jo 17, 3)” (Trin., XIV, 19, 25)268. 

Na contemplação, Cristo é a própria manifestação da 

sabedoria divina. Aquele que, na vida temporal, vem como 

mediador restaurar a harmonia entre criatura e criador, na 

contemplação é o próprio verbo divino. Se na ciência Cristo 

é o mediador que aproxima a natureza humana pecadora da 

natureza perfeita divina, na sabedoria, por sua vez, Cristo 

é a própria verdade, a verdade de Deus que o homem 

contempla. Conforme vimos no Capítulo II, Cristo é a ciência 

e a sabedoria dos homens. Por isso, na sabedoria 

                                                                                                                                                                                  

  

268 Et ideo secundum hanc potius et illud intellegendum est 
quod ait apostolus Ioannes: Similes ei erimus, quoniam 
uidebimus eum sicuti est [...]. Haec est autem, sicut 
ait ueritas, uita aeterna, ut cognoscant te, inquit, 
unum uerum deum, et quem misisti Iesum Christum (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 5).  
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contemplativa o mediador é também finalidade do homem que 

pretende contemplá-lo. 

Segundo o De trinitate, Cristo é a sabedoria e o 

verdadeiro Deus. Na fé, o homem adere ao mediador. Na 

contemplação, é o Cristo verdadeiro que ele contempla. 

Conforme vimos anteriormente, a mente humana, feita à imagem 

do criador, atinge sua beatitude na restauração da imagem 

deformada pelo pecado. Na realização dessa restauração, a 

mente humana perfará uma similitude trinitária voltada para 

o criador, e o mais semelhante possível a ele: memória de 

Deus, visão de Deus e amor a Deus. Nessa similitude 

trinitária, o homem finalmente beberá diretamente da fonte 

da sabedoria (Cf. Trin., XV, 11, 20). 

De um modo geral, as escrituras falam da sabedoria para 

se referir a Cristo, quando o chama de sabedoria gerada pelo 

Pai, pela qual os homens são iluminados para que se tornem 

sábios imitando a Deus (Trin., VII, 3, 4). De fato, a 

sabedoria não pode ser o Filho sem que seja também o Pai e o 

Espírito. Mas o Filho é especialmente a palavra ou o Verbo 

pelo qual o Pai é conhecido: Cristo é poder e sabedoria de 

Deus, pois procede do Pai que, como o Filho, é poder e 

sabedoria (Trin., VII, 3, 4). Pai e Filho são uma só 

sabedoria, mas o Filho tornou-se para os homens sabedoria de 

Deus, uma vez que os converteu a Deus no tempo a fim de 

fazê-los permanecer na eternidade. Por isso, nas escrituras 

o que se diz sobre a sabedoria é associado principalmente à 

pessoa do Filho. Ele, sendo Deus, é modelo para os seres 

racionais e, para elevar o homem decaído, esvaziou-se de si 

mesmo, assumindo a mutabilidade humana sem alterar sua 

divindade (Trin., VII, 3, 5). 

A exemplo do livro VII do De trinitate, o capítulo 18 

do livro XIV apresenta-nos Cristo como modelo para o homem, 

o anti-Adão que restabeleceu a imagem divina no homem, 
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depois que o primeiro casal provocou a fratura nessa imagem 

por meio do orgulho. Adão conferiu ao homem a mortalidade, 

já que, depois do pecado, a criatura conheceu o 

envelhecimento e o definhamento. O advento de Cristo veio 

lhe proporcionar a imortalidade na vida eterna: “acreditamos 

com fé verdadeira e esperança certa e firme que, após termos 

sido mortais segundo Adão, seremos imortais segundo Cristo 

(Trin., XIV, 18, 24)269. 

Se Adão interferiu na criatura, provocando a deformação 

da semelhança entre ela e o criador, Cristo interveio 

restaurando essa semelhança. Por isso, na contemplação, ou 

visão, aquele que se manifestou nas trevas brilhará e será 

visto perfeitamente pelo olhar humano. No capítulo segundo 

do livro XIII do De trinitae, que comentamos no nosso 

Capítulo anterior, Agostinho aponta para o Cristo encarnado 

no tempo como a ciência dos homens e o Cristo eterno como a 

sabedoria. É na contemplação que o homem conta com o Cristo 

sabedoria e Verbo divino, enquanto, pela fé, crê no Cristo 

que encarnou no tempo.  

Se o coroamento da restauração da mente humana é a 

perfeição na vida eterna na qual o homem verá diretamente o 

criador, esse coroamento é também a conquista da sabedoria 

nessa contemplação (visão) final. No livro XII do De 

trinitate, Agostinho esclareceu a relação hierárquica entre 

a ciência e a sabedoria. No livro seguinte, abordou 

precisamente a ciência do homem na vida temporal. Neste 

livro XIV, tratou da sabedoria do homem, a qual se dá na 

vida eterna, com a contemplação, e que implica a perfeição 

                                                           

 

269 [...] secundum Adam mortales fuimus, secundum Christum 
immortales nos futuros esse, fide uera et spe certa 
firmaque teneamus (Cor. Christ., CDR, col. 0329, linha 
21).  
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do homem, isto é, a restauração total da semelhança perdida 

entre a criatura e o criador.  

Essa sabedoria contemplativa é a que as 
Escrituras, conforme penso, chamam 
propriamente de sabedoria, distinguindo-a da 
ciência. Sem dúvida, é sabedoria do homem, 
embora não lhe pertença, a não ser que a 
receba daquele que, por participação, pode 
tornar realmente sábia a alma racional e 
inteligente (Trin, XIV, 19, 26)270.  

Portanto, a sabedoria do homem é o próprio exercício da 

contemplação, que será pleno na vida eterna271. Agostinho não 

deixa de observar a diferença entre essa sabedoria 

contemplativa e a ciência (ativa), justificando seu 

julgamento com as próprias escrituras. Essa sabedoria 

contemplativa é a do homem. Embora se possa falar em 

sabedoria divina quando, por exemplo, chamamos Cristo de 

sabedoria do pai, Agostinho faz questão de observar que cabe 

ao próprio homem atingir a sabedoria que deverá ser 

partícipe da sabedoria divina mas, ainda assim, humana. 

Mas a sabedoria do homem que pretende voltar-se para 

Deus é também a sabedoria do filósofo. Por isso, a citação 

de Cícero ao final do livro XIV e a maneira como Agostinho a 

                                                           

 

270 Hanc contemplatiuam sapientiam, quam proprie puto in 
Litteris sanctis a scientia distinctam sapientiam 
nuncupari, dumtaxat hominis, quae quidem illi non est, 
nisi ab illo cuius participatione uere sapiens fieri 
mens rationalis et intellectualis potest [...] (Cor. 
Christ., CDR, col. 0329, linha 27).  

271 Um pouco à frente, no livro XV, 8, Agostinho define a 
sabedoria como uma luz que permite que os olhos 
espirituais vejam o que na vida ordinária não conseguem 
ver. Em seguida, retoma as palavras do apóstolo Paulo 
segundo a qual a contemplação será uma visão face a 
face daquilo que agora vemos em espelho (Trin., XV, 8, 
14).  
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inseriu aqui vêm apoiar a idéia de que a contemplação do 

criador é a própria finalidade do filósofo. Neste trecho do 

De trinitate Agostinho está citando o Hortêncio, obra de 

Cícero hoje perdida, um discurso de exortação à vida 

filosófica.  

Vimos anteriormente que o exercício da filosofia 

implica o amor a Deus, já que a sabedoria é Deus. Se o 

filósofo busca a contemplação do eterno e imutável, 

naturalmente sentir-se-á satisfeito quando cessar essa vida 

terrena de esforço e sacrifício. Para isso, é indispensável 

que o filósofo reconheça o caráter imortal da alma humana, 

sem o qual seria impossível aguardar a contemplação.  

Essa é a posição de Cícero no Hortêncio e dos “antigos” 

mencionados nessa passagem: acreditar no progresso da alma 

humana na sua investigação enquanto evita os vícios e 

facilita a “subida e o retorno” ao céu. Isso explica por que 

concluir o Hortêncio com uma declaração a favor da morte, 

vista aqui como um descanso para o filósofo: “Acrescenta 

ele, em seguida, esta conclusão, resumindo o discurso: ‘Por 

isso, para encerrar de uma vez este discurso, queiramos 

desaparecer tranqüilamente depois de termos vivido na 

filosofia. Ou então desejemos emigrar sem demora desta para 

outra morada melhor; nesses dois casos, devemos nos dedicar 

a esses estudos, com afinco e diligência’, (Hortêncio, 

fragm. 97) ” (Trin., XIV, 19, 26)272. 

Se a filosofia prepara o homem para morrer e encontrar 

o eterno, para o autor do De trinitate isso implica também 

                                                           

 

272 Deinde addens hanc ipsam clausulam, repetendoque sermonem 
finiens: Quapropter, inquit, ut aliquando terminetur 
oratio, si aut exstingui tranquille uolumus, cum in his 
artibus uixerimus, aut si ex hac in aliam haud paulo 
meliorem domum sine mora demigrare, in his studiis 
nobis omnis opera et cura pondenda est (Cor. Christ., 
CDR, col. 0329, linha 43). 
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que aquele que investiga possa contemplar o Deus trino do 

qual é imagem. Por isso, a sabedoria do homem na 

contemplação final será a visão de Deus face a face, depois 

de superada a visão confusa em espelho e enigma.  

Durante a vida mortal, a criatura vê o criador de modo 

confuso, e por isso, sua visão depende da fé no criador por 

meio de Cristo, o único mediador. Esse estágio é o que o De 

trinitate chama de ciência. Na sabedoria, o contato com o 

criador será pela visão (contemplação) direta na qual Cristo 

é o próprio verbo, a sabedoria do pai. Neste caso, na 

ciência o homem recorre ao Cristo mediador, pela fé, no 

campo das coisas humanas. O próprio Deus fez-se humano para 

reatar a harmonia com a criatura. Na sabedoria, o homem 

contempla o Cristo verbo, isto é, a própria verdade divina, 

no âmbito das coisas eternas. Se na ciência Cristo é o Deus 

que encarnou no tempo por ato gratuito em favor da criatura 

decaída, na sabedoria, é o Deus considerado na sua 

eternidade, fora do tempo, o qual o homem, também revestido 

de eternidade, contempla. No primeiro caso, Cristo socorre o 

homem como o leite materno, conforme apontamos no Capítulo 

anterior. No segundo caso, ele é o alimento sólido que pode 

ser degustado pelo homem adulto, o qual, depois de ter se 

nutrido do alimento líquido durante a infância, está 

fortalecido o suficiente para digerir a comida sólida dos 

grandes.  
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Em linhas gerais, exploramos o tema escolhido tal como 

ele é exposto no De trinitate, livros XII a XIV, o que 

implica que trabalhamos sobretudo com as definições de 

ciência e sabedoria apresentadas neste trecho da obra. De um 

modo geral estas definições não entram em atrito com outras 

apontadas no conjunto da obra de Agostinho. Ao contrário, 

sendo elas desenvolvidas num trecho em que ciência e 

sabedoria são postas numa relação hierárquica, tais 

definições conferem ao que é definido uma estrutura que põe 

em ordem as demais definições, se comparadas com estas, o 

que ficou patente com a comparação que estabelecemos entre a 

definição de sabedoria no De trinitate e no De libero 

arbitrio.  

No conjunto da obra de Agostinho esses termos não 

assumem significado contraditório com o seu emprego em 

qualquer outra literatura afim: ciência deriva do verbo 

“scire”, que supõe um conhecimento certo de algo, e 

sabedoria, por sua vez, tem o mesmo radical do verbo 

“sapere”, que designa um conhecimento mais elevado que a 

simples ciência de algo. Sendo assim, ao definir sabedoria 

como a ciência das coisas divinas e humanas, Agostinho está 

empregando o termo “scientia” como o conhecimento certo que 

o homem sábio terá quando puder contemplar a Deus. Isso 

significa que a ciência não é posta em oposição à sabedoria. 

A oposição só ocorre quando o homem se nega a subordinar seu 

conhecimento às coisas divinas, motivado pelo orgulho, num 

movimento cujo conhecimento, segundo o apóstolo, infla e não 

edifica. Se, ao contrário, o homem empenha-se em conhecer as 

coisas eternas e guiar seu conhecimento do temporal de 

acordo com o que sua condição lhe permitir conhecer as 

eternas, e recorrendo à fé quando semelhante conhecimento 

for impossível, sua ciência estará, dentro dos seus limites, 
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subordinada à sabedoria. Portanto, o ato de escolher a 

direção para seu conhecimento supõe a ruptura com o orgulho, 

ou a soberba, considerado o início do pecado do homem.  

A rigor, mesmo naqueles que se negam a dirigir sua 

atenção ao eterno, não há oposição entre sua ciência e sua 

sabedoria. Como vimos, esta implica aquela na medida em que 

a sabedoria não deixa de ser uma espécie de ciência. Isso 

significa que, naqueles que vinculam seu conhecimento ao 

eterno, sua ciência será necessariamente subordinada à 

sabedoria, e no caso contrário, será uma ciência orgulhosa, 

a qual estará resultando numa falsa sabedoria. Portanto, a 

oposição, em última instância, encontra-se nos diferentes 

fins pelos quais os homens dirigem sua dileção e sua 

conduta, e não entre ciência e sabedoria: aqueles que se 

ocupam de uma falsa sabedoria orgulhosa exercitarão uma 

ciência também falsa e orgulhosa; os que, ao contrário, 

dirigem-se à verdadeira sabedoria estarão cultivando a 

verdadeira ciência que edifica. A ciência, considerada em si 

mesma, não é elevada nem ínfima, nem boa nem má. Seus 

atributos dependem da finalidade para a qual ela se dirige, 

podendo ser orgulhosa e inútil quando sua finalidade não 

ultrapassa o nível das coisas terrenas, e edificante quando 

se pretende algo mais do que o simples conhecimento para a 

satisfação das necessidades relativas à vida mortal. Se o 

início de todo o pecado é o orgulho, é pela corrupção da 

própria vontade dos primeiros pais que o pecado contaminou a 

condição humana, e não por uma deficiência da ciência do 

homem. Neste caso, não foi por ignorância que Adão pecou e 

sim por um ato da vontade que resultou, por sua vez, na 

queda da condição e na ignorância. A ciência, portanto, não 

é causa do erro do homem e sim uma conseqüência, quando se 

trata da ciência orgulhosa que não edifica e que está 
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vinculada a uma falsa sabedoria, quando deveria se 

subordinar à verdadeira sabedoria eterna. 

Por essa razão, acreditamos que foi necessário 

percorrer o tema do orgulho durante várias etapas deste 

trabalho, apontando este orgulho como o erro dos filósofos 

pagãos, os quais se recusaram a buscar uma sabedoria que 

implicasse o culto devido ao criador, culto que supõe 

necessariamente o amor devido àquele do qual o homem é 

imagem. Eis uma das razões de optarmos por abordar a crítica 

de Agostinho ao platonismo, sobretudo no De ciuitate dei, no 

qual encontramos os argumentos pelos quais Agostinho 

considera incompleto do studium sapientiae dos platônicos. 

Embora o pensamento platônico convergisse para a admissão de 

um Deus criador da natureza, razão do nosso conhecimento 

certo e da nossa boa ação, não resultou na admissão da 

necessidade do devido culto a este mesmo Deus único, o que 

possibilitou que os platônicos rendessem culto aos deuses 

pagãos. 

Essa tríplice consideração de Deus no De ciuitate dei 

nos remete a uma segunda razão para apontar a crítica ao 

platonismo: que a filosofia dos platônicos que Agostinho 

apresenta de modo condensado no livro VIII desta obra 

indica-nos a possibilidade de, por um lado, considerar a 

sabedoria como tripartida (filosofia natural, racional e 

moral), e por outro, tomar Deus, a finalidade no nosso 

conhecimento, como trino, enquanto causa da nossa 

existência, razão do conhecimento e da nossa boa vontade. 

Por isso, se destacado do conjunto da obra, esse trecho do 

De ciuitate dei proporciona-nos uma rica introdução ao 

problema da conquista da sabedoria no De trinitate, obra na 

qual, encarregando-se de discorrer sobre um tema específico 

(o mistério da trindade), Agostinho certamente não teria 

necessidade de refazer a crítica ao platonismo com a mesma 
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intensidade com que o fez no De ciuitate dei, diretamente 

dirigido aos pagãos. 

No De trinitate a relação entre ciência e sabedoria é 

posta no interior da argumentação em favor da doutrina da 

trindade. Se a primeira metade da obra (até o livro VIII) 

apresenta sobretudo razões teológicas para justificar o 

mistério trinitário, a segunda parte, ao movimentar a 

relação entre sabedoria e ciência, insere o leitor no 

problema filosófico, por excelência, a saber, a 

possibilidade de o amante da sabedoria contemplar aquilo que 

busca. Por duas razões podemos abordar o De trinitate a 

partir de uma perspectiva filosófica. Em primeiro lugar, 

enfocando a forma dos argumentos do Autor, o leitor desta 

obra é necessariamente lançado naquilo que costumeiramente 

chamamos de exercitatio animi, um treinamento do espírito 

daquele que, impedido pelos entraves da própria condição 

mortal, pode habituar-se, por meio das sucessivas 

digressões, a voltar sua atenção às coisas eternas, ocultas 

a essa visão temporal limitada. Neste caso, a introdução da 

relação hierárquica entre ciência e sabedoria, e a 

apresentação das diversas similitudes trinitárias na alma 

humana servem de exercício para o leitor a fim de que seu 

raciocínio, tendo como ponto de partida as realidades 

inferiores, possa elevar-se até as instâncias superiores e 

ocultas à sua mente. 

Ao partir da consideração da ciência, por assim dizer, 

soberba daqueles que não se subordinam ao conhecimento 

superior, o leitor depara com a exterioridade na qual a 

mente humana se atém às coisas sensíveis. Logo depois, com a 

introdução do tema da ciência subordinada, que edifica, o 

leitor ingressa no domínio da interioridade, em que seu 

conhecimento transcende o nível dos sensíveis, aderindo ao 

inteligível. Num terceiro momento, o tema da sabedoria 
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apresenta a interioridade integral, pela qual é postulada a 

possibilidade adesão ao conhecimento contemplativo, oculto a 

essa condição mortal. 

Paralelamente à questão da subordinação da ciência à 

sabedoria, a exposição das similitudes trinitárias, tão 

pormenorizadamente construídas, lança-nos nesse mesmo 

raciocínio que parte do temporal em direção ao eterno, do 

mais acessível para os olhos ao mais oculto, e da 

consideração das três similitudes na alma humana até à tese 

das três pessoas da trindade divina. Sendo assim, ao mesmo 

tempo em que essa exposição promete ao leitor a contemplação 

da trindade divina reservada para a beatitude final, por 

outro lado, possibilita que sua mente, malgrado a condição 

miserável da sua mortalidade, seja treinada para a 

contemplação final (daí a reiteração das similitudes), 

obtendo assim uma familiaridade maior com as questões 

contemplativas, na medida em que, ao exercitar seu 

raciocínio na inteligência das similitudes trinitárias na 

sua própria alma, o homem pode estar mais bem habituado a 

compreender a trindade divina, ainda que não o faça 

integralmente nesta vida. 

A segunda razão pela qual o De trinitate nos remete a 

problemas filosóficos é o próprio conteúdo do texto, quando 

se refere aos temas comentados logo acima. A sabedoria, de 

um lado, é a conquista por excelência do amante da 

sabedoria, na medida em que este, ao atingir a beatitude 

final, liberta-se dos limites da sua condição na qual o 

homem, incapaz de contemplar, recorre à fé para que sua vida 

não seja ainda mais miserável e infeliz. Neste caso, a 

conquista da sabedoria é a perfeição da subordinação da 

ciência humana à sabedoria divina, quando poderá contemplar 

face a face o criador, não necessitando mais da fé e do 

recurso às Escrituras. 
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Mas o movimento interiorizante que culmina na 

libertação do homem em relação à exterioridade do corpo 

mortal não é suficiente para que a beatitude seja possível. 

O próprio platonismo, inspirado na noção de imortalidade e 

da possibilidade de a alma humana libertar-se do corpo 

mortal, retratada sobretudo no Fédon, já empreendia esse 

movimento ascensional que Agostinho observou no De ciuitate 

dei. O que Agostinho aponta, e que os platônicos, devido ao 

orgulho, foram incapazes de fazer, é a busca da sabedoria 

que nos remeta diretamente ao Deus trino. Por isso, a 

exposição das similitudes trinitárias vão culminar na 

similitude máxima da alma humana: memória de Deus, 

conhecimento de Deus e amor a Deus. De um lado, os 

platônicos, de acordo com o De ciuitate dei, edificaram a 

estrutura de uma sabedoria que se subdividia em três partes 

que comentamos no Capítulo I. Por outro, o orgulho platônico 

impediu que, a partir dessa concepção tripartida, pudessem 

conceber um Deus trino como digno de culto. O que faltou aos 

platônicos foi conceber uma sabedoria que perfizesse uma 

trindade, pela qual a mente humana aderisse ao criador do 

qual é imagem. 

Por isso, a parte do De trinitate aqui comentada nos 

remete necessariamente ao papel de Cristo como o mediador 

entre Deus e os homens, o qual confere à criatura feita à 

imagem do criador a possibilidade de contemplar e cultuar o 

Deus trino. O problema da mediação reside na incapacidade de 

a criatura, por si mesma, reatar o vínculo que a mantinha 

unida ao criador, vínculo que foi desfeito pelo pegado 

oriundo do orgulho dos primeiros pais. Por isso, foi 

necessário a essa criatura recorrer a algo que fosse 

intermediário entre ela e o criador. O problema da mediação 

é aqui a terceira razão pela qual movimentamos o De ciuitate 

dei, onde o Autor aponta detalhadamente a inutilidade da 
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suposta mediação dos platônicos e a verdadeira mediação 

universal do Cristo não apenas mediador mas purificador da 

condição humana.  

O mediador, neste caso, não é intermediário enquanto 

natureza mais perfeita que o homem e menos perfeita que 

Deus, já que, de acordo com o mistério da trindade, Cristo e 

o Pai são de uma mesma essência, isto é, a mesma natureza 

divina que o Filho herdou ao ser engendrado do Pai, e não 

criado, como o homem. A sabedoria é Deus e Cristo é a 

sabedoria do Pai, e o Pai é igualmente a sabedoria. Nisso 

não há nenhum problema, e se insistimos no contrário, tal 

problema se resolve pela simples consideração da unidade na 

trindade divina.  

O Filho é Deus, como o são o Pai e o Espírito. A 

diferença é que a pessoa do Filho (Deus mesmo na pessoa do 

Filho) assumiu a condição carnal. Sem assumir a condição 

humana, Deus jamais proporcionaria uma mediação eficiente. 

Se, de um lado, encontra-se o homem, mortal e infeliz, e do 

outro, a divindade, imortal e feliz, foi preciso um mediador 

que tivesse algo do homem e algo de Deus: o Cristo, mortal 

enquanto assumiu um corpo passível de morte, e feliz, como a 

divindade. Sendo assim, semelhante mediação possibilitou que 

o homem, mortal e infeliz, pudesse aspirar à mortalidade e à 

beatitude, uma vez que um mortal já o fez.  

A encarnação de Cristo é, portanto, condição 

indispensável para a mediação, e paradoxalmente foi aquilo 

que, segundo Agostinho, impediu que os platônicos aderissem 

a essa mediação. Se, aos olhos do homem de fé, a morte de 

Cristo na cruz sela a reconciliação entre Deus e os homens, 

para o platônico orgulhoso, alguém que, além de ter vivido 

como um homem mortal, sofre a morte humilhante da cruz não 

está apto para representar os homens perante os deuses. A 

necessidade de Cristo como mediador supõe necessariamente a 
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carência da própria condição humana, que comentamos 

sobretudo no Capítulo II. Se o homem pecou e se contaminou 

com esse pecado, tem necessidade de um mediador que seja 

também purificador, reatando o vínculo com o criador ao 

mesmo tempo em que apaga a impureza causada por esse pecado. 

Por fim, a mediação de Cristo é o conceito que vincula 

diretamente a ciência do homem à verdadeira sabedoria. Como 

apontamos acima, a ciência, por si mesma, não é elevada nem 

ínfima. É a finalidade a que ela se aplica que vai definir 

sua utilidade. Sendo assim, a mediação de Cristo vem 

dissolver o problema platônico (apontado no Capítulo I) da 

contradição entre uma filosofia interiorizante e uma 

religião contaminada pelos sensíveis através dos rituais 

oferecidos a deuses humanos, tomados pela paixão, ódio, 

vingança, sensualidade, e toda sorte de vícios relacionados 

com o corpo mortal.  

Se o studium sapientiae dos platônicos não resultou na 

devida contemplação foi porque sua ciência estava vinculada 

a uma pseudo-sabedoria, ancorada no vício do orgulho e não 

no culto ao Deus trino. A mediação cristã supõe Cristo como 

mediador e como purificador que é a ciência dos homens na 

vida temporal é também a sua sabedoria na vida eterna, 

completando aquilo que faltou no studium sapientiae dos 

platônicos.  

O Cristo ciência é aquele que implanta nos homens a fé 

nas Escrituras e nas realidades temporais que, de um modo 

geral, apontam para o Deus criador. O Cristo sabedoria é 

aquele que exibe as verdades eternas, invisíveis para os 

olhos carnais. Pois é nele mesmo que se encontram escondidos 

os tesouros da sabedoria e da ciência (cf. Trin., XIII, 19, 

24). Sendo assim, é por ele que o homem pode chegar até ele, 

uma vez que é pela ciência que atinge a sabedoria. Sendo 
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Cristo ao mesmo tempo uma e outra, ele é o elo capaz de uni-

las numa relação harmônica.  

A adesão ao mediador e purificador universal é o que, 

em última instância, faltou ao studium sapientiae dos 

platônicos, uma vez que a ruptura com o orgulho, o 

reconhecimento de um Deus trino a quem o homem devesse 

render o culto devido, isto é, com o amor devido, ou 

caridade, e enfim, a atenção dirigida às coisas eternas, em 

detrimento da transitoriedade e da perturbabilidade dos 

sentidos, que tanto escravizam a alma humana por meio das 

paixões, tudo isso não pode ser estabelecido se não há uma 

mediação entre a fraqueza humana e a perfeição divina. Ao 

encarnar no tempo, o eterno lançou na terra a possibilidade 

de o homem reconhecer seu orgulho e corrigir, na medida do 

possível, aqui mesmo nesta vida, os males que ele mesmo 

introduziu na sua condição, enquanto aguarda a perfeição 

para a vida eterna na beatitude. Enquanto vive nesta vida 

carnal, resta a ele entrever o Deus sabedoria do qual 

gozará, enquanto sua fé é alimentada pelo Deus ciência que 

se manifestou aos mortais. Por isso, a metáfora do leite das 

crianças, utilizada por Agostinho nas Confissões (VII, 18, 

24), 18, 24) traduz bem a condição do homem que aceita 

romper com o orgulho original: ele se alimenta do Cristo, 

leite dos recém-nascidos, enquanto aguarda o momento em que 

seu estômago estará desenvolvido o suficiente para poder 

digerir o Cristo sabedoria, alimento sólido dos grandes.  

Uma vez que a mente humana rompeu com o modelo de que é 

imagem, essa restauração só será possível por aquele que a 

criou. Isso implica que, enquanto aguarda a restauração 

integral da sua mente, o homem, miserável por condição, não 

será plenamente feliz. Contudo, poderá gozar de uma espécie 

de felicidade, que, a rigor, não se confunde com a beatitude 

final, mas que torna sua vida menos miserável, já que se 
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trata apenas de um estágio prematuro que, de acordo com a 

fé, dará lugar a uma vida adulta vindoura e, sobretudo, 

imortal. 
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