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RESUMO 

A tese apresenta as interpretações de Agostinho de Hipona acerca dos três primeiros capítulos 

do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Estas interpretações se encontram nas obras 

Comentário Literal ao Gênesis, Sobre o Gênesis Contra os Maniqueus, Comentário Literal 

ao Gênesis- Inacabado e As Confissões - livros XI-XIII além da breve exposição contida na 

obra Cidade de Deus, livros XI-XIV. A exposição destes comentários agostinianos visa 

demonstrar as variadas interpretações realizadas pelo autor a um mesmo conjunto de textos, 

revelando uma hermenêutica centrada no hermeneuta e não em regras interpretativas 

estabelecidas. Em seguida descreve-se, de forma sucinta, a evolução da hermenêutica textual 

durante o período moderno até as reflexões realizadas por Martin Heidegger na primeira 

metade dos anos vinte do século passado. A partir dos comentários existenciais feitos por 

Heidegger às epístolas de Paulo de Tarso (Gálatas e I e II Tessalonicenses) e ao livro X das 

Confissões, manifesta-se um retorno a uma hermenêutica baseada no intérprete, tal qual 

praticada por Agostinho. As preocupações manifestadas por Heidegger acerca dos 

fundamentos prévios existentes no Dasein e que poderiam influenciar sua autocompreensão, 

se constituem em possibilidades de explicação tanto para as variações interpretativas 

agostinianas como para a abordagem existencial praticada por Heidegger às epístolas paulinas 

e ao texto agostiniano.   
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ABSTRACT 

The thesis presents interpretations of Augustine of Hippo with regard to the first three 

chapters of genesis, the first book of the Bible. These interpretation are found in the works 

Literal Commentary on Genesis, concerning Genesis Against the Manicheans, Literal 

Commentary on Genesis, Unfinished, Books Xi-XIII of the Confessions, as well a brief 

exposition in Books XI-XIV of the City of God. Exposition of these Augustinian 

Commentaries seeks to demonstrate various interpretations made by author in one group of 

texts revealing a hermeneutics centered in the interpreter  and not in established interpretive 

rules. In sequence there is described succinctly the evolution of textual hermeneutics during 

the modern period up to the reflections conducted by Martin Heidegger in the first half of the 

twenties. Based in Heidegger’s existential commentaries on the Pauline Epistles (Galatians 

and I-II Thessalonians) and on the tenth Book of the Confessions, there is shown a return to a 

interpreter-based hermeneutics, such as practiced by Augustine. The concern manifested by 

Heidegger with regard to given bases foundations, existent in Dasein, foundations which can 

influence self-comprehension, constitute themselves in possibilities of explication as much for 

Augustinian interpretive variations, as for the existential approach applied by Heidegger to the 

Pauline epistles and Augustine’s text.    
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RÉSUMÉ 

Cette thèse examine les interprétations d’Augustin d’Hippone à propos des trois premiers 

chapitres de la Genèse, premier livre de la Bible. Ces interprétations se trouvent dans les 

ouvrages La Genèse au sens littéral, Sur la Genèse Contre les Manichéens, Sur la Genèse au 

sens littéral – livre inachevé et Les Confessions, livres XI-XIII, et encore le bref discours situé 

dans les livres XI-XIV de la Cité de Dieu. L’étude de ces commentaires augustiniens ont pour 

but de démontrer les diverses interprétations réalisées par l’auteur sur un seul et même 

ensemble de textes par le moyen d’une herméneutique centrée sur l’herméneute et non pas sur 

des règles interprétatives établies. Ensuite, le travail décrit, de façon succincte, l’évolution de 

l’herméneutique textuel durant la période moderne jusqu’aux réflexions effectuées par Martin 

Heidegger dans la première moitié des années 1920. Les commentaires existentialistes faits 

par Heidegger à l’épître aux Galates et à la Première et Deuxième épîtres aux Thessaloniciens, 

de Paul de Tarse, ainsi qu’au livre X des Confessions ont manifesté un retour à une 

herméneutique basée sur l’interprète, tel qu’Augustin l’avait pratiquée. Les préoccupations 

exprimées par Heidegger à l’égard des fondements préalables constitutifs du Dasein et qui 

pourraient influencer son auto-compréhension ouvrent un champ de possibilités d’explication 

aussi bien pour les variations interprétatives d’Augustin que pour l’approche existentiel 

accomplie par Heidegger concernant les épîtres pauliniennes et le texte d’Augustin. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo da hermenêutica revelou-se, nas últimas décadas do século XX, um campo 

extremamente frutífero em termos de publicação. É possível defini-la como “a teoria ou 

filosofia da interpretação do sentido” (BLEICHER, [s.d.], p. 13). Sua origem na filosofia, no 

entanto, remete a Aristóteles. É dele um tratado intitulado Peri Hermeneias que significa “Da 

Interpretação”. A etimologia do verbo utilizado por Aristóteles esclarece o significado 

clássico da hermenêutica: o verbo hermeneüo compreende, de certa forma, a exposição do 

pensamento mediante a palavra. Esta definição marca os rumos que seguirão os hermeneutas 

clássicos, ou seja, a busca do entendimento do pensamento mediante a sua exteriorização nas 

palavras. 

Método filosófico por excelência, sua influência abrange as áreas mais distintas, da 

própria filosofia ao campo literário, teológico, médico, jurídico e artístico. A hermenêutica, 

vista por muitos como uma arte universal de interpretar o sentido dos textos, sejam eles 

expostos na forma de leis, escritos profanos e/ou religiosos ou qualquer outro tipo de 

manifestação do espírito humano (e esta é uma contribuição do século XIX), possui a sua 

aplicação mais valorizada no universo das ciências humanas diante da necessidade de 

verificação de todos os mecanismos de interpretação vigentes, percebidos durante o processo 

de busca do real sentido do discurso humano, seja ele literal ou simbólico. Esta valorização da 

hermenêutica no campo das ciências humanas atualmente decorre da discussão proveniente da 

existência ou não de um método nas ciências humanas e sociais capaz de rivalizar, em termos 

de eficácia, com o método científico, cuja eficiência foi em tese demonstrada pelo sucesso 

obtido pelas ciências naturais. 

A palavra “hermenêutica”, no entanto, traz consigo uma imprecisão. Vista como 

descrita acima, ela possui o sentido de explanar, tornar claro, explicar, traduzir etc., ou seja, 

uma teoria da explicação. Neste sentido, hermenêutica como um conhecimento aponta para 

aquelas produções do saber que possuem a sua forma de expressão preferencialmente na 

forma escrita. Na verdade, esta postura deve ser considerada clássica (anterior, como já foi 

dito, ao século XIX). Classicamente falando então, ela era ciência da interpretação dos textos 

antigos. Tal postura revelou-se extremamente importante durante a Reforma Protestante, 

quando se procurou descobrir o real sentido dos textos sacros antigos, no intuito de descobrir 

os verdadeiros fundamentos da fé cristã (ao menos para os protestantes). Este objetivo 

também deve ser percebido no ambiente jurídico, quando se procura descobrir a real intenção 

de uma norma jurídica formulada em um passado recente ou distante, bem como nas aulas de 
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leitura e interpretação de textos clássicos, quando se almeja descobrir a intenção dos autores 

tratados, realizando uma verdadeira “reconstrução” artística das obras em questão, 

intencionando descobrir (ou redescobrir) os objetivos pretendidos por seus autores. 

Este entendimento da hermenêutica, embora claro, como foi dito acima, é impreciso. 

A sua imprecisão nasce justamente de sua visão limitada. Na verdade, o alcance da 

hermenêutica é maior. Esta é uma contribuição oriunda do século XIX. A dimensão filosófica 

da hermenêutica aponta para um sentido universal de compreensão da linguagem humana, 

seja por meio dos conceitos, dos sentidos ou dos significados diversos. Desta forma é possível 

afirmar, conforme Grondin (1999, p.12), que o alcance da hermenêutica vai além das ciências 

meramente interpretativas, tais como a exegese clássica, a filologia ou até mesmo o direito, e 

abrange “todas as ciências e perspectivas de orientação da vida”. 

Heidegger estabelece as origens etimológicas do termo com precisão. 

 

A expressão hermenêutica pretende indicar o modo unitário de abordar, 

concentrar, acessar a ela, isto é, de questionar e explicar a faticidade. A 

palavra ἑρμηνευτική (ἐπιστήμη, τέχνη), deriva de ἑρμηνεύειν, ἑρμηνεία, 
ἑρμηνεύς [interpretar, interpretação, intérprete]. A etimología da palabra é  

obscura. Está relacionada com ῾Ερμῆς [Hermes], o nome do deus 

mensageiro dos deuses. Mediante algumas referências pode-se localizar  o 

significado originário do termo e tornar por sua vez inteligível o modo como 
seu significado vai se transformando. Platón: οἱ δὲ ποιηταὶ οὐδὲν ἀλλ’ ἢ 

ἑρμηνῆς εἰσιν τῶν θεῶν (os poetas são somente os “mensageiros” dos 

deuses). Portanto, dos rapsodos, cujo trabalho consiste em recitar os poetas, 
se diz: Οὐκοῦν ἐρμηνέων ἑρμηνῆς  γίγνεσθε; isto é: Não sereis vós os 

mensageiros dos mensageiros? ῾Ερμηνεύς [intérprete] é aquele que 

comunica, aquele que informa alguém a respeito do que o outro “pensa”, isto 
é, aquele que transmite, aquele que reproduz a comunicação, a noticia; cf 

Sofista  248 a 5, 246 e 3: ἀφερμήνευε, informa: noticia o que os outros 

pensam. (2012b, p. 15-16) 

 

Nestas breves descrições etimológicas é possível perceber as diversas fontes da hermenêutica 

e apontar a diversidade dos caminhos percorridos pela mesma. Ao derivar o seu nome do deus 

Hermes, a hermenêutica salienta a ligação original com o viver religioso e com a necessidade 

de decifrar, mediante a interpretação de algo originariamente transmitido via oral e 

posteriormente por via escrita, a vontade dos deuses, ou mesmo de Deus, se for observado o 

papel importante reservado para este saber nas religiões monoteístas baseadas na revelação 

escrita. Visto na relação entre rapsodos e poetas, ou melhor, como intérprete dos intérpretes, 
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mergulha-se a hermenêutica em sua dimensão artística, em que a arte poética torna-se 

decifradora ou nomeadora do sagrado, expressa mediante formato distinto do saber científico 

ou filosófico. Por último, descreve-se o hermeneuta como aquele que transmite ou notifica a 

alguém, por meio de um ato de mediação, o pensamento de outro, isto é, aquele que consegue 

efetuar no ato da interpretação o retorno do pensamento do outro de forma absolutamente 

confiável, e esta é a dimensão filosófica da hermenêutica. Teologia, filologia, poesia e 

filosofia: estas são as fontes, ao menos para Heidegger, que permitem compreender a 

dimensão abrangente deste saber.     

Embora a ideia da necessidade de uma ciência da interpretação seja antiga, ou seja, 

remeta a um passado mais distante da realidade atual, a hermenêutica como instrumental 

tipicamente filosófico é bem recente. O desenvolvimento histórico da hermenêutica na sua 

forma clássica realizou-se sem grandes sobressaltos até o século XVIII. Sua feição visível era 

nitidamente uma ars interpretandi, convergindo naturalmente para uma exegese (direito e 

teologia) ou uma filologia (estudo de textos clássicos). É possível falar até em uma pré-

história da hermenêutica propriamente dita. Como um exemplo desta fase encontra-se o 

esforço estoico em alegorizar os mitos gregos, indispensável para o seu projeto de 

manutenção de uma cosmovisão de mundo antigo que demonstrava sua fragilidade diante das 

críticas dos teólogos patrísticos apologetas.  

 

Os motivos da interpretação alegórica dos mitos, ou seja, da alegorese, são 

triplos. O primeiro é de natureza moral: ela devia ajudar a eliminar o aspecto 

escandaloso da literatura mítica [...] O segundo motivo, semelhante ao 

primeiro, era de ordem racional. A Stoa queria demonstrar que a 
interpretação racional do mundo se coadunava com o mito, de certa maneira 

como testemunho para a sua convicção de que o logos universal é o mesmo 

em toda a parte. Finalmente, associava-se a estas uma motivação talvez 
utilitarista. Nenhum autor da época queria dispensar a autoridade dos antigos 

poetas. (GRONDIN, 1999, p. 59-60) 

  

Neste sentido, compreende-se o esforço hermeneuta estoico de manter a tradição clássica da 

mitologia antiga, embora sacrificando o sentido literal dos mitos em prol de uma interpretação 

palatável filosoficamente. O pragmatismo hermenêutico com o objetivo de preservar um 

patrimônio cultural é, neste caso, inegável.  
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 Outra ocorrência que pode ser citada como exemplo é o esforço de Fílon de 

Alexandria em harmonizar o texto mosaico com a filosofia mediante o método alegórico. 

“Filón chama de Moisés ἑρμηνεὺς θεοῦ, o hermeneuta de Deus (o intérprete da vontade de 

Deus)” (HEIDEGGER, 2012b, p. 18). Mais um exemplo é a tipologia bíblica de Orígenes de 

Alexandria, no qual se percebe a noção de que o texto bíblico é possuidor de uma tripartição 

(sentido corporal, psíquico e espiritual) e que tal divisão corresponde aos tipos de 

interpretações possíveis. Com Orígenes observa-se nitidamente a influência que o movimento 

cristão exercia sobre os intérpretes, pois a leitura feita pelo mesmo do Antigo Testamento 

tinha como perspectiva enxergar nos eventos narrados o cumprimento da profecia messiânica 

cristã. 

É, porém, com Agostinho de Hipona que se encontra uma discussão sistemática sobre 

a palavra escrita seja como a encarnação da mesma ( revelação do divino) ou como 

objetivação do espírito (leia-se interior) do autor. Em Agostinho descobre-se a relação entre o 

conteúdo a ser interpretado e a disposição espiritual do intérprete, isto é, percebe-se neste 

autor (e isto foi visto por Heidegger) a relação entre o ato hermenêutico e as inquietações que 

cercam o leitor-intérprete, disposições puramente subjetivas. O elemento fático torna-se 

presente nas discussões hermenêuticas pela primeira vez. Heidegger chama a atenção para a 

relação que existe entre a hermenêutica e a vida fática do homem: “A expressão hermenêutica 

pretende indicar o modo unitário de abordar, concentrar, acessar a ela, isto é, de questionar e 

explicar a faticidade” (2012b, p. 15). Ao descrever a presença da hermenêutica no 

pensamento de Aristóteles, ele salienta:  

 

 Aristóteles: […] “O ente enquanto vivente necessita da língua para saborear 

tanto para conversar a respeito da lida com as coisas; por isso, o saborear é 

um modo necessário da lida com as coisas (sendo que, por isso, também se 
encontra em geral), o falar a alguém e o falar de algo, porém, com os demais 

(conversar a respeito de algo), existe para garantir o verdadeiro ser do 

vivente (em seu mundo e com seu mundo)”. Aqui  ἐρμηνεία simplesmente 
substitui a palabra διάλεκτος [conversa], isto é, o falar a respeito de algo só é 

o modo fático de realizar-se o λόγος, e o λόγος (a fala a respeito de algo) 

ocupa-se do δηλοῦν [...] τὸ συμφέρόν καὶ τὸ βλαβερόν (isto é, a fala faz com 

que o ente se manifeste, se torne acessível, em sua serventia ou utilidade e 
em sua não serventia ou inutilidade, a fim de tê-lo em e à vista. 

(HEIDEGGER, 2012b, p. 16) 
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A palavra hermenêutica aponta, neste sentindo, não apenas para o simples processo de uso da 

linguagem para o trato cotidiano entre os seres humanos, mas para um processo de 

interpretação em que o logos assume um formato fático, delimitado pela existência humana, 

possibilitando o acesso ao ente.  

Esta faticidade do intérprete é nítida em Agostinho. É possível considerá-lo como o 

autor da maior obra hermenêutica textual da antiguidade, hermenêutica esta que antecipava 

posturas existenciais necessárias ao intérprete. Afirma Heidegger (citado por Grondin), em 

suas lições do semestre de verão de 1923: 

  

Augustinus fornece a primeira hermenêutica de grande estilo: com que 

disposição deve a pessoa aproximar-se da interpretação de passagens não 
transparentes da Sagrada Escritura no temor de Deus, no cuidado de procurar 

nas Escrituras a vontade de Deus; impregnado de piedade, para que não 

tenha prazer em contendas de palavras; revestido de conhecimento de 

linguagem, para que não fique preso em palavras e maneiras de falar 
desconhecidas; guarnecido com o conhecimento de determinados objetos e 

ocorrências naturais, que foram aduzidas como ilustração, para que não 

minimize sua força compulsória, subsidiado pelo conteúdo da verdade. 

(Heidegger apud GRONDIN, 1999, p. 72) 

 

Ou seja: pela primeira vez um conjunto de regras interpretativas desloca-se da exterioridade 

do texto e passa a levar em consideração a postura existencial do intérprete. Não são apenas as 

regras frias e objetivas que devem ser consideradas no ato hermenêutico, mas a disposição 

interna com que se faz a abordagem textual.  

Em Agostinho encontra-se a recuperação do sentido de encontro do ser na linguagem, 

numa clara oposição ao aspecto técnico-nominalista derivado da ontologia grega. Embora 

exista definitivamente no autor a presença de regras de interpretação textual nítidas, a tensão 

existencial sempre se faz presente. Este aspecto torna a hermenêutica agostiniana muito mais 

abrangente, ultrapassando inclusive perspectivas hermenêuticas posteriores, conforme o 

próprio Heidegger apontou numa comparação entre Agostinho, com sua tensão existencial 

que acompanha o ato hermenêutico e Schleiermacher, considerado por muitos o fundador da 

hermenêutica moderna. 
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Schleiermacher, posteriormente, restringiu a ideia de hermenêutica, pois, em 

vista do caráter de geral e ativo (cf. Agostinho), da “arte (doutrina da arte) da 

compreensão” da fala de outros, ele coloca-a em relação, enquanto 
disciplina, com a gramática e a retórica, com a dialética; essa metodología é 

formal, e enquanto “hermenêutica geral” (teoría ou doutrina da arte de 

compreender a fala dos outros de modo geral) abrange as hermenêuticas 

especiais, a hermenêutica teológica e a hermenêutica filológica. 

(HEIDEGGER, 2012b, p. 20) 

 

Schleiermacher reduz de certa forma o alcance do ato hermenêutico. Ao transformá-lo em 

uma disciplina formal cuja função consiste em entender o que foi afirmado por outro, afasta-

se da pretensão agostiniana, que via a hermenêutica como um processo que tinha a sua origem 

numa correta disposição espiritual do intérprete, e que culminava ou no completo 

entendimento do texto ou na confissão paradoxal da impossibilidade de sua compreensão 

plena.   

O intérprete passa a ser alvo de um interesse especial. Não são apenas os métodos de 

interpretação que constituem a “arte interpretativa”, mas principalmente o intérprete como 

elemento fático, vivencial, temporal. É o papel do intérprete que é preciso investigar, algo que 

só começou a ser alvo de certa “suspeita” por parte da hermenêutica a partir do século XIX, 

até então obcecada com a ideia da existência de um “método” objetivo e frio, capaz de 

conduzir, isento de falhas, ao ato interpretativo correto. É com Heidegger e seu retorno à 

exegese cristã apostólica e patrística (principalmente com Agostinho), que se percebe a 

reviravolta deste processo hermenêutico de forma mais incisiva no mundo contemporâneo, 

culminando na discussão sobre estruturas prévias do entendimento em Ser e Tempo.  

Em Heidegger percebe-se uma tentativa de interpretar aquilo que está por trás do que 

deve ser interpretado, ou seja, as elocuções apenas nos indicam exteriormente a presença do 

ser-aí que deve ser compreendido primeiramente. O que deve ser alvo de um processo 

hermenêutico é, primordialmente, a relação do homem com o mundo, do homem em situação, 

como uma espécie de perspectiva prévia para a investigação da linguagem exteriormente 

dada. 

Afastando-se da noção de que caberia à hermenêutica a formulação de uma doutrina 

da interpretação, encontra-se, a partir de Heidegger, a perspectiva de que caberia ao próprio 

ato interpretativo uma interpretação, ou seja, o próprio processo hermenêutico deveria ser 

alvo de uma investigação capaz não apenas de um ato de compreensão verdadeira, mas 
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indicar os fundamentos deste compreender. No processo hermenêutico não apenas algo é 

compreendido, mas o próprio intérprete, o ser-aí, é também, e principalmente, o alvo da 

compreensão. 

Para análise desta questão “contemporânea” torna-se necessário um retorno àquele que 

teria sido o primeiro a perceber a presença e a importância do papel existencial do intérprete 

durante o processo hermenêutico: Agostinho de Hipona. Por qual motivo? A análise da tensão 

existente entre a possibilidade de guiar-se rigidamente por regras estabelecidas, e desta 

maneira antecipando a discussão sobre a ditadura de um método, ou optar por uma via que 

oscilava entre a razão e a mística, reveladora das tensões internas, torna Agostinho um 

personagem emblemático na história, essencial para o resgate da discussão do intérprete como 

sujeito histórico determinado, lançado no mundo, vivenciando-o a partir dos seus 

preconceitos, aqui entendidos no aspecto positivo gadameriano.
1
 A longa introdução geral 

escrita por Lope Cilleruelo (1969, p. 35-36) à obra Sobre la doctrina cristiana fornece uma 

ideia da complexidade hermenêutica agostiniana. 

 

El lenguaje de San Agustin ofrece no pequeñas dificuldades. Muchas 

expresiones, por ejemplo, no se pueden tomar a la letra: atribuyen a Dios lo 

que es obra tan sólo mediata de Dios; asi, se atribuyen a Dios, no sólo 

diversos sentidos literales y no literales, sino también las opiniones 
verdaderas de los exegetas y hasta las del lector. Esta es la razón de su 

libertad de interpretación. Además, por sus tendencias parenéticas se aparta 

no pocas veces del sentido hermenéutico puro y da lugar a digresiones, que 
atribuye del mismo modo a la Biblia. Finalmente, aunque a vezes nos da 

definiciones, que quieren ser precisas, ni esas definiciones corresponden a 

las nuestras, ni tampoco es constante él mismo em mantenerlas. Nos define, 

por ejemplo, qué son alegoria, símbolo, tipo, etc., pero el lector no puede 
forjarse ilusiones sobre su definición ni sobre su empléo. Acostumbrado, 

como estaba, a utilizar su propia memoria a modo de concordancias bíblicas, 

sus leyes de asociación no corresponden tampoco al uso generalmente 

preciso y científico que nosotros solemos hacer de los textos. 

 

Este retrato é deveras severo.  Agostinho é acusado de ser possuidor de uma interpretação 

extremamente liberal, de inconstância nas definições, de fazer associações interpretativas que 

não resistem a uma análise mais precisa. Esta percepção acima é traiçoeira e enganosa. Este 

                                                             
1 O termo “gadameriano” aqui utilizado relaciona-se com a discussão sobre o papel das pré-concepções 
interpretativas na obra de Hans-Georg Gadamer (1900-2002), um dos maiores expoentes da hermenêutica 
filosófica do século XX. 
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retrato não pode ser a descrição exata daquele hermeneuta elogiado por Heidegger em 

Ontologia (hermenêutica da faticidade). Mas como entender as variações interpretativas 

realizadas por Agostinho, que iam de encontro a regras hermenêuticas previamente 

estabelecidas, inclusive pelo próprio? Quando se investiga as alternativas propostas para, por 

exemplo, compreender os trechos iniciais do livro de Gênesis, a oscilação entre a literalidade 

textual e a alegorização espiritual tornam-se visíveis. Como entender tal processo, a não ser 

empreendendo o resgate do intérprete como homem do mundo, ser marcado por um projeto de 

existência, com o entendimento fundamentado por concepções prévias, algo delineado 

posteriormente por Heidegger? Mas torna-se necessário um passo além. É preciso também 

verificar não apenas a historicidade do intérprete, que ao interpretar compreende-se como ser 

situado no mundo, mas também o lugar destinado para as preconcepções que acompanham 

este sujeito e que fazem parte também do seu situar-se histórico e concreto, e esta é uma 

variação do pensamento de Heidegger a ser abordado neste trabalho, como parte das reflexões 

finais do mesmo. 

A aplicação das teses de Heidegger para o problema hermenêutico agostiniano tornará 

possível construir um processo de conciliação entre leituras interpretativas aparentemente 

díspares de um mesmo autor. Aquilo que numa visão ortodoxa seria cunhado como inexatidão 

assume, a partir de uma filosofia existencial, o aspecto de coerência interna, de níveis 

interpretativos mais interiores, de atualização constante de textos antigos, escapando desta 

forma do formato frio de uma normatização hermenêutica objetiva, bem como da 

responsabilidade de confrontar tais teses com o objeto de análise. 

 Um esclarecimento ainda faz-se necessário. Retomando à pergunta formulada? Por 

qual motivo a escolha recaiu sobre Agostinho de Hipona? Agostinho é aqui tomado como um 

exemplo de caso, tratamento incomum em trabalhos de filosofia. Sua escolha deve ser 

justificada não apenas pela importância que lhe é atribuída na história do pensamento 

teológico e filosófico, mas, principalmente, por sua contribuição à história da hermenêutica, 

ou seja, tanto devido a sua importância para a história do pensamento filosófico e teológico 

como pelas implicações contidas na sua arte interpretativa. A exposição das interpretações 

textuais que se afastam daquilo que afirma explicitamente o texto lido poderia ter como 

exemplo a ser estudado outros autores, sejam eles ligados à tradição filosófica ou não. Nomes 

caros à tradição como Paulo de Tarso, Justino de Roma, Orígenes e Clemente de Alexandria, 
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Ambrósio etc., poderiam ter sido elencados como escritores que realizaram leituras 

interpretativas "desautorizadas" pela literalidade do texto por eles abordado.  

Agostinho é escolhido neste trabalho tanto por se encaixar na perspectiva de ter 

realizado leituras “questionáveis” do ponto de vista de uma hermenêutica mais fechada (no 

sentido de priorizar a análise literal do texto bíblico) como de ter sido resgatado por 

Heidegger como aquele que permitiu, a partir da leitura de seu texto, a discussão sobre a 

faticidade do intérprete. Como será feito tal processo? A partir de um conjunto de leituras 

feitas por Agostinho a um mesmo grupo de textos em períodos distintos. A ideia é verificar se 

diante de um mesmo conjunto de escritos existem interpretações distintas, em períodos não 

distantes temporalmente. Por que os comentários exegéticos ao Gênesis e não outras 

abordagens ao texto bíblico? Porque tais comentários são importantes na compreensão da 

polêmica antimaniqueia, bem como nas clássicas discussões agostinianas sobre o tempo, 

relevantes em demasia para a filosofia. Embora tais discussões sejam importantes, no caso a 

polêmica contra os maniqueus e a questão do tempo, elas não serão aqui abordadas 

diretamente, em virtude do interesse principal deste trabalho. 

O comentário do autor ao texto bíblico também é outro aspecto a ser levado em 

consideração nas escolhas dos materiais a serem analisados. Não é possível esquecer que a 

Escritura assumia uma importância fundamental para o mesmo. Agostinho não apenas 

acreditava estar diante de um texto clássico. Cria estar diante da revelação do absoluto, ou 

numa expressão mais conhecida, diante do infinito revelado na forma finita da escrita. O 

texto, desta forma, continha ou revelava o infinito, o absoluto, o divino. Mais ainda: o texto 

era a revelação do próprio absoluto, do infinito, do divino. Neste sentido, entender o texto 

significa o processo de o finito (homem) ter conhecimento do infinito (o divino) em um 

determinado momento histórico. É nesta perspectiva que deve ser lembrado o cuidado 

rigoroso do autor com o ato interpretativo. As regras hermenêuticas eram preocupações 

metodológicas para que não se perdesse o conteúdo pleno da revelação. Agostinho delineia as 

primeiras regras hermenêuticas crendo no aspecto absoluto da verdade revelada. Era preciso 

interpretar de forma correta o texto revelado. As interpretações não poderiam variar dentro de 

uma perspectiva eclesiástica. No entanto, como será mostrado neste trabalho, percebe-se certa 

oscilação hermenêutica do mesmo nas interpretações distintas para um mesmo texto em um 

período relativamente curto. Como conciliar este aspecto hermenêutico agostiniano à luz de 

suas próprias regras de interpretação, que apontam para a necessidade de uma interpretação 
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unificada? Na verdade, é justamente este aspecto aparentemente contraditório aquele que 

revela o aspecto existencial do intérprete, e que o próprio Agostinho assume sem o perceber. 

  A proposta deste trabalho consiste em investigar as variações interpretativas 

encontradas em Agostinho de Hipona nas suas reflexões sobre o livro do Gênesis (Sobre o 

Gênesis, contra os maniqueus, Comentário literal ao Gênesis- inacabado, Confissões - livros 

XI-XIII e Comentário literal ao Gênesis, além de breves alusões contidas na obra A Cidade 

de Deus, livros XI-XIV), salientando as diversas tentativas exegéticas por parte do autor 

nestas obras. A descrição destas exegeses distintas acerca de um único texto será confrontada 

com princípios hermenêuticos formulados pelo próprio autor e contidas em um trabalho 

intitulado A Doutrina Cristã. A intenção principal é tornar visível o papel do intérprete que 

diante de um mesmo texto, em um curto período de tempo, alterna de forma mais ou menos 

expressiva sua interpretação textual, mesmo existindo orientações normativas que 

regulamentam estas interpretações.  

Ao analisar este conjunto de textos previamente escolhidos, ou seja, os diversos 

comentários feitos por Agostinho aos três primeiros capítulos do Gênesis tornar-se-ão 

perceptíveis as variações hermenêuticas do autor que, partindo de aplicações alegóricas 

praticamente aleatórias e passando por um “platonismo mosaico”, culminará numa ortodoxia 

“estoica”, bem como no “afastamento” do autor das regras que deveriam regulamentar estes 

tipos de aportes. Desta forma espera-se salientar o fato do texto a ser interpretado não ser 

visto apenas como algo estático, alvo de uma metodologia hermenêutica pré-definida, mas o 

espaço de interação entre o mesmo e o autor, resultando deste processo exegeses nitidamente 

distintas em maior ou menor grau. Com este objetivo, após uma breve descrição histórica da 

evolução da exegese bíblica, examina-se o esforço hermenêutico agostiniano nas obras acima 

citadas salientando as distinções entre as mesmas. Este exemplo de caso constituirá a primeira 

parte do trabalho. 

A segunda parte do trabalho será norteada nitidamente pela teoria hermenêutica 

existencial formulada por Heidegger ao analisar as epístolas paulinas e os escritos de 

Agostinho na obra Fenomenologia da Vida Religiosa (1920/21),
2
 bem como no 

                                                             
2Fenomenologia da vida religiosa (Phänomenologie des religiösen Lebens) está dividida em: 1) Introdução à 
fenomenologia da religião (Einleitung in die Phänomenologie der Religion), no semestre de inverno 1920/21; 2) 
Agostinho e o neoplatonismo (Augustinus und der Neuplatonismus), no semestre de Verão 1921, e 3) Os 
fundamentos filosóficos da mística medieval (Die Philosophischen Grundlagen Der Mittelalterlichen Mystik), 
constituindo de elaborações e esboços para uma preleção não proferida (inverno de 1918/19).  
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esclarecimento de alguns conceitos oriundos desta abordagem hermenêutica a partir de um 

enfoque existencial na obra Ontologia (hermenêutica da faticidade)
3
, redigida no semestre de 

verão de 1923.
4
 Esta sequência de abordagem de obras datadas do início dos anos vinte 

permitirá acompanhar a discussão heideggeriana acerca de a cristandade primitiva ser o 

“outro do grego”, e isto se manifestava nas posturas que poderiam ser extraídas dos próprios 

escritos cristãos, por intermédio dos “indícios formais” existenciais, coincidindo tal postura 

cristã com a busca por parte de Heidegger da formulação de outra ontologia, distinta daquela 

formulada pelos gregos, bem como perceber o redirecionar do olhar filosófico, do mundo 

objetivo, e neste trabalho especificamente, do texto objetivado para o leitor/intérprete como 

ser-lançado-no-mundo, vivendo ou não uma vida autêntica.  

De que forma esta análise da abordagem heideggeriana será realizada? Em primeiro 

lugar será observada, ainda que de forma sucinta após uma breve exposição do 

desenvolvimento da hermenêutica na modernidade, a mudança paradigmática de Heidegger 

no que concerne à hermenêutica como arte da compreensão. A hermenêutica assumirá, para o 

autor, um papel principal na abordagem fenomenológica do Dasein, e desta forma, a 

hermenêutica textual será metamorfoseada em hermenêutica existencial, retornando, segundo 

Heidegger, ao seu sentido original, que é revelar o ente que possui caráter ontológico. Ao 

discutir o caráter existenciário do “aí”, será salientado que a interpretação, entendida como o 

entender-explicitante, é fundamentada por uma estrutura prévia que guia o intérprete em sua 

análise e mesmo que esta abordagem esteja relacionada à interpretação do Dasein, a mesma 

pode ser remetida ao caráter textual da hermenêutica, como Rudolf Bultmann, teólogo que 

aplicou estes direcionamentos heideggerianos para a análise de textos considerados sacros, irá 

demonstrar claramente. 

Em segundo lugar será verificado a forma como Heidegger examina o texto bíblico 

paulino e a reflexão agostiniana sobre o livro X das Confissões. A tese subjacente a esta 

investigação é que a forma como Heidegger examina os textos ora citados, o paulino e o 

                                                             
3 Doravante, neste trabalho, esta obra será nomeada com o termo Ontologia, embora o próprio Heidegger 
tenha afirmado que o título que melhor correspondia à temática e o tratamento empregado era Hermenêutica 
da faticidade (HEIDEGGER, 2012b, p. 9). Esta opção deriva apenas do cuidado em não confundir a palavra 
“hermenêutica”, usada muitas vezes neste trabalho, com o subtítulo da obra heideggeriana. 
4
 Embora o texto Interpretações Fenomenológicas sobre Aristóteles: Introdução à investigação fenomenológica 

(semestre de inverno 1921/22) seja importante como esclarecedor da noção de faticidade, ela será preterida 
nesta investigação em virtude do extenso espaço que esta tese alcançou. A escolha da obra Ontologia deve-se 
também ao fato de que Heidegger, nos anos cinquenta, mencioná-la diretamente como um texto em que ele 
refletia a questão hermenêutica em um sentido existencial, marcando explicitamente a sua mudança de 
postura em relação à hermenêutica clássica.  



21 
 

agostiniano, permite verificar que o autor direciona seu olhar para os mesmos a partir de uma 

preconcepção, que neste caso seria a reviravolta hermenêutica, de textual para existencial. Se 

em Heidegger não é possível perceber uma variação hermenêutica em virtude do mesmo ter 

comentado os referidos textos apenas uma vez, será nítido o olhar pautado por um recorte 

específico que direciona sua análise, vendo no texto aquilo que aparentemente não foi dado, 

ao menos explicitamente. 

O objetivo é mostrar que nas indicações existenciais heideggerianas existe, embora de 

forma embrionária e direcionada ao Dasein, uma perspectiva hermenêutica capaz de elucidar 

as variações interpretativas, ou seja, textos que recebem tratamentos diversos em certo 

período temporal, e neste caso específico, o tratamento dado por Agostinho aos versos iniciais 

do livro do Gênesis. Não se trata aqui de saber quais as interpretações estão corretas ou se a 

hermenêutica posterior a partir de Heidegger dará solução a estas variações interpretativas. O 

foco aqui é mostrar as citadas alternâncias de interpretação e como é possível entender tal 

processo a partir de uma elucidação hermenêutica posterior. E apenas isto. As mesmas 

indicações heideggerianas também servirão para salientar o fato de que ao agir como 

hermeneuta textual, ao comentar o material paulino e agostiniano, Heidegger “põe” no texto 

aquilo que ele anteriormente não possuía, ou seja, é afirmado algo que o texto não autoriza ou 

não afirma de forma direta. 

Não se pretende com esta proposta encontrar um “método” heideggeriano 

hermenêutico. Não havia este objetivo quando Heidegger realizou a interpretação 

fenomenológica nos textos paulinos e agostinianos. Aliás, tais textos foram escolhidos 

justamente pela singularidade de tais abordagens. Estas leituras não serão doravante feitas 

pelo autor. A ideia de descrever as oscilações interpretativas de Agostinho, tomadas aqui 

apenas como exemplo de caso, e as interpretações existenciais heideggerianas, vistas aqui 

também como outro exemplo de caso de hermenêutica textual, é que mediante tais formas de 

abordagem permite-se revelar, no interpretar de um texto, a compreensão também de quem 

interpreta, de um sujeito lançado-no-mundo, marcado por premissas previamente dadas e que 

orientam a sua interpretação. 

Esta abordagem, ainda que de forma sucinta de uma perspectiva de elucidação no 

campo da hermenêutica, oriunda de indicações heideggerianas para casos de variações 

interpretativas bem como de abordagens feitas a partir de determinados pontos de vista, como 

no próprio projeto existencial de Heidegger, permitirá compreender também a apropriação 
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que os autores do Novo Testamento fizeram das profecias messiânicas do Antigo Testamento 

visíveis no ato da proclamação (gr. kerygma) cristã, especialmente nos evangelhos e nas 

epístolas paulinas, além das releituras sempre presentes no campo da filosofia. 

Sinteticamente, portanto, este trabalho possui como objetivo verificar a possibilidade 

de uma hermenêutica baseada em pressupostos existenciais desenvolvidos por Heidegger nos 

anos vinte vir a ser utilizada como instrumento capaz de elucidar certas interpretações textuais 

que se distanciam das aproximações interpretativas que tendem a ver na produção escrita uma 

literalidade objetiva, ou que o texto explica-se por ele mesmo. Estas abordagens não 

objetivistas recusam-se a encontrar na produção literária as fronteiras limítrofes dadas pelo 

próprio texto ou a intencionalidade do autor da obra em um processo de reconstrução da 

mesma. Nestas abordagens não objetivantes é o intérprete que ultrapassa os limites dados pelo 

próprio texto reconhecendo ou vendo estruturas interpretativas que não estavam reveladas 

explicitamente. Agostinho de Hipona é um exemplo deste agir hermenêutico. Suas reflexões 

sobre o Gênesis bíblico refletem a possibilidade de um autor situar-se diante de um mesmo 

texto, em um curto período de tempo, realizando interpretações distintas, mesmo diante de 

regras hermenêuticas existentes estabelecidas, inclusive pelo próprio autor.  

No intuito de compreender este agir por parte do próprio intérprete, descreve-se neste 

trabalho a reflexão feita por Martin Heidegger sugerindo uma hermenêutica baseada na 

existência e não no universo textual, uma hermenêutica da faticidade, do ser fático, do Dasein 

como intérprete de sí-mesmo. No processo de interpretar a sí, Heidegger aponta a 

possibilidade deste processo de autocompreensão equivocar-se ao não levar em consideração 

uma estrutura pré-existente da compreensão, existente na constituição existenciária do “aí”, 

formadora dos conceitos prévios que fundamentam o ato interpretativo. Deixar de considerar 

estes elementos prévios corresponde à possibilidade de estabelecer-se, no ato interpretativo, 

um círculo hermenêutico, círculo este vicioso, pois põe no objeto pesquisado aquilo que já foi 

pressuposto interiormente. O alerta feito por Heidegger sobre a análise do Dasein foi também 

ampliado para o campo da hermenêutica tradicional, isto é, da interpretação clássica de textos, 

cabendo a Rudolf Bultmann o primeiro a chamar a atenção para este uso de forma explícita. 

Em último lugar, após ter verificado os pressupostos básicos desta hermenêutica 

existencial aplicado à sua forma tradicional, isto é, a de interpretação de textos, esta pesquisa 

também procurou demonstrar como foi possível também ao próprio Martin Heidegger em 

suas análises das epistolas paulinas bem como em comentários sobre as Confissões de 
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Agostinho de Hipona ultrapassar os limites impostos pelos próprios textos em um processo 

descrito pelo autor como “atualização” dos mesmos a partir de um reescrever contemporâneo, 

e desta forma tanto ele, Heidegger, como Agostinho e sua interpretação do Gênesis, realizam 

uma interpretação a partir de uma perspectiva peculiar, ou seja, apropriando-se do texto dado 

e impondo sua própria interpretação do mesmo. 
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2 ALEGORIA OU LITERALIDADE: AS PRIMEIRAS ABORDAGENS 

HERMENÊUTICAS DE AGOSTINHO AO GÊNESIS BÍBLICO 

2.1 TEXTO LITERAL OU ALEGORIZAÇÃO TEXTUAL? UMA SÍNTESE DA 

ABORDAGEM AO TEXTO BÍBLICO 

 Um dos pontos centrais do pensamento cristão é, sem sombra de dúvida, o 

entendimento do mundo a partir do relato da criação. Ao contrário dos gregos e romanos, não 

é possível encontrar no pensamento cristão a ideia de uma cosmogonia, entendida no formato 

mítico que se caracterizava por uma narrativa da geração de um cosmos mediante o 

entrelaçamento de divindades mais ou menos numerosas. A perspectiva cristã toma como 

ponto de partida de sua visão de homem e de mundo o conjunto de textos judaicos relativos à 

origem de todas as coisas a partir do ato criativo de Deus. Este conjunto de escritos é 

conhecido como Gênesis (hebraico Bereshit)
5
 e descreve, de forma extremamente sucinta nos 

seus capítulos iniciais, o ato criador divino em etapas, apresentadas como dias, culminando no 

sétimo dia, o dia do encerramento da criação, o dia do descanso divino.  

 Esta exposição abrange os três primeiros capítulos do referido livro. Um olhar mais 

cuidadoso perceberá que estes capítulos não formam um todo coeso. Na verdade, é nítido que 

esta narrativa dos princípios é composta de dois documentos distintos: o inicial, abrangendo o 

capítulo primeiro até o início do capítulo segundo (1:1–2:4a) e o outro documento abrangendo 

o início do segundo capítulo e todo o capítulo terceiro (2:4b–3:24). O entendimento desta 

independência textual é claro para os intérpretes modernos, porém desconhecido para os 

autores cristãos nos primeiros séculos do cristianismo. Desta forma, o processo de 

interpretação destes autores cristãos aos textos iniciais do Gênesis não pode ser entendido da 

mesma forma em que atualmente tal abordagem é efetuada.
6
   

 Outro aspecto a ser levado em consideração é aquele que diz respeito à dependência 

do cristianismo dos textos básicos religiosos judaicos, conhecidos dentro da cosmovisão cristã 

como Antigo Testamento. Nas suas origens é possível afirmar que o cristianismo não possuía 

um método hermenêutico próprio, lançando mão de princípios de interpretação originados do 

                                                             
5
 Todas as transcrições dos versículos bíblicos neste trabalho serão baseados na tradução da Bíblia para o 

português na versão Almeida Revista e Corrigida datada de 1969.   
6 Tal abordagem contemporânea pode ser vista com facilidade tanto em notas introdutórias e de rodapé em 
Bíblias de grande aceitação popular, tal como a Bíblia de Jerusalém (2002, p. 21-31, 33-39), ou em textos de 
reconhecida abordagem crítica ao texto bíblico, como pode ser exemplificado na obra O Pentateuco em 
Questão, de Albert DE PURY (1996, p. 89-99). 
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judaísmo; a diferença capital seria que tais interpretações teriam um viés naturalmente 

cristológico (BARRERA, 1995, p. 593-594). Este viés cristocêntrico é nitidamente percebido 

nas palavras de Jesus quando o mesmo considerava o cumprimento das profecias judaicas em 

si mesmo, bem como na percepção escatológica de sua missão. Esta forma de entendimento 

do texto judaico é ampliado pelos evangelistas que narraram a vida de Jesus, bem como pelos 

apóstolos, o que pode ser facilmente percebido na leitura das cartas apostólicas doutrinais. Em 

resumo, esta leitura cristológica do Antigo Testamento torna-se uma prática comum da igreja 

cristã primitiva.
7
 

 A formação de um cânon cristão já a partir do século II torna visível o afastamento do 

Antigo Testamento como o único grupo disponível de escritos sacros. A partir do momento 

em que passa a existir um conjunto de escritos tipicamente cristão, o cristianismo passa a 

viver um conflito de ordem interna e outro de origem externa: admitir ou excluir o patrimônio 

veterotestamentário (ordem interna) bem como aceitar ou negar a influência da cultura greco-

romana (conflito externo), que aparecia como veículo de expressão e realização da nova fé 

(BARRERA, 1995, p. 626). Desta forma, o uso dos textos do Antigo Testamento por parte 

dos autores cristãos na forma literal ou alegórica, passou a depender da perspectiva em que os 

mesmos entendiam a economia da salvação, e neste entendimento, a aproximação ou o 

afastamento dos escritos judaicos era delineado.  

 Tal postura não impediu o surgimento de tendências dentro ou próximo ao 

cristianismo que passaram a repudiar todo o corpo de escritos que formavam o Antigo 

Testamento, negando-lhes qualquer importância canônica e mesmo até qualquer tipo de uso 

dos mesmos, seja literal ou alegórico. Esta atitude pode ser exemplificada na crítica feita por 

Marcião ao texto do Antigo Testamento, como na leitura gnóstica do mesmo efetuado por 

Valentino. A reação de Irineu de Lyon à postura gnóstica de Valentino no século II ilustra o 

posicionamento que a igreja cristã passa a assumir frente a este problema. Irineu lança mão da 

leitura alegórica dos textos do Antigo Testamento no intuito de unir os escritos judeus com os 

novos escritos cristãos, garantindo assim uma unidade entre os dois grupos de escritos. Como 

bispo, coube a Irineu também inserir como fator novo nesta discussão o peso da autoridade da 

tradição, aqui representada pela igreja. 

 

                                                             
7 Esta discussão sobre a hermenêutica cristã e sua interpretação cristológica do Antigo Testamento pode ser 
vista de forma minuciosa em Barrera (1995, p. 593-622). 
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Irineu estabelece já o princípio da “exegese na igreja”, que encontrará 

grande desenvolvimento mais tarde na oposição à que se pode denominar 

“exegese de cátedra”. A exegese há de concordar com a compreensão que a 
tradição da Igreja tem da Escritura (regula fidei). A interpretação não pode 

basear-se unicamente em critérios racionais, mas levar em conta a doutrina e 

autoridade da tradição, transmitida pela igreja desde os tempos apostólicos. 

Este princípio de interpretação encontra sua justificação no fato de que a 
tradição da igreja é de algum modo anterior à própria Escritura, criada pelos 

primeiros apóstolos e seus discípulos. (BARRERA, 1995, p. 630) 

 

Irineu põe desta forma a autoridade interpretativa da igreja como critério de interpretação 

superior ao entendimento individual. É a igreja a real intérprete das Escrituras, pois foi desta 

maneira que a mesma agiu deste a sua fundação, com os apóstolos e os primeiros discípulos. 

No entendimento da igreja primitiva já estavam lançadas as bases para a leitura unitária dos 

dois conjuntos de textos, aqueles decorrentes do judaísmo e o conjunto de textos formulados 

pela geração de discípulos e apóstolos de Jesus.  

 A interpretação dos textos do Antigo Testamento foi desta forma orientada por duas 

tendências distintas, mas que se complementaram no decorrer dos séculos. De um lado a visão 

de mundo cristocêntrica, ou seja, uma leitura de mundo determinada a partir da vida-morte-

ressurreição de Cristo, tornando possível para o cristão-intérprete entender a realidade a partir 

de um critério interno, vivido, existencial, tendo como ponto de partida a sua conversão ao 

cristianismo. Uma nova vivência subjetiva é formada. Sua cosmovisão é orientada a pautar-se 

pela mística cristã. Cristo via a si mesmo como cumprimento das profecias do Antigo 

Testamento. Os evangelistas, ao reproduzirem os logia de Jesus, reafirmaram tal perspectiva. 

As cartas doutrinais do Novo Testamento enfatizam este fato.
8
 O cristão molda a sua vida a 

partir da noção de que Cristo é de fato o centro da história. O seu olhar para os textos judaicos 

refletirá esta perspectiva. A escatologia torna-se presente e é algo vivida, sentida, desejada. O 

mundo é reinterpretado a partir deste viver cristocêntrico. Os textos, sagrados ou não, não 

escapam deste processo de reinterpretação da realidade. 

 A outra tendência é aquela já delineada por Irineu de Lyon, no século II: a autoridade 

da tradição da igreja. Contrário à postura de um subjetivismo sem controle, a igreja seria o 

contraponto firme e incontestável. É a tradição da igreja que, em última instância, determina o 

critério do certo e do errado em matéria de interpretação textual. A igreja antecede à própria 

                                                             
8 Sobre o uso, às vezes arbitrário, da interpretação cristológica dos textos do Antigo Testamento pelos autores 
do Novo testamento, ver A Bíblia judaica e a Bíblia cristã (BARRERA, 1995, p. 599-611). 
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existência do Novo Testamento textual, e foi a igreja que soube, como ninguém, definir os 

reais critérios de interpretação, ou seja, a correta compreensão dos textos deve concordar, não 

com critérios racionais, mas com a doutrina e a autoridade da tradição eclesiástica. Esta é uma 

postura que ganha força à medida que a instituição começa a galgar posições de hegemonia 

dentro do império romano. É a igreja que se institucionaliza e padroniza o discurso exegético. 

O dogma passa a ser levado em consideração no processo de exegese. Não basta a vivência 

cristocêntrica; é preciso a concordância doutrinal eclesiástica. A escolha pela alegoria ou pela 

literalidade textual deixa de ser um critério individual, passando a ser mediatizado pela 

instituição.   

 Somente no século III E.C. é colocada a questão do problema hermenêutico 

propriamente dito com as escolas alexandrina e antioquena. O uso da liberdade e da 

racionalidade no processo de exegese exige agora uma postura mais definida. De forma 

velada está também em jogo a tradição exegética oriunda do judaísmo que influenciava a 

escola antioquena e a recepção de uma tradição helenística acolhida pela escola de 

Alexandria.    

 O método alegórico, que será utilizada posteriormente por Agostinho, tinha as suas 

origens no helenismo. Também foi utilizada por Fílon de Alexandria no intuito de interpretar 

os textos bíblicos que continham expressões que, se entendidas de forma literal, soariam como 

extremamente embaraçosas em relação à divindade ou mesmo para a compreensão dos 

elementos históricos registrados na narrativa bíblica. Para os helenistas, especialmente os 

estoicos, a leitura alegórica possibilitava um processo de releitura dos mitos homéricos, 

desfazendo o aspecto deveras desagradável que porventura pudesse ser encontrado em suas 

narrativas. Os cristãos serviram-se amplamente deste tipo de procedimento para interpretar o 

Antigo Testamento em uma perspectiva cristã, bem como uma ferramenta que permitiria uma 

leitura esclarecedora de passagens obscuras da Bíblia.
9
 Nomes como Clemente e Orígenes de 

Alexandria são os mais famosos expoentes do uso alegórico como ferramenta de interpretação 

das Escrituras Sagradas. A alegoria era compreendida como uma ferramenta capaz de permitir 

um entendimento mais abrangente das Escrituras, bem como defesa eficaz contra aqueles que 

                                                             
9 O uso alegórico que o Apóstolo Paulo faz de passagens do Antigo Testamento, tais como  a imagem da rocha 
de Moisés (I Coríntios, 10:4) ou da relação entre Sara e Hagar (Gálatas, 4:21-31) como tipos da liberdade cristã, 
ou mesmo do excessivo uso de tipos encontrados na Epístola aos Hebreus, demonstra que a alegoria como 
método exegético encontra-se nas raízes textuais do Novo Testamento.    
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acusavam o texto bíblico de incoerências.
10

 Tal uso não significava a isenção completa contra 

o erro, a tergiversação ou o mal-entendido, ao menos em uma perspectiva ortodoxa, mas 

reduzia de forma significativa os ataques ao texto por parte dos adversários do cristianismo. 

Desta forma, o intérprete situava-se em uma postura livre das amarras da ortodoxia, como 

prefigurava a posição de Irineu de Lyon, e ao mesmo tempo defendia de forma pertinente a 

sua fé.  

 A escola de Antioquia, influenciada pelo rabinato existente naquela localidade, 

inclinava-se para a interpretação literal do texto bíblico. Havia uma clara oposição dos 

antioquenos à exegese alegórica. A revelação da salvação era dada e compreendida 

historicamente, e não algo dissolvido ou amalgamado em símbolos e ou alegorias, ao sabor da 

livre interpretação do leitor.
11

 O fato é que a cristandade do século III defrontava-se com duas 

tendências opostas, a leitura literal ou a leitura alegórica, como ferramentas para a 

interpretação do texto bíblico.  

 

Tanto para Fílon como para os Padres do cristianismo, algumas passagens do 

AT devem ser interpretadas somente em sentido alegórico, outras somente 

em sentido literal e outras tanto no literal como no alegórico. Os dois tipos 
de interpretação alternam-se sem regras precisas que regulem o seu uso. O 

perigo a ser enfrentado era, em todo o caso, de uma exegese “selvagem”: 

qualquer um podia reivindicar ter recebido uma revelação divina e, sem 
sujeição à regra exegética alguma, aferrar-se à interpretação do texto que 

melhor lhe agradasse. Santo Agostinho ainda enfrentou tendências deste 

tipo. (BARRERA, 1995, p. 640-641) 

 

As interpretações literais, alegóricas ou a mistura das duas eram executadas com aparente 

falta de critério. Embora houvesse a regula fidei desde os primeiros anos do cristianismo pós-

                                                             
10 É esta, por exemplo, a aplicação que faz Orígenes de Alexandria em Contra Celso (2004). Celso, um platônico 
eclético, publicara uma obra intitulada O Discurso Verdadeiro no final do segundo século (E.C.) ridicularizando a 
narrativa do Antigo Testamento e pondo em dúvida o credo do Novo Testamento. A defesa que Orígenes faz da 
narrativa bíblica é basicamente alicerçada no método alegórico. Este é o método em que, segundo Orígenes, 
qualquer leitor bem avisado deveria utilizar para fugir do erro das más interpretações do texto bíblico e 
alcançar aquilo que verdadeiramente era a intenção do autor do texto (ORÍGENES, 2004, p. 83). 
11

 Teodoro de Mopsuéstia (†428) e João Crisóstomo (†417) são os principais nomes desta escola.  Para Teodoro 
de Mopsuéstia o sentido da Escritura era histórico ou messiânico, e este sentido era indicado pelo próprio 
texto, e não algo sobreposto por uma exegese alegórica. Desta forma, qualquer livro bíblico que não contivesse 
estes elementos não deveria ser considerado canônico. Neste sentido, livros tais como o Livro de Jó, Crônicas, 
Esdras, Neemias ou o Cântico dos Cânticos não teriam nenhuma inspiração divina. Por causa de tais teses, seus 
escritos foram condenados ao fogo no Segundo Concílio de Constantinopla, no ano 553 (BARRERA, 1995, p. 
639-40). 
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apostólico, como atestam os escritos de Irineu, e ela funcionava como critério abalizador ou 

não das interpretações propostas, o fato é que motivações subjetivas eram as grandes 

impulsionadoras dos diversos critérios exegéticos dados, sejam literais ou alegóricos. 

 As interpretações eram na verdade a vivência de tensões existentes entre os 

intérpretes. Diante do literalismo judaico, a leitura cristológica do Antigo Testamento tendia a 

ser feita mediante o processo alegórico. Diante do alegorismo radical promovido por certos 

movimentos gnósticos, a leitura cristológica do Antigo Testamento era exercido de forma 

literal. Ao variar o estilo exegético dos adversários do cristianismo, é possível dizer que 

também o método hermenêutico cristão sofria um processo de alteração, estabelecendo-se de 

forma inversa. Deve-se salientar, no entanto, que tal procedimento exegético movia-se sempre 

na órbita da regula fidei bem como de certos princípios racionais vigentes, ou seja, os estilos 

de exegese, literal ou alegórico, pautavam-se dentro de marcos regulatórios que embora não 

fossem tão evidentes, eram, no entanto, percebidos quanto aos resultados destes esforços 

interpretativos.
12

 

 A hermenêutica agostiniana deve ser vista dentro desta perspectiva. A análise de sua 

exegese não pode ser encarada apenas a partir dos seus interlocutores (maniqueus, pelagianos, 

donatistas etc.), mas principalmente a partir de motivações existenciais que tornariam possível 

o entendimento de certas posturas hermenêuticas, nem sempre claras para o leitor moderno, 

mas facilmente compreensível para a mentalidade patrística de um “homem da igreja” em fins 

do século IV. Esta postura poderá ser vista a partir da reflexão feita por Agostinho dos 

capítulos iniciais do livro do Gênesis, capítulos estes já indicados. Acima de tudo, embora não 

perceptíveis, critérios prévios ou premissas antecipadas, típicas de todo intérprete orientado 

por um enfoque determinado, tornam-se nítidas nas exegeses agostinianas, tornando estas 

interpretações verdadeiras manifestações de sua subjetividade cristã.  

 

 

                                                             
12

 “Na hora de estabelecer o critério, para saber se uma passagem devia ser interpretada literalmente ou não, 
recorria-se a regula fidei e a um princípio racional: não é válido interpretar literalmente uma passagem que 
seja absolutamente contrária à razão” (BARRERA, 1995, p. 642). É equivocada a percepção de arbitrariedade 
interpretativa. A própria tradição religiosa do cristianismo e de seus intérpretes, parte deles oriundos do 
mundo filosófico greco-romano, tornou possível a construção de regras para a alternância dos estilos de 
interpretação, como será visto posteriormente na análise da obra de Agostinho A Doutrina Cristã. 
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2.2  O GÊNESIS COMPREENDIDO PELO CONVERTIDO AGOSTINHO: ANÁLISE DA 

OBRA SOBRE O GÊNESIS, CONTRA OS MANIQUEUS. 

 Os comentários ao livro do Gênesis feitos por Agostinho costumam ser analisados a 

partir das polêmicas travadas pelo mesmo com os maniqueus, seita a qual Agostinho teria se 

convertido e permanecido durante  nove anos.
13

 De fato, as obras em que o autor comenta os 

versículos iniciais do livro do Gênesis devem ser elencados entre aqueles que o mesmo usou 

no combate a referida seita.
14

 No entanto, é preciso estabelecer de forma mais nítida o período 

de composição destes textos, para que seja possível compreender as motivações existenciais 

que norteiam os escritos hermenêuticos agostinianos. 

 O primeiro texto a ser analisado neste trabalho data de 389 E.C.
15

 e intitula-se De 

Genesi contra Manichaeos (Sobre o Gênesis, contra os maniqueus). Escrito três anos após a 

conversão de Agostinho ao cristianismo (386), o mesmo deve ser lido à luz deste evento 

crucial na vida do autor, bem como de seu encontro com a filosofia neoplatônica. Não é 

possível levar para um segundo plano o cristianismo de infância de Agostinho, cristianismo 

este que provoca no autor uma tensão somente resolvida com a sua conversão (ou retorno) ao 

cristianismo oficial na data acima citada. Mesmo durante o período em que Agostinho entrava 

em contato com a sabedoria dita pagã, na figura de Cícero e de sua obra Hortênsio, um saber 

puramente pagão era algo completamente estranho ao espírito de um jovem educado no 

tradicionalismo cristão. A própria visão popular de Cristo difundido no século IV evocava 

muito mais a imagem de um mestre do que o de um messias sofredor.
16

 O próprio movimento 

patrístico havia difundido a ideia do cristianismo como a sabedoria por excelência, capaz de 

suplantar todos os sistemas filosóficos erguidos pelos gregos e que estavam marcados pelas 

contradições entre eles acerca da verdade, conforme atesta Justino de Roma. 

                                                             
13 “Durante este período de nove anos, desde os dezenove até aos vinte e oito, cercado de muitas paixões, era 
seduzido e seduzia, era enganado e enganava” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 55). Agostinho descreve o tempo 
de juventude que passou como “ouvinte” no movimento maniqueísta. 
14Além dos comentários feitos ao livro de Gênesis é possível também citar outras obras escritas no combate 
antimaniqueu, tais como Sobre os Costumes da Igreja Católica e os Costumes dos Maniqueus (388), Sobre as 
Duas Almas Contra os Maniqueus (391/392), Contra Fortunato Maniqueu (392), Contra Admanto, Discípulo do 
Maniqueu (393-396), Contra as Epístolas que os Maniqueus Chamam de Fundamento (396/397), Contra Fausto 
Maniqueu (400), Atas com o Maniqueu Felix (404), Sobre a Natureza do Bem (405) e Contra Secundino 
Maniqueu (405/406). Foram adotadas as datas e as relações utilizadas por Costa (1999, p. 176-177). 
15 Usa-se aqui a datação estabelecida por Peter Brown em Augustine of Hippo: A Biography (2000, p. 64), em 
virtude da tabela cronológica estabelecida pelo autor permitir a comparação entre a datação da obra e eventos 
históricos significativos para a compreensão da jornada filosófica agostiniana, ao contrário de Costa (1999) que 
prefere estabelecer a datação das obras agostinianas a partir de temas abordados. 
16 Brown (2000, p.31) lembra que “There are no crucifixes in the fourth century.”  
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Portanto, a nossa religião mostra-se mais sublime do que todo o ensinamento 

humano, pela simples razão de que possuímos o Verbo inteiro, que é Cristo, 

manifestado por nós, tornando-se corpo, razão e alma. Com efeito, tudo o 

que os filósofos e legisladores disseram e encontraram de bom, foi elaborado 
por eles pela investigação e intuição, conforme a parte do Verbo que lhes 

coube. Todavia, como eles não conheceram o Verbo inteiro, que é Cristo, 

eles frequentemente se contradisseram uns aos outros [...] Confesso que 
todas as minhas orações e esforços tem por finalidade mostrar-me cristão, 

não porque as doutrinas de Platão sejam alheias a Cristo, mas porque não são 

totalmente semelhantes, como também as dos outros filósofos, os estoicos, 
por exemplo, poetas e historiadores. De fato, cada um falou bem, vendo o 

que tinha afinidade com ele, pela parte que lhe coube do Verbo seminal 

divino. Todavia, é evidente que aqueles que em pontos muito fundamentais 

se contradisseram uns aos outros, não alcançaram uma ciência infalível, nem 
um conhecimento irrefutável. Portanto tudo o que de bom foi dito por eles, 

pertence a nós, cristãos, porque nós adoramos e amamos, depois de Deus, o 

Verbo, que procede do mesmo Deus ingênito e inefável. (JUSTINO DE 

ROMA, 1995, p. 100-101,104) 

 

Conforme a descrição feita por Justino, o cristianismo é, na verdade, a filosofia por 

excelência. Recusando-se a negar a validade da filosofia grega anterior a Cristo, Justino apela 

para a possibilidade de o cristianismo suplantar todas as correntes filosóficas, em virtude do 

mesmo ser capaz de unificar todos os saberes fragmentados e frequentemente contraditórios 

do pensamento antigo entre si. O cristianismo afigura-se assim, para um autor do segundo 

século, como A Sabedoria e não apenas uma sabedoria entre outras. 

 A Bíblia torna-se para Agostinho a fonte desta sabedoria. Educado na certeza de que 

bons livros são livros bem escritos, ele volta-se para as Escrituras Sagradas com o intuito de 

descobrir em suas páginas, ditos de forma clara, a sabedoria por ele almejada. Porém, o 

linguajar bíblico o decepciona: “O que senti, quando tomei nas mãos aquele livro, não foi o 

que acabo de dizer, senão que me pareceu indigno compará-lo à elegância ciceroniana. A sua 

simplicidade repugnava ao meu orgulho e a luz da minha inteligência não lhe penetrava no 

íntimo” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 44-45). O estilo do texto bíblico não era aquilo que 

Agostinho esperava de uma obra, que segundo afirmavam, era a expressão da sabedoria 

divina. Este fato é de crucial importância para a tese aqui desenvolvida. O texto bíblico, 

especialmente o Antigo Testamento, era desprovido totalmente de elegância retórica. A forma 

antropomórfica em que a divindade era descrita em muitas ocasiões do texto favorecia em 

muito uma leitura depreciativa do mesmo. Se este escrito devesse ser levado a sério por um 

retórico como Agostinho, deveria ser necessário existir outra maneira de lê-lo, pois a leitura 
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literal, desejável, e a obra não permitia possibilidade de acesso distinta, deveria ser substituída 

por outra, capaz de revelar a beleza espiritual escondida na mesma.  Os maniqueus leram o 

Gênesis de forma literal, e esta é a essência das críticas feitas por Agostinho aos mesmos. A 

leitura literal era, como já foi apontado alhures, a leitura dos intérpretes judeus e, de certa 

forma, a única possível, ou no mínimo, desejável. Seria preciso suplantar esta única, ou 

forçosa, possibilidade de leitura. Ao aderir ao maniqueísmo e a sua interpretação dos textos 

bíblicos, que negava o Antigo Testamento e que colocava Cristo no papel de Sabedoria 

divina, cria Agostinho poder reconciliar a tensão existente entre um cristianismo de infância e 

uma exigência pessoal de racionalidade; “Augustine was confident, that as a Manichee, he 

could uphold the fundamental tenet of his religion by reason alone” (BROWN, 2000, p. 37). 

O Maniqueísmo seria o movimento racional, e ao mesmo tempo religioso, que permitiria uma 

leitura seletiva das Escrituras Sagradas tornando possível a eliminação de passagens cujo teor 

repugnava a mente inquieta do jovem retórico.
17

 

 A desilusão de Agostinho com o Maniqueísmo causada pelo contato com os céticos 

(SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 86),
18

 a inconsistência das teses maniqueístas (p. 74-79, 83-

84) e a descoberta da filosofia neoplatônica capaz de resolver o problema acerca do 

significado do mal que tanto atormentava Agostinho e que foi uma das razões que o 

impulsionaram a seguir a senda maniqueia (p.115-125), abriram a possibilidade da 

reconciliação com a fé que lhe foi doutrinada desde a infância, bem como o surgimento de 

alternativas exegéticas para o texto bíblico. 

 O encontro em Milão, em 385, com o bispo Ambrósio foi também decisivo para 

Agostinho. Embora ainda ligado aos maniqueístas na busca por uma vaga para ensinar 

retórica em Milão,
19

 Agostinho há muito havia abandonado a crença nas teses maniqueias. No 

jogo político existente em Milão, Agostinho havia sido o escolhido, como retórico, para ser o 

adversário de Ambrósio. Como alguém que deseja conhecer o oponente antes da batalha, 

Agostinho escuta os sermões do mesmo, e neste processo, de adversário torna-se catecúmeno 

do catolicismo. Mais importante ainda: neste processo de conversão, encontra o discurso ideal 

para reconciliar a leitura do texto do Antigo Testamento com as exigências racionais retóricas 

e filosóficas pertinentes a alguém mediamente educado nos clássicos latinos.  

                                                             
17 A conversão de Agostinho ao Maniqueísmo pode ser lido nas Confissões (SANTO AGOSTINHO, 1987, p.45-48).  
18 Estes céticos são chamados por Agostinho de “acadêmicos”, designando assim a perspectiva cética assumida 
pela Academia Platônica devido à influência recebida do ceticismo em fins do século IV. A.C.  
19 “[...] eu próprio solicitei esse emprego por intermédio destes mesmos amigos, embriagados pelas vaidades 
dos maniqueístas” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 84). 



33 
 

 A descrição do encontro com o bispo de Milão é elucidativa. Agostinho é levado a 

examinar as qualidades de Ambrósio como orador. No entanto, ele é surpreendido pela forma 

como o mesmo realiza a exegese do Antigo Testamento, exegese esta que torna o texto 

bíblico defensável diante das críticas dos maniqueus.
20

 Qual a alternativa proposta por 

Ambrósio? A negação da leitura literal e sua substituição pela leitura alegórica, comum na 

escola patrística de Alexandria, porém incomum entre os latinos. 

 É por intermédio do neoplatonismo latino e pelo uso da alegoria como método 

exegético utilizado por Ambrósio (que também utilizava elementos neoplatônicos em suas 

leituras alegóricas), que Agostinho, além de descobrir a noção de substância espiritual 

atribuído a Deus, redescobre o valor da Bíblia, tanto como literatura por excelência 

desprovida de erros grosseiros, como fundamento ontológico da verdade.  

 

Alegrava-me também de ver que já me não propunham a leitura antiga da 
Lei e dos Profetas, com a mesma panorâmica em que, tempos antes, me 

pareciam absurdas tais doutrinas, quando arguia os vossos santos, na 

suposição de que os interpretavam como eu julgava, quando na verdade não 

os interpretavam assim. Cheio de gozo, ouvia muitas vezes a Ambrósio dizer 
nos sermões ao povo, como que a recomendar, diligentemente, esta verdade: 

“a letra mata e o espírito vivifica”. Removido assim o místico véu, 

desvendou-me espiritualmente passagens que, à letra, pareciam ensinar o 
erro [...] A veracidade bíblica parecia-me tanto mais venerável e digna de fé 

sacrossanta quanto era claro que, possuindo a Escritura a qualidade de ser 

facilmente lida por todos os homens, reservava a dignidade dos seus 
mistérios para uma percepção mais profunda. (SANTO AGOSTINHO, 1987, 

p. 92, 94) 

 

                                                             
20 “Chegando a Milão, fui visitar o Bispo Ambrósio [...] Este homem de Deus recebeu-me paternalmente e 
apreciou a minha vida bastante episcopalmente [...] Ardorosamente o ouvia quando pregava ao povo, não com 
o espírito que convinha, mas como que a sondar a sua eloquência, para ver se correspondia à fama, ou se 
realmente se exagerava ou diminuía a sua reputação oratória [...] Não me esforçava por aprender o que o 
bispo dizia, mas só reparava no modo como ele falava [...] Contudo, junto com as palavras que me deleitavam, 
iam-se também infiltrando no meu espirito os ensinamentos que desprezava. Já não os podia discernir uns dos 
outros. Enquanto abria o coração para receber as palavras eloquentes, entravam também de mistura, pouco a 
pouco, as verdades que ele pregava. Logo comecei a notar que estas se podiam defender. Já não julgava 
temerárias as afirmações da fé católica, que eu supunha nada poder retorquir contra os ataques dos 
maniqueus. Isto consegui-o eu por ouvir muitíssimas vezes a interpretação de textos enigmáticos do Velho 
Testamento, que, tomados no sentido literal, me davam a morte. Expostos assim, segundo o sentido alegórico, 
muitíssimos dos textos daqueles livros, já repreendia meu desespero, que me levava a crer na impossibilidade 
de resistir àqueles que aborreciam e troçavam da lei e dos profetas” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 85). 
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Está dada, desta forma, a alternativa para a leitura bíblica. A alegoria seria a leitura pelo 

espírito, em que as verdades místicas das Escrituras seriam plenamente entendidas pelo fiel, 

sem o risco da leitura literal, da letra que “mata” o crente que se aproxima da mesma. A 

leitura literal utilizada pelos maniqueus era uma clara indução ao erro. As verdades limpas e 

belas das Escrituras estavam vedadas a este olhar. O mistério é revelado na alegoria. O texto 

bíblico, outrora visto como grosseiro, torna-se agora venerável. Este é o enfoque a ser dado 

doravante na interpretação do texto sagrado. 

 Em 389, Agostinho escreve seu primeiro tratado hermenêutico. É o texto Sobre o 

Gênesis, Contra os Maniqueus. A motivação bem como a data de tal empreendimento é dada 

pelo próprio autor nas suas Retratações. 

 

Une fois établi en Afrique, j’ai écrit deux livres Sur la Genèse contre les 
Manichéens. Déjà, dans les livres précédents, toutes mes discussions pour 

montrer que Dieu, souverainement bon et immutable, est le créateur de 

toutes les natures changeantes et qu’aucune nature ou substance qui soit le 
mal, en tant qu’elle est nature ou substance, avaient été, dans mon intention, 

dirigées contre les manichéens. Pourtant, ces deux livres-ici ont été très 

explicitement publiés contre eux afin de défendre l’ancienne loi qu’ils 
attaquent avec une véhémence passionnée dans leur folle erreur. (SAINT 

AUGUSTIN, 1950, p. 327) 

 

O local da redação dos dois livros que compõem esta obra foi à África, o que aponta para o 

ano de 388 ou 389 (esta último o mais aceito pelos especialistas). A motivação principal foi 

defender a lei antiga, leia-se o Antigo Testamento, dos ataques ferrenhos dirigidos pelos 

maniqueus ao texto bíblico. Neste momento Agostinho silencia sobre o estilo exegético tanto 

dele como de seus adversários.
21

 O texto já não pertence ao período de retiro filosófico de 

Cassicíaco,
22

 mas de sua volta à África, para Cartago e Tagaste, e é anterior a sua ordenação 

ao sacerdócio. Nota-se, porém, o tom apologético cristão no mesmo, embora marcado pela 

                                                             
21 Futuramente Agostinho mudará radicalmente de postura, passando de uma linguagem alegórica para uma 
linguagem literal. Isto será facilmente perceptível no comentário feito por Agostinho denominado Comentário 
Literal ao Gênesis (414). 
22

 O período de recolhimento de Agostinho e um grupo de amigos em Cassicíaco, a partir de 386, constitui-se a 
fase em que foram redigidos os primeiros textos de Agostinho como filósofo cristão. Contra os Academicos, De 
Beata Vita, De Ordine e Soliloquia são exemplos de obras deste período. Embora de teor mais filosófico do que 
teológico, já se percebe a visão cristã de mundo como o paradigma filosófico de Agostinho. O ócio filosófico 
deste retiro espiritual era o Christianae Vitae Otium, o ócio da vida cristã. Não tardará para que Agostinho 
direcione sua verve filosófica contra os adversários da igreja católica, como será feito com as obras De moribus 
ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum (fins de 386 e início de 387) e De Genesi contra Manichaeos.  
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filosofia neoplatônica. Agostinho não é mais um intelectual errante, que vaga entre 

maniqueístas e neoplatônicos e que flerta com os céticos; agora ele é um homem que encontra 

o seu caminho junto à igreja de sua infância, igreja esta cuja verdade é preciso defender. Esta 

defesa começa com uma leitura alegórica do texto bíblico, de forma mais específica, com o 

livro de Gênesis. 

 A Bíblia era considerada a “Palavra de Deus” não apenas para Agostinho, mas para o 

mundo cristão como um todo. A leitura alegórica do texto subentende que o processo de 

comunicação entre Deus e a humanidade não era dada direta, mas de uma maneira velada, 

escondida, revelada por trás da letra do texto. É possível dizer que a “Palavra de Deus” 

assume a forma de um complexo emaranhado de sinais que lidos de forma literal mostravam 

uma realidade tosca e incompreensível, mas que apreendidos de forma correta, isto é, 

alegoricamente, apontavam para realidades mais profundas desveladas no Novo Testamento. 

Dito de outra forma, o aspecto bizarro e irracional em muitas passagens do Antigo 

Testamento apontava para verdades no Novo Testamento, mas este apontar só seria possível 

mediante a leitura alegórica ou espiritual destas passagens. 

 

Os que leem a Escritura inconsideradamente enganam-se com as múltiplas 
obscuridades e ambiguidades tomando um sentido por outro. Nem chegam a 

encontrar, em algumas passagens, alguma interpretação. E assim, projetam 

sobre os textos obscuros as mais diversas trevas. Não duvido de que a 

obscuridade dos Livros Santos seja por disposição particular da Providência 
Divina, para vencer o orgulho do homem pelo esforço e para premunir seu 

espírito do fastio, que não poucas vezes sobrevém aos que trabalham com 

demasiada facilidade. (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 97) 

 

O exegeta era levado, de forma trabalhosa, a perceber a vontade divina escondida no texto e 

deste modo a Providência Divina venceria o orgulho do exegeta, que ao contrário tenderia a 

querer interpretar a vontade divina contida no texto sem nenhum esforço, interpretando-a de 

forma literal e, portanto, pobre, não percebendo as riquezas que estão sendo reveladas e ao 

mesmo tempo escondidas por trás do aspecto literal do texto. 

 As críticas feitas pelos maniqueus podem ser perfeitamente reproduzidas a partir do 

próprio texto agostiniano. O autor faz questão de repeti-las: “Defesa contra os opositores que 

perguntam: ‘ o que fazia Deus antes da criação do mundo, e por que de repente lhe aprouve 
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criar o mundo?’ Costumam os maniqueus criticar desta maneira o primeiro livro do Antigo 

Testamento [...]” (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 503). A ideia é demonstrar a fragilidade 

da pergunta maniqueísta que só produz resultados quando direcionado a fiéis sem o devido 

preparo exegético, ou seja, é uma crítica textual que tem como intenção “zombar de nossos 

irmãos débeis e infantis e enganá-los, não encontrando estes como lhes responder [...]”. 

(SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 501). A pergunta é direcionada a um entendimento literal 

do texto, e é a este tipo de postura que Agostinho é obrigado a responder. 

 A estratégia hermenêutica agostiniana para rebater as insinuações maniqueístas ao 

texto do Antigo Testamento na obra Sobre o Gênesis, contra os maniqueus é simples. Ela é 

executada a partir de dois movimentos que podem ser identificados como o processo de 

desqualificação das proposições dos adversários e o estabelecimento das suas próprias teses. 

De certa forma, neste primeiro texto hermenêutico sobre o Gênesis, nota-se uma abordagem 

que oscila entre a crítica retórica na análise da descrição cosmológica (Gênesis, 1:1-2:3) e 

uma reflexão mais alegórica, ao abordar a questão antropológica que se encontra em torno do 

relato da criação do homem e sua queda (Gênesis, 2:4-3:24). Em virtude da especificidade 

deste trabalho, serão analisados apenas alguns trechos relacionados com a interpretação 

cosmológica e antropológica dos primeiros capítulos do livro do Gênesis; tais trechos serão 

utilizados como exemplos do uso hermenêutico agostiniano, mesmo implicando deixar de 

fora parte considerável das análises de Agostinho contidas nestas passagens hermenêuticas.  

 A pergunta maniqueísta acerca da afirmação de que em qual princípio Deus havia 

criado o céu e a terra (Gênesis, 1:1) e qual teria sido o elemento, se o houve, que motivou a 

Deidade a sair de um estado de inércia absoluta para criar algo, torna-se o primeiro elemento a 

ser desqualificado por Agostinho. O princípio de que fala o texto de Gênesis não pode ser 

visto como o princípio do tempo, mas em Cristo, o logos divino. 

 

Respondemos-lhes que Deus fez o céu e a terra no princípio, não no 

princípio do tempo, mas em Cristo, visto que era Verbo junto ao Pai, pelo 

qual e no qual tudo foi feito [...] Ainda que acreditemos que Deus fez o céu e 
a terra no princípio do tempo, devemos, por outro lado, entender que antes 

do princípio do tempo não havia tempo. Por isso não podemos dizer que 

havia algum tempo, quando Deus nada ainda havia feito. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005a, p. 503) 

 



37 
 

É preciso harmonizar o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Agostinho desloca o 

significado do prólogo joanino (“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 

Verbo era Deus”, João 1:1) para o Gênesis, 1:1 (“No princípio criou Deus os céus e a terra”), 

harmonizando textos que a rigor, ainda que se refiram aos mesmos eventos, possuem 

significações distintas. O sentido judaico da criação ex nihilo é agora substituído por um 

sentido de criação mediatizada, onde Deus cria o universo mediante o seu Verbo, o Cristo. A 

influência neoplatônica está presente. O tempo, associado ao mundo criado é deixado em 

suspenso, visto que a relação de Deus com o seu Verbo é dissociado de qualquer relação 

temporal, tornando então nítido a associação do tempo com o mundo criado, e negando 

qualquer possibilidade de falar-se em um “antes” da criação. Falar de um tempo anterior ao 

universo criado soa então como ambiguidade da linguagem, nascida da ignorância maniqueia: 

não existe um tempo anterior ao mundo criado. E neste sentido é absurda a pergunta acerca do 

que fazia Deus “antes” de criar o mundo. 

 O processo de desqualificar o discurso maniqueu pela leitura cristocêntrica do Antigo 

Testamento continua. Ao lerem que “a terra era sem forma e vazia” e que “havia trevas sobre 

a face do abismo, e o Espirito de Deus pairava sobre as águas” (Gênesis, 1:2), os maniqueus 

ironizavam: “Deus estava no meio das trevas antes de criar a luz?” (SANTO AGOSTINHO, 

2005a, p.506). A resposta de Agostinho neste início de texto é elucidativo para se 

compreender a sua estratégia de enfrentamento. Os maniqueus só veriam o aspecto 

“corpóreo” da linguagem, visto serem eles partidários da crença de que todos os seres 

existentes seriam partículas da luz divina. Mais uma vez a justaposição do Novo Testamento 

sobre o Antigo Testamento é executado. 

 

Com efeito, eles não conhecem outra luz senão a que enxergam com os 

olhos corporais [...] Devemos entender que há uma outra luz, na qual Deus 

habita, de onde procede aquela luz da qual se lê no Evangelho: A luz 

verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005a, p. 503) 

 

A visão de mundo maniqueísta que interpretava o mundo físico como formado por partículas 

da luz eterna, pode ser analisado a partir dos pressupostos exegéticos agostinianos.
23

 De fato, 

                                                             
23 A descrição pormenorizada da cosmologia e teologia maniquéia, que descreve com detalhes a difusão das 
partículas da luz divina na natureza, pode ser vista em Costa (2002, p. 21-135). 
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ainda não existia a luz corpórea, mas sim a luz espiritual, que é o Cristo e por meio do qual 

Deus é visto como não existindo em trevas absolutas. A luz espiritual, que é Cristo, existia, 

ontologicamente falando, antes do universo físico; a luz física só passa a existir depois, 

temporalmente falando, da criação do mundo físico. Neste caso, o Espírito Divino estava 

pairando sobre as águas e as trevas cobriam o abismo primordial. 

 As trevas, neste sentido, não podem ser interpretadas como sendo algo, mas como 

ausência de alguma coisa, e neste caso, como privação da luz. Desta maneira Agostinho 

responde às interrogações acerca da origem destas trevas, como se elas fossem algo. É a 

ausência de luz que se devem conhecer como trevas, e mais uma vez é alfinetada a crença 

maniqueia de que as trevas deveriam ser compreendidas como alguma coisa, em consonância 

com o seu dualismo cosmológico e teológico. 

 De onde procede a água em que o Espírito Divino paira?
24

 A falta de piedade por parte 

dos maniqueus obscurece sua exegese, segundo Agostinho (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 

509).  A água concebida nos versículos iniciais do Gênesis não pode ser entendida como algo 

tangível e visível. A própria palavra terra não deve ser entendida como esta terra que agora se 

conhece. 

 

No princípio, Deus criou o céu e a terra, nas palavras “céu e terra” está 

indicada toda a criatura que Deus fez e criou. Essas realidades foram 

denominadas com nomes de coisas visíveis devido à incapacidade dos 
pequenos, que são menos idôneos para compreender as invisíveis. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005a, p.509) 

 

A exegese agostiniana insere informações que não constam no próprio texto. O texto em si é 

bastante claro. As palavras “céu e terra” não apontam para outro significado a não ser aqueles 

que elas mesmas indicam: céu e terra. Agostinho, no entanto, vê nestas palavras a implicação 

de outros significados além daqueles sugerido pelo próprio texto. “Céu e terra” apontam para 

a totalidade das criaturas que Deus teria feito, mas que, no entanto, se encontram na forma 

invisível, necessitando, para aqueles com pouca instrução, ser nomeadas a partir de realidades 

visíveis.  

                                                             
24 “Em seguida querem saber e perguntam com insolência: ‘De onde procedia a água sobre a qual o Espirito de 
Deus pairava? Acaso está escrito acima que Deus tinha criado a água?’” (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 509). 
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 Mas de que forma é possível falar de realidades invisíveis a partir das palavras “céu e 

terra”? Vendo-as como indicativos da matéria informe, feita do “nada absoluto” (SANTO 

AGOSTINHO, 2005a, p. 510). O jogo de palavras de Agostinho é sugestivo. 

 

A matéria informe, que Deus criou do nada, foi denominada primeiramente 

“céu e terra”, e se disse: No princípio, Deus criou o céu e a terra, não porque 

isso já existia, mas porque podia existir, pois o céu e a terra, conforme está 

escrito, foram criados depois. Assim como, observando a semente da árvore, 
dizemos que ali estão as raízes, o tronco, os ramos, os frutos e as folhas, não 

porque já existam, mas porque dela existirão, do mesmo modo como foi 

dito: No princípio, Deus criou o céu e a terra, como que uma semente do 
céu e da terra, estando ainda indeterminada a matéria do céu e da terra. E 

porque com certeza daí existiriam o céu e a terra, já se denominou céu e terra 

a própria matéria. (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p.511) 

 

A introdução de elementos da metafísica grega é evidente neste texto. A expressão da terra 

como sem “forma e vazia” passa a ser interpretada a partir de categorias estranhas à 

mentalidade judaica, mentalidade esta expressa no texto alvo das interpretações agostinianas. 

Sem “forma e vazia” equivale à matéria informe, possuidora das sementes de todas as coisas. 

Na matéria informe encontram-se, de forma potencial, os “céus e a terra” em sua totalidade. 

“Céu e terra” ainda não haviam sido criados de fato, mas já existiam de forma potencial, pois 

não seriam retirados de outro elemento a não ser da matéria informe.  

 A informidade da matéria também recebe de Agostinho o adjetivo de “terra invisível e 

vaga” (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 511) em clara referência a ausência da beleza quando 

comparada aos demais seres, e seu aspecto vago indicando a falta de uma forma definida. A 

expressão “terra sem forma e vazia” do texto bíblico torna-se o espaço para outras 

elucubrações. A “água” na qual o espírito divino pairava sobre ela, também é outro termo 

utilizado pelo autor para denominar a matéria informe. As palavras do texto bíblico ganham 

significados vários de acordo com a expectativa do intérprete. Existe uma intencionalidade 

subjacente ao material escrito que somente uma mente treinada é capaz de perceber; a 

multiplicidade de sentidos do texto aponta para um desdobrar pedagógico. 

 

Portanto, todos estes nomes, seja céu e terra, seja terra invisível e vaga e 

abismo tenebroso, seja água sobre a qual pairava o Espírito, são designações 

da matéria informe. Assim é designada com a finalidade de insinuar aos 
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menos eruditos coisas desconhecidas com termos conhecidos e, assim, não 

com um único termo, mas com muitos, evitando que, se fosse um apenas, se 

pensasse que significava tão-só o que as pessoas costumavam entender por 

esse termo. (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 512) 

 

Céu, abismo, terra, água, não importam os termos, todos designam a matéria informe, 

possuidora em potencial de todas as coisas, na qual pairava o Espírito divino. A confusão 

terminológica só em aparência manifesta-se caótica. A multiplicidade dos termos apresenta-se 

como uma estratégia capaz de instruir aos menos dotados intelectualmente, apontando para o 

real significado da expressão “sem forma e vazia”. Logo, está esboçada a noção de que algo 

pode ser dito de muitas formas, mediante termos completamente distintos. O desconhecido, o 

profundo de dimensões filosóficas, distante do saber mediano, é aproximado mediante a 

possibilidade referencial múltipla. Outra afirmação de Agostinho a este sentido pode ser aqui 

exemplificada: “Contudo, para nós, para nos nutrirmos e compreendermos o que não se pode 

expressar com palavras humanas, está expresso de modo a podermos compreender” (SANTO 

AGOSTINHO, 2005a, p.514). O texto, escrito em uma linguagem que exige uma postura 

hermenêutica diferenciada, revela a debilidade humana para falar da dignidade divina (p. 

514). 

 O Próprio falar de Deus é também analisado a partir desta perspectiva. “E chamou 

Deus à luz dia, e às trevas, noite” (Gênesis, 1:4). Como entender este “chamar”? Em que 

língua teria falado a divindade? Na verdade, por “chamar”, deve-se entender o processo de 

diferenciar e ordenar. Para Agostinho, a descoberta desta forma peculiar de reconhecer 

sentidos nas palavras não manifestadas literalmente só é possível com a aproximação íntima 

do texto; “Com efeito, quanto mais nos achegarmos às Escrituras e com ela nos 

familiarizarmos, tanto mais conhecimento adquiriremos de sua maneira de falar” (SANTO 

AGOSTINHO, 2005a, p. 515). O entendimento por meio da leitura literal é interdito; o saber 

de forma especial requer uma aproximação familiar, na qual o texto, por meio do formato 

discursivo, aponta para outro texto, escondido por trás das letras explícitas do material dado. 

 A temática da água reaparece na interpretação agostiniana dos primeiros versos do 

Gênesis. “E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas 

e águas” (Gênesis, 1: 6). Mas as águas eram concebidas pelo autor como um termo substituto 

para a matéria informe, conforme foi abordado anteriormente. Qual o sentido agora que a 

expressão água deveria ter neste sexto verso do Gênesis? E como entender esta divisão entre 
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as águas? Divisão na matéria-prima original? A resposta de Agostinho não é clara nem 

definitiva. 

 

Contudo, pelo fato de as águas se dividirem para haver umas acima do 

firmamento, e outras, sob o firmamento, visto que antes falávamos daquela 

matéria como denominada pelo nome de “água”, julgo que, no firmamento 
do céu, a matéria corpórea das coisas visíveis se separou da matéria 

incorpórea das coisas invisíveis. Embora o céu seja um corpo lindíssimo, 

toda criatura invisível excede a beleza do céu. Por isso, talvez, 
denominaram-se águas invisíveis as que estão acima do céu, as quais poucos 

entendem que excedam o céu, não pelos lugares onde estão, mas pela 

dignidade de sua natureza. Contudo, sobre esses assuntos nada se pode 

afirmar temerariamente, pois são coisas obscuras e distantes de nossos 

sentidos humanos. (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 516) 

 

O texto bíblico não estabelece divisões ontológicas em relação às águas. As águas do verso 

dois (“e o Espírito de Deus pairava sobre as águas”) são as mesmas do verso seis. Esta é a 

interpretação literal. Mas Agostinho já havia interpretado as águas do verso dois como um 

termo que apontaria à matéria informe. Neste sentido, convém estabelecer uma distinção entre 

águas e águas. Também entre a própria matéria haveria uma distinção crucial. Existe a 

matéria corpórea das coisas visíveis e a matéria incorpórea das coisas invisíveis, e elas se 

separam. Neste caso, é possível falar de uma realidade invisível, que se encontra acima do 

firmamento, e que é dotada de uma extrema dignidade. E existe uma realidade visível, menos 

digna, separada desta realidade possuidora de maior dignidade. Crucial é a observação de que 

tal realidade invisível e digna encontra-se distante de nossos sentidos, e que por isto a cautela 

no discurso é importante. De onde tirou Agostinho a ideia de uma separação entre uma 

matéria incorpórea das coisas invisíveis e de uma matéria corpórea das coisas visíveis, a não 

ser de suas leituras neoplatônicas, mas que não se encontra apoio algum na leitura simples e 

direta do texto? 

 A polêmica acerca do entendimento do que seria a “água” não se encerra. O texto 

bíblico retoma a ela mais uma vez ao descrever, nos versos nove e dez, a separação feita por 

Deus entre as águas, fazendo surgir os mares e a terra seca (“E disse Deus: ajuntem-se as 

águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou 

Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom” -  

Gênesis, 1: 9-10).  Agostinho havia concebido que pelo nome de água dever-se-ia entender a 
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matéria informe, matéria esta que havia surgido do nada absoluto por ordenamento divino e 

que Deus a usaria para criar todas as coisas. Ao mesmo tempo, esta matéria informe se reveste 

de um elemento incorpóreo que dará origem a todas as coisas invisíveis e por outro lado de 

um elemento corpóreo que dará origem a todos as coisas visíveis e menos dignas do que 

aquelas.  Agora, ao descrever a formação da terra e dos mares, torna-se necessário dar a este 

nome “água” outra conotação. Este relato específico designa o momento em que da matéria 

corpórea se forma o ser da água e da terra, agora perceptível e tocável. A água denominada 

anteriormente era sinônimo da indeterminação e obscuridade da matéria, na qual pairava o 

Espírito de Deus; esta água e esta terra agora descritos indicam a matéria corpórea na sua 

determinação e especificidade. Antes descrita pelo termo genérico “água”, agora, dotados de 

entidade específica são conhecidos pelos termos mar e terra. 

 Outros exemplos poderiam ser citados neste aspecto cosmológico da criação. Por 

enquanto os mesmos são suficientes para o propósito deste trabalho. É possível avançar na 

descrição agostiniana e verificar outros casos exemplares da aplicação direta da alegoria, 

principalmente no aspecto antropológico, ou seja, no relato do Gênesis acerca da criação do 

homem.  

 Observe-se o texto bíblico acerca da criação do homem e o ordenamento de 

superioridade do mesmo sobre todas as espécies de animais (Gênesis, 1: 27- 28).
25

 Neste texto 

é claro o sentido. Caberia ao homem o processo de procriação e o povoamento da terra, bem 

como o domínio sobre todos os seres viventes. Este trecho é de certa forma emblemático do 

ponto de vista antropológico, pois nele se afirma a superioridade humana e centralidade do 

mesmo sobre todos os demais seres. Tal sentido, no entanto, é negado do ponto de vista 

agostiniano.  

 

[...] pode-se perguntar com toda razão como se há de considerar a união do 

homem e da mulher antes do pecado, e se esta benção pela qual disse: 
Crescei e multiplicai-vos e gerai, enchei a terra, deve ser entendida no 

sentido carnal ou no espiritual. É-nos lícito entendê-la também no sentido 

espiritual e somos levados a crer que se transformou em fecundidade carnal 

depois do pecado. (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 529) 

 

                                                             
25 “Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre as aves 
dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra.”  
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Como deve ser entendida tal passagem: carnalmente (sentido literal) ou espiritualmente 

(alegoricamente, simbolicamente)? O sentido da pergunta só é pertinente se existe a 

alternativa de enxergar no texto dado possibilidades diversas. Agostinho entende a licitude da 

interrogação admitindo que o aspecto literal do texto, ou seja, a fecundidade entendida no 

sentido pleno só deve ser compreendida a partir da queda do homem, o pecado original. Tais 

compreensões não podem ser extraídas da própria Escritura, a não ser que se admita uma 

compreensão motivada por elementos estranhos ao próprio texto, mas com relativa influência 

sobre o interprete do mesmo. 

 Este texto, para Agostinho, deve ser lido de outra forma. O homem é visto como casto 

originalmente, e desta forma a união entre ele e a mulher também deve ser vista na 

perspectiva da castidade. O homem visto como princípio ordenador, e a mulher como 

elemento de obediência, eram capazes de fecundar “alegrias inteligíveis e imortais” (p. 529). 

A terra que deve ser preenchida pelos efeitos do ato de concepção é compreendida como o 

processo de domínio sobre o corpo e sujeição do mesmo. Análise similar é encontrada no 

restante do verso. O domínio sobre os animais é compreendido na perspectiva do controle que 

o homem deve possuir sobre as suas paixões; 

 

[...] omitindo a inteligência, pela qual é claro que o homem domina pela 

razão todos os animais, pode-se entender também no sentido espiritual, ou 
seja, que todos os afetos e movimentos da alma, os quais possuímos 

semelhantes a esses animais, os tivéssemos sob nosso controle e os 

dominássemos pela temperança e pela disciplina. Com efeito, quando não se 
governam esses movimentos, eles irrompem e se encaminham para hábitos 

deveras abomináveis, e nos arrebatam por meio de variados e perniciosos 

prazeres e nos assemelham a todo o gênero de animais. Mas quando são 

governados e submetidos, amansam-se totalmente e vivem em harmonia 

conosco. (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 529-530) 

 

O texto deve ser lido a partir de princípios superiores e que se encontram no intérprete e não 

no texto em si. É preciso buscar no mesmo as informações espirituais escondidas por trás das 

palavras. O homem é um ser racional, mas ao mesmo tempo um ser possuidor de paixões e 

desejos. Os princípios racionais devem comandar os princípios irracionais, tais como o 

homem, ser superior, deve dominar os animais, seres inferiores. O texto bíblico remete, pois, 

a estes ordenamentos superiores, porém escondidos debaixo da “casca” da literalidade do 

texto. Cabe ao homem dominar seus instintos da mesma forma como é possível o mesmo 
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exercer a função de dominador em relação aos demais seres. Este último aspecto do ponto de 

vista exegético é o mais simples e rasteiro. A interpretação alegórica ou simbólica consegue 

alcançar a real interpretação pretendida pelo autor, que é Deus. 

 A interpretação alegórica é vista como uma espécie de “cair do véu’, ou seja, o 

impedimento da inteligência para perceber o sentido real do texto, sentido este escondido por 

trás do aspecto literal. Ao comentar sobre o descanso divino no sétimo dia (Gênesis, 2:3), 

Agostinho critica tanto os judeus por não conseguirem ver a verdade espiritual contida neste 

trecho, bem como os maniqueus, por se esforçarem em afirmar que existe uma contradição 

entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, em virtude do Cristo ter afirmado que o “Pai 

trabalhava até aquela hora” (João, 5:17). 

 

E aqueles, observando-o segundo a carne, e estes, execrando-o segundo a 
carne, não conhecem o sábado. Por isso, são convidados a passarem para o 

lado de Cristo para deixarem cair o véu, como diz o Apóstolo. Pois o véu 

cairá quando, retirada a cobertura da semelhança da alegoria, a verdade se 
manifeste para que possam enxergar [...] De acordo com este sentido 

figurado, resolvem-se sem qualquer dificuldade muitas questões das divinas 

Escrituras para aqueles que já conhecem o sentido alegórico. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005a, p. 533-534) 

 

Judeus e maniqueístas não conseguem perceber além dos limites dos sentidos. O sábado e 

partes do texto bíblico escondem mais do que revelam. Mas escondem apenas para aqueles 

que se aproximam das Escrituras de forma carnal, material. Torna-se necessário que se tire o 

véu da obscuridade do conhecimento. Fazendo alusão a uma citação de Paulo de Tarso, na 

qual ele compara a ignorância dos judeus acerca do cristianismo com a de pessoas que 

estavam com um véu diante de seus olhos impedindo-os de verem a verdade que se revelava 

no Cristo (II Coríntios, 3: 13-14), Agostinho reafirma que somente por meio da alegoria os 

obstáculos para a plena compreensão do texto bíblico serão retirados. 

 Mas o uso da alegoria em Agostinho ganha contornos difíceis de serem plenamente 

compreendidos sem que se disponha de uma chave hermenêutica adequada. Após ter 

comentado os dias da criação de forma oscilante entre o literalismo ameno e um alegorismo 

moderado, Agostinho retoma de forma inexplicável ao tema dos dias da criação como que 

simbolizando as idades do mundo e que ao mesmo tempo simboliza as fases de 
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desenvolvimento dos homens de uma forma geral. A relação entre os dias da criação, os 

períodos da história da humanidade e o desenvolvimento do homem individual é feita 

diretamente, praticamente de forma abrupta. O subjetivismo de Agostinho é explícito: 

 

Vejo em todo o texto das divinas Escrituras que as seis idades, que devem 

ser dedicadas ao trabalho, foram marcadas por seus limites, para se chegar 

ao descanso na sétima idade. Vejo também que as mesmas seis idades 

apresentam semelhança a esses seis dias, nos quais foram criadas as coisas 
que a Escritura afirma terem sido criadas por Deus. (SANTO AGOSTINHO, 

2005a, p. 534) 

 

Agostinho percebe no texto nuances que o mesmo não aponta de forma explícita. “Vejo no 

texto” é uma expressão deveras sugestiva. O que ele vê no texto, o próprio texto não mostra. 

O que ele vê são os enfoques direcionadores A narrativa descreve os seis dias da criação e o 

sétimo dia como o descanso divino. Agostinho observa nesta descrição uma semelhança com 

as fases evolutivas e produtivas do homem. Em qual parte do texto bíblico se encontra o 

suporte para esta interpretação? Em nenhuma parte. Ele apenas “vê”, e isto é suficiente como 

fundamentação hermenêutica. Não há nenhuma explicação posterior para esta “visão” 

hermenêutica privilegiada. É preciso buscar este modelo de comparação em outras fontes; é 

necessário perceber motivações subjetivas como critério de interpretação, motivações estas 

não manifestas exteriormente. 

 Subitamente outra modificação interpretativa é invocada. Os dias da criação também 

apontam para fases da história humana. De descrições cosmológicas, a narrativa do Gênesis 

torna-se agora histórica e antropológica.  

 

PRIMEIRA IDADE - [...] Os primórdios do gênero humano, nos quais se 

passou a gozar desta luz, podem ser muito bem comparados ao primeiro dia 
em que Deus fez a luz. Esta idade pode ser considerada como a infância do 

mesmo mundo, o qual devemos imaginar como um ser humano pelas 

proporções de sua grandeza. Com efeito, todo o homem, primeiramente, ao 
nascer e sair para a luz, vive a infância, a primeira idade. Esta idade do 

mundo estende-se de Adão até Noé em dez gerações. Como que na tarde 

desta idade acontece o dilúvio, pois também nossa infância como que se 

destrói pelo dilúvio do esquecimento. (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 

534-535)  
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Neste caso, os dias da criação narram o surgimento do universo, mas transmitem também as 

fases evolutivas humanas, bem como a história deste ser humano sobre a terra; tais facetas 

textuais só se tornam plenamente compreensíveis quando o texto é lido além da letra, 

alcançando um significado oculto. A luz originária cosmológica deve ser compreendida como 

a luz do entendimento inicial do ser humano. Este primeiro dia, além de corresponder ao 

primeiro período do desenvolvimento humano, corresponde a uma primeira divisão da 

história humana. O término do primeiro dia está relacionado ao fim do primeiro período da 

história humana, ou seja, as dez gerações que vão de Adão até Noé,
26

 e por sua vez aplica-se 

ao término da fase infantil do homem, cuja memória desta fase logo se esvai, como que 

destruída por um dilúvio, remetendo à lembrança da inundação universal pertencente à 

narrativa de Noé no Gênesis bíblico. 

 O segundo dia aponta para a segunda idade bem como para uma fase anterior à 

adolescência e posterior à fase infantil primeira. Agostinho tenta agora entender este segundo 

dia a partir da mesma linha adotada para ler o primeiro dia.  

 

SEGUNDA IDADE- Começa de manhã nos tempos de Noé a segunda idade, 

que é como a puerícia, e esta idade se estende até Abraão em outras dez 

gerações. E pode muito bem ser comparada ao segundo dia em que foi 

criado o firmamento entre água e água. De fato, Noé com os seus era um 
firmamento entre as águas inferiores, nas quais flutuava, e as superiores, das 

quais recebia a chuva. (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 535) 

 

Este segundo dia corresponde à segunda fase do homem. Depois da fase de recém-nascido o 

homem passa à segunda fase, a segunda infância. Esta fase não sofre o processo do dilúvio, tal 

qual a primeira fase, pois é possível ao homem obter algum tipo de lembrança deste período. 

O homem consegue recordar aquilo em que se constituíram suas vivências de menino, mas 

não é possível o mesmo para a fase da primeira infância. Biblicamente este período é aquele 

descrito na narrativa da Torre de Babel,
27

 onde se descreve o surgimento das diversas línguas, 

ressaltando-se o aspecto confuso das mesmas, além do registro de que ainda não se falara na 

geração do povo eleito. De fato, nesta fase do desenvolvimento humano, que é a puerícia, não 

se pode falar em geração. Agostinho consegue perceber o não mencionar do surgimento do 

povo judeu, o povo escolhido, com a impossibilidade orgânica de um menino ser capaz de 

                                                             
26 Esta contagem das gerações, de Adão até Noé, pode ser encontrada no quinto capítulo do livro de Gênesis. 
27 Narrativa encontrada em Gênesis (11: 1-9), e que explica a origem da diversidade linguística.   
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gerar filhos. Dito de outro modo: assim como nesta fase não é possível falar em procriação 

e/ou geração de filhos, assim também a narrativa bíblica também não toca no assunto do 

surgimento, neste caso entendido como geração, do povo de Deus. 

 A terceira idade inicia-se com a manhã do terceiro dia.  

 

TERCEIRA IDADE - Faz-se manhã desde Abraão, e vem depois a idade 

semelhante à adolescência. E se compara adequadamente ao terceiro dia, em 
que a terra foi separada das águas [...] Com efeito, esta idade já pôde gerar o 

povo para Deus, porque a terceira idade, ou seja, adolescência, é apta para 

gerar filhos. (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 535-536) 

 

O terceiro dia é aquele em que foram separadas as águas. O mar é visto também por 

Agostinho como o processo de instabilidade nascido da crença vã nos ídolos. Do meio da 

vaidade dos povos e das ondas do sistema pecaminoso do mundo, foi separado Abraão para 

que por meio dele pudesse ser gerado o povo de Deus. 

 Abraão é comparado à terra que se aparta do mar, e esta terra é vista por Agostinho 

como uma porção sedenta da água celeste, indicando desta forma o povo idólatra sedento dos 

mandamentos divinos, e que se separa deste mar para que sobre ele venha a chuva das 

Escrituras Sagradas e das profecias celestiais. Esta terra torna-se então irrigada, capaz de 

produzir bons frutos. Nesta fase já se torna possível falar de produção ou de geração, afinal é 

neste dia que a terra produziu a relva, que as ervas deram sementes e que as árvores 

começaram a dar seus frutos. É nesta fase que é gerado o povo de Deus da semente de 

Abraão, e ela abrange toda a história do nascimento das tribos de Israel até a monarquia do rei 

Saul, considerado por Agostinho como um rei malicioso e péssimo, e, portanto, como a tarde 

deste dia, ou o encerramento do ciclo. Esta é a fase em que os erros e pecados surgem com 

frequência. Desta forma há no adolescente a propensão aos pequenos delitos, e assim 

Agostinho insere o aparecimento dos desvios religiosos neste período.  

 O quarto dia refere-se, no livro de Gênesis, ao aparecimento dos luminares para 

iluminar a terra, no caso o sol e a lua, bem como as estrelas.  
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QUARTA IDADE - Em seguida, o reino de Davi dá início à manhã. Esta 

idade se assemelha à juventude. E, de fato, entre todas as idades a primazia é 

da juventude e ela é o firmamento de todas as idades. Por isso fica bem 
compará-la ao quarto dia no qual foram criados os astros no firmamento do 

céu. [...] A tarde desta idade está nos pecados dos reis, aos quais aquele povo 

mereceu tornar-se sujeito e servir-lhes. (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 

536) 

 

O brilho dos luminares, e especialmente o brilho do sol, é comparado ao fulgor que surge da 

atuação dos reis sobre seus súditos. Esta interpretação do firmamento aponta, numa alegoria 

por certo forçosa, uma relação difícil de compreender a partir do texto dado. A estabilidade 

dos reinos é comparada à estabilidade das estrelas, que estão como que fixas no céu, estrelas 

estas que representam a existência luminosa dos principados da monarquia judaica bíblica. O 

final do dia, o entardecer, é visto por Agostinho como aquele período de decadência religiosa 

e política em Judá que antecede ao cativeiro babilônico. Curiosamente tal alegorização 

agostiniana não consegue distinguir a história de Israel (as dez tribos do norte) e a de Judá (as 

duas tribos do sul) no processo de decadência da monarquia judaica, confundindo a ambas em 

uma enorme narrativa simbólica. 

 A quinta idade e o quinto dia apontam para o período do cativeiro babilônico dos 

judeus até a chegada do Cristo.  

 

QUINTA IDADE - A transmigração para a Babilônia representa a manhã, 

quando o povo foi estabelecido num cativeiro benigno, num ócio passageiro. 

E esta idade prolonga-se até a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, 
a quinta idade, isto é, o declínio da juventude para a velhice. Ainda não é a 

velhice, mas também não é a juventude. [...] E com razão é comparada 

àquele quinto dia em que nas águas foram criados os animais e as aves do 

céu, depois que os judeus passaram a viver entre os pagãos, como num mar, 
e a ter, como as aves, uma morada instável. [...] A tarde deste dia, ou seja, 

desta idade, é a multiplicação dos pecados no povo judeu, pois de tal forma 

ficaram cegos que chegaram ao ponto de não reconhecer o Senhor Jesus 

Cristo. (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 537) 

 

Do cativeiro até a era comum, Agostinho considera como a quinta idade e o quinto dia 

simbólico. Soa estranho que a maturidade seja vista como um declínio da juventude para a 

velhice. Também soa estranha a expressão “ócio passageiro” (peregrino otio), bem como 

“cativeiro benigno”.  A imagem do mar é mais uma vez aqui evocada para designar, a partir 



49 
 

do relato bíblico da criação das grandes criaturas marítimas bem como da ordenação da 

reprodução de todos os seres que habitam nos mares, os judeus que passam a viver entre as 

diversas nações; também é feita menção à ideia de dispersão entre os povos, a partir da 

imagem da instabilidade de moradia das aves, que vagam de uma parte para outra. 

 As imagens das grandes criaturas dos mares, os cetáceos, são ainda utilizadas de forma 

sutil. Representam também os homens que conseguiram dominar sua posição de cativo e 

sobressair-se em meio às agruras do cativeiro, tais como os grandes cetáceos conseguem 

dominar sobre os demais seres do mar. São estes os sábios religiosos que em um mundo 

povoado de falsos deuses, conseguem manter as suas mentes voltadas para o verdadeiro Deus. 

A referência bíblica a estes seres que apontam para o fato de Deus os ter abençoado e 

ordenado o crescimento e a multiplicação (Gênesis, 1: 22) é entendida por Agostinho como o 

processo de crescimento populacional dos judeus mesmo estando na situação de cativos e 

dispersos.  

 A sexta idade é a que encerra conteúdo maior no que toca à alegorização do texto. É a 

parte em que entra em cena o significado do Cristo na história da humanidade.   

 

SEXTA IDADE – A manhã começa pela pregação do Evangelho por nosso 

Senhor Jesus Cristo e encerra o quinto dia; começa o sexto, no qual aparece 
a velhice do homem velho. Nesta idade o reino carnal ficou arrasado com 

total violência, quando o templo foi destruído e cessaram os sacrifícios. 

Agora aquele povo, pelo que diz respeito às forças de seu reino, leva uma 

vida agonizante. Contudo, nesta idade, na velhice do homem velho, nasceu o 
homem novo, o qual já vive segundo o espírito. [...] Então foi criado o 

homem à imagem e semelhança de Deus, assim como, nesta sexta idade, 

nasce na carne nosso Senhor, ao qual se referia o profeta: É homem, e quem 
o reconheceria? Assim como naquele dia foram criados o homem e a 

mulher, assim também nesta idade o foram Cristo e a Igreja. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005a, p. 538) 

 

A sexta idade corresponde a uma série de eventos cruciais para o cristão Agostinho. Marca o 

aparecimento do Cristo, a nova mensagem espiritual conhecida como o Novo Testamento, o 

ocaso do povo judeu como o povo de Deus bem como o sistema sacrificial que espelhava esta 

prerrogativa e o nascimento da Igreja, na qual Agostinho se sente inserido. Estes eventos são 

coincidentes na perspectiva simbólica adotada pelo autor com o dia da criação em que Deus 

faz surgir o homem e a mulher. Nesta idade, na “velhice do homem velho nasceu o novo 
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homem”, são identificados Cristo e sua Igreja, a qual Agostinho exerceria de forma plena o 

ofício sacerdotal. 

 Alguns elementos citados merecem uma análise mais aproximada. O sexto dia, a sexta 

idade e a sexta era marcam uma série de eventos que tornam explícito o caráter aparentemente 

arbitrário desta leitura simbólica feita por Agostinho. Ao indicar que no sexto dia Deus teria 

dito “Produza a terra a alma viva”
28

 mas que no quinto dia teria afirmado “Produzam as 

águas, não a alma viva, mas répteis de almas vivas”
29

 (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 538) 

o autor assume uma nova postura em relação ao judeus extremamente curiosa. O processo de 

negação da supremacia do povo judaico em relação às revelações divinas, e o aparecimento 

do povo cristão como aquele que suplantaria o judaísmo na exclusividade relacional com o 

divino, mostra-se aqui sem empecilho. “Répteis de almas vivas” indicam seres que rastejam, 

ou na linguajem agostiniana, “corpos rastejantes” (p. 538).  Estes “corpos rastejantes” são 

formas simbólicas para apontar o povo judeu, preso às práticas da circuncisão e dos 

sacrifícios, realizados durante a sua diáspora pelas nações, ou, das “águas” que os produzem, 

ou, de forma mais precisa, do “mar dos pagãos” (p. 538). 

 Estes “répteis”, no entanto, possuem “alma viva”. Esta “alma” significa o desejo 

íntimo e inconsciente da vida eterna, apontando para a recepção que existirá entre os pagãos 

bem como entre os judeus da pregação do evangelho cristão. Neste ponto da narrativa, 

Agostinho introduz outra passagem bíblica, que a rigor não possui relação com a exegese do 

Gênesis, mas que se encaixa perfeitamente na harmonia buscada pelo autor entre o texto 

bíblico e a cosmovisão almejada pela alegoria construída, ao reboque de quaisquer regras 

hermenêuticas previamente delineadas. É a visão dos animais impuros, que se encontra 

registrada no livro dos Atos dos Apóstolos (10: 9-23).  A narrativa diz respeito a uma visão do 

apóstolo Pedro de um enorme lençol que descia do céu repleto de animais impuros para o 

judaísmo e com uma ordem estranha para um judeu praticante: matar e comer. Pedro recusa-

se a realizar tal ato, apelando para a impureza dos animais, e é replicado por Deus de que não 

deveria considerar impuro aquilo que ele, Deus, havia criado. Tal narrativa está inserida no 

                                                             
28 “Producat terra animam vivam” (SAN AGUSTIN, 1957, p. 337). 
29 “Producant aquae, non animam vivam, sed reptilia animarum vivarum” (SAN AGUSTIN, 1957, p. 337). 
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contexto da polêmica da admissão dos pagãos no seio de um cristianismo recém-criado e que 

estava ainda impregnada pela mentalidade judaica.
30

  

 Para Agostinho, esta passagem de Atos, distante textual e historicamente do contexto 

exegético do livro de Gênesis, torna-se um complemento indispensável para a plena 

compreensão da narrativa das origens. É preciso introduzir na complexa análise hermenêutica 

a origem da igreja cristã, formada tanto por judeus como por pessoas convertidas do 

paganismo, distantes culturalmente dos laços judaicos nitidamente marcantes na tradição 

vetero-testamentária. No sexto dia nasce o homem, nasce também o Cristo, Deus feito homem 

na tradição cristã. Nasce também a mulher do primeiro homem, nasce também a igreja, muitas 

vezes chamada como a noiva de Cristo.
31

 Em um só texto, elementos distintos são evocados 

em um complexo emaranhado de deduções. No sexto dia do Gênesis, Adão foi colocado 

como ser superior diante de todos os seres viventes com a intenção de ser senhor deles; na 

idade cronológica simbólica histórica, Cristo, o novo Adão, é posto como senhor de todas as 

almas que se aproximam da igreja, para que, numa semelhança contundente, possa domar as 

suas almas rebeldes, sejam eles pagãos ou parte do povo judeu. Mas domar de quê? Das 

concupiscências carnais em que os mesmos estão entregues, tais como os animais se veem 

entregues aos instintos naturais de seus próprios seres. 

 Este relato simbólico encerra-se com a descrição da sétima idade.  

 

SÉTIMA IDADE – A tarde desta idade, a qual oxalá não nos alcance, se é 
que já não começou, é aquela da qual diz o Senhor: Julgas que quando o 

Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Depois dessa tarde far-se-

á manhã, quando o próprio Senhor virá na claridade. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005a, p. 539) 

 

                                                             
30

 O texto no décimo capítulo de Atos envolve a admissão no seio do cristianismo de um centurião romano 
chamado Cornélio. Após a visão e a recomendação de Deus, Pedro reconhece que “Deus não faz acepção de 
pessoas” (Atos, 10:34), abrindo desta forma as portas da nova religião aos pagãos de forma geral, saindo do 
exclusivismo racial judaico. 
31 As alusões à figura feminina da igreja cristã são constantes nas páginas do Novo Testamento: “...Pois são 
chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se aprontou” (Apocalipse, 19:7), “...Vem, mostrar-te-ei a noiva, a 
esposa do Cordeiro” (21:9), “O Espírito e a noiva dizem: vem.” (22:17). Outras expressões associam a igreja ao 
gênero feminino, quer de forma direta ou indireta, reforçando o papel de mulher da mesma: “ Pois o marido é 
o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja [...] assim como a igreja está sujeita a Cristo, 
assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós maridos, amai a vossas mulheres, como 
também Cristo amou a igreja (Efésios, 5:23-25); “Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem 
para um marido, a saber, a Cristo” (II Coríntios, 11:2). 
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De todas as idades é a que merece o comentário mais curto por parte de Agostinho. De forma 

extremamente sumária é eliminada toda a fase da história da igreja e passa-se rapidamente 

para o fim dos tempos, antecipando já uma noção de história definida de forma linear. A 

sétima idade coincide com o fim dos tempos, o descanso sabático da divindade, o fim dos 

tempos, o juízo final. A noção de descanso aqui é visto sob um prisma duplo. De um lado 

existe o descansar de Deus da obra da criação; de outro o descansar dos fiéis como 

consequências das práticas das boas obras. Agostinho encerra neste ponto a sua descrição da 

sétima idade. Nenhuma informação adicional é enfocada. O final é abrupto, seco. 

 Tal análise parece arbitrária a um leitor contemporâneo do autor ou até mesmo para 

um leitor moderno. As idades são trabalhadas de forma forçosa, pois nada há no texto que 

reforce que esta deveria ser a maneira correta de interpretá-lo. O desconforto com estes 

esforços simbólicos exegéticos saltam aos olhos, inclusive do próprio autor.  

 

Se parecer estranho a alguém que nas idades do mundo fizemos constar que 

as duas primeiras idades se desenvolvem em dez gerações, enquanto que 
cada uma das três seguintes se desenvolvem em quatorze gerações, e a sexta 

em nenhuma, é fácil perceber que, mesmo em cada homem, as duas 

primeiras estão apegadas aos sentidos corporais. Estes sentidos do corpo são 

cinco: a vista, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Este número cinco 
encontra-se duplicado, pois é duplo o sexo humano, ou seja, o masculino e o 

feminino, do qual procedem essas gerações. Portanto, como disse, quando a 

razão já começa a prevalecer no homem, aos cinco sentidos achegam-se o 
conhecimento e a razão, com os quais o homem governa e administra a vida 

e, assim, começa a existir o número sete. Este, também duplicado devido aos 

dois sexos, destaca-se e aparece nas quatorze gerações seguintes, como se 
fosse a do adolescente, a do jovem e a do adulto. Mas a idade da velhice, 

como em nós, não é limitada por nenhum número determinado de anos, mas, 

após as cinco idades, todo o tempo que alguém viver, atribui-se à velhice. 

Assim também, nesta idade do mundo, a sexta, não aparecem as gerações, 
para que assim também esteja oculta o último dia, o qual o Senhor revelou 

que, para a utilidade dos homens, convinha permanecer oculto. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005a, p. 540-541) 

 

Agostinho parece perceber a estranheza, ou por que não dizer, a arbitrariedade desta 

interpretação, partindo, pois, para uma justificação que, a rigor, dá a impressão de tornar ainda 

mais arbitrária a sua exegese ao trazer para o interior de sua análise outros elementos 

estranhos ao texto, mas que aos olhos do autor se encontram plenamente justificados. As duas 

primeiras idades e as gerações que a compõem são extraídas do próprio texto bíblico do 
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Gênesis, nos capítulos cinco e onze, respectivamente.
32

 As três idades seguintes contam cada 

uma com quatorze gerações; este número também é extraído da Bíblia, no começo do 

Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo primeiro. No entanto, a contagem das 

gerações do Evangelho de Mateus é arbitrária, pois empreende saltos históricos no intuito de 

mostrar que as gerações de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro babilônico e do exílio até 

Cristo, devam ser vistas como perfazendo quatorze gerações cada.
33

 Por qual motivo as duas 

primeiras idades devam ter dez gerações? A explicação constitui-se um ato de malabarismo 

exegético sui generis.  

 As duas primeiras idades do homem devem ser vistas como aquelas em que se 

caracterizam os sentidos corporais, em número de cinco. Como os gêneros são dois, 

masculino e feminino, estes sentidos devem ser multiplicados por dois (os gêneros) para que 

se obtenha o número dez, que caracteriza estas idades. Ás outras três idades que 

correspondem ao período da adolescência, juventude e maturidade, devem ser acrescidos os 

cinco sentidos, a razão e o conhecimento, elementos que faltavam nas duas primeiras idades. 

Desta forma, os cinco sentidos mais os dois elementos (razão e conhecimento) alcançaria o 

número sete, que multiplicado pelo número dos gêneros (masculino e feminino) alcançaria o 

número quatorze, que caracterizaria o número de gerações destas três idades, justificando 

assim não apenas o número de gerações apontadas na Bíblia, mas a aparente arbitrariedade da 

divisão posta por Agostinho. A sexta idade, que se relaciona tanto com o aparecimento do 

Cristo como com a igreja, bem como com a velhice, não possui gerações datadas, pois ainda é 

um período em processo, cujo termo encontra-se delineado com o fim dos tempos, período 

este interdito o seu conhecimento aos humanos.  

 Agostinho ainda concebe mais uma possibilidade de leitura alegórica dos sete dias da 

criação.  

 

                                                             
32 O capítulo cinco, que remete aos descendentes diretos de Adão, formam dez gerações contando a partir do 
próprio Adão: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. O capítulo 
onze, que remete aos descendentes de Noé até Abraão, exige certo malabarismo para que o número dez seja 
alcançado, pois torna-se necessário contar a sequência de descendentes não a partir de Noé, mas a partir de 
seu filho Sem: Sem, Arfaxade, Selá, Héber, Pelegue, Reú, Serugue, Naor, Terá e Abrão (que teve o nome 
mudado posteriormente para Abraão).  
33 A arbitrariedade das contagens de Mateus (Mateus, 1: 1-17) é evidente. As omissões históricas nas relações 
entre descendentes são claras. A contagem é permeada por lacunas. Entre os patriarcas e o período do exílio 
no Egito, e entre este e o período da monarquia de Davi, existem espaços genealógicos não contabilizados. O 
período de exílio babilônico é simplesmente deixado de lado. A Bíblia afirma que foram quatorze gerações 
(v.17), e isto é suficiente para Agostinho. É necessário compreender agora estes números.  
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Cada um de nós tem nas boas obras e na vida justa como que esses seis dias 

diferentes, depois dos quais deve esperar o descanso [...] No primeiro dia 

tem a luz da fé [...] No segundo dia, tem o fundamento da doutrina [...] No 
terceiro dia, no qual dirige sua mente para produzir os frutos das boas obras, 

afasta-se do pecado e das ondas das tentações carnais [...] No quarto dia [...] 

percebe o que seja a verdade imutável que refulge em sua alma como um sol 

[...] no quinto dia, começa a agir nas agitações do mundo deveras turbulento, 
como nas águas do mar [...] no sexto dia, que o homem produza da terra a 

alma viva, isto é, que da própria estabilidade de sua mente na qual produz 

frutos espirituais, isto é, bons pensamentos [...] Depois das obras muito boas 
destes seis dias, o homem pode esperar o descanso e entender o que 

significa: Deus ... no sétimo dia descansou de todas as suas obras,[itálico no 

original], pois ele mesmo produz em nós estas boas obras, ele que ordena 

que as façamos. E com razão se diz que Deus descansa, pois ele nos 
outorgará o descanso depois destas obras. (SANTO AGOSTINHO, 2005a, p. 

541-542) 

 

Intitulado pelo próprio autor como “a alegoria mais sublime dos sete dias” (p. 541), 

Agostinho muda radicalmente o foco da interpretação nesta que é a última análise do primeiro 

capítulo de Gênesis na obra em questão. Agora a interpretação tem como centro o sujeito e 

sua analogia com o próprio Deus. Os dias da semana em que o Criador faz nascer o mundo 

como se conhece, passam a ser vistos pelo autor como uma analogia daquilo que ocorre no 

interior do homem. O homem justo reproduz em si mesmo os seis dias da criação e tal como o 

divino, goza do sétimo dia, o descanso e coroamento de suas ações. A analogia do texto que 

extrapola o simples limite do escrito para assumir uma descrição dos períodos da história é 

totalmente esquecido neste ponto. Somente interessa a história individual e sua similitude 

com o trabalhar divino. 

 A luz criada por Deus no primeiro dia é vista como a luz da fé, enfatizando assim a 

visibilidade das coisas, e quando relacionada à fé, indica o surgimento do Cristo, a aparição 

visível do Deus invisível. Curiosamente no relato bíblico do primeiro dia da criação é feito 

menção das trevas, fato omitido nesta última leitura de Agostinho. O segundo dia aponta para 

a fundamentação doutrinária que acompanha o cristão, tornando-o capaz de discernimento, 

visto que a doutrina é o conjunto de ensinamentos que tornam possível a obtenção de critérios 

delimitadores acerca do bem e do mal, discernindo entre o carnal e o espiritual, assim como 

na narrativa bíblica existe a divisão entre as águas inferiores e superiores. 

 O terceiro dia, aquele em que é formado tanto a terra quanto os mares, bem como o 

ordenamento da produção do mundo vegetal a partir da parte seca, a terra, é interpretado pelo 

autor mediante a ênfase no processo de separação entre os mares e a porção de terra seca. 
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Neste “dia” a mente (a terra) se separa da agitação (mares), inclinando-se desta forma para um 

processo de domínio da racionalidade sobre a instabilidade das paixões. A produção dos 

vegetais oriundos da parte seca encontrada na narrativa bíblica está também ausente nesta 

analogia. O quarto dia é, segundo a narrativa, aquele em que Deus fez os dois grandes luzeiros 

no céu, o sol e a lua, um com o intuito de governar o dia e o outro com a missão de governar a 

noite. Para Agostinho, alicerçado no firmamento da disciplina, e já lidando com 

conhecimentos espirituais, a alma torna-se capaz de conhecer as verdades imutáveis, verdades 

estas que refulgem em seu ser mais íntimo com a claridade de um sol; ao mesmo tempo a 

alma torna-se participante destas verdades, comunicando ao corpo sensorial a ordem e beleza, 

de forma similar ao efeito produzido pela lua em uma noite escura, ao comunicar aos olhos a 

beleza do brilho refulgente das estrelas. As estrelas, nesta analogia, são vistas como as 

inteligências espirituais brilhando e resplandecendo nas trevas ou nas noites dos seres 

humanos. 

 O quinto dia, aquele em que são criados os seres viventes como um todo, incluindo aí 

tanto as aves como todas as criaturas do mar, e que também estes recebem a ordem divina da 

reprodução e da multiplicação, é visto pelo autor como a fase em que o sujeito vê-se na 

incumbência de agir socialmente, de forma fraterna, utilizando todos os conhecimentos 

adquiridos. A produção dos seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas, e que 

na versão agostiniana ganham o epiteto de “repteis de almas vivas”, é entendida como o 

realizar de boas obras que são aproveitadas pelo homem, os grandes cetáceos vistos como 

ações poderosas a serem realizadas na “agitação do mar” deste mundo e as aves que povoam 

os céus como o proclamar das verdades espirituais. O sexto dia, aquele que da formação da 

terra tem como consequência a própria produção do homem, torna-se o momento da criação 

de frutos espirituais devido à estabilidade mental do homem, ou seja, a correta maneira de 

pensar governando todos os movimentos de sua alma, guiando-a para a prática da justiça e da 

razão, evitando desta maneira o agir irreflexivo bem como a ação não virtuosa. Sendo o 

homem e a mulher criados à semelhança do divino, e representando a inteligência e a ação, 

devem encher esta terra com os frutos advindos de uma vida espiritual e racional plenas, 

submetendo aos princípios superiores toda e qualquer tendência instintiva existente. Após 

realizar todas estas obras boas, desde o despertar para a fé cristã até o enchimento da terra 

com a prática da existência e do cultivo dos princípios racionais superiores, pode o homem 

agora descansar, à semelhança divina, no sétimo dia. 
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 Após comentar de forma alegórica o primeiro capítulo do livro de Gênesis, Agostinho 

continua a sua exploração simbólica comentando o segundo e terceiro capítulo do referido 

livro. Neste ponto compreende-se que para fins de comparação com os outros escritos sobre o 

mesmo livro, a análise dos comentários agostinianos ao primeiro capítulo será suficiente, pois 

de outra forma tal empreendimento tornaria este texto demasiado extenso para as pretensões 

assumidas. Apenas como nota de registro, convém salientar que o método figurado ou 

analógico utilizado pelo autor o acompanha no restante da narrativa, como é possível perceber 

na introdução feita pelo mesmo na análise do segundo e terceiro capítulo de Gênesis. 

 

Toda esta narrativa não está escrita no sentido literal, mas no figurado, a fim 
de exercitar as mentes que procuram a verdade, desviando-as das 

preocupações carnais para assuntos espirituais [...] Todas essas palavras 

devem ser examinadas primeiramente segundo a história, em seguida, 

segundo a profecia. Segundo a história, os fatos são narrados, segundo a 
profecia preanuncia-se o futuro. Certamente, todo aquele que quiser 

interpretar tudo o que foi dito no sentido literal, ou seja, não entender senão 

o que soa a letra, e conseguir evitar blasfêmias e explicar tudo o que foi dito 
de acordo com a fé católica, não somente não se há de impedir, mas também 

deve ser considerado um bom entendedor e também digno de muitos elogios. 

Mas se não obtivermos êxito em entender piedosa e dignamente o que foi 
escrito por Deus, a não ser que julguemos que o que está escrito foi proposto  

de forma figurada e enigmática, tendo a nosso favor a autoridade dos 

apóstolos pelos quais são resolvidos tantos enigmas dos livros do Antigo 

Testamento, continuemos com a regra que estabelecemos, com a ajuda 
daquele que nos exorta a pedir, buscar e bater. (SANTO AGOSTINHO, 

2005a, p.543, 547) 

 

Agostinho recusa-se a ver no texto a linguagem literal, mas apenas e tão somente a linguagem 

figurada. Mas esta recusa deriva da impossibilidade ou dificuldade do autor em ultrapassar 

passagens bíblicas de teor obscuro ou de características antropomórficas difíceis de explicar. 

Sendo Deus espírito, convém que a verdade revelada seja disposta segundo esta característica. 

História e profecia, fatos e o que se encontra por trás da narração dos mesmos, constituem-se, 

neste momento, a estratégia de leitura escolhida. Agostinho tem ciência de que uma leitura 

literal é possível, e ele estará empreendendo este esforço posteriormente, mas qualquer 

empreendimento neste sentido deve estar submisso à fé católica, e desta forma encontra-se 

fora do texto o critério abalizador de qualquer leitura teológica. É a instituição que Agostinho 

abraçou o critério externo avaliador da exegese empreendida, embora sua interpretação seja 

guiada por fins totalmente subjetivos e que, a rigor, fogem da chancela institucional. A 
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alegoria continua sendo, neste momento, a única via de acesso ao interior do texto, justificada 

também pela tradição apostólica, pois era notório o uso feito do simbolismo por parte dos 

apóstolos para interpretar os eventos do Antigo Testamento à luz dos fatos ocorridos no Novo 

Testamento.  

 Os exemplos do uso da alegoria na análise, por Agostinho, do segundo e terceiro 

capítulo de Gênesis são abundantes.  A afirmação do texto de que Deus ainda “não tinha feito 

chover sobre a terra” (Gênesis, 2:5), torna-se que ainda não havia caído a chuva da verdade 

sobre os bons entendedores, ou seja, as nuvens devem ser vistas como sendo a doutrina 

contida nos escritos proféticos e apostólicos. O Éden, existente no oriente (Gênesis, 2: 8), 

designa o local onde Deus estabeleceu a luz da sabedoria, ou seja, o local de fruição de 

delícias imortais e derivadas do mundo inteligível. A descrição do sono posto por Deus em 

Adão para que fosse extraída de sua costela a sua mulher (Gênesis, 2: 21), e todo o processo 

que envolve a relação deste homem, Adão, com a sua mulher Eva, é permeado mediante um 

simbolismo exagerado e que extrapola, em muito, a letra do texto. O sono a qual Adão foi 

submetido é na verdade um conhecimento interno das coisas. A união do homem com a 

mulher deve apontar para a relação existente entre Cristo e a sua noiva, a Igreja. Claramente é 

vista neste ponto a distinção entre história como narração de fatos, e profecias como eventos 

pré-anunciados. O processo da tentação em que envolve a serpente, Eva e o homem, Adão 

(Gênesis, 3), passa a ser vislumbrado a partir de uma perspectiva mais sutil. Eva passa a ser 

vista como o afeto, o gostar de, o inclinar-se a concupiscência. Adão representa a 

racionalidade. A serpente, o processo de tentação ou a luta entre os desejos e a racionalidade. 

Os exemplos poderiam ser multiplicados, mas estas menções bastam para mostrar que 

Agostinho continua na sua exegese bíblica a usar de forma radical a alegoria, na qual o texto 

remete sempre para algo além de si, embora tal remeter não se deixe perceber na leitura dada. 

 Esta referência para um além do texto é algo problemático e difícil, até mesmo para o 

autor em questão. Algum critério deve ser existir como regra para aferição do uso destas 

alegorias.  

 

Portanto, se estas coisas foram ditas no sentido figurado, ou se foram feitas 

também figurativamente, não se disse ou se fez em vão desse modo. São 
claramente mistérios e sacramentos a serem interpretados e entendidos de 

acordo com a fé autêntica, sejam eles explicados desse modo conforme 
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permite nossa limitação, seja de algum outro modo melhor. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005a, p. 563) 

 

O caráter ontológico do texto bíblico impede que Agostinho o veja como um texto qualquer. 

Ele se constitui em uma narrativa cuja escrita remete para algo além de si mesmo, como já foi 

falado. Neste sentido, a forma obscura e difícil de sua forma é derivada de uma intenção 

deliberada. São mistérios e elementos sagrados que exigem uma postura mística e sacra para 

que se tenha acesso a este material. Se não é possível entender o texto na sua profundidade, a 

falha reside no intérprete e não no texto dado. Torna-se preciso assumir certas posturas além 

daquelas exigidas a qualquer hermeneuta. A fé autêntica é um exemplo desta exigência além 

do tecnicismo exegético habitual. 

 O texto exige uma atitude do intérprete além do conhecimento técnico. É preciso 

aproximar-se dele dotado de um conjunto de sentimentos que constituem certa visão de 

mundo, visão esta norteadora da melhor forma de ler o escrito sacro. É necessário aproximar-

se existencialmente. O texto não é apenas algo a ser lido, mas de certa forma insere-se em 

uma maneira peculiar de sentir e viver este mundo. No caso de Agostinho, com uma forma de 

ver e sentir cristãs. Esta exigência do texto, no entanto, parece não satisfazer ao mesmo. Seus 

adversários maniqueístas fizeram críticas severas ao aspecto literal do texto, justamente a 

parte visível da revelação divina. Mesmo reconhecendo a necessidade espiritual de uma meta-

leitura, a via alegórica, crê Agostinho na possibilidade de uma leitura literal do texto bíblico, 

alcançando os mesmos resultados da meta-leitura acima citada. Para tal intento, empreende o 

autor outra jornada, pouco tempo depois de ter escrito este primeiro comentário ao Gênesis. 

Nesta nova jornada, além de procurar mostrar aos adversários a possibilidade de aceitação da 

interpretação literal sem prejuízo da doutrina bíblica, também deve mostrar ser praticável este 

novo empreendimento sem abrir mão da postura exigida para todos aqueles que se aproximam 

do texto sacro. 

 

2.3 UMA NOVA INTERPRETAÇÃO DO GÊNESIS: ANÁLISE DA OBRA COMENTÁRIO 

LITERAL AO GÊNESIS, INACABADO 

 Na primeira interpretação do Gênesis feita por Agostinho (Sobre o Gênesis, contra os 

maniqueus) percebe-se a amplitude praticamente indiscriminada do uso do método alegórico 
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como ferramenta conceitual para rebater as críticas feitas pelos maniqueus a partir da maneira 

literal de interpretação do texto bíblico. Agostinho questiona a pertinência deste tipo de leitura 

contrapondo à mesma o sentido alegórico, muito mais rico em possibilidades interpretativas. 

Tal postura, no entanto, parece muito mais uma questão estratégica do que propriamente uma 

adesão pura e simples ao método alegórico de leitura, especialmente no que concerne ao livro 

do Gênesis. Esta desconfiança é justificada pelo fato de que pouco tempo depois Agostinho se 

encarrega de redigir mais uma interpretação do referido livro, partindo agora do método 

literal, algo que o autor havia recusado anteriormente de forma peremptória. Não basta então, 

para o autor, lançar uma interpretação alegórica na perspectiva de obter uma verdade ideal, se 

esta verdade ideal não for possível de ser encontrada na sua expressão material.  É preciso 

buscar o formato literal do texto em profunda consonância com as verdades da fé cristã. 

 No livro I, no capítulo XVIII das Retractationes, Agostinho explica as razões deste 

texto inacabado.  

 

Lorsque j’avais écrit les deux livres De la Genèse contre les Manichéens, 

j’avais expliqué dans leur sens allégorique les paroles de l’Écriture, sans oser 

interpréter les si grands mystères des choses naturelles selon la lettre, c’est-
à-dire au sens où les expressions du livre sacré peuvent être entendues 

d’après leur valeur historique. J’ai voulu cependant éprouver mes forces 

jusque dans un ouvrage aussi plein de labeurs et de difficultés. Mais j’etais 
encore novice dans l’explication des Écritures et j’ai succombé sous le 

fardeau d’une pareille charge. Avant même d’avoir achevé um livre, j’ai 

interrompu ce labeur que je ne pouvais pas porter. Pourtant, tandis que 

j’etais en train de revoir mes ouvrages, ce livre même, imparfait comme il 
l’était, tomba entre mes mains. Je ne l’avais pas publié et j’etais décidé à le 

détruire, car plus tard  j’ai composé douze livres intitulés De la Genèse selon 

la lettre; et bien que, dans ces livres, on trouve plus de questions posées que 
de solutions, on ne saurait en aucune manière leur comparer ce livre-ci. 

Toutefois, après avoir révisé ce livre tout imparfait qu’il fût, j’ai voulu qu’on 

le conserve, afin qu’il fût le témoin, utile à mon avis, de mes premiers essais 
dans l’explication et le commentaire des divins oracles; et j’ai voulu qu’on 

l’intitule: De la Genèse selon la lettre, livre inachevé. (SAINT AUGUSTIN, 

1950, p. 383) 

 

Agostinho recusou a abordagem literal, ou histórica, durante a redação de sua primeira obra 

de comentário ao Gênesis. No entanto, em 393, o autor sente que possui condições para tal. 

Porém, o fardo de tal empreitada é demasiado para ele, fazendo-o interromper, de forma 

abrupta, o seu primeiro comentário literal ao Gênesis, chamado por ele de Comentário Literal 
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ao Gênesis, Inacabado. Ao fazer o levantamento de suas obras no fim de sua vida, Agostinho 

lembra como quis destruí-lo, mas que acabou por mantê-lo como apontamento para a sua obra 

principal sobre o Gênesis, que seria o Comentário literal ao Gênesis, em doze livros. 

 Algumas observações feitas por Agostinho chamam a atenção. Em primeiro lugar 

percebe-se a dificuldade, já apontada pelo autor, de um comentário sobre o Gênesis. Esta 

estranheza nasce do fato de que poucos anos antes ele já havia escrito um texto comentário, 

em pleno conflito sobre os maniqueus, sobre o mesmo tema. Logo, não era um texto estranho 

ou novo que o autor tinha em mãos para comentar, e sim algo bastante conhecido para o 

mesmo. Em segundo lugar, e como consequência do que acabou de ser dito, este novo texto 

caracteriza-se muito mais por indagações e dúvidas do que por afirmações e respostas. 

Agostinho tateia nas respostas, como se o comentário anterior, interpretação esta em que 

prevalecia o sentido alegórico, tivesse perdido o valor ou mesmo a consistência. Mas como 

explicar este titubeio e afastamento das teses anteriormente defendidas? Uma indicação, 

desconhecida para Agostinho, e que só intuída a partir da reflexão heideggeriana, é sobre a 

necessidade de confrontar as teses defendidas com “as coisas mesmas”, isto é, com o próprio 

texto, no intuito de verificar se existe uma correspondência entre ele e o que foi afirmado a 

seu respeito. Este titubear talvez já indicasse, por parte de Agostinho, certa suspeita das 

orientações de suas premissas internas, por isto a insegurança quanto ao comentário feito. 

 É preciso, antes da descrição da nova exposição ao Gênesis, mostrar o caminho 

seguido pelo autor no intuito de tornar compreensível a recente postura adotada. O início do 

comentário recebe, como que antecipando o caminho titubeante a ser seguido, uma indicação 

sugestiva: 

 

No princípio, Deus fez o céu e a terra. São quatro os modos que alguns 
tratadistas ensinam como devem ser explicados os assuntos referentes à Lei. 

Os termos que usam podem ser enunciados em grego, mas também ser 

traduzidos e explicados no vernáculo, isto é, de acordo com a história, a 

alegoria, a analogia e a etiologia. (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 597) 

 

Ao abordar o primeiro versículo do livro do Gênesis, Agostinho assume uma postura 

cautelosa. É possível analisar o texto bíblico a partir de critérios diversos, ou seja, como 

história, alegoria, analogia ou etiologia. Como história quando os fatos são narrados, sejam 
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eles divinos ou naturais, do ponto de vista literal. Esta postura, que era tipicamente a postura 

maniqueia, é nova no pensamento agostiniano. Ela é assumida sem que o autor tenha plena 

ciência de suas consequências. A prova disto é o seu abandono desta forma de abordagem 

textual a partir do versículo vinte e seis do primeiro capítulo do Gênesis. Em segundo lugar o 

texto pode ser visto como uma alegoria, em que se torna possível interpretar as palavras 

escritas em um sentido figurado. É sintomático que Agostinho tenha colocado a alegoria 

como segunda opção de leitura e interpretação de um texto e não como primeira opção, visto 

ser ele até então um defensor deste procedimento. Mas este era o preço a pagar pela nova 

posição que o autor adotava. O texto pode ser interpretado também de forma analógica, e aqui 

é que se torna possível fazer a conciliação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E 

por último, admite Agostinho a leitura etiológica, quando se procura estabelecer no texto as 

relações causais formadoras dos ditos e dos fatos relatados. 

 A forma como este segundo tratado foi desenvolvido, em aparente desacordo com o 

primeiro, pode ser observado já no próprio formato em que as teses vão sendo discutidas. A 

aparente falta de segurança na exposição do comentário reforça a tese de que Agostinho 

move-se na incerteza de suas afirmações. A linguagem alegórica deixa o patamar de primeira 

opção exegética e é substituída pela discussão intermitente acerca de qual seria a melhor 

opção de interpretação textual, no âmbito da leitura literal, ou como a chamava Agostinho, 

histórica. A distinção das abordagens é percebida logo na exegese do primeiro verso: No 

princípio criou Deus o céu e a terra. 

 Na abordagem anterior esta expressão era prontamente associada a Cristo, o logos 

divino, numa clara tentativa de conciliar por meio da analogia o Antigo Testamento e o Novo 

Testamento. A criação ex nihilo era vista a partir da leitura cristológica, da teologia do verbo 

divino. Agora tal abordagem analógica era deixada de lado para que a abordagem histórica 

assumisse seu lugar. Neste início de aproximação textual ainda é possível ver um esforço de 

Agostinho para deixar um espaço para a leitura não literal. Diz o autor: “No princípio, Deus 

fez o céu e a terra, pode-se investigar se o texto deve ser entendido de acordo com a história, 

ou se harmoniza também algo no sentido figurado e como se harmoniza com o Evangelho, e 

por qual motivo este livro começou assim” (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 598).  Este é o 

único espaço neste comentário para uma menção a uma interpretação figurada do texto 

juntamente com a exposição literal. A questão dizia respeito à possibilidade de interpretar o 

termo ”princípio” como princípio de tempo ou como princípio relacionado à Sabedoria de 
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Deus, e esta última acepção relacionada a Cristo. Abordada esta possibilidade dupla de 

leitura, estranhamente Agostinho silencia sobre a mesma, passando a debater a questão do 

“princípio” do ponto de vista literal, isto é, histórico. 

 O que é este “princípio”? O que primeiro foi feito? Fala-se aqui das criaturas? E neste 

caso, entende-se aqui a terra e o céu ou os anjos e potestades, criadas antes da terra e do céu? 

Se os anjos e potestades foram criados em primeiro lugar, foram então estes seres especiais 

criados no tempo ou não é possível falar de tempo antes de serem feitas as menções aos astros 

por meio dos quais se contam os tempos, isto é, o sol, e a lua? Se os anjos foram criados no 

tempo, tempo este alheio ao surgimento do sol e da lua, então significa a existência de um 

tempo que deve ser contado como uma criatura, ou seja, deve-se admitir a existência de algo 

anterior à criação dos anjos e de qualquer potestade espiritual?  

 A preocupação com o rigor das palavras marca esta nova abordagem. Esta questão 

torna-se sintomática no autor. 

 

Se os anjos foram criados antes que o tempo, pode-se perguntar por que foi 
dito depois: Deus disse: “Que se façam luzeiros no firmamento do céu para 

que se iluminem a terra e para separar o dia e a noite; que eles sejam sinais 

para os tempos, para os dias e os anos”. Pode-se ver neste texto que os 
tempos começaram depois que o céu e os luzeiros do céu começaram a se 

movimentar em seus determinados percursos. Se isso é certo, como puderam 

existir dias antes de existir o tempo, se o tempo começou com o percurso dos 
luzeiros, os quais foram criados no quarto dia, conforme está escrito? 

(SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 599) 

 

Agostinho não recorre mais a nenhuma construção alegórica para explicar esta dificuldade 

textual que surge a partir da leitura literal. Estranhamente ele assume a crítica dos maniqueus 

ao texto, formulando a questão da mesma forma como fora formulada pelos adversários. 

Como é possível falar de tempo se os astros responsáveis pela possibilidade de contagem do 

mesmo ainda não existiam? Será que é possível uma resposta clara a partir do próprio texto, 

sem a introdução de uma leitura simbólica que, sem as devidas regras de controle, tornaria ser 

possível qualquer tipo de interpretação? Agostinho acreditava que sim.  

 Uma alternativa para esta questão talvez estivesse no estilo peculiar do Gênesis relatar 

os dias da criação: “ou esta distribuição dos dias foi ordenada de acordo com o costume da 
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fragilidade humana, obedecendo à maneira de narrar e insinuar com simplicidade aos 

humildes as coisas sublimes” (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 599). Ou ainda, de forma 

mais próxima à realidade do texto no seu sentido histórico, admitir que sendo o tempo a 

contagem do movimento dos corpos, intuir o tempo pelo movimento da criatura incorpórea, 

tais como a alma ou a mente, que se move mediante o ato de pensar, estabelecendo desta 

forma um antes e um depois, e sugerindo, por consequência, um intervalo de tempo. Desta 

maneira, o credo cristão que acredita na existência de seres angelicais antes da fundação do 

céu e da terra, não estaria eivado de erros. Assim sendo, criaturas incorpóreas tornavam 

possível falar de um tempo antes mesmo da criação das criaturas corpóreas, isto é, antes do 

céu e da terra. Vê-se então como Agostinho afasta-se da noção de que era impossível falar-se 

de um tempo existindo antes da criação visível, adotando a tese de um movimento da mente. 

 As trevas originais que caracterizavam a terra nos primórdios da criação são analisadas 

agora não mais a partir de categorias neoplatônicas, como por exemplo, pela noção de 

ausência ou falta caracterizadora da “presença”. Nesta perspectiva as trevas são caracterizadas 

não como se elas fossem algo, mas sim como elementos que caracterizam a ausência da luz, 

da mesma maneira em que o mal seria ausência ou afastamento do bem. Tal percepção ainda 

perdura nas análises agostinianas, mas perdem de forma significativa a sua força explicativa, 

tornando-se apenas uma entre as muitas possibilidades interpretativas, e sequer pode ser vista 

como a mais significativa.  

 

Portanto, assim se deve entender: no princípio, Deus fez o céu e a terra; mas 
esta terra, que Deus fez era invisível e vaga até ser por ele diferenciada e 

formada do caos e tivesse uma certa ordem. Ou há de se entender melhor 

dizendo que nesta ação é mencionada de novo aquela matéria das coisas que 

antes foi denominada pelos nomes de “céu e terra”, de modo que seja este o 
sentido: no princípio, Deus fez o céu e a terra, mas o que foi chamado “céu e 

terra” era uma terra invisível e vaga e as trevas cobriam o abismo, ou seja, o 

que foi denominado “céu e terra” era uma matéria informe, da qual, após 
serem organizados os elementos e terem recebidos as formas, seria fabricado 

o mundo, que consta de duas partes principais, ou seja, do céu e da terra? 

Desse modo esta informidade da matéria logrou ser compreendida por 
inteligências rudes ao se dizer terra invisível e vaga ou desordenada ou não 

preparada, e que as trevas cobriam o abismo, ou seja, a imensa profundidade, 

que talvez foi mencionada de novo porque não pode ser compreendida por 

inteligência alguma devido à sua informidade. (SANTO AGOSTINHO, 

2005b, p. 602) 
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Nesta exegese, a noção das trevas encontra-se relacionada à questão do pleno entendimento 

da informidade da matéria. As opções apontam sempre para a literalidade do texto. Deus 

poderia ter criado a terra de forma caótica originalmente, e posteriormente feito à 

diferenciação e ordenado o caos existente. Outra opção seria a criação de uma terra invisível e 

vaga, e os termos “céu e terra” serem aplicados às duas partes que constituiriam a matéria 

informe após a organização dos elementos. A palavra “trevas” aponta para a informidade 

incapaz de ser captada pela inteligência. O aspecto potencial dos “céus e terra” são aqui 

deixados de lado, embora assumidos posteriormente de forma difusa na noção de matéria 

informe e diferenciação dos elementos. 

 Na verdade, como já foi dito, a noção de ausência ainda subsiste nesta análise, mas a 

partir de uma disposição mais fraca, menos incisiva. Agostinho chega a afirmar que “na 

verdade, quem investiga com cuidado o que sejam as trevas, nada mais depara senão com a 

ausência de luz” (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 602-603). No entanto, o termo “trevas” 

aqui utilizado possui uma relação muito maior com a noção de informidade da matéria do que 

como antítese da luz. A inexistência da luz sobre o abismo aponta para o estado 

indiferenciado do caos original antes do processo de diferenciação e delimitação de todas as 

coisas.  

  A análise do verso segundo ainda continua. O processo de afastamento da explicação 

do tratado anterior é reafirmado. O Espírito Divino pairava sobre as águas. A explicação 

anterior recusava a possibilidade de conceber a água como algo tangível e visível. A água era 

vista então como outro termo para designar a matéria informe. Desta forma, esta palavra era 

sinônima de “céu e terra”, “terra vaga”, bem como de “abismo sem luz”.  Esta multiplicidade 

de uso dos vocábulos é explicada pelo autor: 

 

Por que não foi dito que Deus fez a água? Acaso porque quis que se 

chamasse água a mesma matéria que denominara pelos nomes céus ou de 
terra, ou de terra invisível e vaga de abismo? Por que não a denominara 

água, se pôde denominar-se terra, quando ainda não havia água diferenciada 

e formada, nem havia terra, nem qualquer outra coisa? Talvez foi chamada 

primeiramente céu e terra, depois terra vaga e abismo sem luz, e finalmente 
água com toda a propriedade, de tal modo que primeiramente se 

denominasse pelos nomes de céu e terra a matéria de toda a criação, por ter 

sido criada do nada; em segundo lugar, para insinuar a informidade nos 
nomes de terra vaga e abismo, porque a terra é o mais informe de todos os 

elementos e menos brilhante que os demais; em terceiro lugar, para 

significar pelo nome “água” a matéria sujeita à ação do artífice, pois a água é 
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mais versátil que a terra e, assim, devido à facilidade de ser trabalhada e de 

se transformar nas mãos do artífice, se chamou com mais propriedade água, 

do que terra. (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 603-604) 

 

A ideia de que algo pode ser dito de muitas formas, característico da alegoria, recebe agora 

um tratamento mais cuidadoso. As palavras se referem sempre a algo, e é isto que se deve 

buscar no uso das mesmas. Não se encontra em jogo uma intencionalidade obscura do autor 

divino que a leitura alegórica poderia captar. Aqui se busca alcançar o que a palavra quer 

realmente exprimir, de forma direta. Neste sentido, as palavras “céus e terra”, “abismo sem 

luz”, “terra vaga”, e a própria palavra “água” apontam para um mesmo objeto cujas 

peculiaridades seriam captadas pelo uso diferenciado dos termos. “Os céus e terra” designam 

a matéria que poderia receber a forma do céu e da terra, ou seja, aquilo que de fato seria a 

criação, tanto no seu aspecto superior (céu) quanto no seu aspecto inferior (terra). Esta 

matéria, ainda não sendo alvo da criação formadora, encontrando-se em um estado de 

informidade absoluta, recebe os nomes “abismo sem luz” e “terra vaga”. Tal estado informe, 

apto para ser trabalhado pelo artífice divino, condição esta de maleabilidade absoluta, recebe 

o nome de “água”, indicando ser esta uma matéria trabalhável.  

 A nomeação dos termos diversos para uma mesma realidade deve ser explicada a 

partir de uma necessidade intrínseca aos próprios vocábulos. A palavra carrega em si sua 

própria razão de existência. “Céus e terra” indicam que a matéria foi feita para certa 

finalidade, ou seja, os elementos superiores e inferiores. “Abismo sem luz” e “terra vaga” 

apontam para a sua informidade, obscuridade, confusão. “Água” anuncia uma matéria 

predisposta a receber a atuação do Espírito Divino sobre ela. Em todas estas acepções não se 

busca uma explicação fora do próprio universo dos termos. As palavras sempre apontam para 

algo. Não se percebe, neste ponto específico, o recorrer a uma estratégia pedagógica por parte 

do autor divino no intuito de forçar o intérprete a encontrar no texto sinais de uma leitura 

possível além das palavras grafadas. Nas palavras grafadas encontra-se o sentido que o 

intérprete deve se ater.  

 Fiel a esta perspectiva, Agostinho passa a descrever o significado dos termos bíblicos 

atento aos limites impostos pelos mesmos. A alusão a personagens tais como Abraão ou ao 

povo de Israel, perfeitamente aceitáveis dentro de um contexto alegórico desaparecem por 

completo nesta nova abordagem. Em que sentido é possível falar em água e terra se estes 

elementos só se tornam diferenciáveis posteriormente, quando Deus realiza a divisão entre as 
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águas fazendo aparecer a parte seca, a terra propriamente dita, no terceiro dia? Torna-se 

necessário descobrir o sentido que os termos adquirem a cada momento do discurso divino, e 

isto para Agostinho é essencial.  

 A obra sagrada não admite em nenhum instante que Deus havia criado a água. No 

entanto o texto afirma que o Espírito Divino pairava sobre as águas. Como já foi dito acima, 

muito mais importante do que o termo em si é o significado por ele apontado. As palavras 

apontam sempre para algo, e esta é uma das principais características da “fase linguística” de 

Agostinho, no intuito de diferenciar da sua fase alegórica, trabalhada anteriormente. É o 

elemento passivo, trabalhável, que interessa ao autor neste ponto. O fato de a matéria primeira 

estar sujeita à ação do divino artífice, de ser capaz de se acomodar à atuação do operador que 

lhe trabalha as formas explica porque tal matéria também pode ser chamada de água, o que de 

fato ocorreu conforme o texto escriturístico. Desta forma, o pairar do Espírito Divino sobre as 

águas não deve ser entendido como um pairar sobre águas literalmente falando, pois as 

mesmas ainda não foram criadas, mas de uma atividade do Espírito que atuava como uma 

potência ativa e operativa, de maneira análoga a que o artífice se debruça sobre a matéria para 

nela executar o seu ofício.  

 O primeiro dia é de fato, na narrativa bíblica, o dia da criação da luz. “E disse Deus: 

haja luz. E a luz se fez” (Gênesis, 1: 3).  Mas a análise textual afirma que a criação do sol só 

se dá no quarto dia. A pergunta que salta aos olhos é: que luz é esta criada antes da luz do sol? 

Se no primeiro tratado esta dificuldade é abordada de forma quase superficial, neste ponto a 

preocupação com o sentido estrito dos termos ganha um espaço maior.  

 O ordenamento de Deus que resulta no fazer-se a luz recebe um tratamento teológico 

mais apurado. É rejeitado, de forma ríspida, qualquer noção de que o divino fale de maneira 

humana. “Faça-se a luz, não com voz emitida pelos pulmões, nem pela língua e os dentes. 

Estes são pensamentos dos carnais; e compreender segundo a carne é morte” (SANTO 

AGOSTINHO, 2005b, p. 608). A teologia joanina do Verbo é aqui invocada. A pergunta 

acerca desta ordem divina passa necessariamente pela dúvida se a ordem foi dada ao filho 

unigênito ou foi dita pelo filho unigênito, considerado pela teologia neotestamentária como a 

Palavra de Deus pronunciada, e que ao ser pronunciada produz todas as coisas. Até mesmo 

nesta preocupação nitidamente teológica manifesta-se o ocupar-se com a linguagem. O falar 

divino não deve ter semelhança alguma com a maneira típica do falar humano. O Verbo de 

Deus, por meio do qual foram feitas todas as coisas, conforme o famoso prólogo joanino, 
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“não começou, nem deixará de existir; mas nascido sem começo é coeterno com o Pai” 

(SANTO AGOSTINHO, 2005, p. 608). A ordenação “faça-se a luz”, que no entendimento 

ordinário tem começo, o inicio da fala, e tem fim, o término da ordem, não pode ser entendido 

como inerente à natureza divina, pois “é uma opinião temerária e perigosa entender no sentido 

próprio, que algo comece ou cesse na natureza de Deus” (SANTO AGOSTINHO, 2005, p. 

608). A palavra que começa e cessa relaciona-se com o linguajar tipicamente humano, e estas 

características não devem ser transpostas para o entendimento divino. Este cuidado 

hermenêutico marca a postura cautelosa do intérprete. A aproximação do mesmo em relação 

ao texto é cercada de cuidados preliminares. Esta é uma orientação que acompanha todo o 

processo exegético agostiniano para que “não se insinue na alma alguma imagem carnal que 

perturbe o pensamento piedoso espiritual” (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 608). 

 É preciso ultrapassar a dificuldade concernente a esta luz criada antes da luz solar 

propriamente dita, de acordo com os versos iniciais do Gênesis.  Não basta apenas trabalhar 

com as alegorias que podem ser suscitadas por este termo. É mister acompanhar os 

significados que acompanham o termo envolvido, pois o mesmo traz consigo indicações 

diversas. 

 

Pois uma é a luz que se vê com os olhos corporais, sendo ela corpórea, como 

a do sol, a da lua, a das estrelas, e como outras, se existirem, às quais são 
contrárias as trevas quando algum lugar fica privado de luz. Outra luz é a 

vida que sente e pode discernir o que é levado ao juízo da alma por meio do 

corpo, ou seja, o branco e o preto, o som melodioso e o rouco, o bem 
cheiroso e o mal cheiroso, o doce e o amargo, o quente e o frio e outras 

sensações semelhantes. Uma é, ainda, a luz percebida pelos olhos, outra, 

aquela que nos leva a percebemos por meio dos olhos. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005b, p. 610- 611) 

 

O termo “luz” deve ser entendido em categorias distintas. Desta forma torna-se possível 

ultrapassar a dificuldade surgida do uso de termos que seriam contraditórios no discurso 

sequencial, ou seja, falar-se de uma luz quando ela ainda não havia aparecido no texto. A luz 

pode ser entendida tanto como aquilo que permite a percepção dos corpos em geral, bem 

como a que aponta para a capacidade de discernimento, existente inclusive naqueles seres que 

são desprovidos da capacidade de percepção da luz corpórea, como são os cegos. Uma luz 

existe nos corpos, outra significa a alma. 
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 Neste caso específico, ao fazer a luz primordial, Deus na verdade estabelece uma 

distinção entre uma realidade composta de racionalidade, luz, e a ausência desta realidade, 

que são as trevas. Não se trata aqui de estabelecer as trevas de forma literal, mas apontar para 

uma carência que se percebe na ausência da luz. Fala-se aqui de uma privação, e por isto não 

se menciona no texto que Deus criou as trevas, mas que fez distinção entre a luz e as trevas, 

como sua falta, sua privação, sua ausência. 

 Mas o problema da atribuição dos termos ainda se mantém. “E chamou Deus à luz dia, 

e às trevas, noite” (Gênesis, 1:5), mas como poderia ser este chamar se o que distingue o dia 

da noite é justamente a existência do sol, ainda não criado. E como falar que este é o primeiro 

dia (Gênesis, 1:5 – “o primeiro dia”), se o sol, elemento que permite a distinção entre os dias, 

como já foi dito, ainda não havia sido criado? Agostinho procura resolver este problema a 

partir da tese subjacente em todo o texto, que é a questão da linguagem, ou de forma mais 

específica, o problema do livro do Gênesis deve ser solucionado a partir de uma perfeita 

compreensão dos termos utilizados na construção do referido texto, sem esquecer jamais a 

atitude de reverência que deve acompanhar sempre o hermeneuta em sua ação. 

 

Deus chamou à luz “dia” e às trevas “noite”. Como luz e dia são nomes da 
mesma realidade, e noite e trevas, de outra, foi conveniente que ambos 

fossem chamados com os dois nomes para que a coisa à qual se impôs o 

nome pudesse ser chamada por um dos nomes, pois não podia significar 

coisa diferente. E assim foi dito: Deus chamou à luz “dia”, para que se 
pudesse dizer indiferentemente o contrário, ou seja, Deus chamou ao dia 

“luz” e chamou à noite “trevas”. (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 613) 

 

A função aqui dos termos é a nomeação de algo, diferenciando-o de qualquer outro elemento. 

O nome é imposto por conveniência e não por puro acaso. Todo nome refere-se a uma 

realidade, e sendo a nomeação desta realidade, o termo deve indicá-lo sem nenhum risco de 

ser confundida com outra coisa, que para isto receberia nomeação distinta. O nome aponta 

para algo carregado de certo significado, e sendo a luz portadora da ideia da claridade, nada 

menos incomum do que designá-la pelo termo dia. “Com efeito, todo termo serve para 

diferenciar as coisas. Por isso, um termo que especifica uma coisa recebeu o nome de 

‘designativo’. Designar significa mostrar a diferença e ajudar a discernir com termos 

adequados” (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 614). Apelando para uma teoria da linguagem, 

Agostinho, de forma matreira, camufla a dificuldade de emprego dos termos no Gênesis. 
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 Mas é preciso explicar o restante do verso quinto (“E houve tarde e manhã – o 

primeiro dia”). A partir deste ponto da Escritura Sagrada, o texto passa a apresentar a ideia da 

criação por parte de Deus em uma semana.  A expressão “tarde e manhã” para referir-se ao 

dia completo requer uma explicação adicional antes de seguir adiante na exegese. A ideia 

subjacente na expressão “tarde e manhã” indica a noção de dia completo, conforme está 

escrito, indicando dia começado e dia terminado. Em outras palavras, de uma manhã a outra 

manhã. Por qual motivo o termo “noite” não é nomeado, indicando de forma razoável a 

sucessão dos fatos? Porque Deus não cria na extensão do tempo, e neste ponto seu agir 

assemelha-se à arte e à racionalidade, que independem da sucessão perfeita e linear do tempo 

para executarem seu ofício. O “tarde e manhã” constitui-se uma deferência feita pelo Divino 

Artífice às mentes incapazes de perceberem que as denominações, neste caso específico, 

devem ser apreciadas de forma especial. 

 Os versos seis e sete do primeiro capítulo relatam a criação do firmamento no meio 

das águas, e mencionam-se as águas que se encontram acima e abaixo deste firmamento, 

como resultantes de sua criação. Novamente aparece em Agostinho a questão da água, como 

termo que exige uma interpretação adicional. Seriam estas águas, aquelas acima do 

firmamento, as mesmas que se observam abaixo do firmamento? Ou seria esta água aquela em 

que Agostinho a identifica como sendo a matéria do mundo?  

 

Este é o firmamento que depois denomina céu. Mas, entre os corpos não há 

nenhum melhor que o corpo celeste. Pois há corpos celestes e corpos 

terrestres e, sem dúvida, os celestes são melhores; e tudo o que sobrepuja sua 

natureza, não sei como se possa denominar corpo. Talvez seja uma potência, 
sujeita à razão, pela qual Deus e a verdade são conhecidos. Esta natureza, 

que pode ser formada pela virtude e pela prudência, por cujo vigor sua 

variação é coibida e reprimida e, por isso, aparece como material, com razão 
foi denominada por Deus “água”, sobrepujando o âmbito do céu corpóreo, 

não pela grandeza, mas por ser de natureza incorpórea. E porque denominou 

o firmamento “céu”, não sem razão se entende que tudo o que existe abaixo 
do céu etéreo, no qual estão tranquilas e formadas todas as coisas, é mais 

mutável e desagregável. (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 617) 

 

Como o termo água refere-se a uma substância conhecida por suas propriedades físicas, ou 

seja, como uma natureza material conhecida na realidade humana, e que esta realidade não 

havia sido ainda criada por Deus segundo a cronologia da narrativa do Gênesis, e como os 

termos apontam sempre para elementos específicos, discernindo-os, é necessário intuir que o 
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termo água deve ser aqui tomado em outro sentido, que não aquele em que a expressão 

originalmente aponta de imediato. Sendo, pois, de conhecimento comum que os corpos 

celestes são superiores em qualidade aos corpos terrestres, é lógico que o termo deve ganhar 

um significado distinto do usual, visto ser ele citado como estando acima de uma estrutura 

celeste. Se o elemento água encontra-se superior ao firmamento, deve ser visto como alguma 

coisa sublime em relação aos elementos terrestres, pois os elementos abaixo do céu são 

considerados mutáveis e sujeitos ao processo de desagregação. O termo indica, pois, certa 

potência espiritual, algo sujeito à razão e pelo qual Deus e as verdades são conhecidas, e que é 

denominada de água para designar a sua natureza incorpórea. Agostinho vai utilizar o caráter 

fluido da água para insinuar que o termo utilizado aponta para o significado de um ser não 

corpóreo, em clara oposição aos elementos abaixo do firmamento.  

 Mas, por qual motivo estes termos que apontam sempre para algo são passíveis de 

tantas interpretações? Por que seu uso é cambiável? Para Agostinho esta é uma pergunta que, 

a rigor, o próprio texto não responde. “Escolha cada um o que convém; somente não se afirme 

nada temerariamente e não se dê por conhecido o que é desconhecido, e que se lembre de que 

o homem pode investigar nas coisas divinas o quanto lhe é permitido investigar” (SANTO 

AGOSTINHO, 2005b, p. 619). Aqui, a postura respeitosa do hermeneuta diante do texto é 

reafirmada. O escrito sacro exige uma posição de reverência do leitor. Não é desejável que o 

mesmo seja lido sem qualquer tipo de compromisso anterior. Há limites que não devem ser 

ultrapassados. Há comportamentos que devem ser evitados. Um mundo se descortina na 

leitura; adequar-se de forma pertinente é obrigatório. 

 A ordem de Deus para que as águas se ajuntassem em um só lugar no intuito de tornar 

visível a porção seca, isto é, a terra, é o conteúdo do verso nove do primeiro capítulo do 

Gênesis. Novamente a palavra água aparece. É preciso agora lidar com este termo mais uma 

vez. Agostinho retorna ao significado primeiro da água como sendo a própria matéria do 

mundo; esta volta é estratégica: como explicar um universo coberto pela água, de onde ela 

viria e para onde ela iria? Neste caso, trabalhar com a água como sinônimo de matéria-prima é 

mais proveitoso, pois de certa forma incorpora-se nesta narrativa elementos mais palatáveis ao 

intelecto tais como a matéria-prima original. Neste sentido, a ordem divina para que as águas 

se reunissem em um só lugar para que se formasse a parte seca é visto pelo autor como 

princípio de ordenação das coisas. 
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Com efeito, se todo o universo estava coberto pela água, de onde e para onde 

pôde reunir-se? Se denominara uma confusão material com o nome “água”, 

deve-se considerar essa reunião como a formação, de modo a ser a espécie 
de água que agora vemos que existe. E as palavras: Apareça a árida que 

foram escritas pode-se tomar pela formação da terra, e assim a terra tivesse a 

forma que observamos. Era denominada invisível e vaga por lhe faltar ainda 

a forma da matéria. (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 620) 

 

As águas e sua característica de ser maleável indicam a possibilidade de a matéria corporal ser 

guiada da forma potencial e confusa à forma visível e totalmente separada da confusão 

original. A terra como se conhece atualmente e as águas que se conhecem como mares, são 

agora de fato criadas. A confusão dos termos, em que Agostinho se esforça para manter a 

unidade de coerência, nada mais é do que o uso dos mesmos indicando o processo de 

separação e formação original de todas as coisas. Doravante, as dificuldades terminológicas 

para Agostinho se atenuam, pois o que resta agora a fazer no decorrer da narrativa é aplicar 

aos termos o que os seus significados apontam, isto, as coisas propriamente ditas. 

 Agora que os termos que traziam maiores complicações para a exegese foram 

ultrapassados no texto, urge continuar o esclarecimento do restante da narrativa. 

Estranhamente, os versos que tratam da produção das ervas e das árvores de forma geral 

foram preteridas para qualquer tipo de análise mais profunda. Talvez porque os termos 

indicados nos versos que tratavam da criação deste conjunto de elementos da natureza (os 

versos onze ao treze) apontem diretamente para as coisas designadas, não havendo por parte 

do leitor que se aproxima do texto qualquer traço de ambiguidade que requeresse uma 

explicação adicional. Desta forma, da análise pormenorizada do terceiro dia Agostinho 

praticamente passa, com certo alívio, para a análise do quarto dia, aquele em que foram, de 

acordo com o texto bíblico, criados os luminares que fazem a diferenciação entre os dias e as 

noites. 

 A narrativa da criação dos luminares parece sugerir um caminho menos árido para a 

exegese. “E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o 

dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos” (Gênesis, 1: 14).  

Agora, Agostinho pisa em terreno sólido. Aparentemente não existe mais a dificuldade 

terminológica anterior quando o autor tinha que lidar com os termos do discurso a partir de 

um jogo hermenêutico paradoxal, onde os termos não remetiam às coisas diretamente, mas a 

outras realidades, numa clara afronta ao entendimento linguístico que permeava a exegese 
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utilizada. O primeiro desafio surge justamente nesta citação da criação dos luzeiros. “O que 

querem dizer os três dias anteriores sem os luzeiros? Ou, por que servirão de sinais para os 

dias, se mesmo sem eles os dias puderam existir?” (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 623). A 

pergunta é óbvia: se os dias são determinados pela sucessão percebida entre estes luzeiros, sol 

e lua, dia e noite, e estes luzeiros diferenciadores só foram criados no quarto dia, como é 

possível chamar os dias anteriores, como são nomeados pela Escritura Sagrada, de dias? É 

preciso encarar agora, sem tergiversações, o que a palavra aponta.  

 No entanto, a metodologia utilizada por Agostinho desaponta. O uso de um suporte 

linguístico como ferramenta primeira desta exegese faz surgir mais indagações que respostas. 

E elas são várias:  

 

Acaso porque a prolongação do tempo e o intervalo da demora podem ser 
percebidos com mais clareza pelo movimento desses luzeiros? Acaso esta 

enumeração de dias e noites se presta para a separação entre a natureza que 

não foi criada e as que foram criadas, de modo que se denominasse manhã, 
devido à forma das que foram criadas, mas tarde, devido à falta dessa forma? 

[...] Essa separação acontece agora por meio dos luzeiros, para que os 

homens dela tenham conhecimento apenas com os olhos carnais, que se 
usam para a contemplação dessas coisas, de tal modo que Deus a fez antes 

que se movessem os astros, e não pudesse ser vista senão por uns poucos 

dotados de espírito sadio e de razão serena? Separou Deus um outro dia e 

uma outra noite, ou seja, a forma que imprimia àquela informidade, e a 
informidade que ainda ficava por formar? São outros este dia e esta noite, 

cuja sucessão se percebe no movimento do céu, o que não acontece senão 

pelo nascimento e ocaso do sol? (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 623-

625) 

 

As perguntas soam como respostas, e respostas variadas. O surgimento dos luzeiros talvez se 

deva ao fato de que é possível olhar o tempo e medi-lo mediante a existência destes astros, ou 

seja, o tempo torna-se real quando quantificado mediante elementos externos. A relação de 

dias e noites (tardes e manhãs no texto bíblico) talvez esteja relacionada à natureza não criada 

(que o autor não explica) e as naturezas criadas, estando a primeira (dia/manhã) dotada de 

forma e a segunda (noite/tarde) ausente de toda a forma. Os luzeiros, que aparecem apenas no 

quarto dia estão relacionados à visão do sábio, que consegue enxergar a separação do tempo 

independente do luzeiro material, e a criação deste mesmo luzeiro material indicado para que 

aqueles dotados apenas de visão material possam também usufruir da distinção temporal.  

Talvez também a alusão ao dia e à noite indique um momento da criação realizada, na qual 
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formas foram dadas a uma natureza informe, e noite esteja relacionada com aquela parte da 

criação ainda não abordada, ou seja, uma matéria informe ainda não receptora das formas 

definidoras. Seria possível também que as indicações de dia e noite apontassem para outra 

realidade totalmente diversa daquilo que usualmente se conhece por dia e noite. O que quer 

que venha a ser, o autor não torna claro. Por último, quase em desespero por não conseguir 

uma resposta definitiva sobre a série de problemas que surgem quando os termos não 

conseguem relacionar-se de forma unívoca com as coisas, ele apela para uma solução drástica 

para resolver este impasse dos dias anteriores ao dia em que foi criado o sistema que, na 

verdade, contava os dias: 

 

Se tens em conta estes dias que se diferenciam pelo nascimento e o ocaso do 

sol, este não é o quarto dia, mas talvez o primeiro dia, porque consideramos 
que o sol nasceu no tempo em que foi criado, e se pôs, quando foram feitos 

os demais astros. Mas, quem entende que o sol também está em outra parte, 

quando para nós é noite, e que a noite está em outra, quando o sol está 
conosco, indagará melhor sobre a enumeração destes dias. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005b, p. 628) 

 

 Se as palavras se referem às coisas, então como usualmente fala-se do dia e da noite levando-

se em consideração o nascimento e o pôr do sol, é possível afirmar que a palavra dia 

propriamente dita só faz sentido a partir deste quarto dia, e não dos anteriores, e que os termos 

dia/noite ou manhã/tarde possuam outro sentido denotativo. Agostinho parece querer-se livrar 

rapidamente desta discussão, e ela encerra-se desta forma, inconclusiva. 

 Mas a análise continua dos outros versos. “E disse Deus: produzam as águas enxames 

de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu” (Gênesis, 1:20). A 

preocupação agora se relaciona com os nomes que designam os animais e o meio em que eles 

foram gerados. As aves são citadas ato contínuo ao processo de geração de seres vivos 

produzidos pelas águas, ou seja, como se o mesmo elemento comum que gerou os seres 

marítimos fosse também aquele em que foram gerados todas as aves. Não se diz que foi feito 

o ar na qual as aves voam, mas que foram criados seres provenientes das águas e que as aves 

estão dentro deste conjunto. 

 É preciso resolver esta estranha relação entre aves e águas. Apelando para o mundo 

físico, é necessário resolver esta dificuldade terminológica. Será que o termo água restringe-se 
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a este elemento líquido que é conhecido ou designa algo mais? Para o autor, por água não se 

deve entender apenas isto, mas também este ar contíguo a terra. A extensão do termo água 

incluindo também o ar é facilmente presumível. O orvalho noturno e as nuvens formadas de 

água mostram que a extensão da água é maior do que aquela que a linguagem limitada 

descreve. As nuvens são águas, e é neste espaço delimitado pelas águas que as aves voam. 

Apelando para os conhecimentos limitados da época, que descrevia o Monte Olimpo como 

um dos lugares mais altos da terra, e cuja umidade do ar é tamanha que nenhuma ave a 

sobrevoa, Agostinho parece ter encontrado a solução para esta sutileza terminológica.  

 

Por isso, com razão se pode julgar que nas divinas Escrituras se denomina 
firmamento do céu o que vai até estes espaços, de modo que se acredita 

pertencer ao firmamento esse ar deveras puro. [...] Nada há mais sereno e 

firme que a verdade. As nuvens se condensam sob essa região de ar mais 

puro. [...] Portanto, as aves que voam sobre a terra sob o firmamento do céu 
foram adequadamente atribuídas às águas, pois, não sem razão, esse ar se 

denomina “agua”. Isso também dá a entender por que a respeito do ar nada 

foi dito, ou seja, como e quando foi feito. Porque este ar mais baixo está 
implicado no termo “águas”, e o ar de cima, no termo “firmamento”. Desse 

modo não se omitiu nenhum elemento. (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 

629- 630) 

 

Desta forma parece Agostinho ter encontrado a solução para a questão tanto das aves 

relacionadas ao mar como a ausência de menção ao ato criativo do ar. O termo água abrange 

toda a extensão da água conhecida comumente, especialmente os mares, até as nuvens. 

Sabendo que as aves voam dentro desta extensão, o termo água é perfeitamente viável para 

designar tal espaço visto que aquilo que se conhece por ar ser na verdade uma manifestação 

diversa da água. O ar propriamente dito é identificado pelo autor com o termo firmamento, e 

desta forma Agostinho soluciona uma ausência notável no relato bíblico da criação, que é 

justamente, como já foi dito, a falta de menção à criação do ar no texto escriturístico. 

 O verso seguinte, no entanto, traz de volta uma dificuldade similar. “Assim Deus criou 

as grandes criaturas do mar, e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as 

águas, conforme as suas espécies, e todas as aves que voam, conforme a sua espécie.” 

(Gênesis, 1: 21). Por qual motivo o texto menciona aves que voam? Não seria isto uma 

redundância? Pode existir alguma ave sem que a mesma possua asas? Pode alguma coisa voar 

sem que tenha asas?   
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Com efeito, os morcegos, os gafanhotos e as moscas, e se existe mais algum 

animal desta classe, pelo fato de serem desprovidos de plumas, não o estão 

de asas. Mas aladas foi acrescentado, para não entendermos somente as aves, 

visto que os peixes são alados e voam sobre a terra debaixo das águas; por 

isso diz aves em geral. (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 633) 

 

Usando um raciocínio semelhante ao que utilizou para justificar a relação entre as aves e a 

água, Agostinho agora estende esta reflexão para os peixes. Da mesma forma que este ar 

debaixo do firmamento deve ser considerado uma extensão da água, o interior das águas deve 

ser capaz também de produzir algo parecido, ou seja, como as aves voam na “água” debaixo 

do firmamento, os peixes também “voam” no interior das águas debaixo do firmamento, e 

desta forma explica-se a utilização do termo “alado”. Não é um uso indevido de um termo. É 

uma diferenciação significativa dos seres. 

 A última discussão posta pelo autor neste seu comentário ao Gênesis bíblico é 

justamente a criação do homem. “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança” (Gênesis, 1: 26). Este ponto requer uma atenção especial. Pela primeira vez uma 

terminologia distinta é aqui anunciada. Os termos indicam um ser especial, diferenciado dos 

outros. As ordens impessoais do divino, anunciadas no formato de “haja” ou “produza”, são 

substituídas neste verso por “façamos”. Por que tal termo foi aqui escolhido no ato de criação 

do homem? 

 Para Agostinho, o “façamos” indica de forma insinuante o valor da natureza humana 

em relação aos demais seres. Mas o verbo utilizado é dirigido a alguém. “Mas, a quem foi dito 

agora: Façamos, senão a quem se dizia nas demais obras Faça-se? Pois tudo foi feito por ele 

e sem ele nada foi feito” (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 637).  Se até então o esforço do 

autor era no sentido de solucionar os problemas surgidos durante a leitura do texto a partir do 

próprio texto, aqui o cristão Agostinho vê-se obrigado a introduzir um elemento estranho ao 

material escrito: um componente trinitário. A expressão acima citada “Pois tudo foi feito por 

ele e sem ele nada foi feito” remete o texto de Gênesis ao prólogo do Evangelho de João 

(“Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez” – João, 1:3).  O 

prólogo se refere à atividade divina de Cristo, o Verbo Divino. No Façamos do texto torna-se 

compreensível a ação criadora da Trindade, no sentido de que o Pai e o Filho atuavam juntos 

no processo criativo. Desta forma explica Agostinho a mudança de tratamento dada às 
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ordenações divinas. A ordem impessoal era na verdade o Verbo Divino em ação; o uso da 

primeira pessoa do plural mostra ao leitor que durante todo o texto, mais de uma pessoa 

divina estava envolvida no ato criativo. A mudança pronominal tem o sentido de fazer com 

que o próprio homem perceba em si mesmo esta ação do Filho como palavra do Pai, 

entendendo desta forma que não existe a distinção entre a palavra divina e a sua execução, 

como se dá no mundo humano, mas que palavra e execução se dão juntas no processo criativo 

do universo. 

 O último problema a ser abordado neste comentário estabelece justamente a ruptura do 

estilo até então adotado, que era aquele baseado numa teoria da linguagem que relacionava os 

termos às coisas propriamente ditas, e o estabelecimento de uma nova proposta, esta de estilo 

predominantemente platônico, mostrando a limitação do método utilizado.  

 O texto em questão é uma continuação da problemática anterior na qual se examinava 

a mudança no sujeito do verbo utilizado no texto, do impessoal faça-se para a primeira pessoa 

do plural façamos. Agora, examina-se o resto da expressão e logo se percebe uma dificuldade 

linguística a ser examinada e resolvida. “E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, 

conforme nossa semelhança” (Gênesis, 1: 26). Mas o que deve ser entendida por imagem e 

semelhança? Toda imagem não é semelhante àquilo que a origina? Seria a semelhança 

diferente da imagem? Agostinho principia esta última discussão como se a essência dela fosse 

unicamente uma questão linguística.  

 

Toda imagem é semelhante àquele de quem é imagem. No entanto, nem tudo 

o que é semelhante a alguma coisa é imagem dela, como acontece no 
espelho e na pintura, pois são imagens e, também são semelhantes; contudo, 

se um não nasceu do outro, não se pode dizer que um seja imagem do outro. 

Será imagem, somente quando algo se reproduz do outro. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005b, p. 637) 

 

A imagem é de fato semelhante a algo de quem ela se origina. O espelho que reflete e a 

pintura que copia são exemplos de imagens, bem como de semelhanças. Elas guardam a 

noção de que ao ver uma delas se tem a ideia da matriz original. Um nasce do outro. A 

imagem nasce do ser alvo do reflexo. O nascer de um para o outro indica a veracidade da 

imagem, tal como o rosto que se aprecia no espelho. Esta relação também pode ser ampliada 

em relação às semelhanças.  
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 Mas o texto bíblico vai além. Ele estabelece imagem e semelhança como se fosse 

possível algo ser imagem e não ser também semelhança. Neste caso Agostinho está invocando 

uma certeza hermenêutica especial, aquela originada no âmbito da fé que ele abraçara. O texto 

sagrado não poderia ter palavras postas em vão, visto serem originadas da própria divindade. 

Para resolver este problema exegético, Agostinho recorre a uma argumentação que o afasta da 

linha até então adotada.  

 As coisas que existem, existem por participação. Uma coisa é a qualidade em si, e 

outra é o derivativo por participação nesta qualidade. Neste sentido é possível falar em 

semelhante e em semelhança, ou em casto e castidade, ou forte e fortaleza. Todo aquele que é 

casto, possui um tipo de postura moral por participação na castidade. Todo aquele que é forte 

o é assim por participação na fortaleza. Fala-se de alguém que é belo, mas ele só o é por 

participação na beleza. A castidade é casta, a fortaleza é forte e a beleza é bela sem que 

nenhuma delas o seja por participação. São em si mesmas. A sabedoria divina é sábia não o 

sendo por participação em nenhuma outra sabedoria, mas toda sabedoria o é por participação 

na sabedoria divina.   

 Desta forma é possível entender a adição do termo semelhança ao termo imagem. O 

acréscimo aponta para o fato do homem não ser apenas imagem, ou seja, semelhante àquilo de 

onde foi originado, mas de possuir uma relação de semelhança, ou seja, de ter propriedades 

por meio de participação. Semelhança afirma algo sobre a participação ontológica, mas nada 

diz a respeito da relação entre criador e criatura. Imagem refere-se à relação entre criador e 

criatura, ou entre a origem e o originado, mas nada diz a respeito da participação das 

qualidades ontológicas.  

 

Com efeito, a mente humana a nada se une a não ser à própria Verdade, que 
é semelhança e imagem do Pai e se denomina sabedoria; mas, isso a mente 

humana não percebe, se não for pura e feliz em extremo. Portanto, é segundo 

o que o homem tem de mais interior e principal, a saber, segundo a mente, 

que se entende o Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pois o 
homem total deve ser avaliado pelo que ele tem como principal, o que o 

diferencia dos animais. As demais coisas, que nele existem, embora sejam 

belas em seu gênero, são, no entanto, comuns com os animais e, por isso, 
merecedoras de pouca estima no homem. A não ser, talvez, que pelo fato de 

a figura do corpo ser ereta para contemplar o céu, possa levar a crer que 

também o corpo foi criado à semelhança de Deus, pois, assim como a 
semelhança não está em oposição ao Pai, assim também o corpo humano não 

está em oposição ao céu, como o estão os corpos dos outros animais, que se 
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dobram inclinados para o ventre. Isso não se deve interpretar em sentido 

estrito, visto que nosso corpo difere imensamente do céu, mas naquela 

semelhança, que é o Filho, não pode haver nada dessemelhante àquele a 

quem é semelhante. (SANTO AGOSTINHO, 2005b, p. 640-641) 

 

O que o homem possui em participação com o Divino? A sua razão. Neste sentido a mente 

humana está unida, por participação, à Verdade Divina, visto ser este o objetivo principal da 

racionalidade humana: a busca pela verdade. Mas sendo a Verdade Divina pura e fonte de 

toda a felicidade almejada pelos sábios, a mente humana só participa da Verdade Divina 

sendo ela também pura e feliz.  Este aspecto interior do homem, que é ao mesmo tempo fonte 

de moralidade, é a chave para se entender a expressão Façamos o homem à nossa imagem e 

semelhança. É este elemento interior e principal que torna o homem distinto de todos os 

demais seres e o único ao qual esta expressão foi dirigida. Todos os demais aspectos do corpo 

humano, mesmo considerados harmoniosos no seu conjunto, isto é, o corpo humano e seu 

pleno funcionamento, são também comum em relação aos demais seres.  

 Após esta discussão, o texto agostiniano encerra-se abruptamente. Todos os 

desdobramentos que se perceberam no comentário ao Gênesis anterior desaparecem nesta 

reflexão. No entanto, é singular que a última discussão feita por Agostinho neste comentário 

tenha um caráter mais platônico do que o restante anterior do texto. Talvez esta mudança sutil 

de ferramenta interpretativa, da análise mais terminológica para uma análise platônica, 

prefigure a mudança de rumo exegético a ser adotado por Agostinho e que aparecerá nos 

últimos três livros das Confissões, escritas por volta de 400/401 e pouco comentadas, até 

mesmo por seu caráter extemporâneo ao texto autobiográfico.   
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3 A EXEGESE AO GÊNESIS DAS CONFISSÕES E A ABORDAGEM 

INTERPRETATIVA POSTERIOR 

3.1 AS CONFISSÕES (LIVROS XI – XIII): UMA PEQUENA EXEGESE AO GÊNESIS 

 Os últimos três livros da obra Confissões são constituídos de um breve comentário ao 

livro do Gênesis e que costuma não ser devidamente analisado. A brevidade do comentário 

deve-se não à extensão do mesmo, afinal são três livros, mas sim devido a forma como esta 

exegese foi conduzida. De início tem-se a impressão de que o autor seguiria o modelo 

utilizado nas exegeses anteriores, ou seja, de comentar verso por verso os primeiros capítulos 

do Gênesis, dando a sua interpretação para cada uma das passagens bíblicas. No entanto 

percebe-se um abandonar de tal projeto em troca de uma análise totalmente distinta da 

habitual.   

 No livro XI, após uma breve menção à criação dos céus e da terra por Deus conforme 

o texto bíblico, Agostinho passa a discorrer sobre o significado do tempo. Ainda que este 

texto se constitua em um dos trechos mais conhecidos do pensamento agostiniano, e que daria 

margem a toda uma discussão sobre a proximidade e afastamento de Agostinho do 

pensamento platônico, neoplatônico ou aristotélico no que se refere à temática do tempo, ele é 

pouco interessante do ponto de vista da exegese bíblica, embora, como já foi dito, rico em 

implicações filosóficas. 

 O segundo livro, o XII, possui um alcance significativo para a hermenêutica. Não 

obstante a meditação agostiniana se prenda à discussão dos primeiros três versos do Gênesis, 

aqueles que tratam da criação dos céus e da terra, da terra sem forma e vazia, do Espírito 

pairando sobre o abismo, esta análise é uma das mais ricas a respeito da exegese de forma 

geral. É possível afirmar que neste livro, de forma paradoxal, Agostinho ao mesmo tempo em 

que afirma a autoridade das regras exegéticas, estabelece uma postura de superação destas 

mesmas regras em prol da fruição plena daquilo que é compreendido. O interpretado é 

convertido ao vivido existencial. É a vivência que estabelece a verdade interpretada, ao menos 

para o texto bíblico.  

 O livro XIII é sem dúvida o mais próximo da exegese tradicional agostiniana. No 

entanto, a forma de abordagem surpreende. A partir das conclusões a que chegou no livro 

anterior, o XII, o autor passa a analisar o texto bíblico em bloco, ou seja, não partindo de 
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verso em verso, mas sim grupos de versos, e explicando todos eles a partir de uma vivência 

cristã. Esta análise textual feita por Agostinho fere todos os princípios hermenêuticos 

estabelecidos, mas possibilita verificar a superação imposta pelo mesmo às regras impostas a 

si em prol de uma exegese existencial, ou seja, de uma análise a partir do vivido, de um 

projeto cristão de existência (os princípios hermenêuticos estabelecidos serão analisados 

posteriormente).   

 Neste ponto é preciso estabelecer este texto exegético agostiniano historicamente. Tal 

posicionar é necessário em virtude do caráter aparentemente extemporâneo dos últimos livros 

das Confissões. Este aspecto de situar-se “fora do lugar” no conjunto da obra autobiográfica 

deve-se justamente ao caráter exegético e não biográfico dos últimos livros. Teria Agostinho 

inserido a parte final das Confissões na obra posteriormente, configurando assim a suspeita de 

que tal conjunto de textos tenha tido uma redação separada do  texto citado? O próprio 

Agostinho menciona, no final de sua vida, esta obra, lembrando-se da mesma com a 

composição como ela é conhecida, isto é, com a atual estrutura, incluindo aí estes últimos três 

livros.  

 

Les treize livres de mes Confessions louent le Dieu juste et bon pour mes 
bonnes comme pour mes mauvaises actions et ils excitent vers lui l’esprit et 

coeur de l’homme. Tout au moins en ce qui me concerne, ils ont eu sur moi 

cette action pendant que je les écrivais et ils l’ont encore lorsque je les lis. 

Ce qu’en pensent les autres, c’est leur affaire. Je sais pourtant qu’ils ont plu 
et qu’ils plaisent beaucoup à un grand nombre de frères.  Du premier livre au 

dixième, il est question de moi; dans les trois autres livres, il s’agit des 

Écritures sacrées depuis ces mots: “Au commencement, Dieu créa le ciel et 
la terre”, jusqu’au repos du sabbat. Au quatrième livre, je confesse la misère 

de mon âme à propos de la mort d’un ami, en disant que nos deux âmes n’en 

faisaient pour ainsi dire qu’une seule. “Et pour cela, écrivais-je, je craignais 
peut-être de mourir, afin que ne mourût pas tout entier celui que j’avais 

beaucoup aimé”. Cela me paraît plutôt une déclamation sans valeur qu’une 

confession sérieuse, bien que cette sottise soit en quelque sorte tempérée par 

l’addition du mot “peut-être”. Dans le treizième livre, j’ai dit que “le 
firmament a été fait entre les eaux spirituelles supérieures et les eaux 

corporelles inférieures”. Cela a été écrit sans une réflexion suffisante. 

D’ailleurs le problème est des plus obscurs. Cet ouvrage commence ainsi: 

Magnus es, Domine. ( SAINT AUGUSTIN, 1950, p.461) 

 

O primeiro aspecto a chamar a atenção é justamente a unidade da obra como um todo. Os 

treze livros das Confissões são tratados por Agostinho em suas reflexões de fim de vida como 
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sendo uma única obra. Não existe a rigor, no texto agostiniano, a menor linha de suspeita 

acerca deste aspecto. No entanto, mesmo admitindo a obra como um conjunto unitário, o 

próprio autor distingue no texto uma divisão que, a rigor, deveria ser alvo de uma 

investigação mais acurada, se existissem pistas suficientes para tal. Agostinho afirma que os 

primeiros dez livros se relacionam com ele, e o três últimos se relacionam com as Escrituras 

Sagradas, ou seja, é um exercício de exegese bíblica, focalizado sobre o livro do Gênesis. Ao 

final desta anotação sobre esta obra, reconhece tal exercício de exegese sem uma acurada 

reflexão, além de ressaltar a obscuridade do problema tratado. 

 A data exata da redação desta obra está longe de ser estabelecida com precisão. A 

menção feita por Agostinho nas Confissões (Livro VIII, 2), ao nome de Ambrósio como 

Bispo de Milão e de Simpliciano como padre, sem contanto aludir à sagração deste último 

como bispo (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 130), permite datar a redação em fins de 396 ou 

início de 397. No entanto, no Comentário Literal ao Gênesis (401-415), Agostinho menciona 

o comentário alegórico feito por ele no último livro das Confissões (SANTO AGOSTINHO, 

2005c, p.65) de forma que deixa aberta a suposição de que as duas exegeses tenham sido 

feitas de forma quase simultâneas, o que significa datar as Confissões por volta de 401.
34

 Em 

todo o caso, é quase consenso estabelecer a redação das Confissões entre fins de 396 e início 

de 397 até o ano 401. Esta preocupação com a datação desta obra não é gratuita, pois ela está 

vinculada à questão hermenêutica em Agostinho a ser analisada adiante. 

 Os três últimos livros das Confissões devem ser vistos separadamente, pois embora 

eles se refiram inicialmente aos primeiros capítulos do Gênesis, e, portanto, supostamente 

tenham objetivos exegéticos, as conclusões de cada livro são estabelecidas por discussões que 

surgem no interior das primeiras formulações hermenêuticas de cada um deles. Neste caso, a 

análise a ser feita nos livros XI e XII deverá ser mais superficial do que aquela a ser feita no 

livro XIII, em virtude do fato de que nos dois primeiros livros a preocupação exegética 

agostiniana com o texto bíblico torna-se ocasião para resolver problemas filosóficos que a 

                                                             

34 Esta é, por exemplo, a opinião de Gustav Bardy, responsável pela tradução, introdução e notas da versão 

francesa das Retractatione (SAINT AUGUSTIN. Les Révisions. Tradução Gustave Bardy. Paris: Desclée, De 

Brouwer et Cie, 1950. (Ouvres de Saint Augustin, 12). Costa (1999, p. 168) estabelece o ano 400. As tabelas 

cronológicas utilizadas por Brown (2000, p. 178) situam este texto entre 397 e 401.  
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rigor não se encontram diretamente relacionados ao interesse hermenêutico suscitado pelo 

Gênesis. 

 O mote para o desenvolvimento do livro XI é uma questão puramente interpretativa 

dos primeiros versos do Gênesis: “Concedei-me que eu ouça e compreenda como ‘no 

princípio criastes o céu e a terra.’ Isto escreveu Moisés. Escreveu-o e deixou este mundo” 

(SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 211).  A questão aqui esboçada refere-se à possibilidade de 

questionar ao próprio autor do texto qual o sentido da expressão acima citada. O texto escrito 

ou falado requer que o autor do mesmo lhe comunique o sentido, e isto era a pretensão de 

Agostinho, se tal fosse possível; “Se estivesse presente, detê-lo-ia para lhe pedir e suplicar, 

por vosso intermédio, que me patenteasse o sentido desta frase” (SANTO AGOSTINHO, 

1987, p. 211). Sem o saber, Agostinho antecipa a discussão a ser feita por Schleiermacher 

séculos depois a respeito de ser a função de a hermenêutica descobrir a intenção do autor. Mas 

uma dificuldade inicial logo surgiria: em que língua seria comunicada esta explicação, 

fornecendo o real sentido da expressão? “Se Moisés falasse na língua hebraica, em vão 

impressionaria os meus ouvidos, porque nenhuma ideia atingiria a minha mente” (SANTO 

AGOSTINHO, 1987, p. 211). O problema é mais profundo do que aparenta. Não se trata aqui 

da dificuldade da língua, pois “se exprimisse em latim, compreenderia o que ele me dissesse” 

(SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 211), mas como saber que aquilo que é pronunciado como 

explicação de uma sentença é verdadeiro de fato, ou seja, mesmo que seja o próprio autor 

esforçando-se em fazer-se compreender, como depreender se aquilo que ele explica é 

verossímil? 

 

Mas como saberia eu que ele falava verdade? E quando o soubesse, sabê-lo-

ia por seu intermédio? A mesma Verdade, que não é hebraica nem grega 

nem latina nem bárbara, dir-me-ia interiormente, dentro do domicílio do meu 
pensamento, sem o auxílio dos órgãos da boca e da língua, e sem ruído de 

sílabas: "Moisés fala verdade". E eu, imediatamente, com toda a certeza e 

confiança, diria àquele vosso servo: "Dizeis a verdade". Como o não posso 
consultar, interrogo-Vos, ó Verdade cuja plenitude ele possuía e com a qual 

enunciou aquelas verdades. Suplico-Vos, ó meu Deus, que me perdoeis os 

pecados, e, já que permitistes que aquele vosso servo dissesse estas coisas, 

fazei também que eu as compreenda. (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 211) 

 

Esta é a grande questão para Agostinho. Como saber que aquela interpretação dada, mesmo 

sendo pronunciada pelo autor da mesma, seria a verdade? Outro problema posto é decorrente 
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do fato de que sendo esta interpretação verdadeira, seria verídica em virtude de ter sido 

pronunciada pelo autor da frase ou seria verdadeira em função da própria verdade, que 

internamente alertaria ao ouvinte que tal interpretação é de fato correta? A verdade aparece 

neste ponto da discussão como algo independente do autor da expressão, e isto pelo menos 

para o texto bíblico. Séculos depois com o aparecimento da hermenêutica existencial, esta 

discussão retornaria. Aquilo que internamente apoiaria a elucidação do pensamento, alertaria 

ao ouvinte que tal interpretação estaria correta, e isto seria a correlação dos fundamentos 

prévios e da coisa analisada. Surpreendentemente Agostinho antecipa de forma intuitiva outra 

grande questão hermenêutica. 

  A partir deste ponto, de forma sutil, Agostinho abandona o seu intento de descobrir, 

ao menos neste livro, a discussão sobre a verdade que ele acabara de formular. Aos poucos 

sua discussão move-se para o tema do tempo e da forma de medi-lo. Sua reflexão sobre este 

assunto tornou-se clássica. 

 

O décimo primeiro livro das Confissões representa essencialmente um 

tratado sobre o tempo e a experiência do tempo. Para a filosofia moderna, o 

décimo primeiro livro possui um atrativo especial, porque nele Agostinho 
parece antecipar uma tese fundamentada por Kant e, mais tarde, rematada de 

diferentes maneiras, segundo a qual o tempo não é uma propriedade do 

mundo, mas de nossa percepção do mundo, e que ele, portanto, não existe 
objetivamente na natureza, mas é constituído subjetivamente no espírito [...] 

Agostinho teria sido, então, o primeiro a desenvolver um conceito subjetivo 

de tempo na história da filosofia. (BRACHTENDORF, 2008, p. 239) 

 

A partir da pergunta sobre o significado das primeiras palavras do Gênesis bem como da 

possibilidade sobre o significado das mesmas, Agostinho passa a refletir sobre o conceito de 

tempo. Na verdade, as primeiras linhas do livro XI já indicam qual seria a trilha a ser 

percorrida pelo autor: “Sendo vossa a eternidade, ignorais porventura, Senhor, o que eu Vos 

digo, ou não vedes no tempo o que se passa no tempo?” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 

209). É possível chamar com propriedade este décimo primeiro livro das Confissões como 

sendo o tratado agostiniano sobre o tempo. 

 A reflexão sobre as primeiras palavras do Gênesis, que em um enunciado sintético 

anuncia que no “princípio Deus criou o céu e a terra”, o permite alcançar algumas certezas 

básicas e preliminares. Se no princípio Deus criou o céu não pode ter criado o céu no céu, ou 
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a terra na terra, e tampouco tal criação poderia ter sido feita no ar ou no mar, pois estes 

últimos elementos fazem parte dos primeiros. O mesmo raciocínio vale para o universo, pois 

para a criação do mesmo haveria a necessidade de um espaço para comportá-lo e o espaço, a 

rigor, exige a preexistência de algo para que possa ser concebido como vazio capaz de receber 

alguma coisa, neste caso o próprio universo. Tampouco o autor aceita o modelo antigo de uma 

matéria pré-existente na qual Deus, tal qual um demiurgo artífice, modelasse o céu e a terra. 

Apoiando-se nas Escrituras Sagradas resolve tal questão de forma simples: “Portanto, é 

necessário concluir que falastes, e os seres foram criados. Vós os criastes pela vossa palavra!” 

(SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 213).  

 Mas se é a palavra divina criadora a responsável pelo surgimento do céu e da terra, é 

preciso entender a maneira peculiar em que esta palavra cria. As palavras, a rigor, devem ser 

entendidas como um ressoar de sílabas que transcorrem de forma sucessiva, uma após outra, 

até que passe a última, restando apenas o silêncio, que significa o não transcorrer das sílabas. 

O transcorrer, no entanto, só pode dar-se no tempo, pois é no tempo que as coisas 

transcorrem. No entanto, se as palavras divinas transcorreram no tempo existia não apenas o 

tempo, mas também uma criatura capaz de enunciar as palavras criadoras dentro deste tempo. 

Dito de outra forma: antes do céu e da terra devia existir uma criatura que no tempo enuncia 

tais palavras criadoras. Mas o céu e a terra são condições necessárias para que o tempo seja 

percebido, ou também, o tempo surge como algo necessário para a percepção do céu e da 

terra. Os elementos aparecem com a necessidade de coexistirem de forma recíproca no intuito 

de somente assim serem percebidos em sua real dimensão. Se classicamente o tempo aparece 

como contagem de movimento, e esta é uma tese que Agostinho irá examinar e colocá-la em 

xeque, é preciso que exista o céu e a terra para que o tempo seja percebido, mas também é 

necessário que mesmo que inexista o movimento, a noção de inexistência do movimento seja 

dada a partir de certa ideia de temporalidade.  

 Mas como a palavra criadora seria capaz de enunciar o conjunto de sílabas que na sua 

composição constroem a frase dotada de sentido original? Teria que ser uma palavra divina, 

pronunciada de forma distinta da palavra habitual que transcorre no tempo. Tal palavra 

deveria ser identificada com o próprio Deus. Neste ponto, de forma inevitável, Agostinho 

direciona a sua discussão para a noção de Verbo divino. 
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Assim nos convidais a compreender o Verbo, Deus junto de Vós, que sois 

Deus, o qual é pronunciado por toda a eternidade e no qual tudo é 

pronunciado eternamente. Nunca se acaba o que estava sendo pronunciado 
nem se diz outra coisa para dar lugar a que tudo se possa dizer, mas tudo se 

diz simultânea e eternamente. Se assim não fosse já haveria tempo e 

mudança, e não verdadeira eternidade e verdadeira imortalidade. (SANTO 

AGOSTINHO, 1987, p. 213-214) 

 

O Verbo divino, o logos eterno, a palavra criadora. A palavra que cria desde a eternidade, 

eternidade que deve ser entendida não como tempo sem fim, mas justamente como ausência 

do tempo. A sua expressão deve ser vista de forma distinta da palavra habitual, em que sílabas 

se sucedem de forma ordenada tendo um início percebido no tempo bem como um cessar, 

perceptível também temporalmente. O Verbo divino pronuncia a sua palavra criadora de 

forma simultânea e eterna, ou seja, de uma só vez e fora da temporalidade, sem que haja 

qualquer impressão de alteridade. 

 A discussão posta no Livro XI encaminha-se, desta forma, para o esclarecimento do 

que vem a ser entendido como eternidade do Verbo divino, e por consequência, sobre aquilo 

que habitualmente se entende como tempo. A postura adotada por Agostinho visa questionar 

certa interpretação que entendia a eternidade como um tempo longo, numa sequência ou 

sucessão de eventos. Tal compreensão seria, na visão do autor, um falso entendimento da 

questão, pois seria o mesmo que ver em Deus, que é eterno, uma qualidade típica do universo 

criado, que é justamente delineado pela temporalidade de ser. Ao assumir tal postura, 

Agostinho insere-se de certa forma na tradição platônica e neoplatônica que cuidava 

diferenciar entre tempo e eternidade.
35

  

                                                             
35 “X- Quando o pai percebeu vivo e em movimento o mundo que ele havia gerado à semelhança dos deuses 
eternos, regozijou-se, e na sua alegria determinou deixá-lo ainda mais parecido com o seu modelo. E por ser 
este modelo um animal eterno, cuidou de fazer também eterno o universo, na medida do possível. Mas a 
natureza eterna desse ser vivo não podia ser atribuída em toda a sua plenitude ao que é engendrado. Então, 
pensou em compor uma imagem móbil da eternidade, e, ao mesmo tempo em que organizou o céu, fez da 
eternidade que perdura na unidade essa imagem eterna que se movimenta de acordo com o número e a que 
chamamos tempo. E como antes do nascimento do céu não havia nem dias nem noites nem meses nem anos, 
foi durante aquele trabalho que ele cuidou do seu aparecimento. Todos eles são partes do tempo, que 
indevidamente e por ignorância, transferimos para a essência eterna. Referindo-nos a ela, dizemos que foi, é e 
será, quando a expressão Ela é, é a única verdadeiramente certa, ao passo que, à justa, Foi e Será só se aplicam 
ao que se forma no tempo, por tratar-se de movimento; o que é imutável e sempre idêntico, jamais poderá 
ficar, com o tempo, mais velho nem mais moço, como também nunca poderia ter existido no passado, nem 
existir agora nem vir a existir no futuro, não estando, de modo geral, sujeito às influências de tudo o que o 
devir impõe às coisas que se movimentam na ordem dos sentidos, outras tantas formas do tempo que se 
movem em círculo, de acordo com a lei do número. Além do mais, expressões do seguinte tipo: passado é 
passado, presente é presente e futuro é futuro, e o não-existente é não-existente mesmo, são maneiras 
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 A descrição platônica da geração do universo a partir de um modelo eterno possui 

como consequência lógica a necessidade de distinguir entre a natureza eterna do modelo com 

a temporalidade do modelado. É sugestiva a afirmação a respeito do fato de que não é 

possível falar em qualquer dimensão do tempo, seja na forma de dias, noites, meses ou anos 

antes do nascimento do chamado céu. Estes termos se relacionam sempre com o tempo e 

somente levando em conta a ignorância a respeito destes fatos é que se torna possível atribuir 

estas expressões em relação à essência eterna.  

 Tal postura será repetida posteriormente, sempre na esteira da tradição platônica, por 

Plotino na Enéada III 7 (45) que versa sobre a eternidade e o tempo. Não é preciso examinar 

com a devida profundidade exigida pelo texto, pois na introdução do mesmo, o autor, de 

forma sintética já estabelece a distinção basilar entre eternidade e tempo.  

 

Cuando hablamos de que la eternidade y el tiempo son dos cosas distintas y 
de que aquélla es inherente a la naturaleza siempreexistente, mientras el 

tempo lo es a lo deveniente y a este universo, creemos experimentar em 

nosotros mismos, en nuestras propias almas, com inmediatez y como por una 

intuición  instantánea de la mente, una vivencia clara de ambas cosas, pues 
hablamos de ambas continuamente y las nombramos a propósito de 

cualquier cosa. (PLOTINO, 1985, p. 197)  

 

De forma abreviada Plotino reafirma aquilo que já fora dito por Platão. A eternidade e o 

tempo são duas coisas distintas, sendo a eternidade inerente ao ser sempre existente e o tempo 

é relacionado ao mundo, marcado pelo devir da realidade. 

 A linha agostiniana, pautada pelo neoplatonismo que caracteriza as Confissões, 

reproduz em um universo linguístico cristão o pensamento comum entre platonismo e 

neoplatonismo que diferencia de forma radical eternidade e tempo. Agora, porém, a partir de 

um elemento novo, que é a concepção trinitária do verbo divino. 

 

Como poderiam ter passado inumeráveis séculos, se Vós, que sois o Autor e 

o Criador de todos os séculos, ainda os não tínheis criado? Que tempo 

poderia existir se não fosse estabelecido por Vós? E como poderia esse 

                                                                                                                                                                                              
erradas de expressar-se. Mas talvez não seja esta a ocasião para um estudo em profundidade de semelhante 
questão” (PLATÃO, 2001, p. 73-74).  
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tempo decorrer, se nunca tivesse existido? Sendo, pois, Vós o obreiro de 

todos os tempos — se é que existiu algum tempo antes da criação do céu e 

da terra —, por que razão se diz que Vos abstínheis de toda a obra? 
Efetivamente fostes Vós que criastes esse mesmo tempo, nem ele podia 

decorrer antes de o criardes! Porém, se antes da criação do céu e da terra não 

havia tempo, para que perguntar o que fazíeis então? Não podia haver 

"então" onde não havia tempo. Não é no tempo que Vós precedeis o tempo, 
pois, doutro modo, não serieis anterior a todos os tempos. Precedeis, porém, 

todo o passado, alteando-Vos sobre ele com a vossa eternidade sempre 

presente. Dominais todo o futuro porque está ainda para vir. Quando ele 
chegar, já será pretérito. "Vós, pelo contrário, permaneceis sempre o mesmo, 

e os vossos anos não morrem". Os vossos anos não vão nem vêm. Porém os 

nossos vão e vêm, para que todos venham. Todos os vossos anos estão 

conjuntamente parados, porque estão fixos, nem os anos que chegam 
expulsam os que vão, porque estes não passam. Quanto aos nossos anos, só 

poderão existir todos, quando já todos não existirem. Os vossos anos são 

como um só dia, e o vosso dia não se repete de modo que possa chamar-se 
cotidiano, mas é um perpétuo "hoje", porque este vosso "hoje" não se afasta 

do "amanhã", nem sucede ao "ontem". O vosso "hoje" é a eternidade. Por 

isso gerastes coeterno o vosso Filho, a quem dissestes: "Eu hoje te gerei". 
Criastes todos os tempos e existis antes de todos os tempos. Não é 

concebível um tempo em que possa dizer-se que não havia tempo. (SANTO 

AGOSTINHO, 1987, p. 217) 

 

O tempo aparece para Agostinho como criação e, portanto, não pode ser visto como atributo 

divino a não ser na qualidade de obra sua. A pergunta acerca do que fazia Deus antes de criar 

o mundo é desconhecer esta contribuição da tradição platônica. O tempo pertence ao universo 

marcado pelo devir, que numa linguagem cristã recebe o nome de criação, enquanto 

eternidade só pode ser atribuído ao divino significando essencialmente a não-existência de 

tempo. Falar de um tempo antes da criação é esquecer esta distinção básica: o tempo é 

atributo de um universo marcado pelo vir-a-ser. 

 O livro XI é basicamente esta discussão acerca do significado do tempo. Os primeiros 

versos do Gênesis servem para a delimitação entre tempo e eternidade. De certa maneira é 

possível também afirmar que a pergunta pelo tempo é também a indagação acerca do homem 

como ser marcado pela temporalidade. A exposição acerca desta dimensão temporal do 

homem será retomada posteriormente. Por enquanto basta dizer que se percebe neste texto, 

embora marcado pela influência do platonismo via neoplatonismo, um processo de 

afastamento e aproximação destas posturas em virtude do modelo cristão de reflexão que 

marca a vida do autor. Isto significa que pensar em Agostinho como um cristão convertido ao 

neoplatonismo e que pensa o mundo apenas a partir de um viés neoplatônico, é desconhecer 
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como ele repensou este sistema muitas vezes quando confrontado com a letra das Escrituras 

Sagradas. 

 O livro XII, formalmente falando, apresenta-se como uma continuidade da exegese 

que havia começado no livro anterior, que abordava o primeiro verso do Gênesis. Se no livro 

XI Agostinho esboçou uma interpretação das primeiras palavras da Bíblia, no livro XII ele 

parte para interpretar o segundo verso do Gênesis, mas de uma forma que abrangesse também 

o primeiro verso, até porque sua interpretação do mesmo o levou a uma reflexão sobre o 

significado do tempo que o afastou da explanação clássica, e portanto, da elucidação do 

sentido do texto sagrado. 

 Este livro possui uma divisão interna que embora não estabelecida explicitamente pelo 

autor guia a discussão do mesmo. Em um primeiro momento o autor retoma o modelo 

clássico da exegese, tentando entender as palavras que se encontram nos primeiros dois versos 

do Gênesis. Para tal intento é usado um sistema interpretativo claramente inspirado em uma 

tradição platônica ou neoplatônica. No segundo momento, após ter tentando explicar as 

palavras de Moisés segundo este modelo, Agostinho passa a rebater as críticas daqueles que 

questionam o fato de que tais interpretações não teriam estado na mente de Moisés, 

tradicionalmente crido como o autor do Gênesis. É deveras importante ressaltar aqui como de 

forma direta e sem nenhum tipo de subterfúgio Agostinho tenta apreender o sentido do texto 

mediante um modelo aparentemente alheio e externo ao universo escriturístico bíblico, e 

como as críticas apontadas contra ele e este projeto pressupõem uma superação do modelo 

exegético clássico. 

 O princípio da reflexão é promissor. O autor se dirige diretamente ao texto ao 

comentar o primeiro verso (“No Princípio criou Deus o céu e a terra”, Gênesis, 1:1), para logo 

em seguida questionar a abrangência limitada do mesmo:  

 

Onde está, Senhor, o céu do céu, do qual ouvimos dizer pela voz do 
Salmista: "O céu do céu é do Senhor, mas deu a terra aos filhos dos 

homens"? Onde está o céu que não vemos, ante o qual todo este que vemos é 

terra? Com efeito, ainda que todo este mundo corpóreo, cujo fundo é a nossa 
terra, não seja inteiramente belo em todas as suas facetas, contudo, recebeu 

uma aparência de formosura, mesmo nos seus últimos elementos. Não 

obstante, em comparação daquele céu do céu, o céu da nossa terra é terra. 
Não é, portanto, absurdo dizer que cada um destes dois grandes corpos (o 

nosso céu e a nossa terra) é terra, se os compararmos àquele céu misterioso 
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que pertence ao Senhor e não aos filhos dos homens. (SANTO 

AGOSTINHO, 1987, p. 235) 

 

Se o relato do Gênesis fala sobre a criação do céu e da terra, Agostinho vai buscar em outra 

passagem da Bíblia uma expressão que lhe permitiria falar, em termos neoplatônicos, acerca 

de um céu além deste, ou melhor, de uma estrutura metafísica além desta estrutura material 

visível, vinculando a perspectiva cristã de um céu como morada de Deus com a de um céu 

fonte das ideias eternas, da sabedoria divina. Neste caso específico, o autor lança mão da 

expressão “céu do céu” do livro dos Salmos (Salmo 113 na versão latina e 115 em outras 

versões), conectando um mundo material e um mundo inteligível no qual estariam incluídos 

os seres angelicais. 

 O céu desta terra é “terra” no sentido de pertencer ao universo material, visível, 

instável. Esta terra no seu início era sem forma e vazia, conforme o texto bíblico. Agostinho 

apressa-se em dizer que Moisés, ao pronunciar esta expressão, remetia mediante um linguajar 

figurado, porém compreensível, à doutrina grega da matéria original, pura, caótica, pré-

ordenada.  Tal doutrina pode ser encontrada tanto em Aristóteles, quanto na tradição herdeira 

das teses de Platão, o platonismo e o neoplatonismo. Em suma, ela apregoa uma distinção, ao 

menos metafísica, entre a matéria e a forma, entre uma indeterminação e aquilo que a 

determina, entre o sensível e o inteligível. Agostinho põe na boca de Moisés o platonismo que 

ele adotava. Os vocábulos “terra”, “sem forma e vazia”, “trevas sobre a face do abismo”, são 

usados para expressar verdades filosóficas em linguagem comum. 

 

Não admira, pois, que esta "terra fosse invisível e informe". Reduzia-se a 

uma espécie de abismo profundo onde não entrava luz, por não ter nenhuma 

forma. Por isso, mandastes que se escrevesse: "As trevas estavam espalhadas 
sobre o abismo". Que são as trevas senão a ausência da luz? Se houvesse luz, 

onde é que ela poderia existir se não iluminasse nem aclarasse a superfície 

da terra? E quando a luz ainda não existia, o que era a presença das trevas, 
senão a ausência da luz? As trevas reinavam sobre o abismo, porque a luz 

não brilhava sobre ele, do mesmo modo que reina o silêncio onde não há 

som. E que significa haver silêncio, senão o não haver som? Não fostes Vós, 

Senhor, que ensinastes esta alma que a Vós se confessa? Não me ensinastes, 
Senhor, que antes de formardes e diferenciardes esta matéria informe, nada 

existia, nem cor, nem figura, nem corpo, nem espírito? Não era, porém, o 

nada absoluto. Era antes a massa informe sem figura. Que nome darei a esta 
matéria? Com que sentido e de que modo poderei dá-la a conhecer a 

inteligências curtas, a não ser por meio de algum vocábulo já usado? 

(SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 235-236) 
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As influências do neoplatonismo são visíveis. As noções de ausência e afastamento 

ontológico presentes no pensamento neoplatônico abundam em Agostinho. A invisibilidade e 

informidade da terra deviam-se à ausência da luz.  Esta terra informe não era, no entanto, o 

nada absoluto, mas a não existência das formas, uma “massa sem figura”. Mas como explicar 

esta informidade por meio da linguagem ao povo simples? Por meio de expressões capazes de 

se fazerem entender sem muito esforço. Desta forma, Moisés utilizou palavras simples para 

fazer-se compreender. 

 A questão do tempo ainda não estava de todo ausente nesta fase da reflexão 

agostiniana. Se o “céu do céu” é diferente do “céu desta terra”, sendo o primeiro uma esfera 

do criado que se põe em oposição à esfera do material, ou seja, a afirmação da oposição de 

uma esfera intelectual ante uma dimensão da materialidade bruta, e que o tempo, como foi 

discutido no livro anterior, seria da dimensão da materialidade, quando teria sido criado o 

“céu do céu”? Também a própria matéria bruta volta a ser debatida no que concerne à 

temporalidade: se o tempo pressupõe qualquer tipo de mudança, e as mudanças são 

percebidas mediante a variação das formas corpóreas, teria sido a matéria bruta, que ainda não 

recebeu estas formas, criada antes do tempo? Teria o “céu do céu” e a matéria bruta uma 

característica comum, que é a de serem atemporais? 

 

Se a mutabilidade existia, donde provinha senão de Vós, de quem todas as 

coisas recebem o ser, de qualquer modo que elas sejam? Tanto mais longe 

estão de Vós quanto mais diferentes são de Vós. Porém, tal distância não é 
espacial. Vós, pois, Senhor, que não sois umas vezes uma coisa, e outras 

outra, mas o mesmo, o mesmo, sempre o mesmo, o "Santo, Santo, Santo, o 

Senhor" Deus onipotente, Vós, no princípio que procede de Vós, e na 
Sabedoria que procedeu de vossa substância, criastes alguma coisa do nada. 

Criastes, sim, o céu e a terra, sem os tirardes de Vós. Doutro modo, seriam 

iguais ao vosso Filho Unigênito, e, por isso mesmo, iguais também a Vós. 

Ora, de modo nenhum seria justo que fosse igual a Vós o que não é da vossa 
substância. Nada havia, fora de Vós, com que os pudésseis criar, ó Trindade 

Una e Unidade Trina. Do nada, pois, fizestes o céu e a terra, àquele, grande, 

e a esta, pequena, porque sois onipotente e bom para criardes tudo bom: um 
céu grande e uma terra pequena. Só Vós existíeis, e nada mais. Deste nada 

fizestes o céu e a terra, duas coisas: uma perto de Vós, outra perto do nada; 

uma que só a Vós tem como superior, outra que nada tem inferior a ela. 

(SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 237, 238) 
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A mutabilidade deriva de Deus, supremo princípio, ele próprio imutável. A distinção entre os 

seres deve-se a distância ontológica que os separa, diferença esta delimitada justamente pela 

atribuição das formas aos seres, introduzindo-os na esfera do Ser. Da Sabedoria que se origina 

na própria divindade, e que não deve ser confundida com a mesma embora também seja 

divina, são criadas todas as coisas, não de algo, mas do nada absoluto. A distância ontológica, 

e não espacial, deve ser aqui de novo enfatizada. O criado não deriva da substância do divino, 

como deriva a Sabedoria divina, identificada aqui com o Logos universal, o Unigênito Filho, 

este sim, gerado e não criado, e por isto também divino. O dogma trinitário permeia o 

pensamento agostiniano. O céu e a terra são criados; um “céu grande” e uma “terra pequena”, 

entendidos aqui a grandeza e a pequenez não de forma quantitativa. O “céu grande”, a esfera 

intelectual não material, encontra-se “perto” ontologicamente do Princípio Primeiro. A “terra 

pequena” encontra-se “longe” do Princípio Primeiro. Destituída de forma, apresenta-se como 

um quase não-ser absoluto, “perto do nada”, inexistindo qualquer coisa inferior a ela. 

 É possível concluir juntamente com o autor que tanto o “céu do céu”, esfera do 

intelecto absoluto, e a matéria bruta, anterior à aposição das formas, não são regidos pelo 

tempo. 

 

E por isso o Espírito, Mestre do vosso servo, quando recorda que no 

princípio criastes o céu e a terra, cala-se perante o tempo. Fica em silêncio 
perante os dias. O céu do céu, criado por Vós no princípio, é, por assim 

dizer, uma criatura intelectual, que, apesar de não ser coeterna convosco, ó 

Trindade, participa contudo da vossa eternidade. Conserva-se totalmente 
imóvel pela doçura que sente em Vos contemplar na suprema felicidade. 

Sem movimento nenhum desde que foi criada, permanece sempre unida a 

Vós, ultrapassando, por isso, todas as volúveis vicissitudes do tempo. Porém, 

este caos, esta terra invisível e informe não foi numerada entre os dias. Onde 
não há nenhuma forma nem nenhuma ordem, nada vem e nada passa; e onde 

nada passa, não pode haver dias nem sucessão de espaços de tempo! 

(SANTO AGOSTINHO, 1987, 238-239) 

 

O “céu e a terra” citados no início do Gênesis não devem ser entendidos na esfera do tempo. 

Não há referência nenhuma a tempo nestes primeiros versos, e ao assumir esta postura, 

Agostinho dá mostras de uma segurança exegética não percebida nos outros tratados. O 

domínio das concepções neoplatônicas o faz caminhar em terreno sólido. O céu citado é uma 

criatura intelectual, próximo ao divino, e, portanto, não divina como o próprio. Ao contemplar 

o Uno divino, mantem-se no Ser, permanecendo imóvel e não sujeito as mudanças passíveis 
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nos seres marcados pela temporalidade e, portanto, pela impermanência. A terra, nome 

atribuído à informidade absoluta, não é numerada na sequência da criação quando o Divino 

nomeia os dias. Não havendo qualquer tipo de forma não há a sucessão, e consequentemente, 

esta terra não pode estar incluída, literalmente, nos dias da criação. 

 A dependência do neoplatonismo nas formulações agostinianas é evidente. Em qual 

parte do texto bíblico se apoia esta referência ao “céu intelectual” imóvel no seu contemplar 

do divino? Onde se encontra esta noção da distância ontológica e não espacial que caracteriza 

o “céu do céu” e a terra destituída de forma? Nas categorias do neoplatonismo aceitas por 

Agostinho e que lhe serviram como formas de superação das teses maniqueístas. Estas 

orientações neoplatônicas constituíam o fundamento prévio agostiniano, tanto para a 

superação do maniqueísmo como para superar sua aversão ao texto bíblico. Um exemplo disto 

é que a ideia do contemplar conservando-se é um dos pontos mais originais da processão das 

coisas do Uno no neoplatonismo. 

 

L’Uno è tutte le cose e non è nessuna di esse: infatti il principio di tutto non 

è il Tutto; Egli è il tutto, in quanto il Tutto ritorna a Lui; e cioè nell’Uno non 

si trova ancora, ma vi si troverà. Ma come il Tutto può derivare dal semplice 
Uno, dal momento che in questo non si può manifestare nessuna varietà e 

molteplicità? Ora, proprio perché è in Lui, tutto può derivare da Lui; 

affinché l’Essere sia, Egli per questo non è essere, ma soltanto il genitore 
dell’Essere, e questa che chiamerò genitura è prima. Egli infatti è perfetto 

perché nulla cerca e nulla possiede e di nulla há bisogno; e perciò, diciamo 

così, trabocca e la sua sovrabbondanza genera un’altra cosa. Ma l’Essere 

così generato si volge a Lui e tosto ne è riempito e, una volta nato, guarda a 
se stesso, e questa è l’Intelligenza. Il suo orientarsi verso l’Uno genera 

l’Essere; lo sguardo rivolto a se stesso genera l’Intelligenza. Ma poiché 

l’Intelligenza per contemplarsi deve persistere in se stessa, diviene insieme 
Intelligenza ed Essere. E così l’Essere, essendo simile a Lui, genera ciò che 

gli è affine, riversando fuori la sua grande potenza; ma anche questa è 

un’immagine di Colui che, prima di Lui, manifestò la sua potenza. Questa 
forza che procede dall’Essere è l’Anima, ma questa diviene, mentre 

l’Intelligenza è immobile, poiché anche l’intelligenza nacque mentre Colui 

che è prima di lei persiste nella sua immortalità. Ma l’Anima non è immobile 

nel suo generare, anzi, una volta in movimento, genera la sua immagine. 
Essa, finché guarda lassù donde ebbe origine, si riempie di Intelligenza, ma 

se procede verso un’altra e opposta direzione, genera la sensibilità, sua 

immagine,  e la potenza vegetativa chè è nelle piante. Nulla tuttavia è 
separato e tagliato fuori da ciò che precede; anzi, sembra quasi che l’Anima 

superiore si estenda sino alle piante; e in certo modo vi si estende, in quanto 

la potenza vegetativa che è nelle piante appartiene all’Anima. Essa non è 

certamente tutta nelle piante, ma è in esse in quanto è proceduta verso il 
basso e ha generato, in questo suo processo e col suo desiderio dell’inferiore, 

um altro essere. E nondimeno, anche la sua parte superiore, che è sospesa 
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all’Intelligenza, lascia che l’Intelligenza che è in essa rimanga immobile. 

(PLOTINO, 2000, p. 815) 

 

Ao mesmo tempo em que o Uno é todas as coisas, não é nenhuma delas. O princípio de todas 

as coisas não pode ser identificado com as mesmas, que no entanto, derivam dele. As coisas 

derivam do Uno não por um processo de multiplicidade e distinção, mas por uma processão. 

A perfeição completa do Uno indica que o mesmo nada procura, nada possui, nada necessita, 

mas superabunda e na sua superabundância produz algo. Aquilo que procede do Uno de forma 

gerada é o Nous,
36

 que ao voltar-se para si próprio gera a si mesmo, mas, ao contemplar o 

Uno, mantem-se no ser. Sendo, pois, imagem do Uno, o Nous produz algo semelhante a si. O 

elemento que é gerado do Nous é a sua imagem, da mesma forma como o Nous é a imagem 

daquilo que lhe gerou e é superior: o Uno. O que é gerado do Nous é a Alma. Da mesma 

forma que seus antecessores ontológicos (e não temporais), a Alma move-se para produzir 

uma imagem de si. Ao contemplar o ser da qual ela é derivada, ela permanece fecundada, e 

realizando um movimento em sentido diverso gera uma imagem de si, que será a sensação e a 

natureza como um todo. O “céu do céu” do texto agostiniano é delimitado claramente com 

elementos tomados de empréstimo do neoplatonismo. Este elemento é feito no “princípio” e, 

portanto, fora do tempo, e mesmo não sendo coeterno com o divino é anterior 

ontologicamente (e não temporalmente, pois o tempo não havia sido criado) às criaturas. Ao 

utilizar categorias neoplatônicas na sua descrição do princípio do texto do Gênesis Agostinho 

consegue estabelecer um espaço para o universo espiritual cristão, universo este formado 

pelas criaturas angelicais. 

 Desta forma a expressão “no princípio criou Deus os céus e a terra” dita no primeiro 

verso do Gênesis recebe agora uma interpretação que de certa forma a dissocia do restante do 

texto. Esta expressão não se refere, pois, à criação temporal do universo, mas sim a duas 

criaturas distintas ontologicamente, mas não temporalmente. Uma criatura racional, mediante 

a contemplação da divindade, permanece imóvel no ser, inalcançável pelas “volúveis 

vicissitudes do tempo” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 239). Este é o mundo espiritual, 

formado pelos seres angelicais. A outra criatura, que também antecede ao tempo, era a 

                                                             
36 Na citação feita em italiano, o tradutor optou por traduzir a palavra grega νουϛ por Intelligenza. No entanto, 
preferiu-se aqui adotar o termo “Nous”, uso este já consagrado nos estudos sobre neoplatonismo em língua 
portuguesa. 
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matéria destituída de qualquer visibilidade e, consequentemente, de qualquer forma; era o 

próprio caos primordial, alvo da ação modeladora (criadora) divina. 

 As inspirações neoplatônicas abundam neste momento das Confissões. O pano de 

fundo do combate ao maniqueísmo é percebido pela constante alusão ao neoplatonismo latino 

verbalizado de forma cristã. As dúvidas acerca da origem do mal ou mesmo da distinção entre 

um Deus iracundo do Antigo Testamento e um Deus bondoso e sábio do Novo Testamento, 

diferenças estabelecidas pelo maniqueísmo, são afastadas mais uma vez por afirmações 

agostinianas que reforçam seu cristianismo mediatizado pelo neoplatonismo.  

 

Já dissestes, Senhor, com voz forte, aos meus ouvidos interiores, que sois 

eterno e que só Vós possuis a imortalidade, porque não mudais sob o aspecto 
de forma ou de movimento. A vossa Vontade não varia com o tempo, porque 

uma vontade mutável não pode ser imortal [...] Outrossim, dissestes, Senhor, 

com voz forte, aos meus ouvidos interiores, que todas as naturezas e 

substâncias que não são o que Vós sois, mas existem, foram criadas por Vós. 
Só não veio de Vós o que não existe, bem como o movimento da vontade 

que se afasta de Vós, Ser Supremo, para se rebaixar ao menos ser, porque tal 

movimento é delito e pecado. Dissestes-me que nenhum pecado Vos 
prejudica ou perturba a ordem do vosso império no sumo como no ínfimo. 

(SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 239) 

 

Não existe, tal como insinuava a crítica dos maniqueus, a distinção entre um deus iracundo, 

um demiurgo do Antigo Testamento e um Deus sábio, da nova revelação cristã. Deus é 

imutável quer seja no sentido do movimento, visto aqui no seu aspecto mais amplo, que é o de 

alteração de qualquer espécie, ou no sentido da forma, princípio intelectivo. Sua vontade é 

invariável, justamente porque não está ao alcance das vicissitudes do tempo. O mal não pode 

ser visto como uma substância, pois todas as substâncias foram criadas por Deus. O mal, não 

existindo substancialmente, deve ser visto como um movimento da vontade da criatura 

racional que se afasta do divino rebaixando-se ao status de “menos ser”, movimento este 

delituoso e pecaminoso. Se existia qualquer dúvida quanto à união de composição deste livro 

com o restante anterior das Confissões, esta passagem afasta esta dúvida, pois a mesma pode 

ser inserida no espírito da discussão da superação das teses maniqueístas relatadas por 

Agostinho no Livro VII. 

 A possibilidade de uso de categorias neoplatônicas para explicar de forma clara a 

distinção entre um mundo espiritual criado de forma ontologicamente antecedente ao tempo, 
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caro ao espírito cristão, e um mundo material ordenado temporalmente, bem como a tentativa 

de harmonizar a narrativa do Gênesis, que diretamente não fazia alusão à matéria-prima 

original, com antigas teses platônicas acerca de uma matéria primeira a ser plasmada por um 

demiurgo, leva o autor a repetir estas tentativas de harmonização em diversas passagens do 

Livro XII, além das já citadas.
37

 

 Na exegese agostiniana mediatizada pelo neoplatonismo foi finalmente encontrado um 

lugar para o mundo espiritual transcendente cristão. As formas espirituais e angelicais 

encontradas no relato escriturístico revelam agora a sua origem. Como realidades espirituais 

não sujeitas à temporalidade, possuem a sua permanência no ser de forma casta e imutável 

pelo fato de estarem sempre unidas na contemplação da beleza do uno divino, de Deus. Esta 

proximidade ontológica e não geográfica enche-as e as tornam iluminadas. Não são eternas 

como o divino, mas permanecem livres da corrupção temporal pela proximidade da “casa 

divina”, sendo iluminadas constantemente pela mesma. Esta criatura intelectual é aquele céu 

                                                             
37 “Ainda dissestes, com voz forte, aos meus ouvidos interiores, que aquela criatura cujo deleite sois Vós 
também não é coeterna convosco. Dissestes que ela goza de Vós em castidade firme e perseverante; que 
nunca mostra em parte nenhuma a sua mutabilidade natural; que Vos tem sempre presente e se conserva 
sempre unida a Vós com todo o afeto; que não tem nada a esperar do futuro, nem fatos passados a recordar; 
que, enfim, não varia com as vicissitudes nem se distende no tempo [...] Ela é alma pura, entranhadamente 
unida, por um laço de paz, aos Santos Espíritos, cidadãos da vossa cidade, situada no céu que está acima do 
nosso céu [...] Vossa Casa, que nunca se afastou de Vós, apesar de não ser eterna como Vós, não sofre as 
vicissitudes do tempo, pelo fato de Vos estar incessante e indefectivelmente unida! [...] Ora, após essas 
reflexões, encontrei duas criaturas que não estão sujeitas ao tempo, apesar de nenhuma delas Vos ser 
coeterna; uma de tal modo é formada que goza da vossa eternidade e imutabilidade, sem nunca cessar de Vos 
contemplar nem sofrer intervalo de mudança alguma, ainda que seja mutável por natureza. A outra é tão 
informe, que não pode mudar de forma nem no movimento nem no estado de repouso. É-lhe impossível estar 
sujeita ao tempo. Mas não permitistes que ficasse informe porque, antes de qualquer dia, criastes no princípio 
o CÉU e a TERRA, as duas criaturas a que me referia. Mas ‘a terra era invisível, desorganizada; e as trevas 
cobriam a face do abismo’. Estas palavras insinuam a ideia de matéria informe, para se instruírem 
gradualmente aqueles que não podem conceber que uma coisa possa ser privada de toda espécie de forma, 
sem estar contudo reduzida a nada. Desta matéria informe é que nasceriam estoutro céu, e estoutra terra 
visível e organizada, esta água cristalina e, enfim, tudo o que na criação do mundo foi feito em dias sucessivos, 
como se recorda na Bíblia. Com efeito, todas estas criaturas estão de tal modo constituídas que, devido às 
mudanças ordenadas dos movimentos e das formas, se realizam nelas alternativas dos tempos [...] ‘No 
princípio criou Deus o céu e a terra; a terra, porém, era invisível e desorganizada; e as trevas cobriam a face do 
abismo.’ Quando ouço, ó meu Deus, estas palavras da Escritura, e noto que não se faz referência ao dia em que 
os criastes, interpreto-as deste modo: ‘o céu do céu’ é o céu intelectual, onde a inteligência conhece 
simultaneamente e não por partes, nem por enigmas ou como em espelho, mas inteiramente, com toda a 
clareza, face a face. Conhece, não agora uma coisa, logo outra, mas, como já disse, simultaneamente, sem 
vicissitude de tempo. A terra invisível e desorganizada é a massa informe, sem aquela alternativa de tempo que 
costuma fazer com que as coisas tenham ora isto, ora aquilo, porque onde não há forma, também não existe 
‘isto e aquilo’. Sem mencionar o dia, diz a vossa Escritura: ‘No princípio criou Deus o céu e a terra’. Sobre estes 
dois elementos, ‘céu e terra’, o primeiro formado desde o princípio, e o segundo inteiramente informe, eis a 
minha opinião: céu significa o céu do céu; e terra quer dizer a terra invisível e desorganizada. Por isso a 
Escritura ajuntou imediatamente a que terra se referia. Já ao narrar que no segundo dia foi criado o 
firmamento que se chama céu, dá a entender a que céu se referia antes, quando não mencionou o dia” (SANTO 
AGOSTINHO, 1987, p. 239-241). 
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citado no princípio da Bíblia. Outra criatura, citada no princípio do texto bíblico, torna 

possível a conciliação da Bíblia com uma construção valiosa à filosofia grega: a matéria- 

prima original. A terra, citada na origem, é esta matéria informe original. Desta forma 

consegue Agostinho harmonizar, de forma extremamente criativa, duas construções preciosas 

à tradição platônica: a matéria-prima original e uma realidade intelectual distinta da realidade 

material, ambas ontologicamente anteriores ao próprio tempo. 

 Mas o texto agostiniano mostra a existência de uma resistência a tais teses.
38

 

Agostinho, ao reafirmar suas principais elaborações acerca deste começo do texto bíblico, 

revela a existência de interlocutores dispostos a não ver em tais versos a exegese pretendida 

pelo autor. A existência dos críticos à hermenêutica agostiniana bem como a revelação deste 

fato por meio do próprio autor é singular. A hermenêutica, como o conhecimento das normas 

interpretativas, possui a sua razão de ser justamente na capacidade de discernir os meios 

corretos de exegese e desta forma evitar os equívocos interpretativos, e este entendimento 

vale especialmente para a interpretação bíblica. Diante da oposição à sua posição, Agostinho 

enfrenta seus opositores reafirmando a seus antagonistas seus principais conceitos, 

desafiando-os a mostrarem uma interpretação melhor.  “São falsas estas coisas?”, desafia o 

autor, passando a reafirmar o seu entendimento da origem de todas as coisas de um princípio 

sumamente bom e da criatura racional mantida no ser pela contemplação do supremo 

princípio divino e livre de toda alteração temporal. 

 No auge da polêmica antimaniquéia, Agostinho aprofunda sua peculiar interpretação 

do Gênesis. “Que me podeis responder, se acreditais em Moisés — o piedoso servo de Deus 

— e nos seus Livros, oráculos do Espírito Santo?” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 243), 

alfineta o autor estabelecendo um paralelismo entre a sua forma de interpretação e o que seria 

a afirmação do próprio Moisés, tido pela tradição como o autor do livro de Gênesis. A adesão 

                                                             
38“Outros, então, apresentam-se não como críticos, mas como panegiristas do Gênesis. Dizem eles: ‘O Espírito 
de Deus, que, por meio de seu servo Moisés, escreveu estas palavras, não quis de maneira nenhuma dar-lhes 
esse sentido com que o interpreta, mas estoutro que nós lhe damos’[...] Atrever-vos-eis a apontar como falso o 
que a Verdade, com voz clara, comunica ao ouvido da minha alma, acerca da verdadeira eternidade do 
Criador? [...] Que me respondeis, ó contraditores? São falsas estas coisas? ‘Não’, respondem. Então quê? 
Porventura é falso que toda criatura revestida de forma, ou toda matéria capaz de forma só existem por Aquele 
que, por ser o Ente supremo, é soberanamente bom? ‘Também não’, dizem eles. Então, que negais?” (SANTO 
AGOSTINHO, 1987, p. 242) 



97 
 

ao modo de interpretação derivado do neoplatonismo torna-se tão essencial que esta exegese 

passa a ser considerada como divina.
39

 

 A interpretação agostiniana assume a feição de uma mensagem inspirada pelo próprio 

Deus. As intuições filosóficas clássicas oriundas da tradição platônica e agora revestidas da 

doutrina bíblica ganham contornos de inspiração divina. As premissas prévias que possuía o 

autor neste período se constituem no que ele chama “ouvido interno de minha alma”. Sua 

convicção acerca da veracidade delas assumia a condição das mesmas estarem em 

concordância com a verdade divina. O céu espiritual (criatura racional existente junto ao 

criador), a matéria-prima informe, a distinção entre a eternidade e a temporalidade tornam-se 

revelações de Deus à alma de Agostinho. Acreditar na sacralidade dos escritos mosaicos 

torna-se sinônimo de acreditar naquilo que Agostinho diz acerca destes livros. A exegese 

agostiniana ganha contornos de revelações divinas, cuja contestação aparece quase como 

sacrilégio. 

 Mas teria Agostinho atravessado a tênue linha que separa a reflexão filosófica daquela 

que marca o dogmatismo ortodoxo? Estaria o autor defendendo sua interpretação de forma tão 

dogmática que excluiria todas as demais? Parece que não. De forma paradoxal, admite o autor 

a possibilidade de outras leituras filosóficas, tanto do primeiro verso do Gênesis quanto do 

segundo. A única alternativa recusada por Agostinho é justamente a leitura materialista de tais 

versos, pois a possibilidade de uma leitura espiritual de cunho alegórico ou simbólico 

fundamentado em teses neoplatônicas foi uma conquista extremamente valiosa, que lhe 

permitiu refutar as contestações maniqueístas, e deste feito o autor não se encontra disposto a 

abrir mão. Mas quais seriam os critérios para o julgamento do acerto ou não das 

interpretações diversas sobre um mesmo texto? Teria lugar aqui uma norma externa, que 

atuando como regra absoluta refutasse a opinião descabida e endossasse a correta? 

                                                             
39 “Atrever-vos-eis a apontar como falso o que a Verdade, com voz clara, comunica ao ouvido da minha alma, 
acerca da verdadeira eternidade do Criador? Direis que a sua substância nunca varia com o tempo nem jamais 
a sua vontade prescinde da sua substância? [...] Mais ainda. Essa voz que fala ao ouvido interno da minha alma 
declara-me que a expectação das coisas futuras passará a ser intuição, quando se cumprirem [...] Condensando 
e reunindo todas estas verdades, deduzo que o meu Deus, o Deus eterno, não criou o mundo por um novo ato 
de vontade, e que nem a sua ciência pode sofrer alguma transição [...] Que me respondeis, ó contraditores e 
meus interlocutores? Que me podeis responder, se acreditais em Moisés — o piedoso servo de Deus — e nos 
seus Livros, oráculos do Espírito Santo? [...] Então, qual destas verdades proclamadas ante o meu Deus pelo 
meu coração, quando escutava no seu interior a voz dos seus louvores, podeis apontar como falsa? [...] Quero, 
ó meu Deus, conversar um pouco, na vossa presença, só com aqueles que reconhecem como verdadeiras todas 
estas iluminações que a vossa Verdade não esconde ao meu espírito” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 242-244). 
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 Para Agostinho, mais valioso que a regra em si ou a adequada leitura dos termos de 

um discurso, seria a atitude do leitor diante do texto. Os preceitos mais importantes para o 

bom entendimento do texto sacro encontram-se numa atitude interior, e não em uma adesão 

exterior a um conjunto de regras específicas. É a atitude do intérprete que se torna aqui o mais 

importante na busca da verdade. É possível dizer que a revelação da verdade está mais 

relacionada a certas atitudes do que até mesmo ao grau de capacidade intelectual do 

intérprete.
40

 

 São as atitudes do intérprete que realmente contam para a obtenção da verdade; a 

forma como o mesmo se aproxima do texto é deveras importante para se alcançar uma 

interpretação correta. Uma fé não fingida, aliada a um coração puro e uma consciência reta 

são condições necessárias para a boa interpretação. Todos os escritores sacros possuíam estas 

características ao escreverem os textos da Sagrada Escritura, logo seus intérpretes também 

devem ser dotados das mesmas aptidões. Mas ter tais características morais e religiosas 

significa obter a mesma resposta exegética? Não.  Os diversos intérpretes do texto sacro 

podem dar sentidos diferentes a um mesmo verso das Escrituras, e mesmo assim todos eles 

serão verdadeiros, se são verdadeiras e puras as motivações da interpretação. Este é o 

reconhecimento da existência de premissas prévias nos demais intérpretes distintas daquelas 

que possui Agostinho. O autor original escreveu a verdade iluminado pelo próprio Deus; o 

intérprete que no seu labor interpreta a verdade segundo a sua forma de entender, guiado por 

uma fé não fingida, um coração puro e uma consciência reta, é iluminado pela luz divina 

igualmente. 

 É preciso que esta discussão se torne ainda mais clara, pois ela abrange duas questões 

distintas: a intenção do autor e a verdade do relato. A hermenêutica, como disciplina que 

                                                             
40“Ouvidas e consideradas todas estas teorias, quero evitar questões de palavras que para nada aproveitam, 
senão para confusão dos ouvintes. Porém a Lei é boa para edificação, se se usa legitimamente, porque a Lei 
tem por fim a caridade nascida dum coração puro, duma consciência reta e duma fé não fingida. Nem se 
devem esquecer os dois preceitos em que o nosso Mestre resumia toda a lei e os profetas. Ora, se eu confesso 
ardentemente esses preceitos, ó meu Deus, Luz dos meus olhos na escuridão, que me interessa que se deem 
sentidos diferentes àquelas palavras, se todos são verdadeiros? Sim, que me interessa que outro tenha uma 
opinião diferente da minha, se julga ser esse o verdadeiro pensamento do Escritor? Nós todos os que o lemos 
esforçamo-nos por indagar e compreender o pensamento do autor. Quando o temos por verídico, não 
ousamos imputar-lhe, como dito por ele, nada do que sabemos, ou julgamos ser falso. Contanto que cada um 
se esforce por interpretar bem as passagens da Sagrada Escritura conforme a ideia daquele que as escreveu, 
que mal há em interpretá-las noutro sentido, se Vós, ó Luz de todas as mentes sinceras, lho mostrais como 
verdadeiro? Que mal há nisso, se o autor que lemos só teve em vista a verdade, apesar de não ter dado ao 
texto este segundo sentido?” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 245-246). 
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versa sobre a interpretação, posteriormente levantará a tese de que para se entender ou chegar 

à verdade acerca de um texto, será preciso descobrir a intenção do autor. Dito de outra forma, 

a melhor maneira de interpretar um escrito seria tentar reconstruir no leitor a intenção do autor 

original. Uma vez duplicado a intenção original, aquilo que o autor intencionava dizer com 

aquelas palavras é alcançado, e esta é a verdadeira exegese. Para Agostinho, tal diferenciação 

era equivocada.  

 

Tenho ouvido e meditado estas teorias, segundo mo permite a debilidade do 

meu entendimento. Eu Vo-la confesso, meu Deus, se bem que a conheceis! 

Vejo que duas espécies de questões se podem originar, quando uma coisa é 
enunciada por intérpretes fidedignos: uma é sobre a veracidade das 

afirmações em si mesmas; outra, se eles, os intérpretes, estão em desacordo 

com a intenção do que as enuncia. Uma coisa é inquirir a verdade sobre a 
criação, outra, procurar saber o que Moisés, egrégio confidente da vossa Fé, 

quis significar a quem o lê ou escuta. (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 249) 

 

Agostinho é claro em relação às duas questões básicas do processo de interpretação. Uma é a 

preocupação em conseguir alcançar a intenção do autor, mediante a veracidade das palavras 

proferidas; outra é a verdade anunciada por intérpretes fiéis. Uma coisa é o anúncio da 

Criação, verdade evidente até para os menos dotados intelectualmente; outra é a busca pelos 

significados dos termos no relato da Criação. 

 Mas a interpretação não seria justamente conhecer aquilo que o autor possui a intenção 

de transmitir? A interpretação verdadeira não seria aquela em que se é possível entender 

exatamente o que o autor queria dizer, isto é, a informação intencional dele? Ao aplicar isto 

ao texto do Gênesis, o correto entendimento não seria aquele em que as palavras de Moisés 

fossem entendidas como ele queria que as fossem? Como se o próprio Moisés transmitisse o 

seu texto? Para Agostinho o processo não é assim tão simples. 

 

Entre tantas opiniões verdadeiras que ocorrem aos intérpretes destas palavras 
compreendidas ora duma maneira ora doutra, quem de nós encontrou o 

verdadeiro sentido, de tal modo que possa determinar com segurança o 

pensamento de Moisés e o significado das suas narrações? Com que 
segurança esse tal o pode afirmar como verdade, quer Moisés tenha pensado 

isso quer tenha pensado outra coisa? [...] Senhor, eis que eu proclamo 

confiadamente que tudo, o visível e invisível, foi criado por Vós, no vosso 

Verbo imutável. Mas posso eu dizer com a mesma certeza que foi esta, e não 
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outra, a intenção de Moisés, ao escrever: "No princípio criou Deus o céu e a 

terra"? Se bem que me persuado de que isto é certo na vossa Verdade, não 

vejo, porém, qual fosse o pensamento do seu espírito, ao escrever tais 
palavras [...] Ainda que Moisés nos aparecesse, e dissesse "este é o meu 

pensamento", nem assim o compreenderíamos, mas somente acreditaríamos 

nele. (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 249-251) 

 

As diversas opiniões são verdadeiras, reflexos da verdade una. Não há uma única 

interpretação correta, mas várias. É impossível captar a intenção de Moisés ao escrever as 

palavras do Gênesis. Mesmo que o próprio autor, Moisés, aparecesse para falar a alguém 

sobre o que havia sido escrito, suas palavras poderiam não ser bem compreendidas. Haveria 

certamente problemas de tradução, pois o mesmo falava hebraico, língua esta que nem todos 

conheciam (inclusive Agostinho). Além disto, é comum mesmo nas conversas do cotidiano o 

engano a respeito daquilo que foi pronunciado pelo interlocutor. A única maneira de 

conseguir captar a real intenção de Moisés ao pronunciar as palavras iniciais do Gênesis era se 

houvesse a possibilidade de ver os conteúdos do seu pensamento sem que fosse necessário o 

processo mediador dos sinais linguísticos, instrumento capaz de traduzir os conteúdos do 

pensamento, mas também de produzir equívocos no processo de tradução dos mesmos.
41

 

 A autoridade do texto bíblico é estabelecida como garantia de que aquilo que foi 

escrito é de fato a verdade absoluta. Desta forma, sendo pois as palavras de Moisés a 

expressão correta da inspiração divina e as diversas interpretações existentes não se afastando 

metafisicamente das palavras do autor do Gênesis, “então todo intérprete está autorizado a 

encontrar no texto do Gênesis a verdade que lhe é importante” (BRACHTENDORF, 2008, p. 

278).  

 

Senhor, eis que eu proclamo confiadamente que tudo, o visível e invisível, 

foi criado por Vós, no vosso Verbo imutável. Mas posso eu dizer com a 
mesma certeza que foi esta, e não outra, a intenção de Moisés, ao escrever: 

"No princípio criou Deus o céu e a terra"? Se bem que me persuado de que 

isto é certo na vossa Verdade, não vejo, porém, qual fosse o pensamento do 

                                                             
41 “A questão sobre a intenção de Moisés acarreta dificuldades especiais, pois, segundo Agostinho, nunca 
podemos estar certos de ter apreendido corretamente a intenção de um interlocutor, muito menos de um 
autor do passado. Mesmo que Moisés aparecesse em pessoa para explicar suas intenções, poder-se-ia apenas 
crer nele, mas não alcançar um conhecimento seguro [...] Se o ouvinte ou leitor estivesse em condição de ver 
os conteúdos de pensamento de um falante ou autor diretamente, ou seja, sem a mediação de sinais, então ele 
poderia estar certo da intenção dele. Como não se pode saltar por cima dos sinais na comunicação entre os 
seres finitos, permanece uma incerteza, que pode, é verdade, ser minimizada por métodos de interpretação, 
mas jamais se deixa suprimir completamente” (BRACHTENDORF, 2008, p. 277). 
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seu espírito, ao escrever tais palavras. Pôde ele, de fato, referir-se ao começo 

da criação, quando disse: "No princípio". Pôde voluntariamente significar 

nesta passagem, por "céu e terra", não uma natureza, ou espiritual ou 
corporal, já perfeitamente constituída, mas uma e outra, ainda incipientes e 

informes. Vejo que verdadeiramente se pode afirmar qualquer destas 

opiniões, mas não vejo, com a mesma clareza, que sentido deu ele a essas 

palavras. Porém, ou esse grande homem, ao proferir estas expressões, lhe 
tenha dado um destes dois sentidos, ou qualquer outro que eu não declarei, 

não duvido, contudo, de que ele tenha conhecido a verdade, e de que a 

enunciou dum modo adequado. (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 249-250) 

 

A questão posta por Agostinho é pertinente ao extremo. A afirmação agostiniana de que o 

visível e o invisível foram criados no “Verbo imutável”, isto é, no logos divino, interpretado 

cristologicamente, e que seria esta a maneira correta de interpretar o primeiro verso do 

Gênesis (“No princípio criou Deus o céu e a terra”), e que isto é certo pela iluminação da 

verdade no espírito do intérprete, então como intuir se esta interpretação era o objetivo do 

autor do Gênesis ao escrever aquelas palavras? Ao voltar os olhos para o texto, percebe-se a 

expressão visível de um pensamento impossível de ser captado pelo mais arguto dos 

intérpretes. Desta maneira, qualquer que seja a interpretação dada, se ela não contraria o que 

foi dito pelo autor original é possível tê-la como verdadeira, visto que, como já foi dito, a 

intenção original do autor é interdita. O fato é que a verdade foi pronunciada pelo autor 

bíblico. Se algumas das teorias é a expressão exata do que quis afirmar o autor original não há 

como sabê-lo.   

 Convém neste ponto fazer uma ressalva deveras importante e que de certa forma já foi 

dita. Agostinho não está simplesmente advogando a possibilidade de uma pluralidade de 

interpretações diversas. Não se trata aqui de um processo que legitime a análise total da Bíblia 

como palavra de Deus a partir da possibilidade de múltiplas leituras. Também não se encontra 

nesta discussão a defesa de interpretações distintas para aquelas verdades que somente são 

possíveis no âmbito da fé, como por exemplo, a da encarnação do Verbo. Da mesma forma 

não parece possuir Agostinho a intenção de que esta liberdade de interpretação possa ser 

estendida para escritores seculares, tais como fizeram os estoicos com Homero, onde se 

buscavam teses filosóficas nas descrições dos relatos homéricos, numa clara tentativa de 

salvar a cultura grega antiga harmonizando o relato acerca dos deuses com as construções da 

razão.
42

  

                                                             
42 Para verificar este processo de exegese por parte dos estoicos, conferir Grondin (1999, p. 56-60). 
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 Ao escrever o texto bíblico, Moisés torna-se revelador de uma verdade objetiva, e tal 

evento só foi possível pelo fato do mesmo ter tido acesso às verdades eternas. Os intérpretes 

honestos e íntegros que se aproximam do texto bíblico não podem conhecer qual foi a real 

intenção de Moisés ao enunciar aquelas palavras, mas possuem todo o direito de supor que 

talvez o que ele desejasse evidenciar fora aquilo que havia sido apresentado por seu 

intermédio. É possível que Moisés tenha expressado a palavra divina com os termos 

conhecidos justamente para que fosse possível extrair dos mesmos os vários significados 

possíveis e conciliáveis entre si, visto que não ferem a verdade objetiva dada. A única postura 

não aceita por Agostinho consiste justamente na afirmação egoísta de que este ou aquele 

intérprete é possuidor da única expressão da verdade. 

 

Ninguém mais me queira molestar, dizendo-me: "Moisés não pensou o que 

tu dizes, mas o que eu digo". Se alguém me dissesse: "Como sabes tu que 

esse sentido atribuído por ti às palavras de Moisés é autenticamente o de 
Moisés?", eu não me deveria agastar e responderia talvez como acima o Fiz, 

ou responderia com algum desenvolvimento, se o meu impugnador fosse 

mais pertinaz. Mas quando alguém me declara: "Não pensou ele o que tu 
dizes, mas o que eu digo", sem contudo o contraditor negar a veracidade do 

que ambos afirmamos, então, ó meu Deus, ó vida dos pobres, em cujo seio 

não pode haver contradição, derramai uma chuva de suavidades no meu 

ânimo, para que possa suportar tais homens com paciência! Não afirmam 
isto porque sejam muito espirituais ou porque leiam no coração do vosso 

servo o que proclamam, mas, sim, por serem soberbos. Não conhecem a 

opinião de Moisés, mas amam somente o próprio parecer, não por ser 
verdadeiro, mas por ser o deles. Se assim não fosse, estimariam igualmente a 

opinião dos outros quando é verdadeira, assim como eu estimo o que eles 

dizem, quando afirmam a verdade, e, por esse motivo, já não é um bem 
exclusivo deles. Se amam essa opinião por ser a verdade, pertence-lhes a 

eles e a mim. É um bem comum, pertencente a todos os amantes da verdade.  

Quanto ao pretenderem que Moisés não pensou segundo a minha 

interpretação, mas segundo a deles, isto é o que eu não aceito. Ainda que 
assim fosse, a sua temeridade não é concebida pela ciência, mas pela 

audácia; não é gerada pela clarividência, mas pelo orgulho. São terríveis os 

vossos Juízos, Senhor, pois a vossa Verdade não é minha nem de qualquer 
outro, mas de todos nós, a quem manifestamente convidais a participar dela. 

Admoestais-nos severissimamente a que a não queiramos ter como bem 

privativo, para que não nos privemos dela. Efetivamente, quem reivindica só 
para si próprio aquilo que ofereceis para gozo de todos, querendo como 

particular o que é de todos, é repelido desses bens comuns para os seus, isto 

é, da verdade para a mentira. "Com efeito, quem fala de si próprio mente." 

(SANTO AGOSTINHO, 1987, 250) 
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A questão, para Agostinho, é a forma com que se posiciona o intérprete diante da verdade. 

Ela, a verdade, é um bem de todos. A irritação do autor é patente diante daquele que arroga 

para si o privilégio exclusivo da mesma. Por qual motivo não admitir a possibilidade de que 

aquelas palavras objetivas de Moisés pudessem ser alcançadas e ampliadas por interpretações 

possíveis e não excludentes? Por que não estimar em boa conta esta heterogeneidade 

interpretativa visto que a fonte originária das mesmas não pertence a ninguém em particular, 

mas a todos universalmente? O orgulho torna-se para Agostinho a única razão a justificar esta 

postura beligerante diante de outras interpretações viáveis, e ter tal sentimento não é salutar 

para aquele que busca o contato com a verdade por meio da exegese.  

 É preciso entender como é possível uma alma marcada pela temporalidade alcançar 

verdades eternas, atemporais. De onde a alma consegue extrair tal possibilidade? Como 

neoplatônico, estaria Agostinho disposto a reafirmar a postura platônica da reminiscência das 

almas? De forma alguma. Se há por parte de Agostinho uma licença para este tipo de postura, 

deve-se então à possibilidade de encontrar a verdade de alguma forma, e esta possibilidade é 

um patrimônio universal, não restrito a um ou alguns privilegiados. Somente admitindo a tese 

de que existe uma verdade universal disponível para ser encontrada, é possível explicar a 

comunidade de pensamentos verdadeiros existentes, tais como os rudimentos da aritmética ou 

as normas morais universais (não matar, não roubar etc.). Uma verdade comum torna possível 

uma comunhão em torno dela, possibilitando o conhecimento de uma forma geral. 

 Observadores distintos podem ver o sol e serem afetados por sua luz de forma 

diferenciada. No entanto, é o mesmo sol que é visto, porém sentido de forma distinta. O sol, o 

objeto do conhecimento sensível neste caso, não pertence a nenhum dos observadores, 

embora faça parte da apreensão dos mesmos. A verdade analisada por intérpretes diferentes é 

única e distinta dos mesmos, mas passível de ser alcançada de forma inteligível a partir de um 

mesmo material, neste caso, o texto do Gênesis. Em um diálogo com Evódio, antigo 

companheiro, Agostinho já se pronunciara a este respeito anos antes da redação de as 

Confissões. 

 

Consequentemente, de modo algum poderias negar a existência de uma 

verdade imutável que contém em si todas as coisas mutáveis e verdadeiras. E 
não poderás considerar como sendo tua ou como exclusivamente minha, nem 

de ninguém. Pelo contrário, apresenta-se ela e oferece-se universalmente a 

todos os que são capazes de contemplar realidades invariavelmente 
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verdadeiras. É ela semelhante a uma luz admiravelmente secreta e pública ao 

mesmo tempo. Ora, a respeito de algo que pertence assim universalmente a 

todos os que raciocinam e compreendem, poder-se-ia dizer que pertence 
como própria à natureza particular de alguém? (SANTO AGOSTINHO, 

1995, p. 116-117) 

 

Existe uma verdade imutável que pode ser alcançada mediante o intelecto a todos aqueles 

capazes de tal ato. A verdade não reside em algo exterior ao sujeito, mas em uma realidade 

interior que preside as ações da alma. A verdade se revela apenas para a alma, e neste caso 

seu desvelar está relacionado à boa ou má vontade daquele que a busca. A doutrina platônica 

da reminiscência como método para o conhecimento das verdades eternas é modificada por 

Agostinho em função do cristianismo por ele professado. Para Agostinho a alma não encontra 

a verdade a partir de si mesmo recordando-se de um conhecimento passado, mas sim o mestre 

interior, identificado com o Verbo divino, guia a alma para este conhecimento, iluminando-a.  

 Esta verdade, iluminada para Moisés e registrada como está descrita no livro do 

Gênesis, manifesta facetas diferenciadas quando examinada por diversos intérpretes. A 

verdade não pertence a ninguém de forma individual, mas a todos indistintamente. A doutrina 

exposta por Moisés possuía um estilo peculiar que lhe permitia tanto alcançar aqueles dotados 

de pouco conhecimento como instigar outros que dotados de maior poder intelectivo e 

possuidores de boa consciência alcançassem a diversidade hermenêutica oriunda da 

iluminação divina. Como já foi dito, exceto as interpretações materialistas (e neste caso o alvo 

da crítica são os maniqueus), as diversas opiniões são verdadeiras porque é na verdade que se 

tornam assim: “Nesta diversidade de pareceres verdadeiros, a mesma verdade faça nascer a 

concórdia!” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 255).
43

 

                                                             
43 “Por isso, se alguém me perguntar o que pensou acerca disto aquele vosso servo Moisés, não serão 
verdadeiras as palavras das minhas Confissões, se Vos não confessar que o ignoro. Sei todavia que essas 
opiniões são legítimas, excluídas as interpretações grosseiras, acerca das quais expus o meu parecer [...] Mas 
confesso que todos os que nestas palavras distinguimos e dizemos a verdade nos amamos uns aos outros [...] 
Assim, quando alguém disser: ‘Moisés entendeu isto como eu’ e outrem replicar: ‘Pelo contrário, pensou como 
eu’, julgo que se dirá com mais piedade: ‘Por que não quis ele antes expressar uma e outra coisa, se ambas são 
verdadeiras?’ Se alguém encontrar um terceiro e um quarto ou mais sentidos verdadeiros, por que não 
acreditaremos que todas estas interpretações as viu Moisés, por meio do qual o Único Deus acomodou a 
Escritura Sagrada à inteligência de muitos que haviam de descobrir nela coisas verdadeiras e diferentes? Eu, 
sem duvidar, digo com intrepidez, do fundo do coração: se eu, elevado ao cume da autoridade, escrevesse 
alguma coisa, preferiria fazê-lo de tal modo que as minhas palavras proclamassem tudo aquilo que alguém 
pudesse conceber de verdadeiro acerca dessas coisas. Quereria antes isso do que pôr um só sentido autêntico, 
de tal forma claro, que excluísse os restantes cuja falsidade me não pudesse ofender. Assim, não desejo ser tão 
temerário, meu Deus, que acredite que qualquer homem merecesse de Vós tal graça. Moisés advertiu e 
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 O fechamento do Livro XII constitui-se em documento deveras importante. As 

principais discussões interpretativas parecem aqui receber o seu último e mais significativo 

tratamento.
44

 Qual foi a real intenção de Moisés ao escrever as palavras iniciais do Gênesis? 

Agostinho reconhece seu desconhecimento, embora tenha se empenhado para comentar 

justamente estas palavras, as quais ele desconhece o sentido original. Mas mesmo ao 

desconhecer a real intenção do autor, suas opiniões, bem como aquelas provenientes de 

intérpretes distintos, são também legítimas. A caridade torna-se o vínculo que une estas 

diferentes interpretações, pois foram afirmadas mediante o amor sincero à verdade.  A 

verdade expressa por Moisés de forma clara e indubitável é, de fato, a verdade que os 

intérpretes encontraram, como se aquilo que o autor afirmou fosse o mesmo que o sincero e 

honesto intérprete reconheceu. E mais. Se outras interpretações surgirem, por qual motivo não 

acreditar serem elas também aspectos ainda não revelados da verdade, aspectos estes vistos 

por Moisés, mas que ainda não haviam sido percebidos? A verdade molda-se desta forma à 

capacidade intelectual do intérprete tornando possível, de forma contínua, nuances 

interpretativas diversas.  

 A veracidade escriturística não possui, na sua forma redacional, o privilégio de uma 

única interpretação; ela permite, e pode-se dizer que também exige, que outras certezas 

possam ser dela extraídas, desde que não a contradigam. A forma como o texto foi escrito 

permite que sejam consideradas como autênticas todas as verdades que já foram extraídas e 

até mesmo aquelas que ainda não foram alvo deste processo, mas que historicamente são 

                                                                                                                                                                                              
pensou, sem dúvida, ao escrever estas palavras, em tudo aquilo que de verdadeiro pudemos encontrar, em 
tudo aquilo que não pudemos encontrar ou que, até agora, não pudemos descobrir, e que, não obstante, se 
pode achar nelas” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 255-256). 
44 “Enfim, Senhor — que sois Deus e não carne e sangue! —, se o homem nem tudo pode ver completamente, 
porventura o vosso bom espírito, ‘que me há de conduzir à terra da retidão’, pôde desconhecer qualquer das 
coisas que, por estas palavras, tencionáveis revelar aos leitores vindouros, apesar de Moisés, por cujo meio 
foram pronunciadas, as não entender, senão num único sentido dos muitos verdadeiros? Se assim é, a 
interpretação que Moisés deu é mais elevada que as outras. Mas, Senhor, mostrai-nos essa interpretação ou 
aquela outra que seja verdadeira e que mais Vos agrade, para que, patenteando-nos o mesmo sentido revelado 
ao vosso servo, ou outro em conformidade com a ocasião em que essas palavras foram pronunciadas, nos 
alimenteis, para não nos deixarmos iludir com o erro. Vede, Senhor, Deus meu, sim, vede, eu Vo-lo peço, 
quantas e quantas coisas escrevi sobre tão poucos versículos! Deste modo, como terei forças e tempo 
suficiente para examinar todos os vossos Livros? Por isso, permiti-me que seja mais breve ao enaltecer-Vos 
neles e que, entre as muitas interpretações que me ocorrem, e acerca dos quais muitas outras me poderão 
ocorrer, eu escolha uma única, que seja verdadeira, boa e inspirada por Vós. Deste modo serei fiel em 
confessar-Vos. Se exprimir o mesmo sentido que seguiu o vosso servo Moisés, eu o declararei perfeita e 
exatamente, pois me devo esforçar por isso. Se ainda não consegui, possa ao menos declarar o que a vossa 
Verdade, pelas suas palavras, me quis dizer, a qual também inspirou a Moisés o que lhe aprouve” (SANTO 
AGOSTINHO, 1987, p. 256). 
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possíveis sua ocorrência. O texto não se encontra preso em um momento histórico definido, 

nem tampouco limitado ao horizonte de um intérprete solitário. Liberto no mundo, ele abre-se 

para o entendimento e para a extração de mais aspectos verdadeiros que forem possíveis, que 

não sejam ofensivos à verdade.  

 Esta abertura ou liberdade para o mundo da interpretação deriva justamente da 

limitação intelectual do próprio homem. Impossibilitado de conhecer todos os aspectos da 

verdade, é preciso estabelecer a possibilidade da multiplicidade das exegeses, tornando viável 

a manifestação da mesma de diversas formas, formas estas não existentes no modo escolhido 

por Moisés para descrevê-la. O sentido escolhido por Moisés, que representa aqui o arquétipo 

do autor original, sem dúvida seria o ideal, mas como reconhecê-lo, como encontrá-lo? A 

grande luta do intérprete deve ser que na variedade das interpretações possíveis e no conflito 

existente entre as mesmas, ou mesmo entre os conflitos que ocorrerão, a escolhida entre as 

interpretações seja justamente aquela que consiga resgatar o sentido original pretendido; mas 

como já foi dito que tal busca dificilmente resultará em algo positivo, deve ele contentar-se 

com o fato de que a fonte da verdade que o intelecto do intérprete conseguiu extrair do texto é 

a mesma que inspirou o autor do mesmo, e desta forma, sentir-se como fazendo parte do 

processo de revelação da verdade, embora reconhecendo a limitação e parcialidade das 

afirmações feitas. De certa forma, esta possibilidade de participar da mesma fonte da verdade 

que o autor do texto, remete ao processo de “reescrevê-lo” juntamente com o autor original. 

 Talvez esta tese da liberdade das interpretações seja um preço muito alto para alguém 

que caminha pela via da ortodoxia religiosa. Mas este preço é plenamente justificado para 

Agostinho, ao menos para a época em que o autor escrevia estes comentários. Defender a 

possibilidade de utilizar algumas categorias platônicas para superar dificuldades que 

inevitavelmente surgem com a leitura do Gênesis, e desta forma crer que tais aportes sejam 

reconhecidos como legítimos, é o mínimo a esperar de alguém que encontrou no 

neoplatonismo o instrumental útil para superar a leitura literal do texto bíblico feito pelos 

maniqueus e mais ainda, levá-lo de volta ao cristianismo, agora de forma amadurecida. Por 

que esta predileção pela tradição platônica? Porque Agostinho não conheceu nenhuma outra 

metafísica que lhe permitisse superar a interpretação dos maniqueus a não ser esta.
45

 Aceitar a 

                                                             
45 “Pour comprendre que saint Augustin ait cru les y trouver, il faut se souvenir de la position dans laquelle il se 
trouvait après sa conversion. Ce nouveau Chrétien en quête d’une théologie qu’il lui fallait élaborer lui-même 
n’a jamais connu d’autre métaphysique que celle de Plotin et des platoniciens. Telle étant la seule technique 
qui fût à sa disposition, il lui fallut bien em faire usage, non certes sans la violenter pour la plier de force aux 
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crítica que afirmava que tais aportes interpretativos eram equivocados e que Moisés jamais 

pensara daquela forma, seria rejeitar o único modelo filosófico capaz de superar as aporias 

dos maniqueus, ao mesmo tempo em que seria algo conciliável com a fé cristã.
46

 O uso da 

tradição platônica na sua forma neoplatônica, bem como no esforço de conciliação da mesma 

com a fé cristã culminou, sem dúvida, em um processo que certamente fez Agostinho 

enxergar nestas teses mais do que elas realmente diziam, mas este foi o preço que ele estava 

disposto a pagar, ao menos neste período de sua vida. Livre das amarras hermenêuticas, ele 

encontrava-se livre para dar ao texto do Gênesis uma interpretação repleta de usos platônicos 

e alegóricos, conciliando de forma livre o pensamento filosófico e a tradição cristã que ele 

abraçara.  

 O Livro XIII das Confissões completa a discussão que havia principiado nos dois 

livros anteriores. Mas diferente das abordagens realizadas que permitiram um enfoque 

filosófico de cunho neoplatônico em algumas passagens, possibilitando uma alternativa à 

exegese literal do maniqueísmo, neste livro, livre de entraves, a análise é predominantemente 

alegórica, numa narrativa da salvação contada a partir das figuras extraídas do relato do 

Gênesis. Dito de outro modo: a narrativa da criação é abordada como uma grande alegoria da 

salvação cristã. A posição adotada ainda é claramente antimaniqueísta. Para o maniqueísmo o 

Deus da salvação difere do Deus da criação. O antimaniqueísmo agostiniano junta em uma 

mesma exegese a narrativa da criação com as principais doutrinas soteriológicas do Novo 

Testamento, tornando coesas, em uma interpretação alegórica, a doutrina cristã da salvação 

                                                                                                                                                                                              
exigences du Christianisme, mais non pas aussi sans lui concéder parfois plus que lui-même n’avait conscience 
de le faire”  (GILSON, 1949, p. 262). 
46 A leitura dos textos platônicos e a possibilidade de sua conciliação com a fé cristã se constitui em uma das 
páginas mais reveladoras deste processo de síntese em Agostinho. No Livro VII das Confissões ele assim se 
pronuncia: “deparastes-me por intermédio dum certo homem, intumescido por monstruoso orgulho, alguns 
livros platônicos, traduzidos do grego em latim. Neles li, não com estas mesmas palavras, mas provado com 
muitos e numerosos argumentos, que ao principio era o Verbo e o Verbo existia em Deus e Deus era o Verbo: e 
este, no princípio, existia em Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi criado. O que foi 
feito, n’Ele é vida, e a vida era a luz dos homens; a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam [...] 
Do mesmo modo, li nesse lugar que o Verbo Deus não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade do 
homem, mas de Deus [...] Descobri naqueles escritos, expresso de muitos e variados modos, que o Filho, 
‘existindo com a forma do Pai, não considerou como usurpação ser igual a Deus’, porque o é por natureza [...] 
Lá encontrei ’que o vosso Filho Unigênito, eterno como Vós, permanece imutável antes de todos os séculos e 
sobre todos os séculos, que, para serem bem-aventuradas, todas as almas recebem da sua plenitude, e que, 
para serem sábias, são renovadas pela participação da Sabedoria que permanece em si mesma’ [...] Por isso lia 
também aí que transformaram a imutável glória da vossa incorruptibilidade em ídolos e em estátuas de toda 
espécie, à semelhança de imagem do homem corruptível, das aves, dos animais e das serpentes, ou seja, o 
alimento dos egípcios, pelo qual Esaú perdeu o direito de primogenitura [...] Encontrei nesses livros estas 
afirmações, mas não me alimentei delas” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 115-116). 
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com a doutrina criacionista do Velho Testamento. Este tipo de aporte é possível em 

Agostinho devido ao fato do mesmo vincular sem nenhuma barreira aparente a metafísica 

com a moral, algo que em um primeiro momento seria impossível. 

 O alvo inicial da análise são os primeiros versos do Gênesis. São eles que mais 

chamam a atenção de Agostinho justamente devido a possibilidade de interpretações variadas. 

A partir dos mesmos, em que são retomadas ideias já parcialmente esboçadas nos livros 

anteriores, o restante do relato da criação é tratado de forma alegórica, e a busca da harmonia 

entre o texto do Velho Testamento e do Novo Testamento é realizada. A “arbitrariedade” 

hermenêutica em que esta busca de harmonia é empreendida revela-se chocante, pois as 

ligações são feitas sem que existam linhas, por mais tênues que sejam, que justifiquem tais 

relações. 

 

Que merecimentos poderiam apresentar-Vos o céu e a terra para que no 
princípio os criásseis? Que tinham merecido essas naturezas de ordem 

espiritual e corpórea que criastes segundo a vossa Sabedoria? Que me digam 

o que elas mereceram para receber de Vós, cada uma na sua espécie 

espiritual ou corporal, esse ser, mesmo imperfeito, informe e caminhando 
para a dissolução e para longe da vossa imagem! Um ser espiritual, ainda 

que informe, vale mais do que qualquer corpo material organizado. Por sua 

vez, o ser material, ainda que informe, é preferível ao puro nada. Assim, 
essas criaturas dependiam do vosso Verbo, e ficariam informes, se Ele 

mesmo as não houvesse chamado à vossa Unidade e lhes não desse uma 

forma, de tal modo que todas Vos ficaram devendo o serem muito boas, ó 

único e sumo Bem. (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 259-260) 

 

É preciso partir justamente da afirmação acerca do “princípio”. Foi justamente o esforço de 

Agostinho sobre este verso que possibilitou para o autor as mais interessantes elucubrações. O 

ato criativo divino é radicalmente livre, inexistindo qualquer tipo de causa anterior a esta 

causa inicial absoluta. O ato criador resulta na existência de duas naturezas, uma de ordem 

espiritual e intelectual, o universo das criaturas celestiais. Desta forma o autor põe no texto 

aquilo que explicitamente o texto não afirma, mas que a tradição escriturística revela a 

existência: o mundo espiritual. Se o texto bíblico descreve a existência de um mundo 

espiritual, Agostinho aqui descreve a sua origem. A outra natureza, corporal, seria a base 

material de onde surgiria o mundo físico concreto. Ambas as naturezas tendiam à desordem e 

a degeneração ao afastar-se do criador, numa nítida referência neoplatônica à ideia de 

processão e à desordem como consequência do afastamento dos seres do Uno. Ambas são pré-
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existentes no Verbo divino, e teriam permanecido nesta pré-existência se o Verbo divino não 

as houvesse chamado à existência.  

 A vinculação do texto do Antigo Testamento à doutrina Neotestamentária é dada 

sutilmente com a análise da atuação do Espírito Divino sobre a face das águas abismais (“E a 

terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se 

movia sobre a face das águas”, Gênesis, 1: 2).  Agostinho utiliza este texto (et spiritus Dei 

ferebatur super aquas) no intuito de salientar que embora o Espírito estivesse sobre a águas, 

não se encontrava o mesmo na posição de estar em descanso sobre as mesmas, mas elas, as 

águas, descansavam mediante esta ação do Espírito. A ideia subjacente nesta interpretação 

consiste em afirmar não apenas a supremacia do Espírito sobre a matéria criada, ainda 

informe, mas também em salientar a dependência desta última em relação ao primeiro, 

dependência esta essencial na doutrina do Novo Testamento, à qual Agostinho logo se 

apressará em vincular. 

 Nesta descrição das origens o autor consegue vislumbrar uma doutrina chave para a 

teologia cristã, e que se encontrava ausente na perspectiva teológica hebraica: a doutrina da 

Trindade. O Pai é facilmente identificado com o Deus criador, aquele que criou os céus e a 

terra. O Filho, mediante a vinculação do texto do Gênesis com o prólogo joanino, é 

relacionado à Sabedoria divina, o logos do Evangelho de João. O Espirito Santo é nitidamente 

percebido a partir da indicação de que o Espírito Divino repousava sobre as águas abismais. O 

que pode parecer de pouca monta neste processo de adoção de uma parte do texto hebraico 

para legitimar uma doutrina do Novo Testamento, aponta para algo mais significativo. O 

próprio relato da criação pode ser lido, nesta perspectiva, não apenas de forma alegórica, 

como ele o fará, mas de uma alegoria direcionada para ver nestas indicações sobre o relato da 

criação a vivência do cristão em toda a sua plenitude, possibilitando a união de uma narrativa 

que se pretendia literal com uma doutrina completamente estranha ao texto dado. 

 

A nossa "terra", antes de receber a forma da doutrina, era "invisível e 

desordenada". Estávamos enterrados nas trevas da ignorância, porque 

castigastes o "homem pela sua iniquidade", e "os vossos justos juízos são 

como abismos profundos". Mas, porque o vosso Espírito "pairava sobre as 
águas", a vossa misericórdia não abandonou a nossa miséria, e dissestes: 

"Faça-se a luz"; "Fazei penitência, pois se aproximou o reino dos céus". 

"Fazei penitência, faça-se a luz." (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 265-266) 
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A terra, originalmente sem forma e vazia, passa a ser identificada com o próprio homem. As 

trevas que permeavam este início são agora associadas à ignorância do homem iníquo. A 

invisibilidade e a desordem são chamadas à luz pela ação do Espírito Santo no convencimento 

dos pecados do homem. 

 O Fiat Lux (faça-se a luz) ocorre no ambiente da igreja, onde esta terra (homem) em 

estado de confusão (pecado) recebe a luz (conversão) sendo levada à nova ordem (fidelidade à 

Cristo). A passagem da alma impura para o reino de Cristo no processo da conversão é 

entendida como o momento em que a luz é lançada sobre o abismo, bem como o instante de 

queda (desvio deste caminho) é tido como o mergulho novamente no mesmo.
47

 A separação 

entre a luz e as trevas (Gênesis, 1: 4) delineia a separação entre os filhos da luz e os filhos das 

trevas, expressão cara à teologia paulina (a qual Agostinho é profundamente devedor), bem 

como certa abordagem realizada séculos depois por Heidegger.
48

 

 O firmamento passa a ser entendido como a própria manifestação da autoridade das 

Escrituras Sagradas sobre os mortais.
49

 O peso ontológico do texto bíblico é aqui afirmado 

com toda a ênfase. A autoridade escriturística se estende sobre toda a humanidade, tal como 

as estrelas do firmamento; as nuvens que impedem a visão clara das estrelas devem ser vistas 

como os pecados humanos, no sentido de serem obstáculos à visão plena da vontade divina, 

manifesta no texto bíblico. A cosmologia semita, no entanto, falava da existência de águas 

acima e abaixo deste firmamento (“[...] e fez separação entre as águas que estavam debaixo da 

expansão e as águas que estavam sobre a expansão; e assim foi. E chamou Deus à expansão 

Céus [...]”, Gênesis, 1:7-8), indicando, desta forma, a explicação para o fenômeno da água 

que cai dos céus (chuva). Para Agostinho, as águas acima do firmamento devem ser vistas 

como “imortais e isentas de toda a corrupção terrena” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 268) 

e, portanto, referentes ao mundo espiritual distinto do mundo corpóreo e sujeito à mudança. O 

                                                             
47 “E eu digo: ‘Meu Deus, onde estais? Onde estais Vós? Respiro em Vós um pouco, quando derramo a minha 
alma sobre mim num cântico de exultação e de louvor, semelhante ao ruído dum festim’. Mas ainda está triste, 
porque escorrega e se transforma em abismo, ou melhor, sente que é ainda abismo” (SANTO AGOSTINHO, 
1987, p. 267). 
48

 “Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas” (I 
Tessalonicenses, 5: 5). Este verso paulino será alvo de análise posterior, quando será abordada a reflexão 
realizada por Heidegger nas epístolas paulinas. 
49 “Mas quem, senão Vós, Senhor, estendeu sobre nós e para nosso proveito o ‘firmamento’ de autoridade da 
vossa divina Escritura? ‘O céu será dobrado como um livro’, e agora, estende-se como um pergaminho sobre as 
nossas cabeças” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 268). 
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fato de estarem acima do firmamento indica que tais instâncias não necessitam da Escritura 

Sagrada para conhecerem o divino, pois o contemplam de forma direta, imediata. Desta forma 

exercem a “leitura” da vontade divina sem a necessidade do uso das palavras temporalmente 

divididas. O olhar imediato para o criador os permite permanecer no Ser e, portanto, na 

estabilidade ontológica, diferente dos demais seres que abaixo do firmamento, dependem da 

revelação escriturística dada no tempo para conhecerem a sua essência mais íntima. Esta 

visão, no entanto, é mediatizada, aparecendo sempre entre as nuvens (obstáculos), vista 

sempre de forma parcial, na expectativa escatológica da visão perfeita no futuro. 

 O estabelecimento por parte de Deus de uma terra seca, para diferenciar da parte 

líquida (“Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a porção seca; e assim 

foi. E chamou Deus à porção seca Terra”, Gênesis, 1: 9-10) aponta para  a alma humana, com 

a impossibilidade de saciar a si  mesmo.
50

 Mas as águas citadas pelo autor devem ser vistas 

com certo cuidado. A analogia agostiniana segue um curso paradoxal. Se Deus é visto como a 

fonte de águas capaz de saciar a alma humana (aqui representada pela terra)
51

, as águas 

também ganham outro significado nesta abrangente analogia do Gênesis.  

 A separação entre as águas e a porção seca dá origem aos mares e aos continentes. 

Mas que sentido místico poderia ter este ajuntamento de águas salgadas, que são os mares? 

Para simbolizar a impermanência dos desejos e ações mundanas, sempre em modificação, 

nunca sendo capaz de satisfação plena, em contraposição a uma terra seca, símbolo de uma 

alma que somente alcançará sossego quando encontrar a água divina que lhe satisfaça. O 

poder divino universal é reafirmado na percepção de que as águas do mar possuem o seu 

avançar limitado, ou seja, por mais fortes e impetuosas que sejam as ondas, que representam 

as tendências más das almas humanas, elas são limitadas pela plenipotência divina. A terra, 

símbolo da alma sedenta do amor divino e posta como separada do mar das paixões 

irrefletidas, é regada pela fonte divina dando, desta forma, os seus frutos, vistos aqui como 

obras de misericórdia e amor ao próximo, ajudando-os nas suas necessidades materiais. Os 

frutos da terra são, nesta perspectiva, identificados com o agir cristão em sua plenitude. 

                                                             
50“A minha alma é, aos vossos olhos, como terra ressequida sem água”, afirma Agostinho citando o Salmo 
143:6 (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 269).  
51 “Por isso, ‘a minha alma é, aos vossos olhos, como terra ressequida sem água’, porque, assim como ela se 
não pode iluminar por si mesma, assim também, por virtude própria, se não pode saciar. ‘Em Vós jorra a fonte 
da vida, e na vossa Luz veremos a luz’” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 269). 
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 O olhar para os astros é o vislumbre da autoridade das Escrituras Sagradas, tornando 

possível diferenciar os dias e as noites, ou seja, as realidades inteligíveis e as sensíveis, além 

da perspectiva moral, permitindo ao cristão distinguir entre as almas ditas espirituais e aquelas 

que se entregam à sensualidade. Por meio do exame dos astros (Escritura Sagrada) a luz e as 

trevas tornam-se discerníveis; o certo e o errado aparecem plenamente diferenciados na esfera 

humana, da mesma forma que os astros permitem perceber a diferenciação entre os tempos. A 

analogia agostiniana estabelece de forma categórica o tempo determinado pelos 

astros/Escritura Sagrada: o tempo escatológico, o tempo do fim. Marcado pela perspectiva 

escatológica sensivelmente presente nos cristãos do primeiro século, mas ainda não 

totalmente afastada das preocupações teológicas nos séculos IV e V, tal ideia retorna em 

Agostinho de forma sutil. Os astros/Escrituras apontam a proximidade da noite, o período do 

fim dos tempos, bem como acentua o decorrer do dia, a presença da Igreja na história.
52

 

 O que dizer então das criaturas que aparecem no relato inicial do Gênesis? Poderiam 

elas também ser alvos do processo de analogia proposto por Agostinho? Sim. A produção 

pelas águas revoltas dos répteis dotados de almas vivas e as aves que voam sobre a terra, são 

identificados com os sacramentos cristãos pregados por apóstolos e missionários, que entre as 

ondas das tentações do mundo levam a mensagem da salvação, “banhando” os gentios com o 

batismo regenerador. As maravilhas produzidas por esta mensagem desde o início da igreja 

são assemelhadas aos grandes cetáceos existentes no meio dos mares, e as vozes destes 

missionários semelhantes aos pássaros que voam sobre os mares, foram ouvidas por toda a 

terra. Os próprios mares também são vistos como símbolo do erro de Adão, representante da 

raça humana, indicando a impetuosidade das paixões humanas, a sede nunca satisfeita do 

conhecimento e a altivez de seu orgulho.  

 

Todas as coisas são belas, pois Vós sois o seu autor; mas Vós, que criastes 
tudo, sois indizivelmente mais belo! Se Adão, pela sua queda, não se tivesse 

afastado de Vós, não se difundiria do seu regaço a salsugem do mar, isto é, o 

gênero humano profundamente curioso, procelosamente intumescido, 
inconstante e movediço nas suas ondas. Não seria necessário que, no meio 

de tantas águas, os vossos dispensadores descobrissem, material e 

sensivelmente, tantos fatos alegóricos e palavras misteriosas. Foi assim que 

me ocorreu interpretar aqueles "répteis" e "aves". Até mesmo os homens 
imbuídos e iniciados neste simbolismo não avançariam mais "no 

                                                             
52 “Eis o que sapientissimamente nos ensinais, nosso Deus, no vosso Livro, no vosso firmamento, para que 
discernamos todas as coisas por meio duma contemplação inefável, apesar de estarmos sujeitos, por 
enquanto, ‘às constelações, ao tempo, aos dias e aos anos’" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 271). 
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conhecimento desses mistérios", se a sua alma, subindo mais alto, não se 

robustecesse na vida espiritual, e se, após as palavras iniciais (do batismo), 

não aspirasse à perfeição. (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 274) 

 

O mar, marcado por sua salsugem e pelo movimento sem freios de suas ondas, teimosas e 

inconstantes, é a demonstração da desobediência de Adão, representante da raça humana, que 

ao afastar-se de Deus torna-se uma criatura refém de seus desejos incontroláveis. O intérprete 

do texto bíblico deve ser capaz de, em meio ao turbilhão de opiniões exaradas das Escrituras, 

extrair das figuras da Bíblia relatadas de forma literal as verdades ocultas de forma alegórica e 

misteriosa, nem que para isto as mesmas tenham quer ser extraídas das descrições dos répteis 

e das aves. Tal processo interpretativo desvelador das verdades ocultas do livro do Gênesis é 

acessível apenas àqueles que uma vez introduzidos na plenitude da vida espiritual, vida esta 

que principia no batismo, elevam suas almas a patamares mais altos da vida mística, numa 

aspiração constante pela perfeição. 

 Não é o mar profundo e tempestuoso, produtor de “répteis e aves” (“E disse Deus: 

Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente; e voem as aves sobre a face da 

expansão dos céus.” Gn. 1: 20), o produtor das “almas viventes”, mas a terra que foi separada 

da mesma (“E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie”. Gênesis, 1: 

24). A terra, símbolo da alma que foi separada das paixões inconstantes, não possui mais a 

necessidade das águas, embora tenha feito uso da água batismal como momento da 

regeneração. As aves que foram produzidas pelas águas não mais lhe interessam, pois ela é 

capaz, agora regenerada, de produzir alma vivente a partir de si mesma. Mas a separação da 

terra e da água é apenas parcial. A terra surgiu a partir da água indicando com isto que o 

homem aperfeiçoado espiritualmente surgiu de um ser que outrora era dominado pelas 

paixões. Não precisando mais dos répteis e das aves, a terra, no entanto, nutre-se do peixe que 

vem do fundo dos mares revoltos, simbolizando com isto a presença do Cristo na Eucaristia 

(Santa Ceia).
53

 As aves, fruto das paixões impetuosas (mares), multiplicam-se na terra seca, 

indicando que foi a infidelidade dos homens que motivou as primeiras missões 

                                                             
53

 “A terra já não precisa de aves e répteis, porque se alimenta do peixe tirado do fundo do oceano, para 
aquela ‘mesa (da Eucaristia) que preparastes na presença’ dos crentes. Pois, se foi extraído do fundo das águas, 
foi para alimentar a terra” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 274).  Um comentário explicativo desta passagem, 
contido em uma  nota de rodapé desta obra citada, torna claro  o sentido da referência de Agostinho ao peixe: 
“Alusão à figura do peixe, sob a qual os primeiros cristãos representavam a Jesus Cristo. A origem deste 
símbolo reside na palavra ίχθύς, que em grego significa peixe, formada pelas iniciais de cinco palavras que, 
traduzidas, significam: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador.” 



114 
 

evangelizadoras. Apesar de tudo é a terra seca que produz a “alma vivente”, ou seja, o 

afastamento de todas as paixões que produzem a morte. 

 O ardor missionário revela-se no trabalhar a terra, e não nas águas da incredulidade. 

Os filhos de Adão são, desta forma, incentivados a nascer da terra, isto é, da fé apregoada. O 

recusar desta tradição significa tornar-se abismo, sem forma e esvaziado. O uso alegórico 

torna-se abundante. A alegoria de fundo moralizante é explícito. 

 

Refreai-vos na violenta bestialidade da soberba, no prazer inerte da luxúria, 
na fama enganadora da ciência, a fim de que as alimárias sejam mansas e os 

animais domésticos sejam domados, e as serpentes não sejam venenosas. 

Tais são as paixões da alma, representadas alegoricamente. (SANTO 

AGOSTINHO, 1987, p. 275). 

 

A prática da moralidade pregada bem como a sua imitação radical impede que a terra seca, 

produtora de alma viva, produza animais indomáveis. É preciso que a natureza daquilo que é 

produzido seja modificada no intuito de que seja sempre produzida a alma viva e não as 

paixões de uma “alma morta”. Animais e suas características naturais são representados 

explicitamente como alegorias da alma, que se não alteradas na sua expressão natural, 

produzem a morte, afastando o homem de Deus, fonte de toda a vida. 

 É preciso que esta alma, alimentada pela pregação da retidão, seja incentivada a imitar 

as virtudes nobres, sendo esta imitação o significado simbólico da expressão “segundo a sua 

espécie”. Desta forma, todos os seres que são produzidos pela terra, dotados de almas vivas, 

tornam-se seres bons em virtude do caráter imitativo das obras virtuosas. 

 

Eis o sentido místico da expressão "segundo a espécie", porque o homem 
imita aquele que ama. "Sede como eu", disse São Paulo, "porque também 

sou como vós." Deste modo, as feras (as paixões) da alma viva tornar-se-ão 

boas, na doçura das suas ações. Assim no-lo ordenastes, ao dizer: "Realiza as 
tuas obras na mansidão, e serás amado por todo homem". Os animais 

domésticos serão bons. Se comerem, não terão fastio, e, se não comerem, 

não padecerão fome. As serpentes tornar-se-ão boas. Não serão venenosas 
para fazerem mal, mas astutas para se acautelarem. Investigarão a natureza 

das coisas temporais tanto quanto basta para compreenderem, por meio das 

coisas criadas, a eternidade. Estes animais, as paixões, servem à razão, 

quando vivem refreados em todos os seus caminhos de morte e forem bons. 

(SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 275) 
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A natureza humana, a terra que produz animais ferozes, pode ser modificada no sentido de 

não mais servir aos instintos, mas ter sobre os mesmos o domínio da razão. Saltará de uma 

vida pautada pela inconstância, para a serenidade de uma razão que a partir das coisas 

temporais criadas possa vislumbrar a eternidade perene.  

 A expressão “segundo a sua espécie” possui um tempo relativo. É preciso ultrapassar a 

simples imitação dos atos virtuosos e ser capaz de transformar-se em um produtor de obras 

dignas por si mesma. É neste sentido que se deve entender o relato bíblico da criação do 

homem segundo imagem e semelhança do divino (“E disse Deus: Façamos o homem à nossa 

imagem, conforme a nossa semelhança.” Gênesis, 1: 26).  

 

Além disso, o vosso Dispensador (São Paulo), que gerava os filhos pelo 

Evangelho, não querendo que aqueles que alimentara com o leite e que, 

como ama, criara fossem criancinhas, disse-lhes: "Reformai-vos no 
rejuvenescimento do vosso espírito para entenderdes qual seja a vontade de 

Deus, e discernirdes o bem, o agradável e o perfeito". Por isso não dizeis: 

"Faça-se o homem", mas: "Façamos o homem". Nem dizeis "segundo a 

espécie", mas: "à nossa imagem e semelhança". O homem, renovado pelo 
espírito e vendo perfeitamente a vossa verdade, não precisa das indicações 

de outro homem para proceder "segundo a sua espécie". Graças aos vossos 

ensinamentos, ele mesmo compreende a vossa vontade e aquilo que é bom, 

agradável e perfeito. (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 276) 

 

A expressão bíblica não afirma que o homem foi criado segundo a sua espécie, mas sim 

conforme imagem e semelhança de Deus. Este fato é traduzido no sentido de que a criação 

humana possui como característica principal a geração de um ser moralmente autônomo, 

independente da influência de outro externo a ele. Se a imitação de alguém virtuoso é 

recomendável em um primeiro momento da regeneração espiritual, isto deve ser visto como 

algo passageiro. Somente com a autonomia moral se compreende este criar segundo imagem e 

semelhança divina. O que é bom e justo não é então designado a partir de um outrem, mas de 

alguém possuidor de uma fonte da moralidade internamente construída. 
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 Posta tal interpretação, o resto da sentença do verso recebe agora uma amplitude 

alegórica nova.
54

 Tal ser, moralmente autônomo, possui a capacidade de julgamento que 

nenhum outro possui. Este fato é expresso no domínio sobre todos os animais, sejam eles os 

peixes do mar, as aves do céu, animais domésticos e selvagens, bem como todos os répteis 

rastejantes. É mediante a inteligência e moralidade autônoma que este ser ultrapassa a esfera 

dos desejos instintivos, representado nesta passagem por todos os seres irracionais. Mas o que 

são estes seres além da representação alegórica dos instintos e paixões presentes na existência 

humana? Não é possível ao homem o domínio absoluto sobre a natureza criada, mas é dado ao 

mesmo o poder sobre os animais desta natureza, aqui simbolizando a irracionalidade e as 

paixões incontroláveis.  

 

Se eu não entendo o que quereis dizer com estas palavras, entendam-no 

outros melhores que eu, quer dizer, outros mais inteligentes segundo a 

capacidade, meu Deus, que a cada um proporcionastes. Agrade-Vos pois a 
minha confissão, feita "diante de vossos olhos". Por ela declaro-Vos que 

creio, Senhor, que não foi em vão que assim falastes! Nem calarei o que 

estas palavras me sugeriram ao lê-las. O que eu penso é verdadeiro, e nada 
impede que eu assim explique as palavras figuradas dos vossos Livros. Sei 

que, por meio de sinais sensíveis, se significam diversas coisas que o nosso 

espírito percebe de uma única maneira; e que, pelo contrário, o espírito 

entende de muitas maneiras o que os sinais sensíveis representam duma só. 
Assim, por exemplo, o amor de Deus e do próximo, com quantas metáforas, 

em que inúmeras línguas — e, em cada língua, com que inúmeras 

expressões! — se enuncia de maneira concreta! É neste sentido que "crescem 
e se multiplicam os peixes das águas". Mas tu, leitor, quem quer que sejas, 

atende novamente. A Escritura declara duma só maneira, e a nossa voz 

também dum só modo pronuncia estas palavras: "No princípio criou Deus o 
céu e a terra...” E no entanto não é verdade que se interpretam sob vários 

aspectos, não sofistica e falsamente, mas segundo a variedade de pontos de 

vista legítimos? (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 278-279) 

 

A confissão de Agostinho é sugestiva. Ele reafirma a mesma linha de interpretação adotada no 

livro anterior, com uma ressalva: não existe aqui o apelo a um Moisés “leitor” de Platão. Os 

elementos neoplatônicos que marcaram fortemente o processo interpretativo de Agostinho em 

passagens anteriormente citadas desaparecem neste último livro. As palavras do Gênesis não 

foram escritas utilizando certo gênero por puro acaso. Elas foram ditas de certa forma 

justamente para possibilitar a leitura figurada das mesmas. Do mesmo modo como um corpo é 

                                                             
54 O verso completo é: “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e 
domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o 
réptil que se move sobre a terra” (Gênesis, 1: 26). 
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capaz de expressar diversamente aquilo que a mente pensou ou planejou de uma maneira, a 

Escritura relata mediante um estilo aquilo que pode ser dito diferentemente. O texto 

apresenta-se de forma única; sua interpretação variada significa a exposição desta verdade de 

forma distinta e autêntica. 

 Ainda é possível ver esta licença interpretativa na discussão estabelecida pelo autor 

acerca da expressão “crescei e multiplicai”, referida ao ato de criação do homem, e a 

dificuldade do mesmo em compreender por qual motivo a mesma não foi aplicada também 

aos demais seres existentes, mas apenas ao homem e, por silêncio textual, também aos peixes 

do mar, únicos seres irracionais que não recebem a ordem de multiplicar-se segundo “a sua 

espécie.”
55

 

 O universo simbólico do Gênesis exposto por Agostinho é paradoxal. A multiplicidade 

de imagens correlacionadas e as atribuições estabelecidas são desprovidas de uma lógica 

interna e, por que não dizer, beira à arbitrariedade hermenêutica total. Basicamente rejeita-se 

a interpretação literal em prol da interpretação figurada, tida como a desejada pela própria 

Escritura Sagrada. As criaturas corporais e as criaturas espirituais são interpretadas 

simbolicamente a partir dos elementos naturais existentes na descrição textual. A luz e as 

trevas são figuras das almas dos homens justos e as almas dos perversos, respectivamente. O 

firmamento, apontado anteriormente como símbolo das próprias Escrituras, indica o conjunto 

                                                             
55 “Se considerarmos não alegoricamente, mas no sentido real a natureza das coisas, vemos que as palavras 
‘crescei e multiplicai-vos’ se estendem a tudo o que nasce de semente. Se, pelo contrário, as interpretarmos 
em sentido figurado, que era, a meu ver, o que a Escritura pretendia, a qual, com certeza, não atribui 
inutilmente esta bênção só às crias dos peixes ou aos filhos dos homens! — encontraremos uma grande 
multidão de criaturas corporais e espirituais, simbolizadas no céu e na terra; as almas dos justos e perversos, 
simbolizadas na luz e nas trevas; os santos legisladores por quem Deus nos deu a Lei, simbolizados no 
firmamento que foi estabelecido entre as águas superiores e as águas inferiores; a sociedade dos povos 
amargurados pelas suas paixões, simbolizada no mar; as afeições das almas piedosas, simbolizados na ‘terra 
enxuta’; as obras de misericórdia praticadas nesta vida, simbolizadas nas ervas que nascem de sementes e nas 
árvores frutíferas; os dons espirituais manifestados para utilidade do próximo, simbolizados nos astros do céu; 
as afeições regradas pela temperança, simbolizadas na alma viva. Em tudo isso, pois, encontramos variedade, 
abundância e acréscimo. Mas, que uma só coisa cresça e se multiplique de tal modo que se enuncie de muitas 
formas e uma só perfeição se entenda de muitas maneiras, não o encontramos senão nos símbolos sensíveis e 
nas alegorias concebidas pelo espírito. Nós entendemos, como equivalendo a ‘símbolos sensíveis’, ‘as gerações 
criadas nas águas’, porque esses símbolos foram necessariamente motivados pela profundeza da nossa miséria 
carnal. Simbolizamos também por ‘gerações humanas’ ‘as alegorias concebidas pelo espírito’, por causa da 
fecundidade da razão. Por isso, Senhor, creio que dissestes a uns e a outros: ‘Crescei e multiplicai-vos!’ Por 
meio desta benção concedei-nos o poder e a licença de enunciar de diversos modos o que o nosso espírito 
concebe duma maneira simples, e de perceber sob várias formas o que nos vossos Livros lemos enunciado, 
obscuramente, duma só maneira. É assim que se povoam ‘as águas do mar’, que não se moveriam sem estas 
diversas interpretações. É assim que as várias gerações dos homens enchem a terra, cuja ‘aridez’ se fertiliza 
pela paixão da verdade, sob o domínio da razão” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 279). 
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de escritores sacros, e desta forma, o símbolo passa do objeto (o texto sagrado) para o seu 

autor (ou autores).  

 As paixões dos homens ou até mesmo das sociedades humanas desprovidas de 

autocontrole aparecem na forma do mar bravio, que se destaca pelas ondas ferozes e 

incontroláveis, ao passo que a terra enxuta denota o significado inverso, ou seja, o homem 

piedoso, domador de suas inclinações naturais. As ervas produzidas pelas árvores ou pelas 

sementes, possíveis somente na terra seca, são justamente o fruto de uma vida casta, e por isto 

aparecem na forma de ações piedosas. Os dons espirituais manifestos pela característica da 

utilidade ao outro, são simbolizados na figura dos astros celestiais. O curioso nesta última 

alegoria é justamente o fato de como as figuras podem sobrepor-se umas às outras sem 

nenhum prejuízo no conjunto da simbolização realizada. Se o firmamento é entendido como o 

conjunto dos astros no céu, este mesmo firmamento pode então servir de figura tanto para a 

Escritura Sagrada, os escritores sacros ou mesmo os dons espirituais, sem que se caia em uma 

contradição lógica, justamente por não ser esta interpretação um tratado lógico. 

 As expressões “crescei e multiplicai” e “segundo a sua espécie” não estão no texto por 

puro acaso. Estas expressões são o exemplo de que uma coisa pode ser dita de formas diversas 

ou entendida de forma variada. Elas expressam a possibilidade das figuras serem originárias 

ou de uma simbologia oriunda das coisas sensíveis ou de alegorias criadas pelo entendimento 

fecundo, ou seja, de puras concepções intelectuais. Tais expressões, simbólicas por si 

mesmas, referem-se a tudo que pode ser gerado ou multiplicado, seja de ordem espiritual ou 

corporal. Elas são símbolos que geram símbolos. Curiosamente Agostinho introduz nesta 

reflexão algo paradoxal: a simbologia da própria simbologia. 

 Ao encerrar sua interpretação dos primeiros versos do Gênesis, Agostinho demonstra 

que suas análises simbólicas não eram fruto de alguém que desconhecia o caráter literal dos 

mesmos, mas que de forma proposital sobrepunha sobre eles o sentido figurado, tentando 

encontrar na literalidade do texto a espiritualidade do crente vivida no ambiente eclesial de 

então. Ao agradecer a Deus pelo conjunto da criação, o autor retoma o sentido clássico do 

texto, tal como o mesmo era lido de forma costumeira, sem nenhum tipo de sobressalto 

filosófico ou teológico.
56

A descrição do céu e da terra primordiais, a luz e a pronta distinção 

                                                             
56 “Graças Vos damos, Senhor! Vemos o céu e a terra, isto é, as partes superior e inferior corpórea, ou a criação 
espiritual e material. Para adorno destas partes componentes de toda a massa do mundo ou de toda a criação 
no seu conjunto, vemos a luz, criada e separada das trevas. Vemos o firmamento do céu, quer o entendamos 
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da mesma em relação às trevas, o firmamento e a divisão entre as águas sobre e abaixo do 

mesmo, a terra seca, os grandes luzeiros (sol, lua e estrelas) e o tempo por eles delimitados, o 

surgimento dos seres irracionais (aves, répteis, animais selvagens ou domésticos) e o homem 

(ser dotado de razão), são afirmados na sua maneira costumeira, isto é, literalmente. Quanto 

ao homem cabe ainda uma pequena reflexão sobre o principal aspecto distintivo, isto é, a 

razão, que o possibilita a dominar sobre os apetites, frutos da irracionalidade sempre patente. 

Estas obras da criação vistas pelo prisma da literalidade do texto são boas em seu conjunto 

abrangente. 

 Mas Agostinho também não se esquece de ler este texto em forma alegórica, e que, da 

mesma forma que o modo literal, no seu conjunto é também algo bom.
57

 As verdades 

                                                                                                                                                                                              
como sendo o primeiro corpo do universo situado entre as águas espirituais superiores e as águas corporais 
inferiores, quer seja este espaço do ar, a que também se dá o nome de atmosfera. Por esta divagueiam as aves, 
entre as águas que se lhes sobrepõem em forma de vapor — que em noites serenas cai em gotas de orvalho — 
e as águas em estado líquido pela terra. Vemos a formosura das águas reunidas nas campinas do mar. Vemos a 
terra árida, nua, ou de forma visível e ordenada, essa terra, mãe das plantas e das árvores. Vemos brilhar por 
cima de nós os luzeiros do céu, o sol bastar ao dia, a lua e as estrelas consolarem a noite, e as divisões do 
tempo serem designadas e medidas por todos estes astros. Contemplamos por toda parte o elemento da água, 
fecundo em peixes, em monstros marinhos e em aves, pois a densidade do ar, que sustenta o voo dos pássaros, 
cresce com a exalação das águas. Vemos a face da terra embelezar-se com animais terrestres. Vemos o 
homem, criado à vossa imagem e semelhança, constituído em dignidade acima de todos os viventes irracionais, 
por causa de vossa mesma imagem e semelhança, isto é, por virtude da razão e da inteligência. E assim como 
na sua alma há uma parte que impera pela reflexão e outra que se submete para obedecer, assim também a 
mulher foi criada, quanto ao corpo, para o homem. Ela, possuindo, sem dúvida, uma alma de igual natureza 
racional e de igual inteligência, está, quanto ao sexo, dependente do sexo masculino, assim como o apetite, de 
que nasce o ato, se subordina à inteligência para conceber da razão a facilidade em ordem ao bom 
procedimento. Estas são as coisas que contemplamos, as quais, tomadas de per si, são belas, e em seu 
conjunto são ainda mais belas” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 285-286). 
57 “Meditei igualmente sobre as verdades espirituais que quisestes significar quer pela ordem e sucessão de 
vossas obras, quer pela ordem com que quisestes que fossem referidas. Notei que as vossas obras, 
consideradas singularmente, são belas, e em seu conjunto são ainda mais belas. No vosso Verbo, no vosso 
Único Filho, criastes o céu e a terra, a cabeça e o corpo da Igreja, numa predestinação anterior a todos os 
tempos, sem manhã nem tarde. Logo, porém, começastes a executar no tempo o que tínheis predestinado, a 
fim de manifestardes os vossos planos misteriosos e coordenardes as nossas desordens, pois sobre nós 
pesavam os nossos pecados. Longe de Vós, precipitamo-nos na voragem das trevas. O vosso misericordioso 
Espírito pairava sobre nós, para vir em nosso auxílio, em tempo oportuno. Justificastes os ímpios, separaste-los 
dos pecadores e confirmastes a importância da vossa Escritura entre as pessoas de autoridade que Vos haviam 
de ser dóceis, e entre os súditos, que se lhes haviam de sujeitar. Congregastes numa só aspiração a sociedade 
dos infiéis, para que aparecessem os bons sentimentos dos fiéis e produzissem em vossa honra obras de 
misericórdia, distribuindo aos pobres igualmente os bens da terra para adquirirem os do céu. Depois 
acendestes no firmamento alguns luzeiros, isto é, os vossos Santos, que têm palavras de vida e refulgem pela 
sublime autoridade conferida pelos dons espirituais. Para comunicardes a vossa Lei às nações idolatras, 
formastes de matéria visível os Sacramentos, fizestes milagres visíveis e determinastes, em conformidade com 
o firmamento da vossa Escritura, as "palavras das vossas palavras", para que com elas fossem abençoados os 
fiéis. Em seguida, formastes no vigor da continência a alma viva dos cristãos por meio dos afetos ordenados. 
Finalmente, renovastes, à vossa imagem e semelhança, a alma, somente a Vós submissa, e que não precisa de 
nenhum exemplo de autoridade humana para imitar. Sujeitastes a atividade racional ao poder do 
entendimento, como a mulher ao homem. Quisestes que a todos os vossos Ministros, necessários para 
aperfeiçoar nesta vida os cristãos, fossem prestados auxílios pelos mesmos fiéis, nas necessidades temporais. 
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espirituais retiradas do texto são belas, independentes da forma como são expostas. A beleza 

da criação pode ser captada seja qual for a maneira de exposição do texto bíblico, literal ou 

alegoricamente. O Verbo Divino, princípio da criação, é também a cabeça da igreja defendida 

ardorosamente pelo autor. Neste sentido, a criação original, a do céu e da terra, é realizada 

sem que o próprio tempo, tal como se conhece atualmente, existisse, e isto também aponta 

para a perenidade da igreja, o próprio corpo de Cristo, o Verbo de Deus, na doutrina 

neotestamentária. A ação criadora divina que se exerce sobre o caos, marca também o 

aparecimento do tempo. Esta ação executada sobre o caos põe ordem nas desordens dos 

homens. Neste ponto, Agostinho transfere a descrição da criação do universo para a existência 

humana individualizada, identificando as trevas, vistas como ausência da luz, com o espírito 

inquieto daqueles que se encontram longe do criador. A separação dos elementos da natureza 

é reafirmada como a separação entre os pecadores arrependidos e aqueles que insistem no 

caminho do erro. 

 A execução posterior do processo de criação do universo físico, agora no tempo, 

instaurando a ordem no caos primordial, é a ordenação divina às desordens praticadas pela 

alma humana inquieta e em busca de harmonia. O afastar-se do divino é semelhante ao estado 

de informidade original que resultava em uma caótica forma de ser. O Espírito Divino que 

pairava sobre a matéria original informe, segundo os desígnios da divina providência, paira 

sobre a existência dos homens pecadores restaurando-os para uma vida próxima do princípio 

absoluto, Deus. O processo de delimitação e separação entre as instâncias do mundo criado 

(luz e trevas, água e terra seca, dias e noites) consagra a separação dos ímpios e dos homens 

justificados, docilizados pelo Espírito Divino e tornados aptos para a plena sujeição à 

divindade. 

 Separados dos justos devido às suas aspirações materiais, coube-lhes a união em torno 

de uma sociedade marcada pela ambição e pela vaidade, possibilitando que os sentimentos 

louváveis dos justos florescessem, tornando-se manifestas nas ações misericordiosas e na 

caridade para com os mais necessitados. O firmamento, outrora identificado com as Escrituras 

Sagradas, mediante a função de guia dos homens, é visto agora identificado com os santos 

homens cristãos, pregoeiros da verdade e possuidores de um brilho próprio em virtude da 

autoridade conferida pelos dons espirituais outorgados. Curiosamente, o mesmo firmamento é 

                                                                                                                                                                                              
Esta obra de caridade ser-lhes-á valiosa para o futuro. Vemos todas estas coisas, e todas elas são muito boas, 
porque as contemplais em nós, ó Deus, que nos concedestes o Espírito para as podermos ver e para nelas Vos 
amarmos” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 286-287). 
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posteriormente relembrado como as Santas Escrituras, agora mediante o sentido de uma 

legislação visível mostrada às nações pagãs. Tal firmamento é derivado do processo de 

modelagem da matéria original e assume a forma dos sacramentos católicos, expressão visível 

da mística cristã. E por que não relembrar, neste processo de separação dos elementos, a 

“domesticação” da alma humana? A separação da terra das águas dos mares aponta para a 

serenidade dos justos como um contraponto à agitação tempestuosa das paixões. 

 Por último, resta o relato da criação do homem. Enfoca-se, neste sentido, um ser 

dotado de racionalidade, porém submisso ao princípio divino. A imagem e semelhança 

divinas evocadas indicam também os justos, livres da influência humana, seguidores dos 

exemplos exarados dos livros sagrados. Sua atividade racional é dependente do entendimento 

proveniente desta semelhança proveniente da divindade, tal como a mulher procedente da 

costela do homem é dependente do mesmo, renunciando qualquer tipo de autonomia que leve 

ao afastamento de Deus.  

 Esta interpretação agostiniana do Gênesis é ímpar.
58

 O caráter aparentemente confuso 

que se abre em certos momentos para a possibilidade de uma variedade de interpretações é 

chocante, principalmente tratando-se de alguém que se tornaria uma autoridade religiosa 

bastante respeitada, especialmente no norte da África. Como explicar a multiplicidade de 

visões interpretativas em que os elementos do texto são percebidos mediantes relações que o 

próprio texto não autoriza? Como entender o caráter alegórico radical desta análise 

agostiniana à luz de seu combate às ideias maniqueístas que propugnavam a leitura literal do 

texto, ou seja, a leitura em sentido próprio?  

 O texto das Confissões é datado de apenas alguns anos depois de se tornar bispo na 

África.
59

 Este texto constitui-se um divisor de águas para o autor. Ele passa por um processo 

de adaptação da vida anterior, de retórico convertido ao cristianismo ao novo status de 

presbítero e bispo. Separa-se o outrora “jovem” e o atual bispo.
60

As Confissões se constituem 

em um singular momento de ternura na vida daquele que começava a sentir o bafejar da 

autoridade eclesiástica em seus ombros.  

                                                             
58

 Brachtendorf afirma a respeito desta interpretação agostiniana: “O próprio Agostinho designa seu modo de 
interpretar como ‘alegórico’ (24,37). Em seu caráter fechado, essa interpretação figurada é sem paralelos na 
obra agostiniana, assim como na exegese patrística como um todo”’ (2008, p. 286).  
59 Brown, 2000, p. 157. 
60 “ The Confessions, therefore, is not a book of reminiscences. They are an anxious turning to the past […] It is 
also a poignant book. In it, one constantly senses the tension between the ‘then’ of the young man and the 
‘now’ of the bishop” (BROWN, 2000, p. 157). 
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 As Confissões, e principalmente a parte exegética (Livros XI a XIII), devem ser lidos a 

partir da perspectiva de que se tratava da obra de um filósofo nitidamente influenciado pelo 

neoplatonismo. O neoplatonismo era seu fundamento prévio para a compreensão do mundo. 

No entanto, trata-se de um filósofo neoplatônico que rompe com a noção de um Deus 

desconhecido e inalcançável para a construção de um texto redigido na forma de prece a uma 

divindade capaz de uma relação direta com o autor.
61

 Desta forma, este texto assume 

nitidamente o formato íntimo de um diálogo entre Agostinho e Deus, tornando a absorção das 

Enéadas em uma abordagem mediatizada por uma vivência profundamente cristã, 

possibilitando agora não uma simples fusão entre filosofia e o pensamento paulino, mas a 

supremacia da experiência da conversão sobre a própria filosofia, fato que se vê na forma 

como o uso das categorias platônicas é retomado para esclarecer aspectos confusos do texto 

do Gênesis, bem como o estilo radical da aplicação das alegorias para conciliar o Antigo 

Testamento com a mensagem do Novo Testamento, unindo assim duas mensagens distintas e 

impedindo a cisão textual, cara aos maniqueus.  

 Sua investidura no bispado obriga-o a uma rotina eclesiástica e dogmática que 

paulatinamente o afasta das elucubrações teológicas e filosóficas. Tal afirmação não implica 

que doravante desaparecerá, por exemplo, o uso das analogias tão presentes na avaliação dos 

primeiros capítulos do Gênesis. Implicará, sobretudo, que nos textos da Escritura Sagrada em 

que existam polêmicas em relação a sua interpretação, ou que as interpretações se afastem da 

ortodoxia católica, Agostinho assumirá uma posição nitidamente mais cautelosa e menos 

experimental, como será visto na análise do Comentário Literal ao Gênesis, que sem sombra 

de dúvida, é o seu texto hermenêutico melhor elaborado do ponto de vista da ortodoxia 

teológica. 

 Paradoxalmente, embora este texto acima citado seja a coroação de seu labor 

exegético ao texto do Gênesis, o mais rico em explicações, o mais rigoroso e cauteloso dos 

comentários é ao mesmo tempo aquele em que menos se percebe as variações exegéticas 

presentes nos comentários anteriores e que apontavam para a extrema vivacidade e inquietude 

hermenêutica por parte do autor. Desta forma, embora este texto seja o maior dos comentários 

sobre o assunto em pauta receberá o tratamento mais econômico nesta pesquisa, visto que a 

“certeza” dogmática e ortodoxa se fazem presentes de uma forma quase obsessiva, destoando 

                                                             
61 “Plotinus never gossiped with the One as Augustine gossips in the Confessions” (BROWN, 2000, p. 160). 
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da proposta guia deste trabalho, que é justamente tornar visível para o leitor agostiniano as 

idas e vindas exegéticas de Agostinho de Hipona.  

 

3.2 O COMENTÁRIO LITERAL AO GÊNESIS: A ABORDAGEM ORTODOXA 

 O Comentário Literal ao Gênesis foi uma obra escrita entre os anos 401 a 415.
62

 Tudo 

indica que ela demorou um pouco além deste período para ser publicada, conforme atesta uma 

carta endereçada por Agostinho a Evódio (carta n. 162), entre 414 e 415, no qual o mesmo 

descreve que tanto esta obra como o tratado sobre a Trindade ainda não haviam sido 

publicadas, embora já estivessem escritas.
63

 Esta obra aparece como a consumação de um 

projeto abortado anos antes, que tinha também como intenção um comentário ao livro do 

Gênesis, usando para tal a abordagem exegética literal. 
64

  

 

Dans le même temps, j’ai écrit douze livres sur la Genèse, depuis le 

commencement jusqu’à l’expulsion d’Adam du paradis: “Et un glaive de feu 

fut placé pour  garder le chemin de l’arbre de vie”. Comme onze livres 

avaient été nécessaires pour mener jusque-là (le lecteur), j’en ai ajouté un 
douzième dans lequel j’ai traité soigneusement du paradis. Ces livres sont 

intitulés De la Genèse selon la lettre, c’est-à-dire non selon la signification 

allégorique, mais selon la réalité de l’histoire. Dans cet ouvrage, il y a 
beaucoup plus de questions que de réponses et parmi les réponses, bien peu 

sont assurées. Quant aux autres, elles sont  proposées pour provoquer un 

nouvel examen. J’ai commencé ces livres après le De Trinitate, mais je les ai 
achevés avant. C’est pourquoi je les ai mentionnés maintenant dans l’ordre 

où je les ai commencés. (SAINT AUGUSTIN, 1950, p. 493) 

 

Os doze livros deste novo comentário abrangem da narrativa primeira da criação até a 

expulsão de Adão do paraíso. Como alertou o próprio Agostinho, onze livros bastaram para 

esta discussão, e o décimo segundo tratou da questão do paraíso, tema que aparece na 

                                                             
62 “De Genesi ad Litteram (Sobre O Gênesis ao Pé da Letra), em doze livros, escrito entre 401 e 415. Tratado de 
antropologia, baseada na doutrina da criação. Está entre as grandes obras de Agostinho.” (COSTA, 1999, p. 
174). Data parecida também é adotada por Brown (2000) na sua tábua cronológica das obras de Agostinho, 
situando-a entre 401 e 414 (p. 178).  
63

 “Mi è stato facile darti per lettera una giustificazione - a mio giudizio valida - ma non è egualmente facile 
rispondere ai tuoi quesiti. Credo tuttavia che nelle opere che mi tengono ora oltremodo impegnato, non 
mancheranno dei passi, nei quali spiegherò - se Dio mi assisterà - gli argomenti dei tuoi quesiti. Molti di quelli, 
che ora mi hai proposti, sono stati risolti nei miei libri ancora non pubblicati Intorno alla Trinità e Intorno alla 
Genesi” (SANT’AGOSTINO, Lettere 162, s.d.). 
64 Trata-se do Comentário literal ao Gênesis, inacabado. 
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narrativa do Gênesis, bem como em uma visão mística do apóstolo Paulo, relatada em sua 

segunda epístola à igreja de Corinto. Desta forma, este último livro aparece como uma nota 

destoante do restante da obra, pois se trata de interpretar o significado da visão, bem como 

uma longa discussão sobre os termos usados para descrevê-la. Curiosa é a alegação feita pelo 

autor de que esta obra possui muito mais questões do que respostas, e que estas respostas são 

na verdade indicações para novas discussões. A leitura do texto, pelo contrário, sugere uma 

interpretação distinta. Agostinho deixa poucas questões em aberto, e estas questões surgem 

justamente devido ao caráter problemático do próprio texto em análise. Além disto, poucas 

questões são levantadas tendo em vista suscitar uma discussão posterior.
65

 Esta obra deve ser 

vista (em parte) como a definitiva tentativa de Agostinho de resolver o problema da 

interpretação do Gênesis, encerrando, de certa forma, este aspecto da polêmica contra os 

maniqueus.
66

 

 Significativa para esta pesquisa é a afirmação do autor de que esta obra em questão 

assume o modelo de interpretação literal no lugar da interpretação alegórica.
67

 Ao discorrer 

sobre o sentido bíblico da expressão “Fez-se uma tarde e fez-se uma manhã: um dia”, 

expressão esta diversas vezes repetida no processo da criação divina do mundo, Agostinho 

alude de forma rápida à possibilidade de que era possível ler tal expressão de forma 

alegórica,
68

 mas logo em seguida torna clara qual a sua postura exegética:  

 

Esta discussão refere-se ao sentido alegórico-profético, o que não assumimos 

neste discurso. Determinamos falar agora sobre as Escrituras de acordo com 

                                                             
65 Como exemplo destas questões que seriam trabalhadas posteriormente é possível citar a promessa que 
resultaria na obra A Cidade de Deus, assunto este a ser retomado posteriormente.   
66 Geralmente convenciona-se colocar esta obra como o último comentário ao Gênesis feito pelo autor. Um 
exemplo deste tipo de interpretação pode ser visto na afirmação de Gustave Bardy, responsável pela tradução 
e notas explicativas de uma das mais sérias traduções do Livro das Retratações de Agostinho, escrita por volta 
de 426: “Ces douze livres constituent le quatrième et le dernier des essais tentés par saint Augustin pour 
expliquer le début de la Genèse” (SAINT AUGUSTIN, 1950, p. 581). Na verdade, esta não será a última investida 
do autor na interpretação do primeiro livro da Bíblia. Na obra A Cidade de Deus (412-426), Agostinho ainda 
dedica alguns livros (XI-XIV) para tratar da questão da criação, e, portanto, da interpretação dos trechos iniciais 
do Gênesis, dentro da discussão acerca da origem das duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. 
67 A questão é posta logo no início da obra: “Na narrativa dos fatos, investiga-se se tudo há de ser considerado 
apenas no sentido figurado, ou se também deve ser afirmado e defendido de acordo com o testemunho dos 
fatos acontecidos” (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 17). Que algumas passagens da Bíblia são nitidamente 
alegorias, principalmente em certas imagens do Velho Testamento evocadas pelo apóstolo Paulo, não há 
questionamentos. Para Agostinho, a questão envolvia que tipo de sentido deveria ser adotado na leitura e 
interpretação do livro do Gênesis.  
68 “Assim, o fato de se fazer a tarde parecer significar o pecado da criatura racional, e o fato de se fazer manhã, 
a sua renovação” (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 41).  
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o sentido próprio dos fatos, não de acordo com os enigmas das figuras. 

(SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 41) 

 

Esta postura significa que doravante haverá um esforço do autor em guiar a sua interpretação 

pelo viés literal das palavras, reservando de forma tímida a alegoria para situações em que, 

forçosamente, a literalidade dos termos não seja possível. 

 Lançando mão do conhecimento científico da época, intenciona o autor conciliar a 

mesma com o relato escriturístico.
69

 No entanto, tal conciliação não deve ser feita com 

prejuízo da revelação e da fé cristã.
70

 A ortodoxia torna-se presente de forma incontornável na 

interpretação bíblica, principalmente nos textos que são utilizados por grupos não cristãos ou 

cristãos heterodoxos em suas arengas com a igreja católica. As regras da interpretação são 

delineadas de forma paulatina por Agostinho. É possível perceber sutilmente a forte presença 

da instituição como instância reguladora da interpretação e apelo último do intérprete. O 

primeiro olhar é direcionado à simplicidade do texto, e isto aponta para a literalidade 

interpretativa. Se as dúvidas perduram, o contexto escriturístico delineia o sentido, o que 

significa uma tendência em direção ao sentido explícito do texto. Por último, se ainda as 

hesitações perdurarem, a fé cristã, fé esta vivenciada no âmbito e interior da igreja, torna-se a 

regra máxima do intérprete.
71

 Neste sentido, percebe-se desde já uma nítida postura de 

afastamento de experiências exegéticas anteriores, no qual, mesmo já comprometido com a fé 

cristã, Agostinho ainda dava-se ao luxo de interpretar livremente passagens do Gênesis sem a 

necessidade de reportar à igreja como suporte interpretativo final, embora esta condição esteja 

                                                             
69

 É possível citar como exemplo deste tipo de uso referências feitas por Agostinho (Livro II) na explicação da 
criação do universo conforme o relato do primeiro capítulo do Gênesis. Desta forma é possível verificar na 
discussão do autor, partindo do conhecimento de sua época, a dissertação sobre o peso da água, a relação 
entre a água e o ar, o peso dos elementos, o movimento dos astros etc.  
70 “Respondo-lhe que me acheguei suavemente ao mesmo alimento, pelo qual aprendi que não se deve hesitar 
em responder segundo a fé o que se deve responder aos homens que desejam criticar os Livros de nossa  
salvação; e assim, tudo o que puderem demonstrar com documentos verazes sobre a natureza das coisas, 
mostremos que não contradizem nossos Livros. Mas tudo o que apresentarem em quaisquer de seus escritos 
contrário aos nossos livros, ou seja, à fé católica, ou lhes mostremos com outros argumentos ou, sem qualquer 
dúvida, tenhamos por certa que é falsíssimo” (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 47-48).  
71“E quando lemos os Livros com tanta abundância de conhecimentos verdadeiros, que brotam de poucas 
palavras, e são apoiados pela intensidade da fé católica, amemos acima de tudo o que aparecer afirmado como 
certo por aquele a quem lemos. Mas se isso está oculto, amemos o que não se opõe ao contexto da Escritura e 
está de acordo com a fé íntegra; mas se também o contexto da Escritura não pode ser tratado e discutido, 
amemos pelo menos o que a fé íntegra prescreve. Pois uma coisa é não discernir o que o escritor afirmou, e 
outra desviar-se da regra da piedade. Se se evitarem ambas coisas, é garantido o bom fruto para o leitor; mas 
se não podem evitar as duas coisas, mesmo que seja incerta a intenção do escritor, não é inútil ter descoberto 
uma opinião de acordo com a fé autêntica” (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 48). 
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implícita sem nunca ter sido posta em prática. De certa forma Agostinho cede nitidamente o 

lugar das suas fundamentações subjetivas a uma instância objetiva, no caso a igreja, como 

recorte guiador de sua exegese. É, no entanto, em uma reflexão sobre o céu e o estado de sua 

suspensão em relação à terra, que o autor se posiciona de forma definida em relação à postura 

anteriormente adotada em as Confissões. 

 

O livro décimo terceiro de nossas Confissões registra o que pensei sobre o 

sentido alegórico desta passagem. Portanto, seja do modo como ali 
expliquei, seja que se há de entender o céu de um outro modo, como uma 

pele estendida, devido aos impertinentes e detalhistas examinadores da 

exposição literal, digo isto que julgo claro a todos os sentidos. Talvez se 
possa interpretar figurativamente tanto como pele ou como abóbada; mas é 

preciso ver se se pode interpretar um e outro em sentido literal. (SANTO 

AGOSTINHO, 2005c, p. 65-66) 

 

Ao discutir sobre a questão da suspensão do céu, seu aspecto de abóbada convexa, e um texto 

bíblico que afirma que Deus estendeu o céu como uma pele,
72

 Agostinho recorda a liberdade 

exegética do último livro das Confissões, bem como se afasta de qualquer comunhão com 

uma interpretação literal simplista. No entanto, diante do mesmo trecho já estudado na obra 

autobiográfica, ele assume que seu intento é dotar a sua interpretação de um sentido literal, o 

que significa uma menor liberdade interpretativa e um apelo para a ortodoxia. 

 Uma grande mudança vista neste processo é o afastamento da influência puramente 

platônica e a preferência por uma cosmovisão de fundo estoica, passível de ser conciliada de 

forma mais simples com as dificuldades de harmonização entre ciência e fé, bem como com 

as possíveis descobertas da mesma ciência em relação ao mundo natural. Na verdade pode-se 

até falar de uma união das duas posturas, pois a ideia das sementes de todas as coisas, de 

origem estoica, se funde com as noções, de origem platônica, de participação e das formas 

eternas.
73

 É possível falar, neste caso, de uma doutrina estoico-platônica. O fato é que 

predomina de forma nítida a influência estoica sobre o platonismo neste texto, o que não 

                                                             
72

 Referência ao Salmo 104: 2. Em algumas versões a expressão é traduzida como cortina no lugar de pele. 
73 Neste trabalho configura-se como posição estoica ou estoico-platônica a mistura doutrinária acerca das 
sementes do logos, de inspiração tipicamente estoica, e a teoria das formas, de origem platônica. Sobre o uso 
da doutrina estoica ver GILSON, 1949, p. 269. Sobre as diversas citações de Agostinho a respeito da doutrina 
das sementes no comentário ao Gênesis ver SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 175, 197, 210, 217-219, 224-228, 
260-261, 338-339. 
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significa o abandono de um sistema que lhe foi muito útil em polêmicas anteriores com os 

maniqueus. 

  De forma inovadora Agostinho introduz na interpretação do texto bíblico as sementes 

de todas as coisas, ou seja, potências naturais nos seres da natureza.
74

 O processo criativo 

divino, que conforme a descrição do texto era realizado por etapas, deve ser compreendido 

como um ato em que Deus colocou na natureza as razões de todas as coisas, de forma que, 

uma vez em estado de potência germinassem no período adequado.
75

 O eixo da discussão 

desloca-se da possibilidade de relações alegóricas variadas na leitura do texto para uma maior 

proximidade do mesmo, mediante um uso que tornasse possível uma abordagem exegética 

capaz de ultrapassar as dificuldades textuais utilizando para tal uma ferramenta metodológica 

filosófica eficiente, que seria justamente a abordagem estoico-platônica.   

 

As coisas existem de um modo no Verbo de Deus: ainda não foram feitas, 
mas são eternas, e de outro nos elementos do mundo: todas elas foram feitas 

ao mesmo tempo, e são futuras. De outro modo, nas coisas que criadas ao 

mesmo tempo segundo as causas, já não são criadas ao mesmo tempo, mas 

cada uma no seu devido tempo, entre as quais estava Adão já formado do 
limo e animado pelo hálito de Deus e como a erva que nasceu da terra. De 

outro, nas sementes, nas quais de novo se repetem as causas primordiais, 

originadas das coisas que existiram segundo as causas que ele criou 
primeiramente, como a erva procedeu da terra e a semente da erva. Em todas 

essas coisas as já feitas receberam as leis e as ações de seu tempo, e 

apareceram em formas e naturezas visíveis por razões ocultas e invisíveis 
que estão latentes na criatura causalmente. Assim apareceram a erva nascida 

sobre a terra, o homem feito alma viva e as demais coisas, plantas e animais, 

que se referem àquela ação de Deus que trabalha até agora. Também estas 

conservam consigo essas razões, de modo invisível, por força de um certo 
poder oculto para novamente gerar que retiraram daquelas causas 

primordiais, nas quais, ao ser criado o mundo quando foi feito o dia, foram 

essas razões inseridas antes de nascerem numa forma visível segundo a sua 

espécie. (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 217-218) 

 

                                                             
74 “A respeito dos demais que são gerados dos corpos dos animais, principalmente dos mortos, é o maior 
absurdo afirmar que foram criados quando os próprios animais foram criados, a não ser que já inerente a todos 
os corpos animados alguma potência natural, como que germes iniciais e como que pré-semeados de futuros 
animais que haveriam de nascer da corrupção de tais corpos segundo as suas diferentes espécies, pela ação de 
uma inefável administração por parte do incomutável Criador que impulsiona todas as coisas” (SANTO 
AGOSTINHO, 2005c, p. 102).  
75 “Por isso é tão fácil e deveras eficaz seu movimento, quanto facilmente Deus criou todas as coisas, pois 
foram criadas pela Sabedoria, de modo que o que agora vemos, ou seja, que se movem com intervalos 
temporais para realizarem o que corresponde a cada espécie, venha a eles daquelas razões inatas, as quais 
Deus espalhou no ato de criar como se fossem sementes, quando ele diz e foram feitas, ordenou e foram 
criadas” (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 160-161). 
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Toda a realidade existe no Verbo divino. Desta forma, mesmo ainda não existentes 

materialmente, existem na Palavra de Deus, no Logos universal. Esta é uma das formas de 

afirmar a existência das coisas. Outra maneira paralela a anterior é dizer que as coisas existem 

no mundo. Mas esta segunda forma, a realidade concreta, é na verdade a realização de uma 

existência potencial, existência esta que se encontra no Verbo divino. O eco platônico é 

evidente. As coisas existentes, se eternas segundo a presciência divina, são criadas ao mesmo 

tempo no sentido da formulação das causas que lhe darão existência e significado. No entanto, 

embora sejam criadas ao mesmo tempo segundo as causas que lhe darão sentido, surgem para 

o mundo concreto em tempos distintos, ou seja, no seu tempo devido. A erva nascida sobre a 

terra, as plantas, os animais distintos, os peixes, o homem, enfim, as diversas realidades em 

suas formas plenas e descritas no relato inicial do Gênesis estavam na mente divina do 

criador, o logos divino, e surgiram cada um no seu tempo devido, graças às sementes 

implantadas pelo Criador na natureza. O existir potencial implica também a possibilidade da 

existência de poderes ocultos, ou sementes ainda não germinadas, que dariam seu 

florescimento em etapas posteriores. Esta é uma nova forma de leitura dos dias da criação. Eis 

a forte influência estoica. 

 A adoção de tal perspectiva metodológica, com participação mínima da influência 

platônica,
76

 significou que a interpretação platonizante era mais apropriada para a leitura não 

literal do texto, embora não fosse uma ferramenta descartável por uma possível inutilidade.
77

 

                                                             
76 É possível verificar, mesmo nesta nova postura de Agostinho, ainda os elementos da tradição platônica. O 
livro IV da referida obra possui uma exaustiva discussão sobre a mística dos números contidos no relato inicial 
do Gênesis, apontando para uma compreensão matemática da referida descrição. Tal abordagem não possui 
paralelo em nenhuma outra parte do texto sagrado. Também, no mesmo livro, podem ser encontradas 
referências às razões eternas, os modelos de todas as coisas, e o conhecimento mediato das mesmas pelos 
seres angelicais (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 150-151). Até mesmo no último livro deste comentário, quando 
o autor se propõe a investigar o êxtase místico do apóstolo Paulo e seu arrebatamento espiritual ao paraíso, ao 
discorrer sobre o significado deste arrebatar, é relembrado a possibilidade deste ato místico ter permitido ao 
apóstolo ser transportado para uma região não física onde seria possível ver, sem nenhuma mediação, as 
realidades intelectuais ou inteligíveis sem qualquer ajuda dos órgãos sensoriais (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 
481-482). Em todo o caso, embora as referências ao platonismo estejam presentes, é nítido que tal postura 
exegética perdeu espaço neste grande comentário quando comparado com as outras ferramentas 
interpretativas adotadas pelo autor, como por exemplo, o estoicismo. Como já foi dito, é nesta perspectiva que 
esta postura é chamada aqui de estoico-platônica ou simplesmente estoica. 
77 Em uma passagem, no próprio livro IV, onde mais se percebe os influxos do platonismo, nota-se o próprio 

autor assumindo uma postura de quase recuo desta posição: “Ninguém julgue que o que afirmei sobre a luz 
espiritual e sobre a criação do dia na criatura espiritual e angélica, e sobre a contemplação que esta criatura 
tem no Verbo de Deus, e sobre o conhecimento pelo qual ela conhece a própria criatura e sua relação ao 
louvor da Verdade incomutável, em que primeiramente via a razão da coisa a ser criada, a qual, uma vez 
conhecida, é criada;  ninguém julgue, repito, que, para entender o dia e a tarde e a manhã, seja adequado não 
o sentido literal, mas o figurado e alegórico, de modo diferente do que estamos acostumados a respeito desta 
luz quotidiana e corporal que vemos; [...] Portanto, o que não quiser ter em conta esta exposição na qual 
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O que se nota no texto é um assumir de um tipo de hermenêutica menos propensa a liberdades 

exegéticas, algo que se vê com bastante facilidade nas leituras alegóricas, e que em Agostinho 

ganhava ares platônicos. Ao contrário das Confissões, livro tipicamente marcado pelas 

recordações vivenciais do autor, este Comentário Literal ao Gênesis é claramente um livro 

teológico, caracterizado pela busca do rigor conceitual, mesmo nas análises mais 

controversas.
78

 Desta forma desaparecem as diversificadas relações alegóricas tão comuns nas 

Confissões, dando lugar a um tratamento mais direto, porém mais sofisticado, a partir do uso 

das razões seminais e da noção de criação simultânea.  

 

Portanto, aquele dia que Deus criou em primeiro lugar, se é uma criatura 
espiritual e racional, isto é, os anjos e as virtudes que vivem nos céus 

superiores, se apresentou a todas as obras de Deus com a mesma ordem de 

aparecimento e de conhecimento, pelo qual conhecera antes no Verbo de 

Deus as coisas que haveriam de ser criadas, e conheceria nas criaturas já 
criadas, todas ao mesmo tempo, não por espaços de intervalos temporais, 

havendo antes e depois na conexão das criaturas, mas no poder de Deus [...] 

Também não se deve dizer que o homem foi feito de fato no sexto dia, mas a 
mulher o foi em dias posteriores; pois, no sexto dia, foi dito claramente: 

Homem e mulher ele os fez e os abençoou, e tudo mais que se diz de ambos e 

para ambos. Portanto, de um modo foram então criados os dois, e de outro 
modo o são agora; ou seja, então o foram, pela palavra de Deus, por uma 

potência inserida no mundo como germe, quando criou ao mesmo tempo 

todas as coisas que seriam criadas em seus respectivos tempos pela ordem 

dos séculos [...]. (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 165, 210) 

 

                                                                                                                                                                                              
procuramos indagar ou entender segundo nosso modo de pensar, mas quer admitir outra a respeito da 
enumeração daqueles dias, que possa explicá-la melhor na criação das criaturas, não em sentido figurado, mas 
em sentido próprio, procure-a e que a encontre com a ajuda divina. Pode acontecer que também eu encontre 
outra explicação mais adequada para estas palavras da Escritura divina. Pois não confirmo esta explicação a 
ponto de não sustentar que se possa encontrar outra que seja melhor [...]” (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 154-
155). 
78 Em alguns momentos o estilo paradoxal do texto confunde o autor. Alguns exemplos podem ser relatados. 
Quando comentava sobre o processo de imposição dos nomes aos animais pelo homem, Agostinho interrogava 
o motivo para tal fato: “Parece-me que aconteceu devido a algum significado profético, no entanto, aconteceu, 
de modo que, confirmado o fato, fique livre a interpretação da figura [...] o que, se assim aconteceu, por que 
assim aconteceu, sem dúvida implicaria um significado místico [...] Qual foi a causa senão a razão de significar 
algo que tivesse valor para o preanúncio de coisas futuras?” (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 328-329). Um 
outro momento de dificuldade pode ser citado. A maldição de Deus sobre a serpente atordoa o autor. Como 
pode Deus falar a um ser irracional e amaldiçoá-lo por algo feito a um ser racional (Adão e Eva): “Toda esta 
sentença está em sentido figurado e nenhuma outra coisa a fidelidade do escritor e a verdade da narrativa 
exigem senão que não duvidemos que ela foi pronunciada. Pois está escrito: Então o Senhor Deus disse à 
serpente são as únicas palavras do escritor; estas exigem a interpretação no sentido próprio. Portanto, é 
verdade que isso foi dito à serpente. As demais palavras são de Deus e se deixam para a livre compreensão do 
leitor se devem ser aceitas em sentido próprio ou figurado” (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 427-428).  
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O momento da criação foi único. No Verbo divino atemporalmente estavam dispostas em uma 

mesma ordem de aparecimento e conhecimento todas as obras do Criador, obras estas que 

pelo poder divino seriam depois conhecidas por uma conexão de causas inseridas 

temporalmente. Isto posto torna-se possível uma leitura direta do texto sem receio dos 

paradoxos que poderiam surgir após uma leitura literalista e simplista ao extremo. Adão e 

Eva, os primeiros humanos, foram de fato feitos no sexto dia. Mas tal dia significa apenas a 

ordem de aparecimento destes seres em um processo de conexão temporal causal, visto que na 

realidade foram feitos no primeiro dia de forma simultânea, mediante a implantação das 

sementes causais, sementes estas que produziriam seus efeitos dentro do prazo estabelecido 

pelo poder do criador para as mesmas surgirem, tornando-se visíveis apenas no período 

descrito como o sexto dia. 

 Uma vez que desaparecem quase por completo as analogias feitas a partir do primeiro 

capítulo do Gênesis, visto que toda a narrativa da criação é doravante apresentada mediante à 

luz da teoria das sementes causais e da criação simultânea,
79

 parte considerável da discussão 

se desloca no intuito de tentar resolver as dificuldades que podem ser encontradas no texto em 

questão. Neste sentido, uma relação entre as diversas tentativas de comentar os primeiros 

versos do Gênesis torna-se evidente. Esta última abordagem feita por Agostinho, que é 

possível chamá-la de científica (mesmo com todas as implicações que este termo carrega) está 

relacionada ao segundo comentário, incompleto, visto que as pretensões que haviam sido 

assumidas e que não puderam ser concluídas assumem seu feitio definitivo neste trabalho ora 

comentado. Da mesma forma, o texto profundamente alegórico e cheio das mais diversas 

relações que compõem os últimos três livros (especialmente o Livro XIII) das Confissões 

pode ser relacionado ao primeiro comentário esboçado por Agostinho.  

 Definitivamente o autor recusa as interpretações extremamente “livres” do texto 

bíblico. Sua postura move-se na direção de uma ortodoxia teológica menos propensa à 

                                                             
79

 A divisão do texto mostra claramente este processo. Os Livros I-IV trabalham de forma específica a questão 
da criação a partir do primeiro capítulo do Gênesis. Nestes livros são retomadas partes consideráveis de toda 
discussão agostiniana realizada em obras anteriores, só que agora pelo prisma da teoria da criação simultânea, 
das razões seminais ou sementes causais, bem como pela tentativa de conformar este relato com o 
conhecimento científico da época, e para isto, compreende-se a sua insistência em um relato mais próximo do 
texto. O Livro V trata do segundo capítulo do Gênesis, e tenta harmonizar esta narrativa com o primeiro 
capítulo. O que modernas correntes literárias apontam como sendo outro documento referente à criação, 
Agostinho entendia como sendo um detalhamento dos eventos do sexto dia, ou seja, da criação do homem. Os 
Livros VI, VIII e IX tratam do homem no paraíso terrestre. Os Livros VII e X tratam do surgimento das almas. 
Finalmente, o Livro XI trata da questão do pecado e, de forma estranha, no Livro XII tenta Agostinho esclarecer 
a palavra paraíso no momento do êxtase de Paulo de Tarso, conforme registrado na segunda epístola escrita à 
igreja de Corinto. 
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liberdade interpretativa e mais próxima da postura tradicional de tentar captar a intenção do 

autor, mesmo estando ciente da dificuldade de tal empreitada.
80

 A proximidade do texto, que 

implica uma prudência exegética, requer que não se leia no texto aquilo que o mesmo não 

manifesta de forma explícita.
81

 

 

Logo após minha conversão, escrevi também dois Livros contra os 
maniqueus, cujo erro consiste não em interpretar as Escrituras de modo 

diferente, mas em blasfemar ao não aceitá-las absolutamente e detestá-las. 

Tive a intenção de refutar seus delírios ou de estimular seu propósito no 

sentido de buscarem a fé cristã e evangélica nas Escrituras, às quais devotam 
ódio. E porque não me ocorria então de que modo se podia interpretar no 

sentido literal e, ainda mais, porque me parecia não poderem ser assim 

interpretadas, ou apenas podiam ou era difícil, para não retardar meu 
propósito, expliquei, quanto pude, breve e claramente, o que significava 

figurativamente o que não consegui descobrir no sentido próprio, evitando 

assim que, amedrontados pela muita leitura e pela obscuridade da 
controvérsia, não cuidassem de a ter em mãos. Lembro-me, contudo, de que 

quereria muitíssimo, embora não me fosse possível, que se entendessem 

todas as coisas desde o princípio não no sentido figurado, mas no próprio; e 

não perdendo a esperança de que assim pudessem ser entendidas, fiz constar 
isso na primeira parte do segundo Livro. (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 

274-275) 

 

Esta é uma confissão sucinta da maneira como o autor via a questão neste último tratado 

exclusivo sobre o Gênesis. São relembradas as duas primeiras tentativas de responder às 

críticas efetuadas pelos maniqueus ao texto bíblico. O propósito destas tentativas era 

puramente apologético. Neste trecho acima citado percebe-se uma confissão do autor deveras 

sugestiva: a dificuldade de interpretar tais textos no sentido literal. Por este motivo ele 

preferiu o uso alegórico, realizando desta forma uma harmonia entre as duas grandes partes 

das Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento. Mas o uso alegórico era temporário, 

pois segundo revela o próprio autor sua intenção original era construir um comentário que, no 

sentido literal ou próprio, fosse capaz de ultrapassar as dificuldades encontradas no texto e 

responder de forma adequada aos maniqueus. Esta preocupação é percebida no segundo 

comentário, não concluso, e realizado de forma definitiva nesta obra em apreço. 

                                                             
80 “É certamente uma árdua e difícil tarefa para as forças de nossa intenção penetrar, com a mente vivaz, na 
vontade do escritor a respeito destes seis dias [...]” (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 117). 
81 “Pois não devemos dizer temerariamente a respeito de Deus algo que não lemos em sua Escritura” (SANTO 
AGOSTINHO, 2005c, p. 130). 
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 O que Agostinho não explica é justamente por qual motivo ele ainda insiste na 

explicação alegórica nos últimos livros das Confissões, especialmente no último, se o sentido 

literal era a sua meta pretendida desde o início desta sua empreitada? Por que o livro das 

Confissões possui uma abordagem tão distinta do mesmo problema, possibilitando uma 

liberdade exegética jamais vista em nenhum dos seus outros tratados, cuja contribuição será 

negada de forma parcial ou total no comentário ao Gênesis definitivo? Será devido ao fato de 

que o conflito entre as orientações subjetivas e o texto não resultava em algo satisfatório, 

resultado este não aceito pelo autor? Esta é uma questão que não pode ser respondida de 

forma direta, a partir de fontes extraídas do próprio autor. Não há indicações que forneçam 

esta resposta a não ser indiretamente, e esta será a temática da segunda parte deste trabalho.  

 

3.3 A CIDADE DE DEUS: O COMENTÁRIO DOS LIVROS XI-XIV 

 Costuma-se ver o Comentário Literal ao Gênesis como a última abordagem exegética 

de Agostinho ao texto do Gênesis. De fato, nesta obra se encerra o ciclo começado anos antes 

com a intenção de fazer frente aos obstáculos impostos pelas concepções maniqueístas. Não 

obstante, uma última incursão ao Gênesis pode ser vista em uma de suas derradeiras obras, e 

uma das mais importantes intitulada A Cidade de Deus. 

 Esta é uma obra que, a rigor, não deveria possuir relação alguma com os comentários 

exegéticos relacionados ao primeiro livro da Bíblia. Esta obra possui um pano de fundo 

histórico bem específico, distante das disputas de Agostinho contra os maniqueus. O próprio 

autor descreve o contexto histórico em que tal obra foi escrita. 

 

Sur les entrefaites, Rome fut détruite sous les coups de l’invasion des Goths 

que conduisait le roi Alaric: ce fut un grand désastre. Les adorateurs d’une 

multitude de faux dieux, que nous appelons ordinairement les païens, 
s’efforcèrent de faire retomber ce désastre sur la religion chrétienne et  se  

mirent à blasphémer le vrai Dieu avec plus d’âpreté et d’amertume que 

d’habitude. C’est pourquoi, brûlé du “zèle de la maison de Dieu”, je décidai 
d’écrire contre leurs blasphèmes ou leurs erreurs les livres de  La Cité de 

Dieu. Cet ouvrage m’occupa pendant plusiers annés, parce que beaucoup 

d’autres besognes se présentaient qu’il ne fallait pas différer, et leur solution 

réclamait d’abord tous mes soins. Quant à ce grand ouvrage De la cité de 
Dieu, il fut enfin achevé em vingt-deux livres. (SAINT AUGUSTIN, 1950, 

p. 523-525) 
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A invasão dos Godos a Roma chefiados por Alarico se constitui o pano de fundo histórico 

para a composição desta obra. Deste desastre político e militar impensável para muitos, recai 

sobre os cristãos a acusação de serem os mesmos responsáveis, ao menos indiretamente, pelo 

fato. Esta acusação foi, na ótica do autor, mais forte do que as críticas habituais, revelando 

uma tensão entre a religião cristã e a cultura romana clássica nunca resolvida em sua 

plenitude. A Cidade de Deus foi escrita em vinte e dois livros com a intenção explícita de 

responder a estas acusações, embora, entremeado por muitas tarefas, o autor reconheça a sua 

demora em concluir tal empreitada.
82

 Dividida em vinte e dois livros, apenas os Livros XI a 

XIV possuem alguma relação com a temática abordada neste trabalho, isto é, com a exegese 

do primeiro livro da Bíblia. Tendo como pano de fundo não apenas a invasão dos godos, mas 

também a contestação do papel exercido pela igreja cristã neste processo, desaparece neste 

momento qualquer importância do movimento maniqueísta como impulsionador da 

abordagem feita. A divisão do texto, como salientado pelo próprio autor, é nitidamente uma 

indicação disto. 

 

De ces livres, les cinq premiers réfutent ceux qui voient dans le culte de  la 

multitude des faux dieux, qu’honorent habituellement les païens, la condition 

nécessaire à la prospérité des affaires humaines et qui prétendent trouver 
dans l’interdiction de ce culte, l’explication de la naissance et de 

l’accroissement des maux actuels. Les cinq suivants sont dirigés contre ceux 

qui, tout en avouant que de tels maux n’ont jamais manqué et ne manqueront 
jamais aux mortels et que, tantôt grands tantôt petis, ils varient selon les 

lieux, les temps et les personnes, déclarent pourtant utile le culte des faux 

dieux, avec les sacrifices qu’on leur offre, à cause de la vie qui doit suivre la 

mort. Dans ces dix livres, ce sont donc ces deux opinions vaines et contraires 
à la religion chrétienne qui se trouvent réfutées. Mais pour qu’on ne nous 

accuse pas d’avoir seulement combattu les doctrines des autres sans avoir 

exposé les nôtres, c’est cet exposé que contient la seconde partie de cet 
ouvrage, qui est renfermée em douze livres. Cependant, lorsqu’il em est 

besoin, nous affirmons les opinions qui sont nôtres, même dans les dix 

premiers livres et nous réfutons celles des autres dans les douze derniers. 
Des douze derniers livres donc, les quatre premiers traitent de l’origine des 

deux cités, dont l’une est la cité de Dieu, l’autre la cité de ce monde. Les 

quatre suivants décrivent leurs progrès et leurs développements. Les autres, 

qui sont aussi les derniers, montrent les fins qui leur sont dues. Ainsi tous 
ces vingt-deux livres ont pour théme l’une et l’autre cités; mais ils ont 

                                                             
82 “Em 412, Agostinho começaria a escrever A Cidade de Deus, onde daria continuidade a seu trabalho de 
refutação às acusações dos pagãos ao Cristianismo, iniciadas nas correspondências com o ‘Círculo de 
Volusiano’. A redação da referida obra se estenderia até 426, enquanto paralelamente, escrevia muitas outras, 
dentre as quais A Trindade” (COSTA, 1999, p. 153).  
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emprunté leur titre à la meilleure et ils sont appelés de préférence De la cité 

de Dieu. (SAINT AUGUSTIN, 1950, 525-527) 

 

Os cinco primeiros livros (I ao V) se constituem numa refutação à crença existente entre não 

cristãos acerca da necessidade de seus deuses para a prosperidade dos afazeres humanos. Por 

esta linha de raciocínio os males que caíam sobre o império romano eram causados 

diretamente pela proibição, por parte dos cristãos, da adoração aos deuses tradicionais do 

império. Os cinco livros seguintes (VI-X) expõem outra crença que o autor intenciona 

questionar. Esta outra crença afirma que embora os males possam atingir as pessoas, grandes 

ou pequenas, variando somente de lugar e ocasião, os deuses tradicionais devem ser adorados 

ou venerados em virtude da vida vindoura, isto é, da vida que existe além da morte. Estas 

duas posturas são nos primeiros dez livros. Resta expor o pensamento cristão acerca destas 

ideias (ou doutrinas), além de refutá-las, e isto é realizado nos doze livros posteriores (XI-

XXII). 

 A divisão posta por Agostinho reflete bem que a temática acerca da exegese do 

Gênesis já não lhe é problema e isto pode ser percebido pela maneira como o autor descreve o 

conteúdo dos últimos doze livros de A Cidade de Deus. Os quatro primeiros livros (da 

segunda parte da obra, do XI ao XIV) tratam da origem das duas cidades e são justamente 

nestes livros que são feitas as últimas abordagens do autor ao Gênesis, e como já foi dito, não 

existe mais o interesse, ao menos explícito, de encontrar a forma mais correta de interpretar 

tais textos. O foco em questão é justamente encontrar na narrativa do livro primeiro da Bíblia 

a origem das duas cidades, objetivo principal da obra. Os quatro livros seguintes (XV-XVIII) 

descrevem o desenvolvimento destas duas cidades que Agostinho cuida tê-las encontrado na 

narrativa dos primeiros livros da Escritura Sagrada. Os últimos livros (XIX-XXII) narram o 

fim das duas cidades que tiveram origem no Gênesis. 

 Ao observar tal divisão de conteúdos salta aos olhos a importância dos quatro 

primeiros livros da segunda parte da obra, isto é, dos livros XI ao XIV. Nestes textos se 

encontram o embrião espiritual das duas cidades, a dos homens e a de Deus. Estes livros são 

fundamentados em comentários exegéticos anteriormente feitos por Agostinho ao livro do 

Gênesis, e tal empreendimento já havia sido previsto no último (e talvez definitivo, guardadas 
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as devidas proporções) comentário ao Gênesis, o Comentário Literal ao Gênesis.
83

 Tais 

promessas também podem ser encontradas em outras obras anteriores do autor e isto 

configura a obra A Cidade de Deus como um trabalho concebido há muito tempo, o que não 

significa necessariamente que a noção das duas cidades provenientes de uma extração do 

texto do Gênesis seja algo obrigatória.
84

  

 Visto serem os dez primeiros livros de cunho nitidamente apologético, cabe examinar 

para efeito desta pesquisa a relação que existe entre os doze livros restantes e a temática aqui 

desenvolvida. Agostinho realiza nesta obra uma grande filosofia da história, tendo como pano 

de fundo uma visão escatológica predominantemente bíblica. A narrativa de duas cidades 

coexistindo historicamente, porém distintas quanto ao objetivo final de seus membros, bem 

como pelo tipo de postura moral dos mesmos, delineia para o autor o significado da história 

do ponto de vista linear, ou seja, com começo, meio e fim. Mas em que ponto da história se 

pode demarcar a origem das duas cidades? 

 Se o pano de fundo desta meta-narrativa são as Escrituras Sagradas, Agostinho 

procura buscar nas mesmas a origem das duas cidades. Se a narrativa bíblica fornece ao autor 

                                                             
83 “Estes dois amores, dos quais um é santo, o outro impuro, um social, o outro privado, um que olha para o 
bem da utilidade comum em ordem à companhia celestial, o outro, que submete o comum a seu poder por 
causa da dominação arrogante, um, sujeito a Deus, o outro, rival de Deus, um, tranquilo, o outro, turbulento, 
um, pacífico, o outro, rebelde, um que prefere a verdade às louvaminhas dos que erram, o outro, ávido de 
louvor de qualquer maneira, um amigável, o outro, invejoso, um que quer submeter o próximo a si, um que 
governa o próximo para a utilidade do próximo, o outro, para a sua utilidade; estes amores existiram antes 
entre os anjos: um nos bons, o outro nos maus; e separam as duas cidades fundadas no gênero humano sob a 
admirável e inefável Providência de Deus que administra e ordena todas as coisas criadas, uma dos justos, a 
outra dos pecadores. Com a mescla das duas o mundo caminha até serem separadas no último juízo, uma, 
unida aos anjos bons, até conseguir a vida eterna com o seu Rei; a outra, unida aos anjos maus, até ser 
mandada para o fogo eterno com o seu rei. Se o Senhor quiser, dissertaremos, talvez, mais longamente em 
outra ocasião sobre estas duas cidades” (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 402).  
84 Além da alusão existente acerca deste projeto no Comentário Literal ao Gênesis (conforme nota anterior), é 
possível também ver tal projeto, de forma indireta, sendo citado em outro comentário ao Gênesis na obra 
Confissões: “Congregastes numa só aspiração a sociedade dos infiéis, para que aparecessem os bons 
sentimentos dos fiéis e produzissem em vossa honra obras de misericórdia [...]” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 
286-287) (itálico nosso). Em uma obra de cunho catequista, redigida no ano 400, Agostinho já apontava a 
temática a ser desenvolvida em A Cidade de Deus, de forma independente de qualquer relação com o livro do 
Gênesis: “Il existe deux cités, établies à l’origine du inonde et qui dureront jusqu’à la fin des siècles, celle des 
méchants et celle des justes : elles ne se distinguent aujourd’hui que par l’esprit qui les anime; mais, au jour du 
jugement, elles seront séparées de corps comme d’esprit. Les hommes enivrés d’orgueil, que travaille 
l’ambition de régner sur le monde avec tout le faste et toute la pompe des vanités humaines, forment une 
société étroite avec les démons qui sont animés des mêmes passions et mettent également leur gloire à 
soumettre les hommes à leur empire; quoique les biens du monde excitent souvent des luttes entre eux, ils 
n’en éprouvent pas moins une égale ambition dont le poids les entraîne tous dans le même abîme, où ils se 
trouvent associés par la ressemblance des caractères et des crimes. Au contraire, les hommes et les purs 
esprits qui oublient leur gloire pour ne chercher que celle de Dieu et qui s’attachent humblement à lui, ne sont 
tous non plus qu’une seule société. Et cependant, Dieu est plein de miséricorde et de patience pour les impies : 
il leur ménage l’occasion de se repentir et de se corriger” (SAINT AUGUSTIN, Traité du Catéchisme, s.d.). 
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o suporte para que esta interpretação histórica siga seu rumo, nada mais natural do que ver a 

origem das duas cidades, cidades logicamente compostas por homens de carne e osso, na 

origem destes mesmos homens. A narrativa do Gênesis permite a Agostinho trabalhar com 

estes textos visando um objetivo completamente distinto daquele que o animou nos trabalhos 

anteriores. Se nestes trabalhos a sombra do maniqueísmo sempre se fez presente, nesta última 

abordagem, como já foi comentado, predomina um interesse distinto da exegese apologética.  

O que interessa em última instância ao autor é reconhecer na narrativa da criação e queda do 

homem, especialmente nesta última, os traços antropológicos que o permitiriam explicar o 

devir histórico do mundo a partir de fundamentações teológicas e filosóficas. E estes são os 

fundamentos que guiam a sua exegese. 

 Se o interesse do autor é descrever a história em termos teológico-filosóficos, o ponto 

de partida é dado pela autoridade ontológica assumida pelas Sagradas Escrituras. Qual o 

início da narrativa bíblica? O livro do Gênesis. É neste livro, portanto, que a reflexão 

agostiniana inicia sua leitura da história. Esta leitura da humanidade deve ser vista a partir de 

um prisma teleológico divino e tal fato se manifesta na vivência de dois tipos de atitudes 

caracterizadas pela descrição dos habitantes das duas distintas cidades. Os Livros XI a XIV da 

obra A Cidade de Deus descrevem em momentos diversos estas características.  

 

Dois amores fizeram as duas cidades: o amor de si mesmo até o desprezo de 

Deus – a terrestre; o amor de Deus até o desprezo de si – a celeste. Aquela 

glorifica-se em si própria – esta no Senhor; aquela solicita dos homens a 
glória – a maior glória  desta consiste em ter Deus como testemunha da sua 

consciência. (SANTO AGOSTINHO, 1993, p. 1319) 

 

A História da humanidade é o desenvolvimento através dos tempos destas duas cidades. O 

aspecto moral de seus membros as torna diferentes entre si. O orgulho de si próprio que 

coincide com o desprezo ao divino dos habitantes da cidade terrestre contrasta com o 

desprezo de si e o amor a Deus dos habitantes da cidade celeste. Uma, a terrestre, almeja ser 

glorificada pelos homens; outra, a celeste ou divina, requer o testemunho de aprovação por 

parte de Deus no que concerne às suas ações.  

 Qual a relação entre estas duas cidades que coabitam durante o devir histórico e 

somente são separadas no fim dos tempos com o relato do Gênesis? A origem das duas 
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cidades, que na verdade são personificações éticas e sociais da humanidade, é dada no relato 

da criação do homem. Embora existam nestes livros ligeiras discussões do autor acerca do 

significado de certas expressões obscuras no texto bíblico,
85

 sua intenção principal é localizar 

nas Escrituras Sagradas a origem dos sentimentos morais que caracterizarão de forma 

indiscutível o perfil ético dos habitantes das duas cidades.  

 Mais importante para o autor nesta última investigação ao relato da criação é a 

abordagem ao aspecto moral da narrativa que se encontra no segundo e terceiro capítulo do 

Gênesis, onde são tratados os temas da criação do homem e a queda do mesmo, 

respectivamente. Na verdade a discussão é muito mais abrangente. É necessário abordar a 

questão da queda em toda a sua amplitude, e desta forma, a queda dos anjos e o surgimento do 

próprio diabo é também analisada. Em suma, a abordagem agostiniana “esquece” a 

problemática maniqueia ao priorizar o estabelecimento de uma fundamentação moral de 

fundo bíblico para a história da humanidade.
86

 

 Neste caso as interpretações dadas pelo autor no intuito de descrever moralmente o 

perfil dos dois tipos de cidadãos envolvidos nesta meta-narrativa, celeste e terrestre, 

constituem-se em aplicações do texto bíblico a comportamentos condenáveis ou elogiáveis 

por parte de Agostinho, e não em exegeses que elucidassem as dificuldades surgidas no 

processo de leitura do mesmo. Agostinho não cria ou inova nas interpretações dadas,
87

 mas 

apenas aplica noções já estabelecidas extraídas da narrativa do Gênesis, especialmente a 

                                                             
85 Exemplos de breves discussões neste sentido podem ser citadas, tais como: se a criação foi algo temporal ou 
um novo plano divino, extensão infinita de tempo, extensão infinita de lugares fora deste mundo, natureza dos 
primeiros dias etc.(conferir livro XI da obra). Todas estas discussões, de cunho exegético, são extremamente 
resumidas, dando a entender que uma abordagem hermenêutica a estas passagens, especialmente ao primeiro 
capítulo do Gênesis não seria mais necessária.  
86 O “esquecimento” agostiniano não significa ausência de menção. Agostinho jamais “esquecerá” o 
movimento maniqueu literalmente falando. Exemplos deste tipo de não esquecimento em A Cidade de Deus 
podem ser vistas mediante expressões tipo “maniqueus e outras pestes da mesma opinião”, quando o autor 
discutia acerca da possibilidade de o Diabo ter recebido a natureza maléfica do próprio Deus, ou quando 
analisa a natureza do corpo e da alma, e compara o pensamento platônico com o maniqueu, afirmando que “os 
platônicos não são insensatos como os maniqueus que detestam os corpos terrenos como se fossem maus por 
natureza” (SANTO AGOSTINHO, 1993, p. 1021, 1247). O não esquecimento às vezes se dá de forma indireta, 
quando, por exemplo, a doutrina maniqueia da existência de uma natureza má ontologicamente é citada 
explicitamente sem que seu proponente seja nomeado: “Não é muito admirar, com certeza, que aqueles que 
creem na existência de uma natureza má, proveniente de e propagada por algum princípio contrário, se 
recusem a ver na bondade de Deus, autor dos seres bons, a causa da criação [...]” (SANTO AGOSTINHO, 1993, 
p. 1042). 
87 Um exemplo da inexistência de novas interpretações pode ser vista quando Agostinho se depara com o 
relato da criação em seis dias. O autor resolve a dificuldade da interpretação mediante o recurso da tese da 
criação em um só momento, momento este, no entanto, repetido seis vezes (SANTO AGOSTINHO, 1993, p. 
1063). Esta interpretação já está contida no tratado acerca do Gênesis escrita anteriormente: o Comentário 
Literal ao Gênesis (SANTO AGOSTINHO, 2005c, p. 160-166).  
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narrativa da queda do homem, para delinear um retrato descritivo do cidadão tanto da cidade 

celeste como da cidade terrestre.  

 Desta forma, qual a contribuição que tal texto pode fornecer acerca da discussão 

hermenêutica agostiniana sobre o livro do Gênesis? Em primeiro lugar ainda existe um espaço 

para uma exegese do texto bíblico em questão, mas o seu objetivo, como já foi dito antes, não 

é o mesmo que esteve presente nos outros tratados anteriores. O maniqueísmo surgia como 

pano de fundo daquelas análises, porém mesmo com as citações esparsas sobre este 

movimento o mesmo já não se constitui um elemento tão relevante posto no horizonte 

hermenêutico agostiniano, pelo menos no que concerne ao livro do Gênesis. Em segundo 

lugar, embora o autor ainda exercite uma exegese criativa, ela se concentra no segundo e 

terceiro capítulo do Gênesis, segundo documento da criação e relato da queda, com um 

enfoque que pode ser chamado de moral, ou seja, a interpretação agostiniana destes textos é 

permeada por uma linha interpretativa que pretendia encontrar o fundamento das ações morais 

dos habitantes da cidade de Deus e da cidade terrestre. Embora tal processo exegético seja 

interessante do ponto de vista hermenêutico, ele se afasta da linha das interpretações do 

Gênesis dadas anteriormente, tanto pelo viés adotado como pelo fato de que tal interpretação é 

apenas um meio para um esclarecimento maior, ou seja, o entendimento da história da 

humanidade do ponto de vista teológico.  

 A leitura desta obra, no entanto, possui uma relação com as discussões anteriores 

apenas no que se refere ao método adotado de análise. Na obra Comentário Literal ao 

Gênesis, texto entendido como a reflexão definitiva do autor sobre a questão, ao menos no 

que concerne à motivação original, isto é, responder à crítica dos maniqueus, o mesmo define 

que a melhor posição acerca do primeiro livro da Bíblia seria a abordagem literal, embora em 

alguns momentos tal abordagem seja feita com alguma dificuldade, como já foi visto.
88

 É esta 

postura, a abordagem direta do texto, que permanece como sendo o elo hermenêutico entre as 

diversas tentativas de interpretação do texto sacro, embora o conteúdo a ser interpretado varie; 

“quando lemos autores cuja autoridade não nos é permitido afastar, tomemos as suas palavras 

                                                             
88 Um exemplo de que a dificuldade para explicar o relato da criação se mantém até mesmo nesta reflexão 
tardia sobre o mesmo pode ser visto na tentativa de conciliar o relato do tempo como algo criado a partir da 
criação propriamente dita e as referências aos dias da criação: “Foi, pois, com o tempo que o mundo foi feito 
pois que, ao criar o Mundo, Deus criou nele o movimento sucessivo. Assim o demonstra a própria ordem dos 
seis ou sete primeiros dias: estão lá nomeadas uma manhã e uma tarde, até que, acabadas todas as obras de 
Deus no sexto dia, o sétimo nos descobre, num grande mistério, o repouso de Deus. Mas de que dias se trata – 
é difícil, impossível mesmo, fazer disso uma ideia, quanto mais exprimi-la” (SANTO AGOSTINHO, 1993, p. 1001-
1002, itálico nosso).  
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no sentido próprio sempre que uma correta interpretação não nos mostrar outra saída” 

(SANTO AGOSTINHO, 1993, p. 1256-1257). Um exemplo desta postura pode ser 

encontrado na discussão estabelecida pelo autor acerca da historicidade do paraíso e a 

possibilidade de compreensão alegórica do mesmo. 

 

Alguns reduzem a um sentido espiritual tudo o que, com a verdade, a 
Escritura Sagrada conta do próprio Paraíso onde viveram os primeiros 

homens, pais do Gênero humano. Para eles essas árvores e plantas frutíferas 

convertem-se em virtudes e hábitos de vida, como se nada de visível ou de 

corpóreo aí houvesse e tudo tenha sido dito ou escrito para figurar realidades 
da mente. Como se o Paraíso não pudesse ter sido corporal só porque pode 

ser também entendido num sentido espiritual; [...] Nada há que impeça estas 

e outras semelhantes interpretações espirituais do Paraíso, se as houver, 
contanto que se creia fielmente na verdade histórica dos fatos apresentados 

pela narrativa. (SANTO AGOSTINHO, 1993, p. 1209-1210) 

 

A postura a ser estabelecida não está relacionada à possibilidade do uso espiritual, isto é, 

alegórico, das diversas figuras e pessoas existentes nas Escrituras Sagradas. O entendimento 

correto implica que tal uso é possível, desde que seja afirmada a existência concreta destas 

mesmas figuras e pessoas. Desta forma é possível utilizar as figuras das mulheres ligadas a 

Abraão, Sara e Agar, como representantes do Novo e do Velho Testamento bíblicos, ou a 

rocha ferida por Moisés como símbolo de Cristo, ou ver no Paraíso a vida dos bem-

aventurados, ou os quatro rios primordiais como alegoria das virtudes desejáveis etc.
89

 No 

entanto, mesmo que tal uso seja posto em prática ele deve ser considerado do ponto de vista 

hermenêutico como menos apropriado. O texto bíblico alçado à categoria de estatuto 

                                                             
89

 As imagens se multiplicam neste exemplo de Agostinho: “De fato nada impede que se veja – no Paraíso: a 
vida dos bem-aventurados; nos seus quatro rios: as virtudes da prudência, da fortaleza, da temperança e da 
justiça; nas suas árvores: todas as ciências úteis; nos frutos dessas árvores: os costumes dos homens piedosos; 
na árvore da vida: a própria sabedoria, mãe de todos os bens; na árvore da ciência do bem e do mal: a 
experiência do mandamento violado [...] Tudo isto se pode entender ainda melhor na igreja, como outros 
tantos sinais proféticos de acontecimentos futuros: assim o Paraíso – seria a própria igreja, como se lê no 
Cântico dos Cânticos; os quatro rios do Paraíso – seriam os quatro evangelhos; as árvores frutíferas – os santos; 
os frutos – as suas boas obras; a árvore da vida – o Santo dos Santos, isto é, Cristo; a árvore da ciência do bem 
e do mal – o livre arbítrio” (SANTO AGOSTINHO, 1993, p. 1209-1210). Surpreende ver como um mesmo objeto 
pode ter diversas significações sem que exista nenhuma justificativa lógica para tal. Aparentemente isto não 
incomoda o autor, desde que a existência real, isto é, o texto no sentido próprio, seja tomado em consideração 
última.   



140 
 

ontológico
90

 possui um sentido próprio, e este é o único desejável a ser buscado pelo 

intérprete.   

 Ao encerrar a primeira parte deste trabalho, algumas posições se destacam. Torna-se 

nítido a procura, por parte do autor, de encontrar uma exegese capaz de fazer frente às criticas 

lançadas pelos maniqueus à interpretação dada pela cristandade aos três primeiros capítulos 

da Bíblia, que tratam da criação do universo, da criação do homem e do Paraíso e, por último, 

da queda do mesmo, que é a origem do pecado. A oscilação entre o uso de alegorias e o 

emprego de um sentido literal, isto é, do sentido próprio do texto, tornou-se evidente em todo 

este processo hermenêutico agostiniano.  

 Mesmo adotando como critério último o sentido próprio do texto como instrumento de 

leitura do livro sacro, Agostinho ainda mantém em seus escritos exegéticos resquícios da 

pratica de alegorias. Tal uso encontra seu ápice na obra Confissões onde não apenas vê-se a 

aplicação livre das alegorias, mas também a presença norteadora de elementos exteriores à 

tradição cristã, que é o platonismo na sua versão neoplatônica. Simultaneamente ao abandono 

gradativo da pratica livre das alegorias e a utilização do sentido próprio do texto, mais 

discreto e conceitual, percebe-se também a ascensão eclesiástica do autor, tornando-o 

guardião, pode-se dizer assim, da ortodoxia bíblica, o que presume de per si uma postura mais 

dogmática em relação à exegese bíblica. 

 Admitindo que Agostinho realize variações interpretativas diante de um mesmo texto, 

seja a alegoria na sua forma mais explícita como aparece nas Confissões, seja de forma mais 

amena, quase sutil, como aparece no Comentário Literal ao Gênesis e em A Cidade de Deus, 

contrastando com a sua última postura hermenêutica, que é aquela em que o autor opta por um 

estilo exegético mais rigoroso e mais contido, o que isto de fato revela? Um autor que 

desconhecia completamente as regras rudimentares da hermenêutica, o que o levaria a adotar 

interpretações fundadas em ilações absurdas? Ou tal procedimento encobre uma tensão 

interna por parte do intérprete que oscila entre o rigor hermenêutico tradicional, ou seja, o 

seguir determinadas regras exegéticas, e fundamentos prévios resultantes de posturas 

assumidas em sua existência, fundamentos estes que estabeleciam tipos de recortes a serem 

                                                             
90 Significativa para a compreensão deste primado ontológico, que é a Bíblia, é esta afirmação de Agostinho: “E 
as Escrituras de nossa religião, cuja autoridade antepomos à de todos os outros escritos” (SANTO AGOSTINHO, 
1993, p. 1252). Embora reconhecendo a existência de outros livros, que possuam em até certo ponto a 
concordância com alguns ideais cristãos, eles, no entanto, jamais possuirão o mesmo grau de primazia dos 
textos sacros da cristandade.  
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executados no texto, e neste sentido se entenderiam as oscilações entre a literalidade e o 

alegorismo? Ou mesmo a insatisfação de ver que estes fundamentos prévios, responsáveis por 

suas concepções, ao serem confrontados com o texto geravam um resultado insatisfatório para 

o autor, impulsionando-o para construir outras interpretações? 

 A questão da existência ou não dos fundamentos prévios não se encontra claro para 

ele. Esta é uma revelação posterior e que será tratada adiante. Resta examinar a existência ou 

não de um conjunto de regras hermenêuticas já estabelecidas e que fazia com que estas 

exegeses agostinianas fossem realizadas em um solo interpretativo já dado, o que aumentaria 

mais ainda o efeito paradoxal de suas leituras. É preciso examinar em primeiro lugar a 

existência ou não de um conjunto de regras hermenêuticas existentes na época e de qual 

maneira Agostinho se relacionava com as mesmas. Existindo tal conjunto de regras, e um dos 

objetivos deste trabalho consiste justamente em provar isto, o passo seguinte é verificar como 

o autor entendia este conjunto de aplicações exegéticas, no intuito de compreender por qual 

motivo, mesmo diante de uma normatização existente, o mesmo flertava constantemente com 

a liberdade normativa ao relacionar-se com os textos bíblicos. Uma vez ultrapassado esta 

etapa, torna-se necessário verificar se a hermenêutica posterior, no seu desenvolvimento 

histórico, possui uma solução para esta questão. Esta é a tarefa que norteará o conteúdo da 

segunda parte deste trabalho.  

 

3.4 A DOUTRINA CRISTÃ: BREVE EXPOSIÇÃO DO MANUAL HERMENÊUTICO 

AGOSTINIANO  

 A obra A Doutrina Cristã (De doctrina christiana) é considerada o manual de 

hermenêutica formulado por Agostinho. Não é uma obra escrita de um único fôlego. O 

começo da redação deve ser compreendido no início de seu episcopado, em 397. O restante da 

obra por volta de 426 ou 427, data próxima ao fim de sua vida. Estas fases distintas de 

redação são informadas pelo próprio autor em suas Retractiones.
91

A data de finalização da 

obra pode ser apontada, sem grande probabilidade de erro, para os anos acima mencionados 

                                                             
91

 "Ayant trouvé inachevés les livres De la doctrine chrétienne, j’ai mieux aimé les achever  que de passer à la 
révision d'autres livres en les laissant dans cet état. J’ai donc terminé le troisième livre qui avait été rédigé 
jusqu’à l'endroit où est rappelé, d'après l’Évangile, le témoignage de la femme qui 'cache le levain dans trois 
mesures de farine jusqu’à ce que tout fermente'.  J’ai ajouté encore un dernier livre et j'ai achevé cet ouvrage 
en quatre livres: les trois premiers aident à comprendre l’Écriture; le quatrième apprend comment il faut 
exposer ce qu'on a compris" (SAINT AUGUSTIN, 1950, p. 457). 
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em virtude de informações fornecidas pelo próprio Agostinho tanto na obra em questão como 

do aparecimento de citações da mesma em outros trabalhos do autor, facilitando assim o seu 

processo de datação.
92

  

 O interesse pela datação das diversas partes da obra em questão encontra-se 

relacionado ao processo de estabelecimento das normas hermenêuticas por parte do autor 

tendo em vista a exegese dos textos sacros. Desta maneira torna-se possível estabelecer uma 

relação direta entre o estabelecimento destas orientações de cunho normativo e as obras 

exegéticas acima mencionadas. Uma vez estabelecida a relação existente entre a formulação 

das regras hermenêuticas e a liberdade com que o autor se posiciona diante de um mesmo 

conjunto de textos em um período de tempo relativamente curto, permitirá a constatação de 

como, a despeito das regras exegéticas estabelecidas por si próprio, Agostinho deixa-se guiar 

em sua interpretação dos textos do Gênesis por influências estranhas ao próprio manual de 

interpretação por ele formulado. 

 Uma vez estabelecida a data em que as diversas obras sobre o Gênesis foram 

compostas, torna-se prudente relacioná-las ao período de composição das distintas partes do 

manual exegético agostiniano, A Doutrina Cristã. É preciso retomar estas datas com o intuito 

meramente didático. O primeiro texto analisado (Sobre o Gênesis, contra os maniqueus) é 

datado como escrito em 389 E.C., três anos após a sua conversão (386 E.C.), obra esta 

marcada por influências deveras significativas: sua conversão (ou retorno) radical ao 

cristianismo, o encontro com o neoplatonismo e a influência de Ambrósio e sua leitura 

alegórica do texto bíblico. Era um texto de combate aos maniqueus utilizando o arsenal 

hermenêutico que o mesmo julgava apropriado para tal empreendimento. O segundo texto 

(Comentário literal ao Gênesis, inacabado), possui como data o ano de 393 E.C., quatro anos 

após sua primeira tentativa. Percebe-se nesta obra um afastamento da leitura alegórica e uma 

inclinação nítida para a postura de interpretação literal ao texto bíblico. Em pouco tempo, 

duas formas díspares de examinar um mesmo texto torna-se perceptível. A oscilação entre os 

                                                             
92 "Esta obra la comenzó poco después de ser consagrado obispo, es decir, hacia el año 397, conforme se 
deduce del orden de las retractiones, la cual no concluyó. Habiendo escrito hasta el capitulo 25, número 35, del 
libro III, la dejó así; lo que no impidió que, sin estar concluída, se publicase, pues en los libros Contra Fausto, 
escritos hacia el año 400, aduce el pasaje que trata del despojo de los egípcios hecho por los hebreos 
mandándoselo Dios; e dice: ‘¿Qué  cosa prefiguró aquel suceso?, recuerdo lo expuse, conforme entonces se me 
ocurrió, en unos  libros que intitulé De doctrina christiana'. Al revisar más tarde sus obras com el fin de hacer su 
recensión, hallando ésta sin acabar, se propuso terminarla antes de pasar a la corrección de otras, según lo 
consigna en la retractación de ella. Y lo hizo no sólo completando el libro III, sino que añadió el IV. Esto tuvo 
lugar, aproximadamente, después de ocho años de su ida a Cesárea de Mauritania, conforme lo indica en 
capítulo 24, número 53, del libro IV, es decir, poco más o menos el anõ 426 ó 427" (PÉREZ, 1969, p. 45-47). 
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estilos é clara na tentativa de harmonizar a leitura do Antigo Testamento com a leitura do 

Novo Testamento. 

 A terceira tentativa de Agostinho para interpretar os textos iniciais da Bíblia aparece 

em uma obra que, a rigor, não tinha esta pretensão, as Confissões. A obra, como vista 

anteriormente, pode ser datada entre fins de 396 e início de 397 até 401 E.C. Aceitas estas 

datas, é possível afirmar que um período em torno de uma década separa este texto da 

primeira tentativa de formulação de uma interpretação ao texto do Gênesis. No entanto, esta 

tentativa de interpretação contida nas Confissões distancia-se daquelas anteriormente 

estabelecidas em virtude do estabelecimento de uma exegese em que o texto é vivido 

existencialmente, ou seja, ele é interpretado a partir da vivência de Agostinho como homem 

definido pela experiência do reencontro com a fé, começando a ser marcado espiritualmente 

pela instituição igreja e vendo no texto o reflexo deste viver eclesiástico, mesmo que para isto 

lance mão de artifícios platônicos ou neoplatônicos.  

 O último comentário sobre o tema em questão, o Comentário literal ao Gênesis, é 

datado entre 401 e 415 E.C. Texto relativamente longo tanto no que diz respeito à extensão da 

obra como ao tempo consumido para redigi-la, ela aparece como a consumação de um projeto 

iniciado há quase doze anos. A interpretação deste texto é nitidamente literal, voltando assim 

ao projeto estabelecido e nunca concretizado de seu segundo comentário, porém incompleto. 

O esforço usado pelo autor para uma composição literal é surpreendente. Lançando mão dos 

conhecimentos científicos de sua época, esforça-se por produzir uma obra que não permita 

uma interpretação tão livre das Escrituras, como é possível em uma leitura alegórica, estilo 

este que ele outrora lançou mão, e que neste período em que se encontra identificado 

plenamente a uma instituição religiosa ortodoxa, não era conveniente.  É nítido o afastamento 

de posturas adotadas nas Confissões e nos tratados anteriores. Uma menor liberdade 

interpretativa e um apelo à ortodoxia tornam o texto portador de um estilo mais sóbrio, 

trocando os voos metafísicos possíveis numa interpretação platonizada via neoplatonismo por 

uma postura estoico-platônica, mais próxima de uma exegese institucional caracterizada pelo 

rigorismo conceitual teológico.  

 Outra abordagem ao Gênesis ainda pode ser vista como parte constitutiva da obra A 

Cidade de Deus. Tendo como pano de fundo uma situação histórica distinta daquela que 

permeou os tratados exclusivos sobre o primeiro livro da Bíblia, as assertivas sobre ele 

contidas na obra supracitada não devem ser consideradas como outro tratado sobre a mesma 
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questão, embora reflita a forma como o autor pensava a temática no fim de sua vida (a 

redação se prolonga de 412 a 426 E.C.). É a busca da origem das duas cidades, a de Deus e a 

dos homens na história, que o faz endereçar a atenção para o primeiro livro da Bíblia. Um 

"esquecimento" da questão maniqueia faz-se presente. É o plano moral que permeia a análise 

do texto bíblico. Não existe uma releitura das visões anteriormente fornecidas pelo autor, 

apenas a reafirmação do sentido literal do texto e seu uso alegórico quando aquele não puder 

ser utilizado. 

 As diversas formas utilizadas por Agostinho ao texto do Gênesis tomadas aqui como 

exemplos de caso, devem ser analisadas à luz da compreensão do próprio autor sobre as 

regras a serem seguidas no processo de interpretação, caso contrário seria plausível supor que 

diante da inexistência de normas, todas as interpretações seriam possíveis. A análise dos 

procedimentos hermenêuticos contidos em A Doutrina Cristã não deve ser interpretada como 

sendo a investigação acerca das primeiras regras hermenêuticas do ocidente latino cristão, 

mas o coroamento de um processo lento ocorrido entre os exegetas latinos e que culmina na 

produção da referida obra.
93

A questão a ser examinada agora é: de que forma pensava 

Agostinho, pensamento este registrado em A Doutrina Cristã, no período em que realizava 

seus trabalhos exegéticos sobre o Gênesis? E, decorrente da resposta obtida verificar se 

Agostinho afastou-se, na execução de suas exegeses ao texto do Gênesis, das regras por ele 

mesmo estabelecidas. 

  Novamente é necessário um retorno às questões acerca da datação dos diversos textos. 

Como já visto a redação inicial da obra, compreendida como início do seu episcopado, situa-

se em 397 E.C. Durante este período ele escreveu os três primeiros livros de A Doutrina 

Cristã. Esta redação primeira abrange até o capítulo vinte e cinco do livro III, conforme a 

                                                             
93

 Sendo o cristianismo, tal como o judaísmo, uma religião baseada em escritos considerados sagrados, é 
natural o esforço na produção de uma literatura que permitisse a melhor interpretação para tais textos sacros. 
Embora este processo tenha sido desenvolvido com desembaraço no oriente cristão grego, no ocidente latino o 
mesmo ocorreu com notável atraso. Ainda que homens como o famoso gramático Mário Vitorino e o grande 
tradutor Jerônimo tenham expressado suas preocupações acerca da melhor maneira de interpretar os textos 
bíblicos, é sem dúvida com o donatista Ticônio (c. 330-390 E.C.) e sua obra Liber regularum que as regras sobre 
a melhor maneira de interpretação da literatura sagrada são de fato afirmadas no ocidente cristão latino. 
Agostinho retoma, em sua Doutrina Cristã, parte considerável das regras estabelecidas por Ticônio na 
composição das normas de interpretação da Bíblia Sagrada (DI BERARDINO, 2002, p. 551-555, 1362-1363). Na 
obra A Doutrina Cristã Agostinho reserva o final do livro III para tecer considerações sobre as regras de 
interpretação do texto sacro elaborados por Ticônio, mostrando assim certa consideração pessoal por este 
exegeta donatista. Ver SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 193-201. 
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indicação do próprio autor.
94

 A segunda parte, que compreende o restante do terceiro capítulo 

do livro III
95

 e o livro IV, que trata da exposição da doutrina ou mais propriamente da oratória 

sacra, é composta entre 426 e 427 E.C.
96

 O primeiro texto (Sobre o Gênesis, contra os 

maniqueus), de caráter alegórico, data de 389 E.C. O segundo texto (Comentário literal ao 

Gênesis, inacabado), possui como data o ano de 393 E.C., e possui como característica uma 

tentativa de leitura literal.  O terceiro texto analisado, Confissões, datado entre fins de 396 e 

início de 397 até 401 E.C., possui como marca uma independência exegética sem precedentes, 

marcado pela vivência cristã, lançando mão até de forma exagerada de elementos alegóricos, 

platônicos e neoplatônicos, constituindo-se no seu texto alegórico por excelência. O quarto e 

último dos comentários, o Comentário literal ao Gênesis, é datado entre 401 e 415 E.C.  

 A ordem destas datações permite concluir que a oscilação entre a leitura alegórica e a 

literal dos três primeiros comentários, bem como o pano de fundo histórico e existencial que 

animam estas obras, encontram-se dentro da esfera da concepção hermenêutica percebida na 

obra A Doutrina Cristã, nos três primeiros livros, visto que o último e quarto livro foi 

redigido, como já foi visto acima, em data distante daquela em que foram compostos os 

primeiros livros, bem como, logicamente, dos primeiros comentários agostinianos sobre o 

Gênesis. O quarto e último comentário ao primeiro livro da Bíblia, com posição de cunho 

mais literalista e nitidamente mais conservador, é escrito em um período na qual permanece 

incompleta a redação do manual de exegese agostiniano, mas que ainda assim pode ser visto 

como susceptível às concepções teóricas que estiveram em voga na concepção do referido 

manual. E mesmo que se admita a possibilidade dos dois primeiros comentários se 

encontrarem alguns anos antes do autor formular as regras prescritas em A Doutrina Cristã, o 

período de composição desta obra, ao menos os trechos que interessam a este trabalho foram 

redigidos no mesmo período da obra Confissões, ou seja, o texto autobiográfico de Agostinho 

é produzido concomitante ao manual hermenêutico agostiniano. 

                                                             
94 "Ayant trouvé inachevés les livres De la doctrine chrétienne, j’ai mieux aimé les achever  que de passer à la 
révision d'autres livres en les laissant dans cet état. J’ai donc terminé le troisième livre qui avait été rédigé 
jusqu’à l'endroit où est rappelé, d'après l’Évangile, le témoignage de la femme qui 'cache le levain dans trois 
mesures de farine jusqu’à ce que tout fermente'" (SAINT AUGUSTIN, 1950, p. 457).   
95 O livro III é concluído com a adição de quatro capítulos. O último destes capítulos, e o mais extenso, é um 
comentário sobre as regras de Ticônio. 
96 "J’ai ajouté encore un dernier livre et j'ai achevé cet ouvrage en quatre livres: les trois premiers aident à 
comprendre l’Écriture; le quatrième apprend comment il faut exposer ce qu'on a compris"( SAINT AUGUSTIN, 
1950, p. 457). 



146 
 

  O exame do conteúdo dos primeiros livros de A Doutrina Cristã, embora de forma 

superficial, permite perceber as principais indicações do autor africano no que se refere à 

maneira pela qual o intérprete do texto deveria aproximar-se do mesmo, no intuito de 

conseguir obter o real entendimento daquilo que é lido. Não é possível perder de vista que o 

texto aludido aqui é a Sagrada Escritura, de relevância ontológica não apenas para o autor do 

manual, mas também para seus leitores.  

 O livro I assume uma postura dogmática e moral e, de certa forma, funciona como a 

base da qual se erguerá os comentários posteriores de caráter nitidamente mais técnicos. Este 

primeiro livro destina-se ao estudo das coisas, vistas aqui como realidades a serem 

descobertas pelo sujeito. Mas o ato de conhecer implica não apenas o conhecer as coisas 

como também os sinais que a elas aludem.  Das coisas a serem descobertas a maior e mais 

importante é a realidade divina e as demais construções dogmáticas, tais como trindade, 

encarnação do Verbo, ressurreição final, a igreja etc. Todos estes elementos são, direta e 

indiretamente, revelados nas Escrituras. Ao encerrar este livro Agostinho aponta quais seriam 

os princípios básicos da exegese e, contrariando as expectativas, não se encontra aqui uma 

preocupação puramente técnica, mas a disposição espiritual que deve acompanhar o intérprete 

no ato de seu exercício. 

 O livro II discorre sobre os signos a serem observados no processo interpretativo das 

Escrituras. Esta parte já se constitui em um aparato mais técnico. Os livros inspirados são, tais 

como as demais obras literárias, um conjunto de sinais escritos, ou seja, de palavras 

harmonicamente concatenadas. A necessidade do conhecimento não apenas dos sinais 

escritos, mas também das línguas diversas em que foram redigidas as várias partes da 

Escritura tornam-se vitais para o exegeta. Estas condições são impostas ao trabalho 

hermenêutico no intuito de permitir ao próprio hermeneuta o acesso ao real sentido do texto 

inspirado. Além disto, é requerido por parte do exegeta não apenas um preparo intelectual 

para tal ofício, capacidade esta que inclui desde o conhecimento gramatical até o domínio de 

diversas ciências (história, geografia, astronomia, dialética, matemática, música), mas acima 

de tudo disposições morais, virtudes obtidas pelo Espírito Santo. 

 O livro III deve ser considerado a parte mais importante do ponto de vista de um 

instrumental teórico de cunho exegético. Neste livro são tratadas, de fato, as diversas regras 

de interpretação capazes de dissolver qualquer sinal de ambiguidade nas Escrituras Sagradas. 

Neste livro são abordados os diversos textos sacros que se encontram em sentido próprio ou 
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literal bem como aqueles que aparecem utilizando elementos claramente figurados ou 

alegóricos. A distinção precisa entre textos que devem ser tomados literalmente ou 

figuradamente, a necessidade da leitura nas línguas originais e a importância do contexto são 

aqui devidamente analisadas.  Se os três primeiros livros estão, cronologicamente falando, 

dentro do espaço temporal em que foram escritos os comentários ao Gênesis acima citados, é 

sem dúvida o livro II e III aqueles que devem ser examinados de forma mais atenciosa no que 

se refere a verificar o distanciamento ou não de direcionamentos hermenêuticos por parte de 

Agostinho de Hipona. 

 Antes da análise da discussão de cunho mais técnico do que dogmático contido nos 

livros II e III, convém examinar o final do livro I onde Agostinho discorre sobre os princípios 

básicos da exegese. Contrariamente ao que poderia se pensar em um primeiro momento, não 

são apontadas normas puramente técnicas para obter o real entendimento do texto, mas a 

postura que se espera do intérprete. Isto é um sinal, ainda não claro para o autor em sua época, 

que o princípio da hermenêutica origina-se dentro do intérprete. O primeiro destes princípios 

consiste no amor à coisa estudada, e no caso das Sagradas Escrituras, é o amor a Deus 

compartilhado por aqueles que podem gozar também desta fruição.
97

 Neste sentido o ato 

exegético jamais será um momento solitário ou egoísta, mas de caráter essencialmente 

compartilhado. Tal compartilhar torna-se tão relevante que supre inclusive o fato de que nem 

sempre o ato interpretativo pode vir a consistir na verdadeira interpretação do autor lido, ou 

seja, o ato de interpretar tendo em vista a caridade para com outro se torna mais importante do 

que o real entendimento do texto. Isto não significa que devido a tal postura esta interpretação 

possa ser considerada correta, mas é menos perniciosa do que uma exegese equivocada tendo 

como finalidade última um ato puramente egoísta.
98

 Tal intérprete, no entanto, deve ter a sua 

exegese corrigida para que não continue incorrendo no erro, tal como um viajante que indo 

por senda equivocada é alertado sobre a necessidade de mudar sua rota no intuito de alcançar 

                                                             
97 "De tudo o que foi dito anteriormente ao tratarmos sobre as coisas (de rebus), esta é a suma: que se entenda 
ser a plenitude e o fim da Lei, como de toda a Escritura divina, o amor àquela Coisa, que será nosso gozo (Rm 
13,10 e 1Tm 1,5); e o amor dos que podem partilhar conosco daquela fruição (rei qua fruendum est et rei quae 
nobiscum ea re frui potest) (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 84). 
98 "Se alguém julga ter entendido as Escrituras divinas ou partes delas, mas se com esse entendimento não 
edifica a dupla caridade – a de Deus e a do próximo –, é preciso reconhecer que nada entendeu. Mas quem tira 
de seu entendimento uma ideia útil para a edificação da caridade, ainda que sem trazer o pensamento próprio 
do autor, na passagem em estudo, ousarei dizer que não comete erro pernicioso, nem diz mentira" (SANTO 
AGOSTINHO, 1991, p. 85). 
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o objetivo pretendido. Em todo o caso, quer seja em um equívoco exegético ou na correção do 

mesmo, o princípio do amor (ou da caridade) torna-se o principal a ser seguido.
99

 

 É a partir do livro II, o que trata sobre os sinais a serem interpretados nas Escrituras, 

que a questão técnica da exegese começa a ser abordada de fato. Uma vez definido o 

significado de sinal
100

e seus tipos variados
101

 convém entender o texto escrito como o espaço 

onde se impedem a desaparição das palavras logo depois de ressoarem. Sendo a duração de 

uma palavra justamente o período de tempo da propagação do som da mesma, o signo é 

instituído para fixá-las justamente por meio das letras.  

 

Daí provém que a divina Escritura, a qual socorre a tão grande males da 

vontade humana, tendo sido originada de uma só língua que lhe permitia 
propagar-se oportunamente pelo orbe da terra, foi divulgada por toda a parte, 

em diversidade de línguas, conforme os intérpretes. Os que a leem não 

desejam encontrar nela mais do que o pensamento e a vontade dos que a 

escreveram e desse modo chegar a conhecer a vontade de Deus, segundo a 
qual creem que esses homens compuseram. (SANTO AGOSTINHO, 1991, 

p. 97) 

 

Não foi possível devido ao objetivo pecaminoso presente na construção da torre de Babel
102

 

tornar os sinais linguísticos uniformes. As línguas distintas não foram o único pecado 

cometido pelos homens no episódio da torre de Babel, embora tenha sido o mais visível. Suas 

                                                             
99 "Em todo o caso, todo aquele que nas Escrituras entende de modo diferente ao do autor sagrado engana-se 
em meio mesmo da verdade, visto que as Escrituras não mentem. Portanto, como eu tinha começado a dizer, 
se alguém se engana dando uma interpretação que edifica a caridade – a qual é o fim do preceito –, engana-se 
tal como um viajante que, por equívoco, abandonasse o caminho, e o que é pior, seguisse sua caminhada 
através do campo para chegar ao ponto onde o primeiro caminho justamente conduzia. Todavia, é preciso não 
deixar de corrigir o que erra e demonstrar-lhe o quanto é mais útil não abandonar o caminho por receio que, 
tomando o hábito de desviar, ele se veja obrigado a ir por vias transversais e más" (SANTO AGOSTINHO, 1991, 
p. 86). 
100 "O sinal é, portanto, toda coisa que, além da impressão que produz em nossos sentidos, faz com que nos 
venha ao pensamento outra ideia distinta" (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 93). 
101

 "Os naturais são os que, sem intenção nem desejo de significação, dão a conhecer, por si próprios, alguma 
coisa além do que são em si. Assim, a fumaça é sinal de fogo [...] Sinais convencionais (data signa) são os que 
todos os seres vivos mutuamente se trocam para manifestar – o quanto isso lhes é possível – os movimentos 
de sua alma, tais sejam as sensações e os pensamentos. Não há outra razão para significar, isto é, para dar um 
sinal, a não ser expor e comunicar ao espírito dos outros o que se tinha em si próprio, ao dar o sinal [...] entre 
os sinais com que os homens comunicam entre si o que sentem, alguns pertencem ao sentido da vista, a 
maioria da audição, bem pouco aos demais sentidos (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 94-95). Este último grupo de 
sinais é chamado por Agostinho de “sinais verbais”. 
102 Alude-se aqui ao episódio descrito no livro do Gênesis (capítulo 11) a respeito da construção de uma grande 
torre com o objetivo de alcançar os céus. Neste trecho da Escritura Deus teria confundido as línguas usadas 
pelos construtores, impedindo-os assim de continuarem a construção. Biblicamente assim é explicada a origem 
da diversidade das línguas. 
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vontades tornam-se também díspares. Se as vontades são distintas assim como são as línguas, 

como Deus poderia revelar a sua vontade para tais seres visto ser a Escritura Sagrada, veículo 

de transmissão da vontade divina, escrito em sinais linguísticos comuns a apenas uma parte 

das pessoas? Como conhecer a vontade de Deus em sinais linguísticos desconhecidos? E 

mesmo que conheça os mesmos, como saber se a interpretação a este conjunto de signos está 

correta? Por meio daqueles que interpretaram a vontade de Deus e a transmitiram em certo 

conjunto de escritos considerados sacros. Aquele que lê deseja acima de tudo que o texto em 

apreço tenha significado para si. 

 Embora sempre deixe espaço para a ascese espiritual bem como para uma série de 

virtudes desejáveis para o intérprete, uma postura mais conservadora, e, portanto mais técnica, 

começa a fluir durante a exposição do livro II.  Independente da compreensão da totalidade 

dos textos lidos os preceitos morais e as regras de fé propostas de forma clara sempre serão os 

primeiros elementos a serem retidos na memória daquele que se aproxima do texto sacro. 

Uma vez adquirido certa familiaridade com o texto graças ao esforço de reter na memória os 

preceitos morais e os artigos de fé, torna-se possível vencer o obstáculo das partes 

consideradas obscuras: trechos obscuros serão esclarecidos em virtude dos textos mais 

claros.
103

 

 Mas o simples fato de existirem textos mais claros que possibilitem a elucidação de 

outros de teor mais complexo não elimina a totalidade das dificuldades, pois os signos 

linguísticos podem se apresentar de forma diversa do costumeiro ou figurado. Mas mesmo 

aqueles signos usados figuradamente, em contraposição àqueles usados em sentido próprio, 

são elucidados pelo próprio texto, pois no mesmo existe a clara indicação do uso incomum do 

signo.
104

 Torna-se claro que o processo de exegese parte do próprio texto para o intérprete, 

exigindo do mesmo um atuar hermenêutico que não ultrapasse os limites do interior da 

                                                             
103 "Tendo então adquirido certa familiaridade com a linguagem das divinas Escrituras, devemos prosseguir 
examinando as passagens obscuras em vista de as esclarecer e explicar.  Chega-se lá tomando exemplos de 
textos mais claros. Assim, o testemunho das sentenças de sentido certo fará desaparecer a dúvida das 
sentenças de sentido incerto" (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 106). 
104

 "Os signos são figurados ou metafóricos, quando as mesmas coisas, que denominamos com seu termo 
próprio, são também tomadas para significar algo diferente. Por exemplo, dizemos: boi e por essa palavra 
entenderemos o animal que se costuma chamar por esse nome e, além disso, entenderemos que se alude  ao 
pregador do evangelho, conforme o deu entender a Escritura na interpretação do apóstolo, que disse: 'Não 
amordaçarás o boi que tritura o grão'"(SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 106). Agostinho lança mão de um exemplo 
do uso do signo em sentido próprio e em sentido figurado. Mas o exemplo citado torna claro o processo de 
interpretação sendo dado pelo próprio texto. 
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própria obra. Tal raciocínio pode ser inicialmente percebido quando se constata a sua reflexão 

sobre aqueles que ignoram os signos em sentido próprio. 

 

Para combater a ignorância dos signos próprios, o grande remédio é o 

conhecimento das línguas. Os conhecedores da língua latina, a quem 

pretendemos instruir neste momento, necessitam, para chegar a conhecer a 
fundo as divinas Escrituras, de duas outras línguas, a saber, o grego e o 

hebraico. Elas lhes permitirão recorrer aos exemplares mais antigos, no caso 

em que a infinita variedade das traduções latinas lhes traga alguma dúvida. 

(SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 107) 

 

A linha de pensamento do autor é claro. A interpretação do texto é dada no próprio universo 

textual. O conhecimento técnico do idioma é essencial para o correto entendimento. Neste 

caso, persistindo a dificuldade deve-se recorrer a versões do mesmo texto. A diversidade das 

traduções não pode ser vista como um entrave, mas como uma alternativa na busca da correta 

interpretação, visto que algumas traduções conseguem a felicidade de exporem certa ideia 

melhor que outra. Diante da obscuridade dada em uma tradução, após a consulta a outras 

traduções de forma infrutífera, deve-se recorrer obrigatoriamente aos idiomas originais.  O 

recurso ao texto original ainda é a melhor forma de obter a melhor compreensão. 

 

Acontece que não se vê qual seja o sentido de uma mesma passagem quando 

muitos autores intentam interpretar conforme a própria capacidade e 
discernimento. Seria preciso cotejar com o próprio original a sentença 

traduzida por eles, pois muitas vezes, se o tradutor não é muito douto, afasta-

se do sentido original do autor. Portanto, para se conhecer o sentido exato é 
preciso recorrer às línguas de onde foi traduzido para o latim. Ou então, 

consultar as versões dos que se prenderam mais à letra. Não porque essas 

versões sejam suficientes, mas porque mediante elas descobrir-se-á a 
verdade ou o erro da versão de outros que, ao traduzir, preferiram seguir o 

sentido figurado a ater-se à tradução literal. (SANTO AGOSTINHO, 1991, 

p. 110) 

 

É preciso precaver-se contra a tentativa de compreender o texto a partir de um entendimento 

particular, peculiar, subjetivo. Torna-se necessário cotejar o texto lido com o texto original no 

intuito de verificar o real sentido de uma expressão dada. A precaução é justificada. Se o 

tradutor não for profundamente versado no idioma original do texto, corre-se o risco de 

aceitar uma tradução como correta quando não o é, fruto exclusivo da falta de conhecimento 
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da língua originária do texto em apreço. É necessário sempre ter a disposição o texto original 

e a capacidade de compreendê-lo. Não sendo possível estas duas condições prévias para o 

correto entendimento, a alternativa seria a leitura de traduções que se prendem ao sentido 

mais literal do texto, pois isto possibilitaria eliminar versões ou interpretações que se ativeram 

mais a uma interpretação figurada, preterindo aquela que é vista pelo autor como a ideal: a 

literal. 

 Este comentário agostiniano é sugestivo, pois depõe francamente contra a sua postura 

em algumas interpretações do texto do Gênesis, principalmente nas Confissões, redigida 

praticamente no mesmo período em que foi escrito A Doutrina Cristã. A preferência pelo 

aspecto objetivo, neste caso o texto, em detrimento da inclinação subjetiva do intérprete, 

torna-se clara. Esta preferência depõe contra o próprio autor. Não existe nos comentários 

agostinianos sobre o primeiro livro da Bíblia nenhum recurso aos idiomas originais, 

especialmente o hebraico, suposta língua originária do texto do Gênesis. Este recurso não 

existe por um motivo simples: Agostinho não conhecia o hebraico.
105

 O próprio grego não lhe 

era muito palatável, em virtude de experiências com este idioma durante a infância,
106

 embora 

esta carência não o tenha impedido, mediante o conhecimento gramatical acessível, de 

questionar certas traduções feitas por Jerônimo do grego e do hebraico para o latim.
107

 O fato 

concreto é que as interpretações feitas por Agostinho ao texto do Antigo Testamento, e de 

                                                             
105 "Se Moisés falasse na língua hebraica, em vão impressionaria os meus ouvidos, porque nenhuma ideia 
atingiria a minha mente. Se, porém, se exprimisse em latim, compreenderia o que ele me dissesse" (SANTO 
AGOSTINHO, 1987, p. 211). Agostinho desconhecia a língua hebraica, portanto um conselho para que se 
consultasse este idioma como condição para uma boa interpretação ou compreensão do texto bíblico valeria 
para outros, mas certamente seria inócuo para ele mesmo. 
106

 "Mas qual era a causa da aversão que tinha à língua grega que me ensinaram quando criança? É o que ainda 
hoje me não sei explicar. Pelo contrário, gostava muito da língua latina, não da que ensinavam os primeiros 
mestres, mas da que lecionavam os gramáticos. Aquelas primeiras lições em que se aprende a ler, escrever e 
contar eram-me tão pesadas e insuportáveis como as de grego. Donde me vinha este aborrecimento senão do  
pecado e vaidade da vida [...] Por que aborrecia eu também a literatura grega, que entoava tais ficções? 
Homero teceu habilmente essas fábulas, e é dulcíssimo na sua frivolidade, ainda que para mim, menino, fosse 
amargo. Creio que aos jovens gregos sucederá com Virgílio o mesmo que a mim com Homero, quando me 
obrigavam a estudá-lo. O trabalho de aprender inteiramente essa língua estrangeira como que aspergia com fel 
toda a suavidade das fábulas gregas. Não conhecia nenhuma palavra daquela língua, e, para me fazerem 
aprender, ameaçavam-me com terríveis castigos e crueldades." (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 19-21). 
107 Um exemplo deste tipo de polêmica pode ser vista em uma das várias cartas endereçadas por Agostinho a 
Jerônimo, e de forma mais específica, quando o mesmo questiona o famoso tradutor a respeito de certas 
traduções e interpretações do texto bíblico e que causariam confusão entre os leitores das referidas obras. Esta 
postura pode ser vista na carta endereçada por Agostinho a Jerônimo no ano 407 a respeito da confusão que 
poderia causar certas traduções feitas por este último (SAINT AUGUSTIN, Lettre LXXI, s.d.). 
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forma mais específica ao texto do Gênesis, eram realizadas sem nenhuma destas indicações 

que ele fornecia aos leitores de seu manual de hermenêutica.
108

 

 É, no entanto, no livro III que a discussão sobre a compreensão das palavras em 

sentido próprio (literal) ou figurada (simbólica) é expressa de forma mais consistente. 

Agostinho admite de forma categórica, como forma de contornar as dificuldades na leitura do 

texto, o recurso a elementos estranhos ao próprio texto sem, no entanto, abrir mão do contexto 

textual como elemento útil para dissipar erros de compreensão. Os recursos externos ao texto 

são a autoridade da igreja e as regras de fé, extraídas do texto, mas sedimentadas pela longa 

tradição eclesiástica.
109

 

 No horizonte hermenêutico agostiniano, durante o processo de redação do manual, o 

sentido literal do texto permanece sempre em alta estima.
110

 No entanto, é preciso lidar com a 

dificuldade de interpretar as situações em que o texto apresenta nitidamente expressões 

simbólicas. Estes são os únicos momentos em que expressões literais devem ser tomadas de 

forma simbólica ou metafórica. Mas tal decisão não deriva de uma decisão do intérprete, mas 

devido a uma imposição do próprio texto. "Com efeito, um homem que segue só a letra toma 

como próprias as expressões metafóricas, e nem sabe dar a significação verdadeira ao que está 

escrito com palavras próprias" (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 165). Esta percepção 

                                                             
108 O recurso de ultrapassar as dificuldades do texto pelo próprio texto é constante neste manual de exegese. 
Isto implica por parte do autor uma dependência ao universo textual sem nenhum tipo de concessão a 
qualquer elemento hermenêutico externo ao próprio texto. Outra passagem confirma esta postura: "Sobre os 
signos ambíguos falaremos mais adiante. Tratamos, por enquanto, dos signos desconhecidos, os quais são de 
duas espécies, quanto às palavras. Com efeito, o que faz vacilar um leitor é uma palavra ou uma expressão 
ignorada. Se pertencerem a uma língua estrangeira, é preciso indagar sobre o seu significado junto a homens 
que falam essas línguas, ou então aprendê-las, caso se tenham tempo e capacidade para tanto. Resta ainda o 
recurso de confrontar as versões dos vários tradutores [...] Pode ainda ser que, ao lermos algo em que o 
contexto anterior ou o posterior, ou ambos, manifestem o significado e o valor delas, podemos facilmente ir 
percebendo a sua propriedade e o seu significado [...] Aqui ainda, o que sobretudo ajuda é o exame e o 
confronto com a grande variedade de traduções" (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 113). 
109 "Se ainda parece incerto ao estudante como deve pontuar ou pronunciar, que ele consulte as Regras de fé 
(Regula fidei) adquiridas em outras passagens mais claras da Escritura. Ou então, que recorra à autoridade da 
Igreja [...] Mas no caso de dois sentidos, ou todos eles, caso forem muitos, resultarem ambíguos, sem nos 
afastarmos da fé, resta-nos consultar o contexto anterior, e o seguinte à passagem onde está a ambiguidade. 
Veremos por aí, entre os diversos sentidos que se oferecem, qual o melhor ou com qual texto mais se 
harmoniza" (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 158). 
110 No livro III, após indicar o contexto textual, a autoridade da igreja e as regras de fé como elementos 
norteadores do processo interpretativo, Agostinho arremata: "As palavras tomadas em sentido próprio, difícil e 
rarissimamente podem encerrar ambiguidades – pelo menos no que se refere aos livros das divinas Escrituras – 
que não podem ser dissipadas: pelo contexto em que aparecem, pela busca do pensamento, do autor, por 
confrontação de tradutores ou pelo recurso à língua original" (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 164). 
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acompanha Agostinho em momentos posteriores ao deste escrito.
111

 Da citação acima se 

depreende de que o erro em considerar expressões simbólicas como literais possui como 

inconveniente  o fato de sequer saber o momento de interpretar o texto na forma ideal, e que 

seria justamente o formato literal. 

 Seria injusto ou mesmo ingênuo não perceber que Agostinho considera como válidas 

as duas formas de expressão, literal ou figurada (simbólica). Tomar todos os signos como 

representantes diretos das coisas, como prefigura uma leitura literalista ingênua, seria uma 

verdadeira declaração de impotência intelectual. Na perspectiva cristã de Agostinho a lei 

judaica era composta de signos que não apontavam para as coisas mesmas, pois os mesmos 

tinham em mira realidades espirituais mais elevadas. Os signos que constituíam a lei judaica 

possuíam como finalidade última a sujeição ao culto do Deus único e verdadeiro, e neste caso 

exerciam claramente uma função meramente pedagógica. A rejeição por parte dos judeus à 

mensagem do Cristo devia-se ao fato de que este mostrava a realidade transitória dos signos 

judaicos, e aqueles os tomavam como permanentes.
112

 

 Mas uma questão permanece. Como saber o momento exato de tomar uma expressão 

ou palavra no sentido figurado ao invés de literal? "Tudo o que na palavra divina não puder se 

referir ao sentido próprio, nem à honestidade dos costumes, nem à verdade da fé, está dito que 

devemos tomar em sentido figurado" (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 170-171). Aí está o 

cerne da questão para Agostinho. Todas as aporias, obscuridades, mistérios, passagens 

chocantes, antropomorfismos e contradições entre a lei antiga judaica e a nova lei cristã 

seriam resolvidas mediante o apelo à linguagem figurada. A linguagem literal seria o 

paradigma a ser seguido. Persistindo as dificuldades ou mesmo não percebendo a utilidade do 

preceito ou passagem lida apela-se para elementos estranhos ao texto, mas familiares ao 

                                                             
111

 Em 413 Agostinho escreve um pequeno opúsculo respondendo às perguntas do tribuno Marcelino acerca da 
graça divina. Nesta obra ele reafirma o que já pensava acerca de trechos da Escritura que não podem ser lidos 
literalmente: "Cette doctrine qui nous trace la voie pour vivre dans la tempérance et la justice, n'est qu'une 
lettre qui tue, à moins qu'elle ne soit vivifiée par t'Esprit. L'Apôtre a dit : 'La lettre tue, mais l'Esprit vivifie'. Or, 
ces paroles ne doivent pas être seulement interprétées en ce sens qu'il existe dans les saintes Ecritures des 
passages figuratifs qu'il serait absurde de prendre à la lettre ; mais elles signifient également que nous devons 
pénétrer plus loin que l'écorce; et nourrir l'homme intérieur par l'intelligence spirituelle; car, 'juger selon la 
chair, c'est la mort, tandis que juger, selon l'esprit, c'est la vie et la paix'" (SAINT AUGUSTIN, De l'esprit et de la 
lettre, s.d.). 
112

 "Ora, assim como o fato de se apegar materialmente à letra e aceitar os signos, em vez da realidade que 
significam, denota debilidade servil; do mesmo modo, interpretar vã e inutilmente os símbolos é próprio do 
erro licencioso. Por certo, quem, sem compreender a significação de um signo, entende contudo que é um 
sinal, não está sob o jugo da servidão. Vale mais sentir-se sob o jugo de sinais desconhecidos mas úteis, do que 
interpretá-los inutilmente erguendo a cerviz altiva e caindo nos laços do erro ao pensar ter fugido do jugo da 
servidão" (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 170). 
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intérprete, tais como os costumes adotados nas comunidades cristãs e os dogmas a ela 

pertencentes. Neste caso lê-se o texto mediante um apelo figurativo, ultrapassando assim os 

obstáculos impostos e conseguindo a harmonia do texto, passando a enxergar no mesmo a 

"honestidade dos costumes" (normas morais cristãs) e a "verdade da fé" (dogmas 

eclesiásticos). 

 Os textos obscuros e difíceis que numa linguagem literal acarretariam dificuldades 

para o intérprete, surgem como barreiras a serem ultrapassadas. Mas como ultrapassar estes 

entraves? Por meio da aplicação de alguns princípios exegéticos. Tais princípios ou regras 

seriam em número de seis, até o momento em que Agostinho interrompe a redação da obra, 

voltando a este assunto posteriormente. O primeiro destes princípios tem como regra 

interpretar os textos sempre visando a destruição das concupiscências; o segundo princípio 

visa verificar a intenção em que foi realizada a ação que está sendo exposta. Neste sentido as 

ações ou palavras devem ser esclarecidas visando à preservação da caridade; o terceiro 

princípio assevera a necessidade de interpretar expressões obscuras figuradamente de forma a 

exaltar o reino da caridade; a exceção seria quando a expressão difícil já apontasse para tal, 

tornando a simbolização dispensável; o quarto seria interpretar todos os textos de forma a 

mostrar sempre atos justos e benevolentes; o quinto seria desculpar, não imitando os costumes 

dos antigos, embora tenham praticado atos que atualmente seriam indesculpáveis. O ideal 

seria ler estes atos figuradamente, aplicando as noções expostas nos princípios anteriores; o 

sexto princípio, decorrente do anterior, seria justamente desculpar as faltas dos antigos, como 

falhas morais em que não se pode cair.
113

 

                                                             
113 Os princípios capazes de revelar esta "honestidade dos costumes" e "verdade da fé" foram descritos da 
seguinte forma: "tudo o que se lê de rigoroso e por assim dizer de duro nas palavras e nas ações postas nas 
Santas Escrituras, por conta de Deus e de seus santos, tem por finalidade destruir o reino da concupiscência. Se 
o texto for claro, não é preciso relacioná-lo a outra coisa como se estivesse em sentido figurado [...] Devem ser 
tomadas como expressões figuradas as palavras e ações pretensamente consideradas pelos ignorantes como 
iniquidades em referência a Deus ou a homens, cuja santidade a própria Escritura nos recomenda. Essas 
palavras e ações encerram segredos que precisam ser esclarecidos para a preservação da caridade [...] Por isso, 
eis a regra a ser observada nas expressões figuradas: é preciso examinar o que se lê com minuciosa atenção, 
até que a interpretação seja conduzida a esse fim: o reino da caridade. Mas caso a dita expressão já possuir 
diretamente esse sentido, não se pense, pois, que aí exista expressão de sentido figurado [...] Se a Escritura 
apresenta expressão que proíbe seja uma ignomínia, seja um delito; ou, por outro lado, que ordene seja um 
ato de benevolência ou de utilidade, essa expressão não está em sentido figurado. Se, ao contrário, ele ordenar 
seja uma ignomínia, seja um delito, ou proibir seja um ato de benevolência, seja de utilidade, essa expressão 
está em sentido figurado [...] Logo, ainda que quase todos os feitos relatados no Antigo Testamento possam ser 
entendidos não em sentido próprio unicamente, mas também no figurado, se o leitor os tiver tomado no 
sentido literal – pois os que praticaram tais feitos são louvados, não obstante serem estes incompatíveis com 
os costumes dos homens de bem, desde a vinda do Senhor – que esse leitor recorra ao sentido figurado para 
os compreender melhor. Não imite, entretanto, na prática esses costumes. Porque há muito desses feitos que, 
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 Agostinho partilha da mesma perspectiva da ortodoxia ocidental cristã considerando 

que na maior parte dos casos o sentido literal do texto deve ser o preferido. Neste caso, ele 

associa-se à tendência hermenêutica da escola de Antioquia que prezava a importância do 

método literal de interpretação. O sentido literal deve sempre ser considerado, com muito 

zelo, como o primeiro a ser buscado, servindo como fundamento de caráter sólido. Sem este 

fundamento literal toda e qualquer interpretação figurada ou simbólica desvanece ou seria 

construída no ar. Suas principais obras hermenêuticas possuem claramente esta disposição. 

Esta é a leitura explícita e implícita de sua obra hermenêutica. Suas regras e princípios acerca 

do uso da linguagem figurada são claramente uma estratégia em momentos onde a linguagem 

literal causaria mais problemas do que soluções. O uso destes princípios, em muitos casos 

claramente ferindo o bom senso decorrente da leitura literal, são alternativas substitutivas para 

esta última sem idêntico valor exegético.  

 No entanto é óbvio que pessoalmente ou por temperamento suas exegeses desviam-se 

dos princípios por ele adotados em termos de teoria, sendo então percebida uma exegese mais 

próxima àquela praticada por Orígenes de Alexandria e pela escola catequética de Alexandria. 

Esta proximidade, no entanto, não pode ser exagerada. Enquanto para Orígenes a 

possibilidade de alegorização das Escrituras era total, para Agostinho tal processo limitava-se, 

essencialmente, às passagens tidas como obscuras, obscuridade esta claramente utilizada 

pelos adversários da igreja para atacarem a mesma. Ao estabelecer as regras acima citadas 

para o uso de um entendimento alegórico baseado exclusivamente na caridade bem como ao 

indicar a disposição do intérprete ao se aproximar do texto, Agostinho é posto 

indiscutivelmente na posição de pai da hermenêutica existencialista. 

 As indicações dos devidos usos da linguagem figurada ou simbólica não podem 

explicar as diversas variações interpretativas usadas para esclarecer os primeiros versos do 

livro do Gênesis. De um lado existe o intelectual da igreja que prescreve regras quanto ao 

modelo a ser interpretado, como e onde usar o estilo figurado em substituição ao modelo 

literal ou sentido próprio, o ideal a ser utilizado. Por outro o exegeta sempre disposto a variar 

                                                                                                                                                                                              
naquela época, foram cumpridos por dever, mas agora não podem ser praticados senão por paixão [...]  Se 
acontecer de o leitor ler alguns pecados cometidos por grandes homens, pode, é certo, notar e descobrir aí 
uma figura dos acontecimentos futuros. Todavia, que ele retire do caráter particular do ato cometido a 
seguinte lição: de modo algum, ter a ousadia de se vangloriar de suas boas ações, nem, graças à sua própria 
retidão, condenar os outros como pecadores, vendo tão excelsos varões envoltos em tempestades que devem 
ser evitadas, ou em naufrágios inteiramente lamentáveis. Aliás, os pecados deles não foram relatados a não ser 
para tornar temido, em toda a parte, este pensamento do apóstolo: 'Assim pois, aquele que julga estar em pé, 
tome cuidado para não cair' " (SANTO AGOSTINHO, 1991, p. 172-174, 178, 185-186). 
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suas interpretações de acordo com os seus adversários ou o próprio momento em que vive, 

como no caso de Confissões, em que múltiplas interpretações motivadas por elementos 

distintos surgem à tona, numa verdadeira avalanche de exegeses inovadoras. Agostinho é um 

exegeta, sem dúvida. Mas como rotulá-lo? Usuário do sentido próprio ou literal? Inovador 

pelo método alegórico? Neoplatônico? Exegeta literal antimaniqueu? Agostinho pode ser 

rotulado com qualquer destes epítetos.  

 A exegese para ele não é simplesmente um simples interpretar de um texto, mas o 

momento em que a vida do interprete se faz presente. O texto não se encontra extático 

defronte a ele. Tal processo não é um ato meramente epistêmico. A leitura do texto é o 

momento de um encontro do leitor com si mesmo, o que no caso de Agostinho era o momento 

de sua reafirmação como cristão. É a revelação de uma inquietação que aspira por sentido. As 

variações interpretativas, em claro afastamento de uma postura mais normativa, são uma 

evidência deste fato. As prescrições dadas pelo mesmo acerca da melhor maneira de se 

aproximar do texto sacro indicam, mesmo sendo de forma prescritiva, uma perspectiva de 

uma leitura viva, em que o intérprete defronta-se com um texto vendo-o como uma realidade 

viva, presente, atual. Nas variações interpretativas agostinianas o texto bíblico é "reescrito" e 

"atualizado" a partir de sua experiência cristã, seja ou não com adversários conhecidos. A 

tensão entre premissas prévias ditadas muitas vezes pelo confronto com seus adversários ou 

por sua própria existência e aquilo que é afirmado literalmente pelo texto mostra-se explosiva. 

A retomada de comentários sobre um mesmo tema em perspectivas distintas revela o conflito 

interior do exegeta mais do que um mero preciosismo hermenêutico. Suas tensões 

hermenêuticas se configuram como antecipações das tensões que a história da hermenêutica 

irá se defrontar. 
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4  HEIDEGGER E A HERMENÊUTICA BASEADA NA EXISTÊNCIA  

4.1 DE AGOSTINHO À DESCOBERTA DA FATICIDADE: UM RELATO SINTÉTICO 

DO DESENVOLVIMENTO DA HERMENÊUTICA MODERNA 

Após Agostinho e durante o período medieval percebe-se uma diminuição do interesse 

pelo campo hermenêutico, embora seja ainda perceptível no processo de elaboração das 

sumas teológicas medievais um considerável espaço reservado para uma breve exposição da 

linguagem das Escrituras Sagradas judaico-cristãs. Espaço maior para a discussão sobre 

hermenêutica terá como centro os efeitos causados pela Reforma Protestante. Pode-se até 

afirmar sem exagero que parte substancial do interesse pela hermenêutica do período 

reformista orbita em torno da máxima protestante “Sola Scriptura”, ditando assim o profundo 

interesse dos reformadores sobre o real sentido do texto sacro. Afastando-se da tradição 

eclesiástica católica que via na igreja o real e único intérprete autorizado dos escritos 

sagrados, os reformadores introduziram a figura do intérprete individual, ou seja, da 

possibilidade de um fiel, no ato solitário de sua crença, ser capaz de interpretar o real sentido 

do texto sacro sem a necessidade da figura do mediador representado pela instituição 

eclesiástica e pelo sacerdote. 

 A Escritura Sagrada torna-se a sua única regra de fé e prática. A chave para o 

conhecimento daquilo que Deus espera do fiel é dada pela interpretação de sua vontade 

mediante o ato da leitura deste texto. É preciso ter certas normas de interpretação com o 

objetivo de evitar o entendimento errôneo da vontade divina. Nesta perspectiva os 

reformadores, de certa forma, voltaram para algo já preconizado pela patrística. Em 

Agostinho, na sua Doutrina Cristã, havia a exigência preliminar de sempre considerar o 

primado das Escrituras Sagradas esclarecendo passagens obscuras por outras mais claras 

provenientes do mesmo texto. As regras hermenêuticas agostinianas confirmam tal assertiva. 

Os reformadores recuperaram este primado perdido na igreja em fins do período medieval. 

Martinho Lutero, Matthias Flacius (1520-1575) e sua Clavis Scriptura Sacrae, Johann 

Dannhauer (1603-1666) e sua Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacrum 

litteram ilustram como o papel do texto sacro e sua interpretação guiavam as pesquisas 

hermenêuticas do período compreendido entre os séculos XVI e XVII.  

Após este período a hermenêutica torna-se mais abrangente em relação a seu objetivo. 

Nomes como o já citado Johann Dannhauer (o primeiro a usar o termo “hermenêutica” como 
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título de uma obra sobre a interpretação), Johan Martin Chladenius (1710-1759) e Georg 

Friedrich Meier (1718-1777) são claros exemplos de como a concepção sobre o saber 

hermenêutico ultrapassa em muito a exegese textual sacra, ganhando ares de universalidade. 

Dannhauer esboça a ideia de uma hermenêutica universal ao buscar uma nova metodologia 

das ciências, afastada dos pressupostos da escolástica. Tal hermenêutica universal seria algo a 

se esperar, pois "no vestíbulo de todas as ciências, na propedêutica, portanto, (para a qual a 

filosofia estava disponível), deveria existir uma ciência universal do explicar" (GRONDIN, 

1999, p. 95). A ideia básica deste raciocínio é extraordinariamente simples, praticamente um 

silogismo. Tudo o que pode ser conhecido deve possuir uma ciência filosófica 

correspondente. O procedimento correto para se conhecer deve ser algo conhecido de forma 

anterior. Logo, este procedimento correto a qual o conhecimento filosófico aspira para o ato 

de conhecer as coisas deve possuir por sua vez uma ciência correspondente.  Neste sentido, a 

hermenêutica filosófica é concebida como um conhecer universal que torna possível o 

conhecimento filosófico de todas as coisas; uma única hermenêutica, nascida no solo fértil da 

filosofia, cujos objetos a serem alvos do conhecer serão sempre particulares.  

Chladenius é outro exemplo de uma hermenêutica universal. Em sua obra Introdução 

para a correta interpretação de discursos e escritos racionais (1742) ele alargou o campo da 

hermenêutica dos princípios puramente lógicos de Dannhauer. Partindo do fato de que a arte 

da interpretação nasce justamente do obstáculo proveniente das frases ou passagens obscuras, 

Chladenius raciocina que o hermeneuta não deve se ocupar da totalidade destes obstáculos, 

mas somente daqueles que estão na competência do intérprete.
114

 E quais seriam estes? 

Aquelas obscuridades nascidas da dificuldade das palavras e frases não despertarem no leitor 

os conceitos desejados pelo autor do texto, ou seja, aquilo que a linguagem procura despertar 

                                                             
114 Grondin enumera os obstáculos indicados por Chladenius que não deveriam ser alvos da ação do 
hermeneuta: "1. A obscuridade pode surgir com mais frequência de uma passagem editorialmente deteriorada. 
Afastá-la é tarefa do crítico e de sua 'ars critica'. Antes que ela obtivesse, nas obras de Kant, as honras 
filosóficas, desde a Renascença, Crítica foi o nome da ciência filológica, que se ocupava com a edição, melhoria 
e correção de escritos mais antigos [...]  2. A obscuridade pode provir, em segundo lugar, 'de uma insuficiente 
introspecção na linguagem pela qual foi estruturada a obra'. Também esta não deve provocar a reação do 
artista na interpretação, porque ela é afastada pelo 'philologus' ou linguista. Onde a linguagem não é 
suficientemente dominada, realmente não há nada para interpretar. Somente melhores conhecimentos de 
linguagem e de gramática podem aqui colaborar. Nem a obscuridade de passagens deturpadas, nem a do 
insuficiente conhecimento linguístico pertencem, portanto, ao domínio de competência hermenêutica. 3. 
Chladenius menciona, então, uma terceira forma de obscuridade, que também deve encontrar-se fora da 
abrangência da hermenêutica. Trata-se das passagens ou palavras, que 'em  si (são) formuladas 
ambiguamente'. À retificação de passagens em sí equívocas não é atribuída a nenhuma arte particular, como 
acontecia nos dois casos anteriores. Porque a ambiguidade que se encontra no próprio texto, não deve 
realmente ser afastada, porém aceita como tal e ser, sim, censurada. Um desfazimento hermenêutico da 
mesma faria, evidentemente, violência ao texto" (1999, p. 100-102). 
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naquele que lê permanece em total escuridão. Neste sentido, a hermenêutica assume uma 

função didática, que seria a capacidade "de intermediar-lhes os conceitos que devem bastar 

para a compreensão de uma passagem" (GRODIN, 1999, p. 104).  

Meier, citado acima, deve ser visto como o último grande representante da 

hermenêutica do Esclarecimento a esboçar uma arte universal da interpretação. Sua obra, 

Tentativa de uma interpretação geral da arte (Versuch einer allgemeinen Auslegungskunst- 

1757), ambiciona levar a arte da interpretação além do ambiente escriturístico tomando todos 

os signos como competência desta hermenêutica universal. A obra de Meier rompe com a 

ideia de que a hermenêutica estaria restrita apenas ao discurso ou fala humana, sendo esta 

somente uma parte desta arte universal. A interpretação de um fenômeno linguístico seria 

unicamente um mero recorte de algo mais amplo. Todos os sinais, naturais ou artificiais, 

devem estar nos domínios deste saber amplo. A hermenêutica passa a ser vista então como 

ciência dos sinais e dado que todas as coisas podem ser caracterizadas mediante sinais, o ato 

interpretativo alcança a característica de um interpretar universal.
115

  

Não é possível encerrar o comentário sobre os grandes hermeneutas pós-reforma sem 

aludir ainda a uma postura de Meier em relação ao texto escriturístico, pano de fundo de todos 

estes intérpretes acima citados. Este autor introduz o princípio da equidade hermenêutica. O 

que isto significa? "A tendência de um intérprete, de ter como hermeneuticamente verdadeiros 

aqueles significados, os quais melhor se coadunam com as perfeições do autor dos sinais, até 

que seja demonstrado o contrário" (Meier apud GRONDIN, 1999, p. 110). Este princípio 

defende que o processo interpretativo deve ter como ponto de partida a existência de uma 

perfeita conexão entre os sinais estudados. Os sinais não existem com o intento de enganar o 

intérprete dos mesmos. Aplicado aos sinais naturais, tal princípio leva o seu leitor a uma 

reverência hermenêutica para com o criador dos mesmos, que é Deus. Quando usado em 

relação ao homem e seus escritos, tal norma assume que o discurso a ser interpretado deve ser 

considerado verdadeiro até que seja provado o contrário disto. Mesmo que este discurso 

aponte para sinais posteriores, contudo ele quer enunciar algo verdadeiro. Desta forma, para 

alcançar a verdade desta exposição, cabe ao intérprete saber se a mesma, além das diversas 

                                                             
115

 Grondin chama a atenção para a divisão dos ramos da hermenêutica segundo Meier: "A arte prática da 
interpretação, que aplica as regras hermenêuticas universais à Sagrada Escritura, chamar-se-á de arte sagrada 
ou teológica da interpretação (hermenêutica sacra). Sua primeira regra será, naturalmente, a justiça ou a 
reverência para com Deus. entre os demais campos teóricos de aplicação da hermenêutica teórica, Meier 
conhece uma hermenêutica jurídica (hermeneutica juris ou legalis), outra diplomática (que analisa 
documentos), outra moral, e até mesmo uma hermenêutica mântica (que interpreta sinais naturais) e uma 
hieroglífica (para sinais arbitrários)" (1999, p. 111).  
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partes que a constituem, é de fato aquela de que o autor se serviu ou escreveu assim como "a 

autêntica interpretação do autor, o domínio da língua e da gramática, o recurso a passagens 

paralelas, bem como o conhecimento do fim que o autor se tinha proposto" (GRONDIN, 

1999, p. 110-112). Nestas últimas considerações percebe-se ainda de forma saliente o aspecto 

principal do texto como elemento primeiro e último a recorrer-se no processo hermenêutico. 

A obra de Meier deve ser vista como o último esforço para obtenção de uma arte 

universal da interpretação em uma perspectiva puramente iluminista. Ao lado deste tipo de 

esforço surgem hermenêuticas especiais, principalmente nas áreas da teologia e do direito, 

que praticamente ignoravam a pretensão de universalidade da hermenêutica. Um exemplo 

deste tipo de hermenêutica especial de cunho teológico e que serve de elo entre a posição 

hermenêutica de cunho protestante mais antiga e as posturas inovadoras de Schleiermacher é a 

pietista. Curiosamente, enquanto se afirma como uma hermenêutica de cunho especial, o 

pietismo advoga também uma perspectiva universal, mas não de regras, mas do aspecto 

afetivo da mesma. Assumindo uma postura de prevenção da ditadura do objetivismo das 

regras de interpretações, principalmente no que concerne ao entendimento das Escrituras 

Sagradas, já visível na ortodoxia protestante, o pietismo passa advogar a tese de que "atrás de 

cada palavra existe algo íntimo, ou seja, um estado afetivo da alma, que busca expressão" 

(GRONDIN, 1999, p. 114). O ato de interpretar passa a ser compreendido como recuperar o 

pleno sentido espiritual que cada palavra possui, isto é, o aspecto afetivo dos signos 

linguísticos. 

Esta posição rompe uma rigidez em torno de regras direcionadas ao texto e que 

sutilmente esqueciam os afetos em torno dos enunciados. Desta forma, conhecer os afetos do 

escritor significa conhecer o estado de ânimo do mesmo no ato da redação ou da pronúncia 

das palavras. São estes sentimentos que o escritor queria transmitir ao leitor de seu texto 

assim como foi possível transmitir àqueles que ouviram de seus próprios lábios as mesmas 

expressões. "Efetivamente, não basta entender (intelligere) ou explicar (explicare) o afeto da 

Escritura, também se deve atingir a alma do ouvinte" (GRONDIN, 1999, p. 115). O ambiente 

pietista conseguia este aspecto na exposição do sermão, na qual o sentido pleno dos afetos 

contidos na Escritura Sagrada era transmitido para o conjunto dos fieis da comunidade.
116

 

                                                             
116 Grondin chama a atenção para o resgate desta postura por Gadamer no século XX: "A hermenêutica de 
Gadamer vai extrair posteriormente desta posição a doutrina, de que um sentido compreendido deve ser 
sempre um sentido aplicado também a nós, ou um significado para mim" (1999, p. 115). 
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O início do século XIX é paradigmático para a história da hermenêutica. A confiança 

depositada na razão, confiança esta que também se refletia nos estudos hermenêuticos, sofre 

um sério ataque mediante as críticas à mesma feita por Immanuel Kant (1724-1804). A noção 

de que o universo é “organizado” segundo padrões oriundos da racionalidade humana, e que 

existe uma nítida distinção entre um mundo fenomênico e a coisa em si, e que o processo de 

acesso ao mundo é na verdade um aproximar-se interpretativo revolucionou todo o campo 

filosófico, e o hermenêutico de forma especial. A ruptura com a forma tradicional de conceber 

a verdade científica tal como foi feita por Kant (a mudança do polo interpretativo- das coisas 

para o sujeito), implica que a ordem constituída ou descoberta pela razão deve ser vista como 

válida apenas para o mundo fenomênico, na maneira como as coisas se manifestam para o 

sujeito e são elaboradas pelo mesmo. Torna-se irreconhecível o mundo das coisas em si 

mesmas. Na distinção entre o fenômeno, aquilo que se torna manifesto para o sujeito que 

conhece, e a coisa em si, incapaz de ser alvo do processo ordenador da razão, abre-se o espaço 

para uma nova tendência nas reflexões hermenêuticas, que seria justamente aquela 

influenciada pelo romantismo. 

A mudança de orientação hermenêutica é clara. Ao seguir os pressupostos iniciados 

por Kant a respeito do acesso do sujeito ao mundo, torna-se evidente que o mesmo é dado 

mediante um processo interpretativo por parte do sujeito que conhece. A implicação para isto 

é óbvia para os demais campos do conhecimento: o conhecimento não nasce das coisas, e sim 

do sujeito mediante um parecer de cunho subjetivo, embora sujeito a leis rigorosas 

estabelecidas pela própria razão. O mesmo tipo de raciocínio é aqui invocado no que se refere 

à arte interpretativa, aqui visando principalmente a compreensão textual. O acesso ao texto, o 

principal mundo do universo hermenêutico, também deve ser iniciado pelo sujeito. O que 

ocorre na esfera filosófica e científica, o deslocamento do polo interpretativo das coisas para o 

sujeito, também deve valer para a hermenêutica, ou seja, do texto dado ao sujeito intérprete. O 

principal nome envolvido neste novo direcionamento da hermenêutica é Schleiermacher. 

Com Friedrich Schleiermacher (1768-1834) percebe-se a influência da ideia de 

compreensão herdada dos românticos. Sua obra mais importante para a arte da interpretação é, 

na verdade, uma obra póstuma providenciada por seu discípulo Friedrich Lücke, tomando 

como base manuscritos e lições dadas pelo autor sobre hermenêutica (especialmente as nove 

lições sobre hermenêutica proferidas por Schleiermacher entre 1805 e 1832). Chama-se 

Hermeneutick und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Neue Testament (Hermenêutica e 
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crítica com especial referência ao Novo Testamento). A base do pensamento de 

Schleiermacher em relação à hermenêutica repousa sobre um pressuposto antigo, de que 

"cada ato de compreensão é a conversão de um ato de falar, enquanto deve chegar à 

consciência, que espécie de pensamento esteve na base do discurso" (Schleiermacher apud 

GRONDIN, 1999, p. 125). A compreensão remete à introspecção de um ato comunicativo que 

em sua essência consiste em absorver o pensamento originário produtivo deste discurso 

compreendido. Em outras palavras, o entendimento hermenêutico consiste no processo de 

resgatar aquilo que foi pensado pelo autor do texto. 

 Nesta perspectiva o resgate a ser executado é o sentido do discurso, daquilo que foi 

pensado pelo autor. Mas o que foi pensado foi expresso mediante a linguagem. Logo, a 

hermenêutica deve possuir como pressuposto principal o mover-se na linguagem. Movendo-se 

na linguagem duas abordagens tornam-se possíveis. De um lado o que se chama de 

abordagem gramatical e esta consiste em uma investigação da linguagem a ser interpretada 

mediante o uso costumeiro por parte de uma comunidade linguística. Este é um aspecto 

coletivo da linguagem a ser interpretada. Mas as elocuções não podem ser vistas apenas de 

uma forma supraindividual; elas devem ser interpretadas como expressão de almas distintas, 

de almas individuais. Nesta perspectiva, é preciso supor que a expressão de uma palavra nem 

sempre significará a mesma coisa, mesmo que os falantes das mesmas façam parte de uma 

mesma comunidade. Se assim não o fosse, bastaria o nível de interpretação gramatical na base 

de uma estrutura sintática pré-definida para que o sentido das afirmações fosse facilmente 

abordado e elucidado. 

A postura adotada por Schleiermacher conduz os estudos hermenêuticos a 

ultrapassarem o limite sintático da linguagem no sentido de captar o que, de fato, quis a 

linguagem expressar em tal texto ou elocução. Este é o outro lado da abordagem 

hermenêutica, numa contraposição à postura gramatical anteriormente mencionada. "O que é 

visado, é a compreensão de um espírito, o qual deduz linguagem a partir da alma que a traz a 

tona. Por isto Schleiermacher podia, mais tarde, chamar este lado da interpretação de 

'psicológico'" (GRONDIN, 1999, p. 126). A hermenêutica proposta por Schleiermacher se 

torna desta forma bifurcada em dois caminhos distintos. De um lado a linguagem entendida a 

partir da sintaxe das palavras dentro de determinada comunidade linguística. Por outro, 

concebida como o expressar de um falante interior, de uma alma. O texto não apenas se torna 

algo externo, mas um indicativo de que é no mesmo que se deve buscar o pensamento que o 
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antecedeu, e neste sentido o ato hermenêutico vislumbra a linguagem tanto no seu aspecto 

gramatical, e neste sentido universal, mas também a linguagem como algo individual, 

proveniente de uma alma, que requer um ato interpretativo de cunho “psicológico”. 

Por óbvia questão de espaço não compete a este trabalho um detalhamento do 

pensamento de Schleiermacher. Mas não é prudente encerrar estas breves considerações sobre 

ele sem entrar no mérito da pretensão auspiciosa do autor: "entender o discurso primeiro tão 

bem, e depois melhor do que seu autor" (GRONDIN, 1999, p. 128). A ruptura empreendida 

por Schleiermacher em relação à hermenêutica tradicional, isto é, clássica, dá-se justamente 

pela noção do objetivo desta arte da interpretação. Se a hermenêutica clássica criava regras no 

intuito de orientar o leitor diante das dificuldades no processo interpretativo, e neste caso, se 

deveriam evitar as passagens obscuras, Schleiermacher busca justamente estas dificuldades 

com a tese "de que o mal-entendido se dá por si mesmo e que a compreensão deve ser 

pretendida e buscada em cada ponto" (Schleiermacher  apud GRONDIN, 1999, p. 127). A 

hermenêutica, na acepção clássica, fazia-se necessária apenas diante da incompreensão. O 

desenvolvimento normal do ato interpretativo deveria ser sem sobressaltos. A compreensão 

plena era o esperado; a não compreensão deveria ser vista como a exceção que exigiria o 

pronto auxílio da hermenêutica. Schleiermacher inverte esta perspectiva. A obscuridade torna-

se então o esperado.  

 

O negócio da hermenêutica não deve iniciar apenas ali, onde a compreensão 

se torna insegura, porém desde o primeiro começo do empreendimento de 

querer entender um discurso. Porque a compreensão normalmente só se 

torna insegura, por já ter sido anteriormente descuidada (Schleiermacher 

apud GRONDIN, 1999, p. 127)  

 

Schleiermacher promove na hermenêutica o espaço para a universalização do obscuro e do 

mal-entendido. Tal iniciativa decorre da constatação da própria incapacidade da razão em ser 

capaz de abranger cognitivamente a realidade como um todo. A possibilidade do mal 

entendido surge inclusive quando se presume o conhecimento correto. Qual é a garantia de 

que aquilo que se toma como conhecido e correto é, de fato, realmente conhecido e correto? 

Partindo sempre da possibilidade da incompreensão Schleiermacher passa a ressaltar a 

ideia de hermenêutica como processo reconstrutivo. A partir da ideia da reconstrução daquilo 
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que deseja ser compreendido, planeja-se banir de forma definitiva o mal-entendido sempre 

presente e constante. O ato de compreender algo não deve ser derivado de um sentido dado a 

partir do leitor, mas "do modo como ele se mostra a partir do ponto de vista do autor" 

(GRONDIN, 1999, p. 128). A ideia de reconstruir o sentido do texto a partir daquilo que seria 

a intenção real do autor é sintetizada de forma bastante simples por Schleiermacher na frase 

acima citada na qual se almeja compreender o texto de forma mais completa do que o próprio 

autor o faria. Tal pretensão ousada parte justamente do fato de que nunca é possível confiar 

naquilo que foi compreendido pela razão; neste sentido, a suposta melhor interpretação nunca 

deve ser entendida como a compreensão de fato, pois esta é inatingível, obrigando o intérprete 

a avançar cada vez mais no objeto a ser compreendido, avanço este nunca esgotado, nunca 

petrificado. 

Schleiermacher não foge por completo ao estereótipo do exegeta clássico. Como os 

demais propôs também regras hermenêuticas tradicionais, como por exemplo, a interpretação 

de um texto a partir de seu contexto. No entanto, coerente com suas teses, recusa em ver na 

aplicação destas regras o momento final do processo interpretativo. Seu método da 

reconstrução da intenção do autor pode ser considerado por um viés puramente psicológico ou 

mesmo até divinatório.
117

 Tal viés psicológico pode ser interpretado como uma afirmação 

sobre os limites de uma postura hermenêutica puramente orientada por um método prescrito 

antecipadamente. A atitude adotada por Schleiermacher rompe com a frágil perspectiva de 

uma hermenêutica meramente gramatical, focalizando naquilo que realmente interessava, a 

saber, qual seria a postura interior do autor durante o processo gerador do discurso. 

A hermenêutica, a partir desta posição adotada por Schleiermacher, insere dentro de si 

um modelo até então negligenciado, que é o formato dialético de interpretação. Diante da 

impossibilidade de saber até que ponto a interpretação revela aquilo que de fato o autor quis 

realmente expressar, e ao mesmo tempo afastar-se das contendas surgidas a partir dos mal-

entendidos, é estabelecido entre o leitor e o texto uma conversação infinda que resultaria 

                                                             
117 Grondin chama a atenção deste aspecto no seguintes termos: "Na parte 'técnico-psicológico', que se ocupa 
do discurso como manifestação de um indivíduo, ele até falou da imprescindibilidade, no processo 
interpretativo, da 'adivinhação'. Se os recursos predominantemente comparativistas da interpretação 
gramatical acabam nos deixando na mão, é preciso enfrentar o aclaramento pela maneira particular de 
expressar-se do autor e, com demasiada frequência, deve-se simplesmente adivinhar o que o autor queria 
dizer" (1999, p. 129). A imposição do processo de adivinhação por meio da empatia entre autor e leitor, 
dificilmente torna-se algo capaz de ser alvo de uma metodologia. Possivelmente este recurso "divinatório" na 
teoria de Schleiermacher tenha sido o motivo de sua recusa em publicar um manual de hermenêutica como 
seus predecessores haviam feito. 
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sempre na maior clareza daquilo que é lido. O real saber é dado pelo colóquio, pela 

conversação, pelo diálogo. O processo de interpretar um texto deve ser visto como um diálogo 

com o mesmo, perguntando e deixando-se ser alvo também de questionamentos. É preciso 

fugir da tentação de ler o texto a partir daquilo que se encontra manifesto, mas buscando 

aquilo que se encontra oculto nas entrelinhas, em um autêntico diálogo entre espíritos 

inquiridores.  

Um último aspecto a ser enfocado, mesmo de forma sintética, antes da abordagem 

existencial protagonizada por Heidegger, consiste na inserção dos estudos hermenêuticos no 

âmbito do historicismo reinante na filosofia do século XIX.  

 

A doutrina básica do que, desde então, é chamado de historicismo e, 

correlatamente, de relativismo, é a de que qualquer manifestação individual 

deve ser concebida a partir do contexto de sua época. Não se tratava de 
aplicar critérios de nossa era a períodos estranhos, pois os fatos históricos 

deviam antes ser interpretados de modo imanente, como expoentes de seu 

tempo. (GRONDIN, 1999, p. 135) 

 

Basicamente a concepção historicista repousa sobre um fundamento deveras simples, que é a 

conexão entre as partes com o todo que as enquadra. Dito de outra forma e aplicado a 

hermenêutica isto significa a proibição de interpretar um texto usando como ferramentas para 

tal uma metodologia ou critérios absolutamente estranhos ao período examinado. Os fatos de 

uma época, bem como o material produzido, deveriam ser entendidos a partir de uma 

imanência histórica datada. Cada época deve ser explicada a partir de si mesma. Tal postura, 

honesta acima de tudo, deveria ser inclusive estendida à atual. Porém tal apreciação não 

estaria isenta de problemas, tais como a relativização das afirmações, que tornaria volátil 

qualquer afirmação com ares de verdade vinculante. 

 O historicismo, no entanto, afirmou-se como instrumento de compreensibilidade dos 

fatos. Torna-se premente, então, a criação de uma metodologia do mesmo, especialmente no 

campo da hermenêutica. Tal metodologia não pareceu ser obstáculo para o positivismo, 

movimento este que influenciado pelo sucesso dos procedimentos e resultados das ciências da 

natureza, propôs como método para todo o conhecimento os procedimentos das ciências 

naturais, inclusive para as chamadas ciências do espírito, restritas aqui basicamente a 

psicologia. Autores como Augusto Boeckh (1785-1867), Johann Gustav Droysen (1808-1886) 
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e Wilhelm Dilthey (1833-1911) recusaram a aceitar esta limitação metodológica imposta pelo 

positivismo para as ciências do espírito, especialmente para o campo da interpretação. O 

historicismo requer uma metodologia de cunho universal, e estes autores são exemplos desta 

busca, mesmo que no empenho de uma metodologia de caráter científico para as ciências do 

espírito tenham sidos obrigados, justamente por esta busca de cientificidade, a conceder um 

espaço ao espírito positivista da época caracterizado por esta busca acima citada. 

 Dilthey deve ser considerado o último grande nome da hermenêutica anterior aos 

postulados existencialistas propostos por Heidegger. Curiosamente todo o seu esforço 

acadêmico não visava elaborar uma grande obra sobre a arte interpretativa, mas mediante uma 

crítica à razão histórica legitimar uma metodologia científica para as ciências do espírito, 

afastando-as da influência da metodologia das ciências naturais, projeto este, como dito 

acima, claramente positivista. Ironicamente a necessidade de procurar uma metodologia 

científica fundamentada em uma posição sólida do ponto de vista estrutural ecoa como 

idêntica àquelas preocupações que legitimaram os suportes teóricos de um método das 

ciências naturais. Mas qual seria a posição sólida a ser buscada por Dilthey que tornaria 

possível uma fundamentação científica para as ciências do espírito distintas daquelas que 

fundamenta as ciências da natureza? 

 Este ponto de sustentação deveria ser buscado "na experiência interior, ou nos 'fatos da 

consciência'" (GRONDIN, 1999, p. 147). Retomando uma argumentação de linha tipicamente 

kantiana é possível entender que toda ciência é de fato experimental, e, portanto, objetiva. No 

entanto, esta experiência é validada ou contextualizada não a posteriori e sim a priori pela 

consciência do sujeito.  Logo, a validação das ciências do espírito, tal como Kant mostrara em 

relação às ciências naturais, deve encontrar na experiência interior ou nos fatos da consciência 

o elemento de validação das mesmas. Neste caso, o caminho a ser percorrido pela busca de 

uma orientação metodológica para as ciências do espírito deverá levar em consideração "o 

universal 'princípio da fenomenalidade', segundo o qual toda a realidade (isto é, todos os fatos 

externos, tanto objetos como pessoas) se encontram sob os condicionamentos da consciência" 

(GRONDIN, 1999, p. 148). Se toda a realidade encontra-se sob os condicionamentos da 

consciência, torna-se necessário, no intuito de fundamentar as ciências do espírito, que se 

empreenda uma reflexão tipicamente psicológica sobre a consciência justamente para 

justificar a objetividade do conhecimento destas ciências. 
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 A postura adotada por Dilthey em relação a esta psicologia básica é que a mesma não 

explicaria os fatos da consciência, mas entenderia ou compreenderia os mesmos. Uma 

psicologia de cunho meramente explicativa significaria assumir em relação à consciência a 

postura adotada pelo pesquisador das ciências naturais, ou seja, ver na consciência e no seu 

funcionamento tipicamente uma relação de causalidades de fenômenos psíquicos ou 

fisiológicos. A adoção de uma psicologia que entenda ou compreenda a consciência 

significaria empenhar em "descrever a vida da alma em seu contexto estrutural originário, ou, 

já que aqui o particular deve ser concebido a partir do todo, em 'entendê-la.'  'A natureza, nós 

a explicamos, a vida da alma, nós a entendemos'" (Dilthey apud GRONDIN, 1999, p. 149), 

era esta a ideia singular de Dilthey.  

 A possibilidade de uma psicologia entendedora ou descritiva dos fatos da consciência 

seria possível pelo fato de serem imediatamente captados pela vivência interior ou interna sem 

a necessidade dos sentidos externos, ou seja, mediante uma percepção direta das vivências 

interiores. Embora estas afirmações acerca de uma fenomenologia das vivências interiores 

antecipem em muito as teses fenomenológicas de Edmund Husserl, as mesmas receberam 

forte rejeição por parte de críticos no período de sua exposição. Não estava clara a evidência 

apodítica destas vivências interiores, e a prova era justamente as discordâncias entre as várias 

escolas de psicologia, bem como não havia uma certeza acerca de como este princípio 

psicológico entendedor das vivências pudesse servir como fundamento das ciências do 

espírito, garantindo-lhe a objetividade científica. Em toda esta discussão levantada por 

Dilthey não se percebia a presença da hermenêutica propriamente dita como foco de 

discussão, diferentemente de suas obras de juventude, onde o envolvimento do autor com esta 

temática era patente. 

 Independente das polêmicas e das limitações do alcance das teses de Dilthey para a 

fundamentação de uma metodologia das ciências do espírito, o fato é que conceitos como 

vivência, entendimento e compreensão relacionados com a vida da consciência, diferenciando 

nitidamente da forma de acesso das ciências da natureza, estão presentes na obra tardia do 

autor e que podem ser datadas a partir de 1895, período em que é lançada a obra Ideen uber 

beschreibende und zergliedernde Psychologie (Ideias sobre psicologia descritiva e analítica). 

Esta reflexão nas obras tardias possui um alcance ainda maior que o conceito de psicologia 

entendedora das obras anteriores. A noção de vivência marca de forma mais distintiva a 

diferença entre as ciências do espírito e as da natureza. A distinção principal se encontra 
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justamente na relação destas com o objeto. Nas ciências do espírito percebe-se um olhar 

diferenciado para os processos físicos envolvidos no ato da compreensão. Eles são apenas 

como meios para compreender algo. O principal elemento no processo consiste em um 

movimento exercido de fora para dentro, do objeto para o sujeito, que impulsiona uma 

autorreflexão que se manifesta em uma expressão posterior. Desta forma, a expressão ou 

enunciado é um processo "que procura reviver a compreensão" (GRONDIN, 1999, p. 152). 

Isto é demonstrado claramente no âmbito da literatura ou da poesia, ou seja, as palavras 

enunciadas se relacionam diretamente com aquilo que foi vivenciado pelo autor das mesmas. 

 A tese de 1900 sobre o surgimento da hermenêutica (Die Entstehung der Hermeneutik) 

deve ser considerada de forma especial. Nela Dilthey retoma, historicamente, às teses sobre a 

hermenêutica protestante datadas de 1860.
118

 Ao retomar antigas ideias sobre hermenêutica, 

Dilthey passa a entender o ato da compreensão hermenêutica como um processo "de sinais 

que são dados sensitivamente de fora, nós reconhecemos um interior" (Dilthey apud 

GRONDIN, 1999, p. 153). Desta maneira aquilo que foi fixado mediante um escrito revela ao 

intérprete a manifestação de uma vida que se expressa no mesmo. A compreensão continua a 

ser vista como a ferramenta capaz de dar às ciências do espirito uma feição metodológica. 

Também se reafirma aqui a necessidade de regras hermenêuticas capazes de proteger a 

verdade das arbitrariedades conduzidas por intérpretes mal intencionados ou despreparados. 

No entanto, mesmo a ferramenta da compreensão como instrumento metodológico para as 

ciências do espirito como as regras de interpretação capazes de frear a arbitrariedade 

explicativa não são plenamente desenvolvidas. 

 O tratado de 1900 revela um Dilthey afinado com um entendimento clássico e 

normativo da hermenêutica. Seu posicionamento metodológico não se revelou suficiente para 

respaldar um fundamento universal das ciências do espírito. A historicidade da vida humana 

parecia solapar qualquer tentativa de fundar uma metodologia para as ciências do espírito aos 

moldes daquela executada pelas ciências da natureza, de fundamentação matemática. Mas era 

preciso ultrapassar este obstáculo, pois é inconcebível a tirania da subjetividade e da 

descrença cética histórica. "O Dilthey tardio [...], enxergou, na era do historicismo, 'uma nova 

tarefa significativa' para a hermenêutica, com o objetivo de defender 'a segurança da 

compreensão em face do ceticismo histórico e da arbitrariedade subjetiva" (GRONDIN, 1999, 

                                                             
118 Grondin comenta esta tese da seguinte forma: "É como se Dilthey tivesse desenterrado da gaveta um velho 
manuscrito de quarenta anos atrás, para fazer dele uma conferência" (1999, p. 153). 
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p. 155). Dilthey alertava sobre a necessidade do conhecimento objetivo no mundo das 

ciências do espírito apesar da contextualização do mundo histórico, além da busca por sua 

concretização plena.
119

 O programa de Dilthey, encontrar um fundamento para as ciências do 

espírito, torna-se um problema para a posteridade, que deveria agora buscar um elemento 

capaz de tornar as ciências do espírito conciliáveis com a historicidade dos sujeitos.  

 

4.2 HEIDEGGER E A HERMENÊUTICA DA FATICIDADE: A DESCOBERTA E 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE UMA HERMENÊUTICA EXISTENCIAL 

 O século XIX encerra sem que os grandes nomes vinculados à hermenêutica, tais 

como Schleiermacher, Droysen e Dilthey conseguissem desenvolver uma teoria da 

interpretação de forma unitária e sistematizada. É somente com Martin Heidegger (1889-

1976) que o pensamento hermenêutico, bem como a recepção e reformulação das teses dos 

autores acima citados, começa a evoluir de forma lenta, porém progressiva.
120

 No entanto, 

curiosamente o mesmo fenômeno que ocorreu, por exemplo, com Dilthey, ocorre com 

Heidegger. Se Dilthey "escondeu" suas teses hermenêuticas em meio à discussão sobre uma 

metodologia para as ciências do espírito, cabendo a seus discípulos o processo de resgatar em 

seus escritos, de forma póstuma, suas maiores contribuições à hermenêutica, o mesmo ocorre 

com Heidegger, que vê sua teoria hermenêutica "esconder-se" após o impacto de sua obra 

maior, Ser e Tempo, escrita em 1927. Na verdade, ela se “esconde” inclusive dentro de Ser e 

Tempo, como será abordado posteriormente. 

 Ser e Tempo, no entanto, possui uma discussão específica, no caso o sentido 

ontológico originário do ser e suas principais articulações. As obras de Heidegger posteriores 

a esta obra maior possuem cada vez menos indicações acerca de uma discussão sobre 

hermenêutica, e quando feitas, foram de modo retrospectivo. Estas raras indicações bastantes 

pontuais apontam para certa "despedida" do problema da hermenêutica, como se não 

houvesse mais a necessidade de retomar tal assunto. Desta forma, um resgate das 

preocupações de Heidegger com a hermenêutica deve ser feita de forma retroativa, partindo 

                                                             
119

 "Atualmente a hermenêutica deve buscar uma relação com a tarefa gnosiológica universal, de expor a 
possibilidade do saber sobre o contexto do mundo histórico e encontrar os meios para a sua concretização" 
(Dilthey apud GRONDIN, 1999, p. 155). 
120 Na obra A Caminho da linguagem (1959), Heidegger comenta acerca do seu primeiro encontro com a 
hermenêutica, seus rumos iniciais teológicos e os principais autores envolvidos, Schleiermacher e Dilthey 
(HEIDEGGER, 2008b, p. 78-79). 
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das obras mais tardias até o momento em que tal objeto de discussão se torna uma das 

preocupações do autor. 

 Como já mencionado, as indicações sobre hermenêutica tornam-se raras em obras 

posteriores a Ser e Tempo. A obra posterior à mesma em que se contemplam as maiores 

alusões à problemática hermenêutica é, sem dúvida, A Caminho da linguagem, publicada em 

1959, constituindo-se de ensaios e conferências produzidas na década de 50. Em um destes 

textos, datado por volta de 1953/54, intitulado De uma conversa sobre a linguagem entre um 

japonês e um pensador, escrito por ocasião da visita do professor Tezuka, da Universidade 

Real de Tóquio, encontra-se a maior quantidade de informações sobre o pensamento 

hermenêutico de Heidegger após Ser e Tempo (os personagens do diálogo são identificados 

pelas letras P, para designar o próprio Heidegger, e J para indicar seu interlocutor japonês, o 

professor Tekuda). A obra, mesma escrita na forma de um diálogo, permite que seja lançada 

uma luz sobre a reflexão acerca da interpretação existente no pensamento inicial de 

Heidegger, embora sem que se faça menção, de forma explícita, aos textos produzidos no 

início dos anos vinte e, na ocasião, ainda inéditos em termos de publicação. 

      Diante da indagação do uso da palavra ‘hermenêutica’, Heidegger comenta: “P - Se 

não me falha a memória, usei este termo pela primeira vez numa preleção posterior, no verão 

de 1923” (HEIDEGGER, 2008b, p. 78). A preleção citada pelo autor, não publicada na época, 

seria Ontologia (hermenêutica da faticidade), palestra esta em que os termos ‘hermenêutica’ e 

‘faticidade’ ganham uma perspectiva inusitada, relacionadas ao processo de compreensão do 

ser-aí. Mesmo fazendo menção a um evento ocorrido na primeira metade dos anos vinte, 

Heidegger vincula o seu uso a sua obra maior: “Naquele tempo, havia começado as primeiras 

anotações de Ser e Tempo” (HEIDEGGER, 2008b, p. 78). Outra afirmação deve ser levada 

ainda em consideração. Diante da pergunta acerca dos motivos que o levaram a usar o termo 

‘hermenêutica’, ele remete a explicação, primeiramente, a um trecho de Ser e Tempo: “P - A 

resposta a esta pergunta se encontra na introdução de Ser e Tempo §7” (HEIDEGGER, 2008b, 

p. 78). Esta afirmação indica, de certa forma, que a obra maior de Heidegger deve ser 

compreendida como um estágio posterior de elucubrações desenvolvidas anteriormente. Ou 

seja: a reflexão sobre o sentido do ser é o clímax de uma série de trabalhos gestados durante a 

primeira metade dos anos vinte. 

Desta forma, as investigações sobre hermenêutica em Heidegger devem levar em 

consideração algumas linhas nítidas. A primeira deve ser o seu uso em Ser e Tempo, obra 
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datada de 1927 como conclusão de uma reflexão proveniente de anos anteriores. A segunda 

linha deve ser situada no começo dos anos vinte, especialmente em torno da obra Ontologia 

(hermenêutica da faticidade). Mas existe outra informação também relevante neste diálogo 

sobre a linguagem. Diante da necessidade de esclarecer ainda mais o uso do termo 

hermenêutica, Heidegger vai mais além e menciona o contexto de suas primeiras 

preocupações com esta matéria, vinculando tanto sua pesquisa como suas primeiras 

inquietações com a linguagem no âmbito da teologia cristã, remetendo a outro grupo de 

textos, isto é, aos textos teológicos e a preocupação em interpretá-los em nova perspectiva. 

 

P - Conheci a palavra “hermenêutica” no âmbito de meus estudos de 
teologia. Naquele tempo, sentia-me particularmente atraído pela questão das 

relações entre a palavra da Sagrada Escritura e a especulação teológica. Era a 

mesma questão entre linguagem e ser, só que para mim ainda inacessível e 

encoberta. Isso explica por que procurava em vão um fio condutor em muitas 
vias e desvios [...] Sem a proveniência da teologia, jamais teria chegado ao 

caminho do pensamento [...] Posteriormente, voltei a encontrar a palavra 

‘hermenêutica’ em W. Dilthey, na teoria das ciências históricas. Dilthey se 
familiarizara com a hermenêutica na mesma forma, a partir de seus estudos 

de teologia, e especialmente por ter-se ocupado com Schleiermacher [...] P -  

De início e de maneira decisiva, a hermenêutica se formou em contato com a 

interpretação do livro dos livros, a Bíblia. (HEIDEGGER, 2008b, p. 78-79) 

 

A preocupação de Heidegger com a hermenêutica encontra-se vinculado necessariamente, no 

inicio, ao campo da teologia, e de forma mais específica, ao campo da teologia hermenêutica 

cristã. O caminho do pensamento do autor inicia-se, tal como o de Dilthey, pela hermenêutica 

cristã. A hermenêutica de forma geral possui a sua dimensão delineada pelo contato com as 

Escrituras judaico-cristãs. Este é o outro aspecto da hermenêutica heideggeriana a ser levada 

em consideração: o processo de interpretação do texto sacro como início delimitador de sua 

análise existencial. Neste caso existem momentos distintos da hermenêutica existencial 

heideggeriana que devem ser examinados, ao menos de forma sintética. Cronologicamente é 

possível determinar a partir das citações acima que o primeiro momento seria justamente o 

contato do autor com os textos teológicos cristãos. O segundo seria o uso da hermenêutica na 

análise do Dasein exposta na obra Ontologia, com uma inclinação temática que seria 

plenamente desenvolvida posteriormente. A terceira seria seu uso na sua obra maior, Ser e 

Tempo. 
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 O segundo e o terceiro uso estão plenamente concatenados. As obras Ontologia e Ser e 

Tempo devem ser analisadas como parte da evolução de um entendimento do autor sobre o 

Dasein. A passagem da compreensão hermenêutica sobre o ser-aí de uma perspectiva 

teológica para um entendimento existencial de caráter filosófico se torna nítida. O próprio 

Heidegger ao responder a um questionamento sobre o uso abrangente do termo 

‘hermenêutica’ afirma o seu uso ainda mais ampliado na obra Ser e Tempo.  

 

J – Isso significa que, em sentido amplo, hermenêutica pode designar a 

teoria e a metodologia de toda a interpretação, inclusive das artes plásticas, 

por exemplo. P – Perfeitamente. J – O senhor usa hermenêutica nesse 
sentido amplo? P - Para manter-me no estilo da pergunta, devo responder: 

em Ser e Tempo, usa-se o termo hermenêutica numa acepção ainda mais 

ampla. “Mais amplo”, porém, não diz a simples extensão de um significado 
para um âmbito ainda maior de validade. “Mais amplo” diz aqui proveniente 

de uma amplidão que brota do vigor originário. Em Ser e Tempo, 

hermenêutica não se refere nem às regras da arte de interpretação nem à 

própria interpretação. Refere-se à tentativa de se determinar a essência da 
interpretação a partir do hermenêutico [...] P – O senhor deve ter observado 

que em minhas publicações posteriores, não emprego mais as palavras 

“hermenêutica” e “hermenêutico” [...] P - Deixei uma posição anterior, não 
por trocá-la por outra, mas porque a posição de antes era apenas um passo 

numa caminhada. No pensamento, o que permanece é o caminho. 

(HEIDEGGER, 2008b, p. 80-81) 

 

Ser e Tempo deve ser considerado o texto da modificação radical na perspectiva hermenêutica 

existencial. A obra Ontologia, bem como outras contribuições do período não citadas por 

Heidegger neste diálogo, como obras de transição. Os textos hermenêuticos teológicos 

datados do início dos anos vinte, como textos fundantes desta linha de interpretação 

existencial. A citação acima implica uma mudança no que diz respeito à amplidão do uso do 

termo ‘hermenêutica’. A obra em questão utiliza tal vocábulo no sentido de relacionar o 

processo interpretativo em sua essência a algo que o autor delimita de ‘hermenêutico’. No 

entanto, tal expressão ainda permanece obscura, necessitando um esclarecimento adicional. É 

isto que faz Heidegger no diálogo entre o pensador e o japonês.  

 

P – Também não tínhamos progredido muito no esclarecimento do 

hermenêutico. Contei apenas estórias para mostrar como cheguei a usar a 

palavra. J – Mas constato que hoje em dia o senhor não a usa mais. P - Tinha 

acentuado, no final, que, usado como qualificação da “fenomenologia”, o 
termo “hermenêutico” não indicava como é costume a metodologia da 
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interpretação, mas a própria interpretação [...] J – Não obstante, agradeço 

que o senhor volte mais uma vez para o hermenêutico. P – Ao fazê-lo, queria 

ater-me à etimologia da palavra. O senhor verá que o uso da palavra não é 
arbitrário, mas adequado ao propósito de esclarecer a fenomenologia. [...] A 

palavra “hermenêutico” vem do verbo grego ἑρμηνεύειν. Refere-se ao 

substantivo ἑρμηνεύς que se pode articular com o nome do deus Hermes, 

῾Ερμῆς, num jogo de pensamento mais rigoroso do que a exatidão filológica. 
Hermes é o mensageiro dos deuses. Traz a mensagem do destino; 

ἑρμηνεύειν é a exposição que dá notícia, à medida que consegue escutar uma 

mensagem. Esta proposição se transforma em interpretação da mensagem 
dos poetas que, nas palavras de Sócrates, no diálogo Íon (534e) “são 

mensageiros dos deuses”, ἑρμηνῆς εἰσιν τῶν ϑεῶν (HEIDEGGER, 2008b, p. 

95,96) 

 

O termo ‘hermenêutica’ perde o seu sentido usual na evolução do pensamento heideggeriano. 

O formato clássico da hermenêutica como um método interpretativo claramente vinculado ao 

formato escrito da linguagem desaparece lentamente para dar lugar à investigação acerca da 

própria interpretação. Ultrapassando os limites filológicos é preciso compreender a 

hermenêutica como uma prática viva que remete ao ser dos entes. A interpretação de algo é 

dada mediante um escutar diligente da mensagem, e isto requer um diálogo entre vivos e não 

algo estático, parado, inerte, morto nas interpretações fixas entre um leitor e um texto 

mediatizado por uma série de regras pré-estabelecidas.  

  Desta forma compreende-se que “hermenêutico não diz interpretar, mas trazer 

mensagem e dar notícia” (HEIDEGGER, 2008b, p. 97), e é com este sentido originário que a 

reflexão heideggeriana sobre a hermenêutica evolui para o estado que em Ser e Tempo aponta 

para o aparecimento do ser dos entes, e isto por meio da linguagem, linguagem esta que se 

torna decisiva para a referência hermenêutica, ao menos para uma posição pós Ser e Tempo. 

Mesmo tendo ciência de que o discurso proferido neste período sobre a linguagem difere do 

entendimento do autor nos anos vinte, são elucidativas suas reminiscências sobre a questão 

hermenêutica, mesmo que o foco principal seja a linguagem, principalmente no que se refere 

às alusões constantes feitas pelo autor às leituras e trechos claramente ambientados no período 

acima citado. A interrogação a respeito do termo ‘expressão’ como manifestação sensível da 

linguagem remete ao problema da relação entre o manifestar e aquele que manifesta, sendo 

crucial para a questão hermenêutica, alvo deste trabalho. 

 

J – De que maneira? Em sua pregnância significativa, o discurso sempre 

ultrapassa todo o sensível físico da fonética. No sentido transmitido pelas 
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funções fonéticas e gráficas, a linguagem é em si mesma algo supra-sensível, 

alguma coisa que continuamente ultrapassa o sensível. Assim representada, a 

linguagem é em si metafísica. P – De acordo. Mas a linguagem só aparece 
nesta essência metafísica se for previamente reduzida à expressão. Aqui 

expressão não indica apenas a fonação e a impressão gráfica. Expressão é 

também exteriorização. J – Expressão remete para o interior, a mente. P – 

Naquele tempo do curso, falava-se o tempo todo em vivências, mesmo na 
fenomenologia. J – Um famoso livro de Dilthey tem o título Vivência e 

Poesia. P – Vivenciar diz sempre: reatar, a saber, a vida e o vivido a um 

sujeito. Vivência evoca a correlação de objetivo e subjetivo. Mesmo a 
vivência do eu-tu, hoje tão falada, pertence ao âmbito metafísico da 

subjetividade. (HEIDEGGER, 2008b, p. 102) 

 

Mesmo ainda trabalhando na esfera do significado da linguagem, estas manifestações são 

extremamente pertinentes em relação à hermenêutica. O discurso ultrapassa o sensível 

fonético da linguagem, assim como o ‘hermenêutico’ ultrapassa o sentido etimológico do 

termo. Sugestivamente Heidegger aponta para algo crucial nesta sua rememoração das 

discussões sobre hermenêutica: a expressão como exteriorização. A expressão, além do seu 

aspecto fonético, remete para a exteriorização do interior do sujeito, aponta para vivências 

daquele que se expressa. As vivências do sujeito por sua vez indicam a vida e a forma de 

viver esta vida, manifestadas no processo de expressar algo, correlacionando subjetividade e 

objetividade; “P – O mensageiro já deve vir da mensagem. Por outro lado, também já deve ter 

ido até a mensagem” (HEIDEGGER, 2008b, p. 117). A relação entre mensageiro, o que se 

expressa, a mensagem, o que é expresso, e a vivência do primeiro em relação ao segundo é 

evidente.  

 Se as menções à hermenêutica tornam-se raras no desenvolvimento do pensamento de 

Heidegger depois dos anos vinte, excetuando estas esparsas manifestações contidas em A 

Caminho da linguagem, é preciso retornar às obras onde tais manifestações ainda se fazem 

notar com certa frequência, permitindo assim um descortinar da nova acepção da 

hermenêutica desenvolvida pelo mesmo. Seguindo a linha proposta baseada nas próprias 

indicações de Heidegger, e de forma retroativa nos moldes também das mesmas indicações do 

autor, Ser e Tempo deve ser a obra em que suas reflexões sobre hermenêutica, desenvolvidas 

nos primeiros anos da década de vinte, alcançariam sua maturidade. 

 No diálogo acima citado entre o pensador e o japonês, Heidegger responde ao 

interlocutor acerca dos motivos que o levaram a usar o termo “hermenêutica” em uma palestra 

sobre fenomenologia, o que parecia indicar o surgimento de uma nova corrente filosófica, 
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intitulada justamente fenomenologia hermenêutica. No intuito de responder a esta impressão, 

Heidegger remete o seu interlocutor ao parágrafo sétimo de Ser e Tempo no intuito de que tal 

impressão se desfaça. Torna-se necessário então descobrir de que forma Heidegger entende o 

termo naquela situação descrita para perceber que seu uso afasta-se consideravelmente da 

tradicional visão da hermenêutica como sendo uma arte da interpretação de textos produzidos 

ou mesmo como ferramenta útil para ultrapassar as dificuldades no ato da compreensão dos 

mesmos. 

 Convém salientar de início que o uso da palavra “hermenêutico” neste contexto do 

parágrafo sétimo citado por Heidegger ao seu interlocutor não possui a rigor uma relação 

direta com a interpretação textual propriamente dita, mas com o entendimento da própria 

concepção da fenomenologia. Este parágrafo discorre sobre o método de investigação 

fenomenológico. Não há, ao menos de início, nenhuma alusão à hermenêutica como ciência 

interpretativa de textos com maior ou menor grau de dificuldade. De que forma então este 

termo é introduzido nesta explanação heideggeriana? 

 Ao descrever o método fenomenológico de investigação (Die phänomenologische 

Methode der Untersuchung) tornou-se necessário a elucidação dos termos constituintes deste 

processo investigativo. É preciso caracterizá-los e isto é mais importante do que a história da 

própria palavra em si mesma.
121

 Se a pergunta central a ser explorada refere-se ao sentido do 

ser, a forma como tal questão deve ser tratada é mediante uma perspectiva fenomenológica 

que indica um conceito metodológico direcionado não ao conteúdo dos objetos investigados, 

mas ao como dos mesmos. Neste sentido, a fenomenologia, diferente de uma abordagem 

puramente técnica de investigação, dirige-se diretamente ao investigado no processo de 

aparecimento do mesmo à consciência.
122

 

 Mas para tentar descrever o método fenomenológico convém explicar antes de tudo 

justamente o significado da palavra “fenomenologia”. É preciso livrar-se da acepção mais 

direta do termo, aquela que se pode entender de forma semelhante à teologia como ciência de 

                                                             
121 “O conceito prévio da fenomenologia deve ser exposto mediante a caracterização do que é visado com as 
duas partes componentes, ‘fenômeno’ e ‘logos’ e pela fixação do sentido do nome que elas compõem. A 
história da própria palavra, que presumivelmente surge na escola de Wolf, não é aqui significativa” 
(HEIDEGGER, 2012a, p. 103). 
122 Ao direcionar-se às coisas de forma direta, Heidegger contrapõe a investigação fenomenológica aos 
processos usais de análise: “o termo ‘fenomenologia’ exprime uma máxima que pode ser assim formulada: ‘as 
coisas mesmas’, em oposição a todas as construções que flutuam no ar, aos achados fortuitos, à assunção de 
conceitos só em aparência demonstrados, às perguntas só aparentemente feitas e que são transmitidas com 
frequência ao longo das gerações como problemas” (HEIDEGGER, 2012a, p. 101). 
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Deus, ou de biologia como ciência dos seres vivos ou mesmo de sociologia como ciência que 

estuda a sociedade. Entender desta forma fenomenologia, isto é, como ciência dos fenômenos, 

é deixar de ver a especificidade deste método de abordagem, e é justamente este caráter 

diferenciado metodológico que fará jus ao termo hermenêutica. 

 Se a etimologia usualmente aplicada ao termo fenomenologia torna possível a análise 

da constituição desta palavra, ela torna-se parte imprescindível na investigação heideggeriana 

e no seu projeto filosófico. A junção dos termos fenômeno e logia (fenomenologia) não 

implicam apenas, como já foi dito, no mero discurso acerca de ou estudos sobre fenômenos. A 

expressão grega φαινόμενον, origem do termo fenômeno, derivada do verbo φαίνεσϑαι, que 

significa mostrar-se, remete a expressão fenômeno ao processo de mostrar-se, de tornar-se 

manifesto. Mas a etimologia explicitada por Heidegger esmiúça ainda mais o termo em 

questão. “φαίνεσϑαι é, ele mesmo, uma formação media de φαίνω, trazer à luz do dia, pôr em 

claro; φαίνω pertence à raiz φα – como φῶς, a luz, o claro, isto é, aquilo em que algo pode se 

tornar manifesto, pode ficar visível em si mesmo” (HEIDEGGER, 2012a, p. 103). O termo 

fenômeno ganha agora uma dimensão nova.  

 

O conjunto do que está à luz do dia ou que pode ser posto em claro, aquilo 
que os gregos às vezes identificaram simplesmente com τὰ ὂντα (o ente). 

Ora, o ente pode se mostrar, a partir de si mesmo, de diversos modos, cada 

vez segundo o modo-de-acesso a ele. (HEIDEGGER, 2012a, p. 103) 

 

Fenômeno não é apenas o que impressiona ou se manifesta de certa forma aos sentidos. 

Fenômenos devem ser entendidos como aquilo que se mostra como ente. A discussão 

estabelecida por Heidegger a partir da análise etimológica do termo “fenômeno” expande-se 

para a reflexão acerca do aparecer e do ocultar dos entes. Existe a possibilidade de que o ente 

que se mostra não ser aquilo que é em si mesmo. Desta forma o fenômeno, que em tese seria o 

mostrar do ente em si, deve ser entendido como aquilo que aparentemente o ente é, ou seja, o 

aparecer deve ser compreendido no sentido do “como se fosse”. A ideia de que o ente se 

mostra mediante uma aparência ou um “parecer ser” encontra-se ligado também a própria 

ideia de fenômeno. “Assim é também em grego, a expressão φαινόμενον, fenômeno, tem a 

significação de ‘o que é como se’, o ‘aparente’, a ‘aparência’” (HEIDEGGER, 2012a, p. 105). 

Aquilo que é dado como expressão do ente deve ser visto, muitas vezes, como aparência do 

mesmo sem que, contudo, o seja efetivamente. 
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Desta forma fenômeno tanto pode ser visto como aquilo que se mostra bem como 

aquilo que parece ser e, embora diferentes, tais manifestações ainda guardam relações entre si 

no que se refere ao ente manifesto ou aparentemente manifestado, pois mesmo a aparência do 

ente mantém o significado original como seu próprio fundamento. Quer seja na manifestação 

ou na aparência, o fenômeno indica algo que não se mostra diretamente, ou dito de outra 

forma, na manifestação existe um esconder-se, um não mostrar-se.
123

 O aparecimento, 

entendido aqui como fenômeno, é a anunciação por algo em algo sem que o anunciante 

apareça. Como o aparecimento de algo ou a aparência do aparecer estão fundados de forma 

inequívoca no próprio anunciante que não se mostra diretamente no anúncio fenomênico, 

torna-se preciso ultrapassar a noção vulgar de que o fenômeno se encontra diretamente ligado 

a intuição sensível, e neste caso, a explicitação do significado da segunda palavra que forma o 

termo “fenomenologia”, isto é, logos (λόγος), faz-se necessária. 

 A primeira dificuldade reside justamente no uso variado que a palavra λόγος recebeu 

na tradição filosófica. O termo “λόγος é ‘traduzido’ou sempre interpretado como razão, juízo, 

conceito, definição, fundamento, relação” (HEIDEGGER, 2012a, p. 113). Mas existe uma 

interpretação de λόγος comumente esquecida, que é aquela em que o termo remete a um 

significado específico da palavra discurso,
124

 envolvendo aí o processo de tornar manifesto 

algo que se encontra escondido. “λόγος como discurso significa, ao contrário, algo assim 

como δηλοῦν, tornar manifesto aquilo de ‘se discorre’ no discurso” (HEIDEGGER, 2012a, p. 

113). Nesta perspectiva λόγος é discurso revelador, que torna manifesto aquilo que está oculto 

tornando-se acessível ao outro, deixando-se ver. “O λόγος faz ver algo (φαίνεσϑαι), a saber, 

aquilo sobre o que se discorre e faz ver a quem discorre (voz media) e aos que discorrem uns 

com os outros. O discurso ‘faz ver’ απὸ... a partir daquilo mesmo de que discorre” 

(HEIDEGGER, 2012a, p. 113). Neste sentido λόγος como discurso é απὸφανσις, um deixar-

se ver, fazer ver algo. 

A ideia desenvolvida por Heidegger na pesquisa acerca da pergunta pelo ser encontra 

nesta perspectiva etimológica radical sua justificação. λέγειν, aquilo que é dito no discurso 

mostra-se como ἀποφαίνεσϑαι, o que se torna visto a partir de, e desta forma, retira-se o ente 

                                                             
123

 “Esse ‘fenômeno’ como aparecimento ‘de algo’ não significa, pois, precisamente: mostrar-se a si mesmo, 
mas o anunciar-se de algo que não se mostra por algo que se mostra. Aparecer é um não mostrar-se” 
(HEIDEGGER, 2012a, p. 105). 
124 “A posterior história do significado da palavra λόγος e, sobretudo, as muitas e arbitrárias interpretações da 
filosofia posterior encobrem constantemente o significado próprio do discurso, que permanece 
suficientemente manifesto” (HEIDEGGER, 2012a, p. 113). 
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de seu encobrimento, diferenciando-se assim de Ψεύδεσϑαι, o falso revelar, o que engana, que 

encobre, fazendo ver algo como algo sem que assim o seja. É apenas neste sentido revelador 

que λόγος pode ser entendido como razão, no fazer perceber de algo, o subsistente. Uma vez 

entendida a maneira correta de compreender os termos formadores da palavra 

‘fenomenologia’ convém agora vincular o termo ‘hermenêutica’ neste direcionamento 

esboçado. 

 

Numa concreta presencização do que resultou da interpretação
125

 de 

“fenômeno” e de “logos”, salta aos olhos uma relação interna do que foi 

significado com esses termos. A expressão “fenomenologia” pode ser 
formulada em grego: λέγειν τὰ φαινόμενα; λέγειν significa, porém, 

αποφαίνεσϑαι. Fenomenologia diz, então, αποφαίνεσϑαι τὰ φαινόμενα, fazer 

ver a partir dele mesmo o que se mostra tal como ele por si mesmo mostra. 
Esse é o sentido formal da pesquisa que a si mesma se denomina 

fenomenologia. Mas assim, nada mais se exprime do que a máxima já 

formulada: “às coisas elas mesmas!” (HEIDEGGER, 2012a, p. 119) 

 

Ao juntar os dois sentidos dos termos envolvidos, “fenômeno” e “logos”, Heidegger deixa 

claro que entende a fenomenologia como o processo investigativo que permite ao ser dos 

entes, geralmente encoberto ou escondido e visto de forma completa ou parcialmente 

distorcido, revelar-se a partir de si mesmo e isto é o que significa “ir às coisas mesmas” no 

real momento em que elas se mostram a partir de si. Desta forma uma ontologia como modo 

de acesso essencial que revela o encoberto ou manifestado sob disfarce, deve ser entendida 

obrigatoriamente como fenomenologia.
126

 

 Se a fenomenologia, aqui entendida no processo de investigação que permite “ir às 

coisas mesmas” deve ser percebida como a autêntica ontologia, convém relembrar qual seria a 

sua principal tarefa. Remeter ao entendimento do termo “ontologia” somente como estudo, 

discurso ou saber sobre o ser na tradicional perspectiva metafísica é passar ao largo da radical 

contribuição feita por Heidegger à tradição filosófica como um todo. No processo de 

elucidação daquilo que seriam as tarefas da ontologia surge a necessidade de uma 

                                                             
125

 “Bei einer konkreten Vergegenwärtigung des in der Interpretation von »phänomen«” (HEIDEGGER, 2012a, 
p. 118), foi também traduzido em português como “Apresentando-se concretamente os resultados da 
interpretação de “fenômeno” (HEIDEGGER, 2008a, p. 74). Tal informação deve-se ao fato de que o termo 
“presencização”, lançada na tradução de Ser e Tempo aqui utilizada não ser de uso comum na língua 
portuguesa. 
126 “A fenomenologia é o modo-de-acesso ao que deve se tornar tema da ontologia por determinação 
demonstrativa. A ontologia só é possível como fenomenologia” (HEIDEGGER, 2012a, p. 123). 
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investigação precedente sobre o ente capaz de fazer a pergunta pelo sentido do ser, “o ente 

ôntico-ontologicamente assinalado, o Dasein” (HEIDEGGER, 2012a, p. 127) como condição 

essencial para a pergunta capital, que é aquela descrita acima, a pergunta pelo ser em geral.  

 Mas qual a relação da investigação precedente sobre o Dasein com a hermenêutica? 

“Da investigação ela mesma resultará que o sentido metódico da descrição fenomenológica é 

interpretação” (HEIDEGGER, 2012a, p. 127). O λόγος, na fenomenologia do Dasein, assume 

o caráter de ἑρμηνεύειν, de interpretação, de hermenêutica. A investigação sobre o Dasein é 

um processo interpretativo da compreensão que o mesmo possui acerca de seu modo especial 

de ser, do seu sentido de ser próprio, das estruturas essenciais deste modo de ser, ou seja, de 

suas estruturas fundamentais. Neste sentido “A fenomenologia do Dasein é uma hermenêutica 

na significação originária da palavra, que designa a tarefa da interpretação” (HEIDEGGER, 

2012a, p. 127). Ao recordar a relação entre a palavra “hermenêutica” e sua acepção como 

“interpretação” Heidegger retoma o sentido original e clássico, mas, no entanto direcionado 

agora para outro objetivo. Se classicamente o termo “hermenêutica” relacionava-se com a 

interpretação dos textos, ou mesmo após a reflexão sobre a possibilidade de uma alcance mais 

abrangente, como interpretação de caráter universal, agora o termo direciona-se claramente no 

sentido de compreensão do Dasein. 

 Tal motivo, como já foi explorado acima, deve-se ao fato de que devido ao aspecto 

prioritário do Dasein “para toda outra pesquisa ontológica do ente não-conforme ao Dasein, 

essa hermenêutica se torna ao mesmo tempo ‘Hermenêutica’, no sentido da elaboração das 

condições da possibilidade de toda investigação ontológica” (HEIDEGGER, 2012a, p. 127). 

Se o primeiro sentido da hermenêutica é a tarefa da interpretação propriamente dita, o 

segundo sentido da hermenêutica é o que torna possível as condições de possibilidade, a partir 

do Dasein, da ontologia propriamente dita. Resta ainda um espaço para um terceiro sentido da 

hermenêutica apontado por Heidegger, justamente devido ao fato do Dasein possuir seu modo 

de ser baseado na existência: “a hermenêutica, como interpretação do ser do Dasein, recebe 

um terceiro sentido específico – o qual, filosoficamente entendido, é o sentido primário – o 

sentido de uma analítica da existenciaridade da existência” (HEIDEGGER, 2012a, p. 127). O 

sentido primário, aqui lembrado pelo autor, remete à historicidade do próprio Dasein, e neste 

sentido, às estruturas existenciais de seu modo de ser, ou seja, como existência.  

 A ontologia e a fenomenologia não devem ser vistas como duas disciplinas diferentes 

que pertencem à filosofia. Ontologia e fenomenologia devem ser entendidas como a própria 
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filosofia. A filosofia é uma ontologia fenomenológica de caráter universal cuja base e ponto 

de partida para qualquer reflexão no seu interior deve ser feita a partir do Dasein. Mas o 

Dasein precisa ser alvo de uma interpretação, de uma investigação hermenêutica. É a partir do 

Dasein que surge o perguntar filosófico fundamental. É ao Dasein que tal pergunta deve 

retornar a partir da compreensão.
127

 Esta ruptura com a concepção tradicional do termo 

“hermenêutica” não se origina na obra Ser e Tempo. Ela é fruto de uma elaboração gestada no 

início dos anos vinte, como bem indicou o próprio Heidegger no texto De uma conversa sobre 

a linguagem entre um japonês e um pensador.  

Nesta obra, identificada como Ontologia, datada de 1923, Heidegger põe em curso, de 

forma, inicial a nova concepção de hermenêutica já estabelecendo os parâmetros que 

culminariam na exposição realizada em Ser e Tempo. Também já se percebe, além da nova 

concepção acerca da interpretação, o cuidado com o entendimento da fenomenologia, 

preocupação também que volta a aparecer na obra acima citada.
128

 A obra em questão, 

Ontologia, não apenas delineia os passos investigativos acerca do Dasein, como também 

restabelece a relação entre a prática hermenêutica e a vida concreta, questionando a limitação 

e aproximação do processo interpretativo como a arte de interpretar textos ou superar as 

dificuldades inerentes ao processo de leitura. É preciso observar, embora sucintamente, esta 

retomada do sentido original do processo hermenêutico e de que forma tal retomada ainda terá 

relação com a hermenêutica tradicional.  

É Necessário partir da noção tradicional de ontologia. “‘Ontologia’ significa doutrina 

do ser” (HEIDEGGER, 2012b, p. 07). Mas da forma como é apresentado usualmente o 

sentido desta afirmação permanece dotado de vacuidade e carente de sentido.  Afirmar que 

Ontologia encontra-se relacionado com uma doutrina ou o estudo do ser sem afirmar a qual 

ser e de que modo se dirige esta análise resulta numa indeterminação que em nada auxilia a 

                                                             
127

 “Filosofia é ontologia fenomenológica universal cujo ponto de partida é a hermenêutica do Dasein, a qual, 
como analítica da existência, fixou a ponta do fio-condutor de todo perguntar filosófico lá de onde ele surge e 
para onde ele retorna” (HEIDEGGER, 2012a, p. 129). 
128 “J – Para caracterizar seu pensamento, Kuki retornava com muita frequência às palavras ‘hermenêutica’ e 
‘hermenêutico’. P – Se não me falha a memória, usei este termo pela primeira vez numa preleção posterior, no 
verão de 1923. Naquele tempo, havia começado as primeiras anotações de Ser e Tempo. J – Em nossa opinião, 
o conde Kuki não conseguiu explicar satisfatoriamente esses termos nem quanto ao significado da palavra e 
nem quanto ao sentido, como o senhor falava, de uma fenomenologia hermenêutica. Kuki acentuava apenas 
que a expressão designava uma nova corrente da fenomenologia. P – Sem dúvida, deve ter parecido assim. No 
entanto, não me interessava nem uma corrente dentro da fenomenologia e nem uma novidade. Pelo contrário, 
procurava pensar a essência da fenomenologia mais originariamente a fim de recolocá-la dentro de sua 
pertinência à filosofia ocidental” (HEIDEGGER, 2008b, p. 78).    
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investigação filosófica. Tal indeterminação é legada pela tradição
129

resultando na 

multiplicação de abordagens equivocadas, não direcionadas ao aspecto essencial da 

investigação sobre o ser crucial para uma abordagem ontológica de cunho radical, isto é, o ser 

dos seres humanos, o ser-aí, elemento essencial para a filosofia.
130

  

A partir desta perspectiva o curso ministrado por Heidegger recebe uma nova 

denominação. Não apenas “Ontologia”, mas principalmente, “Ontologia: Hermenêutica da 

faticidade”.
131

 O termo faticidade requer uma explicação adicional. “Faticidade é a designação 

para o caráter ontológico de ‘nosso’ ser-aí ‘próprio’” (HEIDEGGER, 2012b, p. 13). Embora 

ainda não “popularizado” nos cursos filosóficos, Heidegger já utiliza o termo Dasein para 

referir-se ao homem ou ser humano (que em alemão seria mensch), o que de certa forma liga 

o atual estágio de sua pesquisa àquele desenvolvido quatro anos depois em Ser e Tempo.
132

 

Mas o homem é aqui mencionado e rotulado de ser-aí (ou Dasein) claramente com o intuito 

de evitar mal-entendidos surgidos de interpretações metafísicas diversas.
133

 

Heidegger acrescenta mais uma informação sobre faticidade tornando mais nítido seu 

pensamento. “Mais especificamente, a expressão significa: esse ser-aí em cada ocasião [...], 

na medida em que é “aí” em seu caráter ontológico no tocante ao seu ser” (HEIDEGGER, 

2012b, p. 13). O fato do ser-aí encontrar-se situado “em cada ocasião” aponta para o demorar-

se, o não ter pressa, o estar em casa, mas também para o existir dentro de um período histórico 

determinado. O “tocante ao ser” entendido como “não e nunca primordialmente enquanto 

objetualidade da intuição e da determinação intuitiva, da mera aquisição e posse de 

conhecimento disso” (HEIDEGGER, 2012b, p. 13), ou seja, não estar-aí da mesma forma que 

um objeto qualquer, capaz de ser percebido da mesma maneira em que se percebem as coisas 

                                                             
129 “Em memória ao grego ὂν [ser], ontologia significa igualmente o tratamento de questões acerca do ser 
transmitidas pela tradição, tratamento que, sobre o solo da clássica filosofia grega, ainda continua 
multiplicando-se de maneira epigonal. Embora esta ontologia tradicional, mesmo quando pretende dedicar-se 
às determinações gerais do ser, ainda tem em vista um setor determinado do ser” (HEIDEGGER, 2012b, p. 7-8). 
130 “O que resulta disso: a ontologia bloqueia o acesso ao ente que é decisivo para a problemática filosófica, 
isto é, ao ser-aí, a partir do qual e para qual a filosofia é” (HEIDEGGER, 2012b, p. 9). 
131 “Em última instância, o título que corresponde melhor ao tema e a maneira de tratá-lo no que segue é o 
seguinte: Hermenêutica da faticidade” (HEIDEGGER, 2012b, p. 9). 
132 “Faktizität ist die Bezeichnung für den Seinscharakter »unseres« »eigenen« Daseins” (HEIDEGGER, 1988, p. 
07). 
133

 Um exemplo de mal-entendido é relatado por Heidegger na conceituação clássica do homem como ser 
racional, ocasião em que se confunde a palavra grega λόγος com razão e não com discurso; “Por outro lado, é 
necessário tomar cuidado com o conceito de ‘ser dotado de razão’, uma vez que tal conceito perde o decisivo 
do sentido de ζῷον λόγον ἔχον [ser vivo dotado de razão]. Na filosofia científica clássica grega (Aristóteles), 
λόγος nunca quer dizer ‘razão’, mas fala, conversa. Portanto, o homem é o ente que tem seu mundo ao modo 
do que é falado” (HEIDEGGER, 2012b, p. 28-29). A essência do homem deve ser buscado no discurso, isto é, na 
linguagem. 
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em geral. Este foi o grande equívoco da ontologia tradicional, alvo da crítica de Heidegger. 

Toda investigação tornou-se escamoteada ao não investigar o ser capaz de perguntar sobre o 

sentido do ser, o ser-aí, tratando-o como objeto, esquecendo ou não percebendo que é neste 

ser de caráter ontológico que reside o fundamento de toda e qualquer ontologia. 

A recusa em enxergar este ser de forma objetual define o caráter especial do mesmo: 

“Ser-transitivo: ser a vida fática” (HEIDEGGER, 2012b, 13). Isto aponta para um ser-sendo 

ou um estar-estando, livre de qualquer conotação extática, capaz de apreensão intelectual por 

parte de um outro da mesma forma que os demais objetos. O “ser-aí próprio” e de forma 

específica, “em cada ocasião”, de forma alguma deve ser entendido como um isolamento do 

sujeito, uma pretensa individualidade descompromissada. Estas expressões indicam uma 

forma de vivência, de ser específica, em determinado tempo. A ontologia tradicional 

equivocou-se ao não começar suas investigações justamente pelo ser capaz de formular as 

indagações metafísicas essenciais, de não compreender os modos de ser deste ser-aí. É preciso 

retomar esta investigação esquecida pela metafísica clássica. É necessário investigar este ser 

fático, ou seja, “algo que ‘é’ articulando-se por si mesmo sobre um caráter ontológico” 

(HEIDEGGER, 2012b, p. 13), aquele que possui um modo de ser, a existência, capaz de 

indagar sobre o sentido do ser. A compreensão desta faticidade torna-se imperiosa, tornando-

se premente a hermenêutica da faticidade. 

O termo “hermenêutica” visto como um conjunto de regras e princípios de 

interpretação dos textos é contestada por Heidegger. Da mesma forma que a definição de 

homem como animal racional tomando o termo λόγος como razão e não como discurso 

impede que se perceba este homem como um ser que deve ser entendido a partir da 

linguagem, a hermenêutica no seu sentido original também sofreu um encobrir-se durante sua 

evolução do mundo grego para os dias atuais. “A expressão hermenêutica pretende indicar o 

modo unitário de abordar, concentrar, acessar a ela, isto é, de questionar e explicar a 

faticidade” (HEIDEGGER, 2012b, p. 15). É preciso retomar este sentido originário, resgatar a 

relação que existe entre hermenêutica e a vida fática, entre a compreensão fundante e o ser-aí. 

É a hermenêutica a via de acesso que permite explicar a faticidade. Heidegger afasta-se 

completamente do entendimento habitual em relação à hermenêutica. Sua intenção não é a 

prescrição de regras para elucidação de textos; seu objetivo está relacionado com a 

compreensão da vida fática, do entendimento daquele ser capaz de perguntar sobre o sentido 

do ser, ou seja, a única hermenêutica possível seria a de cunho puramente existencial. Esta 
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perspectiva heideggeriana ancora-se em um resgate da tradição hermenêutica e permite 

vislumbrar as etapas de seu uso correto até a sua metamorfose limitando-se a um universo 

textual. Assumindo a dificuldade com a etimologia do termo, Heidegger procura encontrar o 

significado original perdido.  

 

A palavra ἑρμηνευτική (ἐπιστήμη, τέχνη) [hermenêutica (ciência, arte)] 
deriva de ἑρμηνεύειν, ἑρμηνεια, ἑρμηνεύς [interpretar, interpretação, 

intérprete]. A etimologia da palavra é obscura. Está relacionado com Ἑρμῆς 

[Hermes], o nome do deus mensageiro dos deuses. Mediante algumas 

referências pode-se localizar o significado originário do termo e tornar por 
sua vez inteligível o modo como seu significado vai se transformando 

(HEIDEGGER, 2012b, p. 15) 

 

Hermenêutica como ciência ou arte derivada do processo de interpretação. Etimologicamente 

não há como buscar muitas informações a respeito do significado original. O termo aponta 

para o ato de interpretar algo, uma mensagem dos deuses, daí a derivação de Hermes, o deus 

mensageiro. Mas isto ainda é pouco. É preciso recorrer ao desenvolvimento do termo através 

da história para perceber o afastamento do seu sentido original, que neste caso é claramente 

grego.  

 

Teeteto, 209 a 5: λόγος [discurso] = τῆς σῆς διαϕορότητος ἑρμηνεία [a 

expressão das diferenças]. Notificar é tornar explícita a diferença de outros 
em relação ao κοινόν [comum]. (Cf. Teeteto 163 c: o que se vê nas palavras 

e o que os intérpretes comunicam); não uma concepção teórica, porém, 

“vontade”, desejo e, além disso, ser, existência; ou seja, hermenêutica é a 
notificação do ser de um ente em seu ser em relação a ... (mim). Aristóteles: 

[...] “O ente enquanto vivente necessita da língua para saborear tanto como 

para conversar a respeito da lida com as coisas; por isso, saborear é um 
modo necessário da lida com as coisas (sendo que, por isso, também se 

encontra em geral), o falar a alguém e o falar de algo, porém com os demais 

(conversar a respeito de algo), existe para garantir o verdadeiro ser do 

vivente (em seu mundo e com seu mundo).”
134

 Aqui ἑρμηνεία simplesmente 
substitui  a palavra διάλεκτος [conversa], isto é, o falar coloquial a respeito 

disso ou daquilo. No entanto, este falar a respeito de algo só é o modo fático 

de realizar-se o λόγος, e o λόγος (a fala a respeito de algo) ocupa-se do 
δηλοῦν [...] τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν

135
  (isto é, a fala faz com que o 

ente se manifeste, se torne acessível, em sua serventia ou utilidade e em sua 

não serventia ou inutilidade, a fim de tê-lo em e à vista) (HEIDEGGER, 

2012b, p. 16) 

                                                             
134 De Anima B 8, 420 b 18s. 
135 Política A 2, 1253 a 14s 
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A pesquisa empreendida por Heidegger aponta para um sentido da palavra hermenêutica 

distante de qualquer referência a um elemento textual.
136

 Os autores citados acima como 

exemplos desta busca registram a palavra hermenêutica como estreitamente relacionada a 

entes existenciais, mundo ou sobre a manifestação de algo. Qualquer alusão a um universo de 

textos soa estranha neste processo. Remetendo novamente a Aristóteles, não se encontra tal 

perspectiva sequer no texto considerado clássico na história da hermenêutica: “Entre os 

‘escritos’ de Aristóteles há um transmitido sob o título Περὶ ἑρμηνείασ [Da interpretação]. 

Trata do λόγος em sua função fundamental: descobrir e tornar conhecido o ente” 

(HEIDEGGER, 2012b, p. 17).
137

 O título soa apropriado desde que se considere aqui não a 

interpretação no sentido textual, mas a voz como elemento que interpreta algo, que torna por 

meio da fala algo acessível enquanto tal. 

 No sentido de voz que torna o ente acessível, o  λόγος, visto aqui como discurso ou 

fala, desoculta, deixa à disposição, coloca à vista o ente que se encontrava encoberto, oculto, 

indisponível. Περὶ ἑρμηνείασ é justamente isto: a interpretação que realiza o processo de 

desencobrir, desocultar, disponibilizar. No entanto, de forma lenta e sutil, este entendimento 

sobre o sentido da hermenêutica sofre alterações migrando de discurso revelador do ente para 

uma ferramenta útil na interpretação dos textos. Mesmo em um período em que o material 

escrito se torna central, como é o caso da religião cristã e sua institucionalização, a relação 

entre hermenêutica e existência ainda é perceptível em sua vitalidade original, por exemplo 

em Agostinho de Hipona, considerado por Heidegger o autor da primeira grande obra 

hermenêutica em estilo magnífico e isto justamente por considerar o papel do intérprete em 

sua dimensão existencial como o elemento central no processo de interpretação.
138

 Embora 

                                                             
136 Embora a citação tenha se detido em Platão e Aristóteles, o texto de Heidegger enumera outros autores 
bem como outros exemplos retirados dos autores já nomeados: Platão (Ion 534 e), Filóstrato (Simplicii in 
Aristotellis Physicorum Commentaria), Péricles (Tucídides – De bello Peloponnesiaco), Aristóteles (Poética VI, 
1450 b 13s), Fílon (De vita Mosis III, 23 (II, 188), Aristeu (Ad Philocratem epistula), Agostinho (De doctrina 
christiana) e outros autores da tradição hermenêutica. 
137 Acerca do título da obra de Aristóteles, Da interpretação, Heidegger esclarece: “Contudo, nem Aristóteles 
nem seus sucessores imediatos na escola peripatética estabeleceram este título para o escrito. Proveniente do 
legado de Aristóteles, foi transmitido aos discípulos como ‘esboço inacabado’ e ‘sem título’. Na época de 
Andrônico de Rodes, porém, o título já era utilizado. H. Meier, o qual com boas razões assegura a autenticidade 
do escrito, considera que a introdução do título teria aparecido provavelmente pela primeira vez na primeira 
geração seguinte a Teofrasto e Eudemo” (HEIDEGGER, 2012b, p. 17). 
138 “Agostinho produz a primeira ‘hermenêutica’ em estilo grandioso [...] ‘Mediante quais armas haverá o 
homem de realizar a interpretação de passagens da Escritura que não estejam claras: com o temor de Deus, 
com o cuidado único de buscar na Escritura a vontade de Deus. Formado na piedade, para que não tenha 
prazer em disputas verbais; provido de conhecimentos linguísticos, para que não fique em suspenso diante de 
palavras ou locuções desconhecidas; dotado com o conhecimento de certas objetualidades e acontecimentos 
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Agostinho elabore um manual de interpretação com o claro intuito de ajudar no processo 

interpretativo das Escrituras, é o intérprete sua principal preocupação. O texto agostiniano fala 

muito mais de quem interpreta do que o texto em apreço a ser interpretado. 

 A transformação da hermenêutica de um discurso revelador ou desocultador em uma 

arte ou técnica de compreensão com caráter nitidamente filológico torna-a diminuta. O 

aspecto técnico e normativo da hermenêutica afasta-a de sua relação com a existência 

concreta dos entes, que ainda se podia ver de forma nítida em Agostinho. Até mesmo as 

grandes contribuições à hermenêutica no período contemporâneo, vendo-a em um sentido 

aparentemente mais amplo, ainda mantiveram seu caráter limitado e afastado do caráter 

existencial dos seres, e neste caso os nomes de Schleiermacher
139

 e Dilthey
140

 são claros 

exemplos disto. Mesmo considerando a hermenêutica como uma arte ou técnica para a 

interpretações de textos, nitidamente influenciada pela preocupação cristã, e principalmente 

protestante, de entender de forma correta os textos das Escrituras Sagradas tidas como 

revelação do próprio Deus, períodos como a patrística ou vozes como a de Lutero não 

poderiam passar despercebidas, pois são claros exemplos de interpretações textuais quando o 

que importa de fato é a relação do humano de forma integral, e este é o elemento a ser 

considerado, com Deus.
141

 Se o verdadeiro sentido do termo hermenêutica foi, segundo 

Heidegger, esquecido, convém retomá-lo de forma urgente, na sua radicalidade. E que sentido 

seria este?   

 

No que se refere à investigação seguinte não é usado o título “hermenêutica” 
como significado moderno, muito menos no sentido tão estrito de uma teoria 

da interpretação. Seguindo melhor seu significado original, o termo 

                                                                                                                                                                                              
naturais que venham a se inserir a propósito de ilustração, para que não deixe de ver sua fraqueza 
demonstrativa, apoiada no conteúdo de verdade...” (HEIDEGGER, 2012b, p. 18). 
139 “Schleiermacher, posteriormente, restringiu a ideia de hermenêutica, pois em vista do caráter geral e ativo 
(cf. Agostinho), da ‘arte (doutrina da arte) da compreensão’ da fala de outros, ele coloca-a em relação, 
enquanto disciplina, com a gramática e a retórica, com a dialética; essa metodologia é formal, e enquanto 
‘hermenêutica geral’ (teoria ou doutrina da arte de compreender a fala dos outros de modo geral) abrange as 
hermenêuticas especiais, a hermenêutica teológica e a hermenêutica filológica” (HEIDEGGER, 2012b, p. 20) 
140 “Dilthey adaptou o conceito de hermenêutica de Schleiermacher como ‘método de compreensão’ (‘doutrina 
ou teoria da arte de interpretar textos’). Ele, porém, tomou como base uma análise da compreensão como tal 
e, incluindo no âmbito de suas investigações sobre o desenvolvimento das ciências do espírito, também 
prosseguiu no desenvolvimento da hermenêutica” (HEIDEGGER, 2012b, p. 20). 
141 Ao mencionar o aspecto restrito da hermenêutica praticada por Dilthey, Heidegger relembra que contribui 
para tal o esquecimento destas vozes na tradição interpretativa cristã: “No entanto, justamente a partir desse 
ponto mostra-se uma restrição funesta na sua posição. Por isso, no desenvolvimento da verdadeira 
hermenêutica permaneceram esquecidas as épocas decisivas (a patrística e Lutero)” (HEIDEGGER, 2012B, p. 
20).  
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significa: determinada unidade na realização do ἐρμενεύείν (do comunicar), 

ou seja, da interpretação da faticidade que conduz ao encontro, visão, 

maneira e conceito de faticidade. (HEIDEGGER, 2012b, p. 21) 

 

O significado de hermenêutica na “hermenêutica da faticidade heideggeriana” não possui 

nenhuma relação com este uso equivocado do termo, restringindo-o principalmente ao 

universo textual. Retoma-se aqui ao sentido original grego, perdido ou esquecido pela 

tradição filosófica, da mesma forma e no mesmo direcionamento do esquecimento acerca da 

pergunta pelo sentido do ser que orienta a pesquisa de Martin Heidegger. O que está para ser 

interpretado, e neste caso entenda-se ser comunicado, elucidado, mostrado, desocultado, é um 

ser que possui a capacidade para interpretar e necessita urgentemente ser interpretado, pois se 

encontra em estado apto para tal. 

  

A hermenêutica tem como tarefa tornar acessível o ser-aí próprio em cada 

ocasião em seu caráter ontológico do ser-aí mesmo, de comunicá-lo, tem 

como tarefa aclarar essa alienação de si mesmo de que o ser-aí é atingido. Na 
hermenêutica configura-se ao ser-aí como uma possibilidade de vir a 

compreender-se e de ser essa compreensão. Tal compreensão, que se origina 

na interpretação, é algo que nada tem a ver com o que geralmente se chama 
de compreender, um modo de conhecer outras vidas; não é nenhum entreter-

se com... (intencionalidade), mas um como do ser-aí mesmo; deve ser fixado 

terminologicamente como o estar desperto do ser-aí para si mesmo. 

(HEIDEGGER, 2012b, p. 21) 

 

A hermenêutica possui como principal função tornar possível o acesso ao ser-aí, de interpretá-

lo não para outrem, mas para si mesmo. No procedimento hermenêutico o ser-aí compreende 

a si mesmo e ao mesmo tempo torna-se a sua própria compreensão. Este ato de 

autocompreensão origina-se na interpretação de si e não possui nenhuma relação com o que se 

costuma entender com estes termos. O compreender aqui não se relaciona como uma forma de 

conhecer outras vidas, outras pessoas (Dilthey) e tampouco se relaciona com a 

intencionalidade (Husserl). A compreensibilidade de si é uma forma de ser do ser-aí, faz parte 

de seu modo próprio. 

 O que ocorre na hermenêutica da faticidade é a possibilidade do ser-aí compreender-

se, compreensão não advinda do exterior, mas como manifestação do modo de ser do mesmo. 

Tal processo interpretativo não pode compor-se com a perspectiva clássica de que o 
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entendimento envolve um sujeito que conhece e um objeto conhecido. Nada mais estranho à 

hermenêutica da faticidade que esta orientação distinta do sentido originário da hermenêutica, 

como praticado pelos gregos ou por alguns hermeneutas ligados à tradição cristã.
142

 O 

processo autointerpretativo do ser-aí se delineia como uma de suas possibilidades, 

constituindo-se, inclusive, o ser da própria existência fática.
143

 Se este ser que possui a 

capacidade de autointerpretar é aquele que exercita seu conhecimento no campo das ciências, 

é possível afirmar que este conhecimento de si antecede de forma concreta a todo e qualquer 

saber construído pelo mesmo. O processo de autointerpretação do ser-aí se torna o 

fundamento para qualquer ato interpretativo do mundo. 

 A compreensão de si mediante o questionamento hermenêutico possibilitando a 

percepção da faticidade como o ser real da própria existência, existência concebida como “a 

possibilidade de ser de si mesmo” (HEIDEGGER, 2012b, p. 22), gera conceitos 

interpretativos que possuem sua origem nesta interpretação fundamental e fundante. Estes 

conceitos, chamados existenciais,
144

 não devem ser entendidos como elementos exteriores ao 

ser-aí, mas possibilidades do ser, maneiras distintas de existência do ser-aí. Os conceitos 

interpretativos formulados a partir desta hermenêutica radical (no sentido de raiz) não devem 

ser pensados como distante de sua fonte; eles são frutos de uma faticidade que se coloca como 

estando em posição prévia a qualquer modo de ser do ser-aí. “A hermenêutica não tem por 

objetivo a posse de conhecimentos, mas um conhecer existencial, isto é, um ser. A 

hermenêutica fala desde o ser interpretado e para o ser interpretado” (HEIDEGGER, 2012b, 

p. 24). Não há espaço para qualquer filosofia a não ser aquela marcada pelo despertar para a 

faticidade, despertar este que caracteriza a verdadeira hermenêutica. 

 A perspectiva adotada por Heidegger no texto Ontologia estabelece uma ruptura 

radical com a concepção tradicional que possuía a hermenêutica, tida como técnica ou arte da 

interpretação. Em certo sentido pode-se afirmar que não há, de fato, nenhuma relação entre a 

postura hermenêutica estabelecida por Heidegger e a tradição textual em que classicamente 

estava inserida a hermenêutica. No diálogo entre o pensador e o japonês (1959), Heidegger 

alude diretamente, com certa nostalgia até, aos textos de Ser e Tempo (1927) e Ontologia 

(1923) como sendo aqueles em que esta nova, e, no entanto, antiga acepção de hermenêutica 

                                                             
142 “A hermenêutica não é um modo artificialmente concebido de análise que é imposta ao ser-aí e perseguido 
por curiosidade” (HEIDEGGER, 2012b, p. 21). 
143 “A interpretação é algo cujo ser é o ser da própria vida fática” (HEIDEGGER, 2012b, p. 21-22). 
144 “Os conceitos que tenham sua origem nesta explicação serão denominados existenciais” (HEIDEGGER, 
2012b, p. 22). 
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fora resgatada e aplicada como processo de compreensão do ser capaz de perguntar pelo 

sentido do ser, o ser-aí, o Dasein. Se estas se constituem nas únicas fontes citadas pelo 

próprio autor, em que seu entendimento da hermenêutica como processo interpretativo, não de 

textos, mas do próprio Dasein foi exposto, como enquadrá-lo em uma análise da hermenêutica 

existencial voltada justamente para a interpretação de textos, algo que o próprio Heidegger 

não aceitava?   

 Se a palavra hermenêutica é remetida para apenas estas duas obras pelo próprio 

Heidegger, existirá em alguma delas um tratamento para a questão hermenêutica além desta 

volta radical empreendida pelo autor mediante o texto Ontologia culminando, de forma 

definitiva, em Ser e Tempo? Uma pista para isto pode ser encontrada na própria obra Ser e 

Tempo, no quinto capítulo (O ser-em como tal), de forma específica os parágrafos trinta e um 

a trinta e três.
145

 Neste caso específico não se procura mais uma abordagem diferenciada à 

hermenêutica propriamente dita nem tampouco qualquer tipo de tratamento a este termo, mas 

algum indício que permita aludir à reflexão feita sobre o Dasein com o ato da interpretação 

textual. 

 É preciso voltar e reafirmar a posição de Heidegger acerca da hermenêutica. 

Compreensão hermenêutica, como já foi dito antes em uma retomada do sentido original 

legado pelos gregos e esquecido pela tradição, refere-se ao processo de interpretação do 

Dasein. Antes de serem analisados os parágrafos acima mencionados, e principalmente o 

parágrafo 32, alguns fundamentos devem ser previamente abordados, embora de forma 

sintética, pois sua compreensão remete à essência do que será discutido nos parágrafos 

mencionados. O capítulo em questão (quinto capítulo de Ser e Tempo), que discute explicação 

do ser-em como tal, “divide-se em duas partes: A. Constituição existenciária do ‘aí’. B. O ser 

cotidiano do ‘aí’ e o decair do Dasein” (HEIDEGGER, 2012a, p. 381). Para os fins propostos 

neste trabalho, serão analisados alguns elementos constantes na parte A do citado capítulo. 

Nesta seção do quinto capítulo Heidegger discute a constituição existenciária do “aí” 

dividindo a explanação acerca do Dasein em “encontrar-se”, o “medo” como modo deste 

“encontrar-se”, o Dasein como “entender”, a relação entre o “entender” e a “interpretação”, a 

“enunciação” como modo que deriva desta “interpretação” e Dasein relacionado com 

“discurso” e “linguagem”. 

                                                             
145 “[...] em perspectiva meramente heurística, se consideram os parágrafos 31 a 33 como núcleo ‘exotérico’ da 
hermenêutica de ‘Ser e Tempo’” (GRONDIN, 1999, p. 159). 
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 É preciso partir da constituição existencial do “aí”. Esta constituição existencial 

possibilita que este “aí” do Dasein se revele para o mesmo. O “aí” do Dasein deixa-se ver na 

cotidianidade de si. Neste caso a análise da vida ôntica como elemento mais comum da 

cotidianidade do Dasein, constitui o ponto de partida desta reflexão. Aquilo que 

ontologicamente é designado como “encontrar-se”, cotidianamente, em seu aspecto ôntico é 

designado como estado de ânimo ou afinação do humor.
146

 Esta afinação ou humor consiste 

em uma das formas de revelação do Dasein para ele mesmo; esta forma permite que o mesmo 

se descubra no “aí” de estar-em. Encontrar-se imperturbável em serenidade absoluta ou 

mesmo resvalando para um mau humor revelado nos afazeres cotidianos ou até mesmo o 

passar de um estado para outro, tidos como rotineiros na cotidianidade, não são destituídos de 

importância em uma perspectiva ontológica. As variações do humor ontologicamente 

percebidas revelam para o Dasein o mundo ao qual ele se encontra inserido, tornando 

relevantes algumas coisas bem como salientando a não importância de outras. O humor 

ontologicamente compreendido revela o mundo para o Dasein, seu estar-aí, sua existência, 

aponta-lhe a direção de algo ou a fuga do mesmo.  

 Um exemplo de afinação que revela o mundo é o medo. O medo é o receio de algo que 

é revelado em um mundo habitado pelo Dasein. Aquilo que é temido encontra-se diante de, 

assume-se como um ente-que-vem-de-encontro surgido no interior-do-mundo familiar ao 

Dasein. Tal situação exige a análise daquilo diante-de-que se tem medo, do medo em si e o 

porquê deste medo. Aquilo de que se tem medo possui o caráter ameaçador a um determinado 

aspecto da existência capaz de ser atingido ou alcançado por esta ameaça. Este aspecto ou 

região que se vê sob ameaça deve ser reconhecido como despossuído de segurança. A 

nocividade que produz o medo ainda não chegou, se aproxima, no cada vez mais-perto-de 

                                                             
146 “die Stimmung, das Gestimmtsein” (HEIDEGGER, 1967, p. 134). Tais expressões podem ser traduzidas 
literalmente como: humor e sintonização/afinação. A nota explicativa (N47) da tradutora Márcia Sá Cavalcante 
Schuback em uma das traduções existentes no Brasil da obra Ser e Tempo (HEIDEGGER, 2008a, p. 573) acerca 
da escolha do termo afinação do humor ou simplesmente afinação no lugar de estado de ânimo ou humor 
revela a dificuldade em apreender o pensamento do autor neste momento: “O étimo alemão Stimme (= a voz, 
o voto) constitui, na experiência que exprime, uma fonte de inúmeras derivações e composições. Como 
Stimmung, designa o estado e a integração dos diversos modos de sentir-se, relacionar-se e de todos os 
sentimentos, emoções e afetos bem como das limitações e obstáculos que acompanham essa integração. A 
tradução por ‘humor’ empobrece essa riqueza conotativa. Não obstante, presta-se melhor do que ‘estado de 
alma’, ‘estado de ânimo’. Para fazer aparecer a conotação musical de voz, a tradução valeu-se igualmente da 
expressão ‘afinação do humor’, de modo a indicar que o ‘humor’ significa uma estrutura de afinação e 
sintonização. Não se valeu nem de tom e nem de tonância, pois ambos referem-se ao resultado da afinação ao 
passo que, em Ser e Tempo, trata-se do movimento verbal mesmo de afinar-se, sintonizar-se enquanto 
estrutura do ‘humor’”. Neste caso, especificamente neste trabalho, os termos afinação e humor serão 
utilizados como sinônimos no lugar de estado de ânimo. 
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adentrar-se a uma região que pode ser caracterizada como o perto. O poder ameaçador, ao 

final, pode ou não realizar o ataque, deixando assim aberta a possibilidade ou não do ato. Esta 

possibilidade aberta de não atingir o ser e de desaparecer, mantendo-se como possibilidade, 

não finaliza o medo, mas delineia o mesmo dando-lhe forma, alterando a sua liberdade. O 

exemplo de afinação para por aqui. A análise de Heidegger é bem mais abrangente. O 

objetivo aqui é mostrar uma reflexão de como é possível entender um humor ou afinação 

revelador do mundo em que o ente habita. 

 A compreensão do medo como humor e o próprio humor devem ser vistos como 

exemplos de fatores constitutivos do Dasein. O ato de perceber em si a afinação ou o humor e 

o envolvimento da compreensão do mesmo devem ser entendidos como um processo 

conjunto, embora a análise dos mesmos seja por via sequencial. “O entender é sempre um 

entender em um estado de ânimo” (HEIDEGGER, 2012a, p. 407). A compreensão do humor 

como um elemento existencial essencial mostra que o fenômeno interpretado é um modo 

fundamental do ser do Dasein, ou seja, é o que permite a distinção ôntica entre a compreensão 

(ou o entendimento) e a explicação. Na compreensão do humor, como por exemplo o medo, 

escolhe-se determinada forma de agir ou de ser e esta escolha encontra-se relacionada 

diretamente ao projeto de existência que caracteriza o Dasein. A compreensão realizada por 

Dasein não significa, a rigor, ser verdadeira, aqui no sentido de uma compreensão que abre 

uma clareira, ou falsa no sentido de uma compreensão que no lugar de abrir ou descobrir, 

oculta e encobre. 

 Neste ponto específico a análise de Heidegger aproxima-se de aspectos hermenêuticos 

tradicionais. Neste momento os termos ganham uma precisão importante para diferenciar a 

postura de Heidegger da hermenêutica tradicional bem como para permitir uma aproximação 

da mesma com o processo de compreensão do Dasein. Ao compreender algo, Dasein percebe-

se como ser projetado em possibilidades diante de uma situação específica. A percepção do 

desenvolvimento das possibilidades frutos da compreensão ou entendimento existencial é o 

que Heidegger chama interpretação. “O projetar do entender tem uma possibilidade própria de 

desenvolvimento. Chamamos interpretação o desenvolvimento do entender” (HEIDEGGER, 

2012a, p. 421). Ao compreender determinada constituição da existência são projetadas 

possibilidades. O desenvolvimento da projeção destas possibilidades surgidas a partir da 

compreensão deve ser vista como a interpretação. O entender ou compreender apropriando-se 

daquilo que foi entendido ou compreendido é a interpretação. A interpretação é o tornar 
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explícito aquilo que foi entendido ou compreendido. A interpretação é fundada 

existencialmente na compreensão existencial e não o inverso,
147

 derivando do compreender ou 

entender antecipado. Este é ponto chave para a ligação entre a hermenêutica clássica e a 

hermenêutica existencial desenvolvida por Heidegger. 

 Se a interpretação deriva do compreender ou entender antecipado, e desta forma tem 

na compreensão seu fundamento tornando-se a explicitação daquilo que foi entendido ou 

compreendido, teria a compreensão existencial, base da interpretação, algum fundamento 

prévio? “O que o ver-ao-redor em seu para-algo interpreta como tal, isto é, o expressamente 

entendido, tem a estrutura do algo para algo. À pergunta do ver-ao-redor sobre o que é este 

utilizável determinado, o ver-ao-redor responde interpretando: isto é para...” (HEIDEGGER, 

2012a, p. 423).  A afirmação de que algo é para algo, resposta derivada da interpretação do 

ver-ao-redor a respeito de determinado utilizável, é resultado do que já foi previamente 

entendido, e aquilo que foi previamente entendido assim o foi devido a uma estrutura prévia 

que tornou possível este entendimento existencial. Mas que estrutura é esta que torna possível 

a interpretação e que a precede possibilitando o entendimento? 

 Esta fundamentação prévia que torna possível o entendimento ou compreensão 

existencial se constitui, na verdade, de três  estruturas prévias distintas. A primeira delas é a 

posição prévia. Esta é a tradução da palavra alemã Vorhabe, que tem o significado vulgar de 

pretender, a intenção de alguém fazer algo. Esta é a primeira posição que a interpretação 

possui, e ela significa, na acepção dada por Heidegger, o sentido de aquilo que se possui 

anteriormente. Ela permite que o utilizável ou o que está à mão se compreenda em uma 

totalidade, sem que aja a necessidade de uma interpretação temática e é isto que garante a 

interpretação no dia-a-dia do que é visto ao redor.
148

 A segunda estrutura é chamada de visão 

prévia.  A palavra aqui traduzida é Vorsicht, com a acepção de olhar atencioso, ou olhar-para 

algo anteriormente dado. Neste sentido, a visão prévia “recorta” da posição prévia aquilo ou o 

                                                             
147 “A interpretação se funda existenciariamente no entender e este não surge dela. A interpretação não 
consiste em tomar conhecimento do entendido, mas em elaborar possibilidades projetadas no entender” 
(HEIDEGGER, 2012a, p. 421).  
148 “O utilizável já é sempre entendido a partir da totalidade-da-conjuntação. Esta não necessita ser 
explicitamente apreendida por uma interpretação temática. E mesmo quando passou por uma tal 
interpretação, regressa ao entendimento não destacado. E é precisamente nesse modus que ela é o 
fundamento essencial da interpretação cotidiana do ver-ao-redor. Essa interpretação se funda cada vez em um 
ter prévio” (HEIDEGGER, 2012a, p. 425). 
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elemento a ser alvo de interpretação determinada.
149

A terceira estrutura prévia é chamada de 

concepção-prévia ou conceito-prévio. A palavra usada é Vorgriff que embora se refira a algo 

que foi antecipado é entendida aqui como a formação de conceitos a partir do conjunto das 

posições e visões prévias e, neste caso, estes conceitos podem ou não ser apropriados para os 

seres que são alvos da interpretação, o que não se constitui objeto a ser discutido neste 

momento.
150

 

 Após o estabelecimento desta estrutura trina que caracteriza o processo do 

entendimento e que fundamenta a interpretação, ou seja, a interpretação de algo como algo 

através de uma estrutura pré-existente,
151

 Heidegger conclui que não existe interpretação sem 

elementos previamente concebidos ou pressupostos. O termo utilizado para este previamente 

dado é eines Vorgegebenen e que pode ser traduzido como o já-dado, o pré-determinado. “A 

interpretação nunca é uma apreensão sem-pressupostos de algo previamente dado [eines 

Vorgegebenen, de um já-dado]” (HEIDEGGER, 2012a, p. 427). Neste momento, 

ultrapassando os limites de sua análise sobre a constituição existenciária do “aí”, Heidegger 

indica que mesmo na interpretação textual a existência de pressupostos é evidente. 

 

Quando a concretização particular da interpretação, no sentido da 
interpretação exata de texto, apela de bom grado para o que de imediato 

“está-aí”, o que está aí de imediato nada mais é do que a indiscutida, e que-

se-entende-por-si-mesma, opinião-prévia do intérprete, que ocorre 

necessariamente em todo princípio-de-interpretação como aquilo que já é 
“posto” com a interpretação em geral, isto é, já é previamente dado no ter-

prévio, no ver-prévio e no conceito-prévio. (HEIDEGGER, 2012a, p. 427) 

 

A afirmação de Heidegger é sugestiva. Se a interpretação no sentido existencial fundamenta-

se sobre uma estrutura que compõe o entendimento, a interpretação no sentido textual também 

não foge a esta regra. Aquilo que é visto no texto é nada mais nada menos que a opinião do 

                                                             
149 “A interpretação se funda cada vez num ver-prévio que ‘recorta’ no ter-prévio aquilo que fica sujeito a uma 
determinada interpretação” (HEIDEGGER, 2012a, p. 425-427). 
150 “O entendido que o ter-prévio contém e o visto no ‘ver-prévio’ tornam-se concebíveis pela interpretação. A 
interpretação pode extrair a pertinente conceituação do ente por interpretar ele mesmo ou pode forçar esse 
ente a submeter-se a conceitos a que ele se opõe conforme seu modo de ser. Como sempre, a interpretação já 
se decidiu cada vez em termos definitivos ou provisórios por uma determinada conceituação; ela se funda 
sobre um conceito-prévio” (HEIDEGGER, 2012a, p. 427). 
151 “A interpretação de algo como algo funda-se essencialmente por ter-prévio, ver-prévio e conceito-prévio” 
(HEIDEGGER, 2012a, p. 427). Outra tradução apreende melhor este interpretar através de uma estrutura 
previamente existente: “A interpretação de algo como algo funda-se, essencialmente, numa posição prévia, 
visão prévia e concepção prévia (HEIDEGGER, 2008a, p. 211). 
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intérprete do próprio texto. Afirmar a possibilidade de um conhecimento direto sem a 

necessidade de uma estrutura prévia apenas indica o preconceito daquele que afirma tal coisa, 

seja no âmbito existencial seja no filológico. A concepção de que a compreensão se baseia em 

estruturas prévias e que ela sempre é também interpretação e que desta forma também se 

moveria sobre estas estruturas dadas, estabelece uma questão crucial. 

 

Mas se a interpretação já se deve mover cada vez no entendido e deve dele 

se alimentar, como pode ela produzir resultados científicos sem andar em um 
círculo, sobretudo se o entendimento pressuposto ainda se move, além disso, 

no conhecimento comum do homem e do mundo? Mas o círculo, segundo as 

regras mais elementares da lógica, é circulus vitiosus. Mas com isto o 
trabalho da interpretação por conhecimento-histórico permanece a priori 

proscrito do domínio do conhecimento rigoroso. (HEIDEGGER, 2012a, p. 

431-433) 

 

Se a interpretação depende do entendimento e este depende de estruturas prévias a 

interpretação será sempre dependente dos citados arcabouços. Na argumentação que deveria 

provar algo pela conclusão, ela, a conclusão, apenas reafirma as premissas pressupostas. 

Aceitas tais considerações seria decretada o fim de qualquer tipo de conhecimento 

estabelecido com algum rigor.  

 Para Heidegger, no entanto, “o decisivo não é sair do círculo, mas nele penetrar de 

modo correto” (HEIDEGGER, 2012a, p. 433). O círculo na compreensão não pode ser 

evitado seja ele existencial ou filológico. As estruturas dadas são estruturas prévias na 

compreensão pertencentes à constituição existencial do Dasein. Neste círculo aparentemente 

vicioso esconde-se a possibilidade de obtenção de um conhecimento originário desde que por 

precaução “a interpretação tiver compreendido que sua primeira, única e última tarefa é de 

não se deixar guiar, na posição prévia, visão prévia e concepção prévia, por conceitos 

populares e inspirações” (HEIDEGGER, 2008a, p. 214-215). A tarefa do intérprete consiste 

então em verificar se os conceitos por ele formulados a partir de estruturas prévias e aceitos 

de forma provisória são conceitos mostrados a partir da coisa em si compreendida e não frutos 

de interferências conceituais que não provém de uma apreensão autêntica. 
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 As teses heideggerianas legaram para a história da tradição hermenêutica clássica ao 

menos duas consequências de alcance considerável e ambas ligadas à interpretação.
152

 Em 

primeiro lugar a interpretação deixa de ser o procedimento que torna possível alcançar o 

entendimento. Heidegger inverte este processo. O entendimento vem em primeiro lugar, 

vindo logo após a interpretação como o esclarecer ou tornar explícito algo que o antecedeu. A 

interpretação é o entendimento entendendo-se a si mesmo a partir de estruturas prévias. Em 

segundo lugar o que deve ser buscado de forma inicial não é o sentido correto do texto nem o 

conseguir captar a intenção do autor ao escrever certa obra, mas o projeto existencial que 

cerca autor, obra e intérprete. O paradigma da interpretação clássica dos textos é abandonado 

em prol de uma virada existencial hermenêutica. No entanto, se em Heidegger a hermenêutica 

clássica é deixada de lado em prol de uma análise centrada na existência, suas teses que 

tocaram de relance a questão da interpretação de textos serão retomadas pelos herdeiros 

diretos desta discussão: Rudolf Bultmann, Hans-Georg Gadamer e, por outros caminhos, Paul 

Ricoeur. Por questão de espaço e temática deste trabalho, apenas o primeiro receberá aqui 

uma pequena avaliação. 

 O primeiro hermeneuta a fazer uso das ideias existenciais de Heidegger no campo da 

exegese bíblica foi Rudolf Bultmann.
153

 O encontro com Bultmann em Marburgo, em 1923, 

marcou a união singular entre teologia e filosofia. As reuniões regulares aos sábados para uma 

leitura comum do Evangelho de João e a participação de Heidegger no seminário de 

Bultmann sobre a ética do apóstolo Paulo, quando expôs em 1924 um trabalho sobre Lutero, 

são claras indicações da proximidade entre os dois pensadores.
154

 O encontro de Bultmann 

                                                             
152 Por hermenêutica clássica entende-se aqui aquela concebida como a arte ou doutrina da interpretação em 
geral, principalmente aplicada ao universo textual.  
153 Rudolf Bultmann (1884-1976) é considerado um dos maiores teólogos protestantes do século XX. Famoso 
por sua introdução do método histórico das formas na exegese bíblica bem como a sua teoria da 
demitologização do texto sagrado. Foi professor da cátedra de Novo Testamento e de História da Igreja 
Primitiva na Universidade de Marburg, onde se encontrou com Heidegger (que também foi professor em 
Marburgo de 1923 a 1928) na primeira metade dos anos vinte. Tornou-se um entusiasta da perspectiva 
hermenêutica heideggeriana, assimilando sua filosofia existencialista, tomando-a como “o único instrumento 
apto a exprimir a mensagem cristã de um modo inteligível para o homem moderno” (MONDIN, 2003, p. 177). 
Bultmann é citado por Heidegger nas anotações da exposição feita por ele da Epístola aos Gálatas (HEIDEGGER, 
2010a, p. 119) justamente na discussão sobre a forma literária do texto paulino, aludindo ao método histórico 
das formas introduzido por Bultmann na teologia, nos comentários feitos ao Novo Testamento. Bultmann foi o 
primeiro pensador de envergadura a ter mostrado como a concepção heideggeriana podia ser posta a serviço 
das questões mais clássicas da interpretação de textos. Suas interpretações existencialistas do texto bíblico, 
segundo os princípios de uma hermenêutica centrada na existência de origem heideggeriana, se constituem na 
maior demonstração prática das teses de Heidegger aplicadas ao universo da interpretação textual. 
154 “De hecho, apenas puede ponderarse suficientemente la intensidad del intercambio intelectual y personal: 
los sábados se encuentram con regularidade Heidegger y Bultmann para una lectura común del Evangelio de 
Juan. Heidegger no se limita a ser miembro del legendario  círculo llamado «Graeca» y um discutidor apreciado 
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com Heidegger no período em que este último já esboçava as linhas de sua hermenêutica 

existencial deu ao primeiro o foco orientador de suas pesquisas na área da exegese bíblica.  O 

pensamento de Heidegger forneceu o instrumental necessário para uma reconfiguração do 

pensamento de Bultmann fazendo com que a obra Ser e Tempo se tornasse para ele o texto de 

referência de forma permanente, sempre no sentido de uma exegese teológica orientada pela 

pergunta acerca da existência humana.  

No entanto, é a partir de um artigo escrito em 1950, intitulado O problema da 

hermenêutica,
155

 que Bultmann retoma, de forma clara e metódica, a influência exercida por 

Heidegger no campo da hermenêutica e como tal influência se faz sentir justamente no campo 

da interpretação textual. Aquilo que Heidegger apenas deu indícios acerca da existência de 

uma estrutura prévia e um também prévio entendimento do intérprete, bem como o cuidado 

que se deveria ter com estas formatações prévias, é retomado por Bultmann permitindo agora 

observar como tais teses, forjadas dentro de uma perspectiva hermenêutica existencial, 

ganham dimensões relevantes no universo da hermenêutica clássica voltada principalmente 

para a interpretação de textos. 

O artigo principia com a concepção que Dilthey possuía acerca do entendimento, de 

forma mais específica “se a compreensão de um aspecto singular pode ser elevada à validade 

universal” (BULTMANN, 2001, p. 287). Dilthey estava interessado no papel que a 

hermenêutica, entendida por ele como “arte de compreender manifestações vitais fixadas por 

escrito” (BULTMANN, 2001, p. 287), poderia ter como ciência da compreensão da história, 

interpretando a mesma a partir dos documentos fixados por escrito bem como das grandes 

obras de arte. Bultmann retrocede no tempo e a partir de Aristóteles passa a refletir sobre a 

hermenêutica entendida como interpretação de textos.
156

 O primeiro passo na investigação de 

uma obra literária, seguindo os passos da hermenêutica tradicional que tenta remontar a 

Aristóteles, seria a análise formal da obra em si. Nesta análise, ao verificar a composição da 

mesma não se poderá esquecer que cada detalhe ou parte do texto deve ser entendido a partir 

                                                                                                                                                                                              
y a veces también temido en las «batallas campales de los teólogos», según la caracterización que Gadamer dio 
a las sesiones de discusión con famosos huéspedes externos (como, por ejemplo, Eduard Thurneysen). 
Heidegger, apenas llegado a Marburgo, participa en el seminario de Bultmann sobre la ética del apóstol Pablo y 
en febrero  de 1924 presenta uma ponencia sobre Lutero” (HEIDEGGER; BULTMANN, 2011, p. 12). 
155

 O artigo O problema da hermenêutica foi escrito sobre as bases de uma obra de Wilhelm Dilthey intitulada 
Die Entstehung der Hermeneutik (a origem da Hermenêutica), escrita justamente cinquenta anos antes, em 
1900. 
156 “Para a interpretação de textos literários desenvolveram-se, a partir de Aristóteles, regras hermenêuticas, 
as quais se tornaram tradicionais e de fora afora são obedecidas com a maior naturalidade” (BULTMANN, 2001, 
p. 288).  
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do todo da obra e que o todo da obra deve partir do detalhe ou parte. Aquilo que em 

Heidegger foi chamado de círculo e de círculo vicioso ganha em Bultmann a conceituação de 

“círculo hermenêutico”.
157

 

Outras dificuldades vão sendo especificadas por Bultmann: a interpretação de textos 

em língua estrangeira requerendo o conhecimento das regras gramaticais daquela língua, o 

conhecimento do estilo linguístico peculiar do autor para reconhecer a autenticidade do 

escrito, o conhecimento do uso linguístico peculiar à época em que o texto foi redigido, a 

evolução do idioma em si e a noção de que todos os textos sofrem a influência do 

condicionamento histórico no processo de sua redação. A somatória destes aspectos e de 

outros não citados demonstra que a noção pura e simples da hermenêutica como arte de 

interpretar textos é limitada e não corresponde à realidade. Aos poucos, diluída em meio a 

outras disciplinas de caráter histórico, a hermenêutica clássica perdera seu foco em razão de 

não ter percebido que sua estrutura funda-se no processo de compreensão e que é neste 

processo que radica a sua existência. 

Schleiermacher já havia percebido que não era apenas a observação de regras 

estabelecidas que definia o trabalho hermenêutico. Ao acrescer a necessidade de junto com 

uma interpretação gramatical, o que para ele correspondia ao conjunto de normas 

hermenêuticas, uma interpretação psicológica, ele percebia que somente a análise formal, 

lógica e estilística não possibilitava o acesso legítimo à compreensão do texto. Para 

Schleiermacher “a obra precisa ser compreendida como um momento da vida de determinada 

pessoa” (BULTMANN, 2001, p. 290). A forma exteriorizada do texto deve ser acrescida da 

forma interior, e desta maneira a compreensão do texto é na verdade reconstrução do mesmo. 

Esta relação implica que intérprete e autor se confundem, pois o processo de recriação torna-

os membros de uma mesma comunidade universal, possibilitando o falar e compreender entre 

as pessoas. Mas tal processo possibilitaria a reconstrução compreensiva de textos distintos da 

filosofia ou da poesia?
158

 É óbvio que não! Textos distintos da filosofia e poesia, por 

                                                             
157 “A interpretação deve analisar a composição da obra, deve entender o detalhe a partir do todo, o todo a 
partir do detalhe. Está dada, assim, a noção de que toda a interpretação se desenvolve num ‘círculo 
hermenêutico’” (BULTMANN, 2001, p. 289). 
158

 “Mas será que ela vale também para outros textos? Acaso a interpretação de um texto matemático ou de 
medicina surge da reconstituição dos processos psíquicos ocorridos no autor? Ou será que as inscrições de reis 
egípcios, que relatam seus feitos bélicos, ou os textos histórico-cronísticos veterobabilônicos e assírios, ou a 
epígrafe tumular de Antíoco de Comagene, ou as Res Gestae Divi Augusti tornam-se compreensíveis somente 
quando o intérprete se transporta para o processo criador interior no qual surgiram?!” (BULTMANN, 2001, p. 
291). 
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exemplo, tais como da medicina, matemática, arqueologia, podem ser lidos no intuito apenas 

de entender de forma direta aquilo que o texto está informando. Este será o interesse primário 

exercido por pessoas que leem este tipo de material. Não ver este aspecto é praticar uma 

orientação hermenêutica extremamente limitadora.  

Neste momento do artigo Bultmann recupera a discussão feita por Heidegger em Ser e 

Tempo direcionando-a para o processo interpretativo textual. É a apropriação da reflexão 

heideggeriana de forma mais explícita, tipificando a influência de Heidegger sobre ele. A 

dependência é nítida.  

 

Resulta que uma compreensão, uma interpretação, sempre está orientada por 

um certo enfoque, por um certo rumo. Isto, porém, inclui que ela nunca está 
isenta de premissas; mais precisamente, ela sempre é dirigida por uma 

compreensão prévia do assunto, consoante a qual ela questiona o texto. 

Inclusive somente com base em semelhante compreensão prévia é que são 

possíveis enfoque e interpretação. (BULTMANN, 2001, p. 291-292) 

 

Mais heideggeriano impossível.
159

 A interpretação é fruto de uma compreensão prévia do 

assunto, e somente por meio dela é que o texto é questionado. Nenhuma interpretação 

encontra-se eliminada de premissas que a orientam. O que em Heidegger aparece como 

posição prévia, visão prévia e concepção prévia aparecem aqui na forma de premissas 

estabelecidas anteriormente.  A questão principal não reside, segundo Bultmann, em afirmar 

que a interpretação é dependente de um tipo específico de texto. O essencial nesta discussão é 

tentar descobrir o enfoque dirigido aos textos, este olhar seletivo, que recorta algo. Por que 

determinado enfoque e não outro? Qual o fundamento deste direcionar? 

 

Acontece, porém, que o enfoque emana de um interesse radicado na vida de 

quem pergunta, sendo premissa de toda a interpretação intelectiva que esse 
interesse também esteja vivo de alguma forma nos textos a serem 

interpretados e estabeleça a comunicação entre texto e intérprete. 

(HEIDEGGER, 2001, p. 292) 

 

                                                             
159 “Com clareza decisiva, o problema do compreender foi iluminado por Heidegger, quando ele mostrou ser o 
compreender um elemento da existência e ao analisar a interpretação como sendo a formação da 
compreensão, sobretudo por meio da análise do problema da história e da interpretação da historicidade do 
ser-aí” (BULTMANN, 2001, p. 302). 
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Ao afirmar que existiria uma afinidade entre o intérprete de um texto e seu autor como 

elemento necessário e condição prévia da interpretação, Dilthey e Schleiermacher não se 

encontravam equivocados, pois nesta afirmação estava implícito o reconhecimento da 

insuficiência das regras hermenêuticas como instrumento exegético. O problema deste 

raciocínio é a reflexão sobre a individualidade do intérprete e do autor. Os processos 

psíquicos que envolvem o ato hermenêutico ou a capacidade interpretativa do intérprete 

escondem algo simples e ainda não suficientemente refletido: “a premissa da compreensão é a 

relação vital do intérprete para com o assunto que vem a se exprimir no texto, direta ou 

indiretamente” (BULTMANN, 2001, p. 293). É a vida do intérprete que deve ser alvo da 

análise. Sua vida estabelece uma relação direta com aquilo que é expresso no texto, e isto é o 

elemento principal a ser levado em consideração. 

 Mas a vida do intérprete não deve ser considerada separada da vida do autor. O 

enfoque existencial de Bultmann é claro. Intérprete e autor se encontram dentro de um mesmo 

contexto vital. Ambos possuem ou possuíram a mesma relação de vida com o assunto em 

questão. O que move a interpretação não é o resgate da intenção do autor, mas a conjuntura de 

vida que unem autor e intérprete. É isto que torna possível um enfoque determinado. Esta 

contextura vital fornece para a interpretação certa compreensão prévia, que alimenta a 

interpretação propriamente dita. Tal fato pode ser facilmente constatado no processo de 

tradução de um texto proveniente de uma língua estrangeira. As palavras que não podem ser 

traduzidas em sua literalidade por virem de uma realidade distinta daquela do intérprete, 

somente serão traduzidas e interpretadas a partir do contexto de vida do intérprete que busca 

em seu contorno existencial palavras que consigam reproduzir nos leitores uma impressão de 

familiarização com as palavras de origem.  

Não é necessário alongar mais esta discussão. O próprio Bultmann faz um apanhado 

de suas teses e que pode ser aqui sintetizado. “Premissa de toda a interpretação compreensiva 

é a relação vivencial prévia com o assunto direta ou indiretamente expresso no texto e que 

orienta a direção da inquirição” (BULTMANN, 2001, p. 302). Há uma relação de vida com o 

assunto em pauta; ele não é indiferente à sua existência. Sem esta relação vivencial entre o 

texto e o intérprete nenhum tipo de compreensão é possível e sequer haverá uma motivação 

para a simples leitura. Mas aqui não se encontra nenhuma tábula rasa.  Toda a interpretação se 

sustenta por “certa compreensão prévia do assunto em questão ou pauta” (BULTMANN, 

2001, p. 303).   
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Outro ponto salientado refere-se ao tipo de enfoque da interpretação. “Do interesse no 

assunto surge o tipo de enfoque, o rumo da inquirição, e assim, portanto, o princípio 

hermenêutico em cada caso” (BULTMANN, 2001, p. 303). É possível que o rumo tomado 

pelo intérprete coincida com a intenção explícita do texto. No entanto, ele também pode 

direcionar sua interpretação para outros aspectos fenomênicos vitais, e desta forma proceder 

em qualquer texto que lhe seja apresentado. Os rumos da interpretação podem ser diversos. 

“Em outras palavras: o rumo pode ser dado pela questão do modo humano de ser como o 

modo de ser próprio” (BULTMANN, 2001, p. 303). Este modo de ser próprio, quando 

inserido no processo interpretativo, é fundamentado pela compreensão prévia. Sem esta 

compreensão prévia os textos se calam. “O que importa não é eliminar a compreensão prévia, 

e sim conscientizar-se da mesma, examiná-la criticamente ao compreender o texto, pô-la em 

jogo” (BULTMANN, 2001, p. 304). Não existe uma objetividade pura, desprovida de um 

saber prévio, sem premissas antecipadamente postas; “em suma: ao questionar o texto, 

cumpre deixar-se questionar a si mesmo pelo texto, ouvir a sua pretensão” (BULTMANN, 

2001, p. 304). Mesmo tendo ciência de uma compreensão prévia, é preciso “ir às coisas 

mesmas”, deixar também o texto afirmar-se como algo. 

A exigência pelo querer calar a subjetividade do intérprete é descabida e absurda. Esta 

exigência “somente tem sentido e razão de ser na medida em que o intérprete precisa fazer 

calar seus desejos pessoais no que tange ao resultado da interpretação” (BULTMANN, 2001, 

p. 305). Um exemplo deste tipo de postura é encontrado quando dogmaticamente se deseja 

que o texto confirme determinada opinião ou que ele preceitue sobre algo, fenômenos ainda 

corriqueiros na história da exegese. A ausência de premissas no que concerne ao resultado é o 

mesmo exigido em qualquer pesquisa científica. Querer eliminar a subjetividade é esquecer “a 

vitalidade extrema do sujeito que compreende, o desenvolvimento mais pleno possível de sua 

individualidade” (BULTMANN, 2001, p. 305).  Tal exigência ignora que a interpretação de 

um texto poético ou qualquer obra artística requer como condição para a sua interpretação 

justamente o deixar-se arrebatar por elas, bem como a interpretação de um texto filosófico ou 

político é posto em curso por aqueles motivados filosófica e politicamente. 

Bultmann foi o primeiro hermeneuta a usar a tese heideggeriana da interpretação-

explicitante encontrada em Ser e Tempo. A hermenêutica praticada por ele segue nitidamente 

as diretrizes encontradas na obra acima citada apesar das críticas recebidas por outros 
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hermeneutas cristãos, principalmente de Karl Barth.
160

 É preciso agora retomar o conjunto de 

textos mencionados por Heidegger em De uma conversa sobre a linguagem entre um japonês 

e um pensador, para relembrar o percurso do mesmo em relação à hermenêutica. Heidegger 

menciona três tipos de textos que se encontram relacionados com esta temática. O primeiro 

grupo de textos são aqueles escritos na obra Ontologia, quando os termos hermenêutica e 

faticidade ganham uma roupagem existencial. Depois, a conclusão deste itinerário com a 

redação de Ser e Tempo. Mas há ainda um terceiro grupo de textos mencionados pelo autor, 

ainda que de forma indireta, anteriores à Ontologia que já demonstram as primeiras 

indicações das orientações do pensamento heideggeriano.
 161

 

Este conjunto de textos datados do início dos anos vinte do século passado, incidiam 

sobre o cristianismo apostólico a partir de algumas epístolas paulinas, e o cristianismo 

patrístico com base na obra Confissões de Agostinho de Hipona. A análise heideggeriana 

sobre estes textos delineavam claramente um projeto interpretativo já fundamentado em uma 

hermenêutica existencial, e este é o pressuposto que norteia a leitura de Heidegger sobre tais 

obras. Em sua reflexão sobre a constituição existenciária do “aí”, Heidegger apontava para a 

existência de estruturas prévias que fundamentavam o compreender e faziam com que a 

interpretação, o explicitar do entendimento, pudesse conceituar o algo em redor. Também se 

encontra nesta mesma análise o recomendar de um cuidado para que aquilo que fosse 

conceituado correspondesse de fato à coisa compreendida. Tal fundamento e cuidado foi 

transposto para a hermenêutica textual, como foi visto a partir de Bultmann. A questão a ser 

posta neste momento é se a análise heideggeriana corresponde àquilo que de fato foi afirmado 

no escrito ou se na busca da utilização de uma abordagem existencial Heidegger tenha visto 

no texto aquele recorte subjetivo que ele tanto recomendou o cuidado. Para uma análise da 

abordagem heideggeriana, convém descrever a mesma no intuito de verificar ao final o seu 

resultado. 

                                                             
160

 O final do longo artigo Bultmann é reservado para responder às criticas formuladas por Karl Barth a 
aplicação das teses existenciais à hermenêutica sacra. 
161 “P - Conheci a palavra “hermenêutica” no âmbito de meus estudos de teologia. Naquele tempo, sentia-me 
particularmente atraído pela questão das relações entre a palavra da Sagrada Escritura e a especulação 
teológica. Era a mesma questão entre linguagem e ser, só que para mim ainda inacessível e encoberta. Isso 
explica por que procurava em vão um fio condutor em muitas vias e desvios [...] Sem a proveniência da 
teologia, jamais teria chegado ao caminho do pensamento [...] Posteriormente, voltei a encontrar a palavra 
‘hermenêutica’ em W. Dilthey, na teoria das ciências históricas. Dilthey se familiarizara com a hermenêutica na 
mesma forma, a partir de seus estudos de teologia, e especialmente por ter-se ocupado com Schleiermacher 
[...] P -  De início e de maneira decisiva, a hermenêutica se formou em contato com a interpretação do livro dos 
livros, a Bíblia (HEIDEGGER, 2008b, p. 78-79) 
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4.3  A ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA DA EPÍSTOLA AOS GÁLATAS 

 Esta é a primeira abordagem heideggeriana a um texto bíblico propriamente dito. É o 

espaço escolhido por Heidegger para a explicação dos fenômenos religiosos numa perspectiva 

fenomenológica. A leitura do texto paulino empreendido pelo autor não pretende ser uma 

interpretação dogmática ou uma exegese teológica, tampouco um estudo histórico ou mesmo 

uma meditação de cunho religioso. A seleção das cartas do Apóstolo Paulo a serem lidas e 

analisadas não é aleatória. Heidegger busca por meio da leitura do texto alcançar dentro de 

seu projeto fenomenológico aplicado aos fenômenos religiosos uma via originária de acesso à 

vida fática.  

 

O método teológico está fora de nossas considerações. É pela compreensão 

fenomenológica que se abre um novo caminho para a teologia. O indício 

formal renuncia à compreensão última que só pode se dar numa vivência 
religiosa genuína; tem a intenção somente de inaugurar e abrir acesso ao 

Novo Testamento. (HEIDEGGER, 2010a, p. 61) 

 

Adotar o método teológico tradicional seria permitir, na abordagem de um texto seminal, o 

critério de interpretação fruto da ontologia clássica a qual Heidegger empreendia uma severa 

crítica na primeira metade dos anos vinte. O acesso (Zugangs) ao texto do Novo Testamento 

cristão passa necessariamente pelo compreender fático dos seus autores. Isto implica 

renunciar a qualquer outro tipo de abordagem posterior ou alheio ao universo deste texto, sob 

o risco do impedimento a este acesso.
162

 

                                                             
162

 Heidegger é bastante enfático quanto ao propósito de encontrar nas cartas paulinas o acesso ao modo de 
ser fático do cristão pertencente a este período da história do cristianismo. Embora reconhecendo aportes 
futuros como legítimos, cujas influências se fazem sentir nele mesmo, convém manter uma distância tais como 
a mediação feita por Martinho Lutero e sua interpretação das cartas paulinas. “No começo dos anos vinte 
Heidegger fez conferências sobre fenomenologia religiosa. Tratava-se de Paulo, Agostinho, Lutero e também 
Kierkegaard. Essas conferências em parte ainda estão inéditas. Mas Otto Pöggeler pôde olhar os textos e neles 
descobrir o ‘protestante’ Heidegger’”(SAFRANSKI, 2005, p. 145). O afastamento do catolicismo e a aproximação 
com o protestantismo já é perceptível em 1917 quando Heidegger e sua esposa Elfride se casam e afirmam não 
desejar criar seus filhos como católicos. “Naquela ocasião Husserl teve a impressão de que Heidegger se 
tornara protestante. Numa carta a Rudolf Otto em começos de 1919, Husserl escreve que não teve ‘a menor 
influência’ na ‘passagem de Heidegger’ para o terreno do protestantismo, embora como ‘cristão livre’ e 
‘protestante não dogmático’ Heidegger só lhe possa ser ‘muito caro’” (SAFRANSKI, 2005, p. 101).  Esta 
aproximação de Heidegger ao protestantismo não lhe impediu de estabelecer a necessária distância da 
interpretação luterana ao texto paulino: “Há um comentário de Lutero à Epístola aos Gálatas, porém temos de 
libertar-nos do ponto de vista de Lutero” (HEIDEGGER, 2010a, p. 61). 
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 A Epístola aos Gálatas não apenas descreve a conversão de Paulo, mas também o 

processo de reinvindicação por parte do mesmo de sua autoridade apostólica. A leitura de tal 

carta torna possível a percepção do desenvolvimento religioso de seu autor, bem como a 

história por trás deste desenvolvimento. Neste sentido pode-se afirmar que o texto não revela 

somente uma questão doutrinária na qual é delimitado o conflito entre a lei mosaica e a 

liberdade cristã proveniente da graça, mas igualmente como a paixão religiosa de Paulo é 

exposta a partir de sua experiência existencial. 

 A Epístola aos Gálatas revela um Paulo em luta constante tanto com judeus como com 

judeus convertidos ao cristianismo. É a partir deste conflito, desta luta de Paulo consigo e 

com outros, entre a lei mosaica e a fé cristã, que as expressões encontradas no texto ganham 

sentido fenomenológico. A Epístola deve ser compreendida de maneira geral, pois somente 

desta forma torna-se possível acessar o conjunto de fenômenos que fundamentam a vida 

cristã. Neste entender mais amplo são recusadas as interpretações posteriores construídas a 

partir de contextos distintos daqueles que originaram a referida epístola. 

 

A partir daí, é necessário entender a posição fundamental [Grundhaltung] da 

consciência cristã segundo o sentido de conteúdo [Gehaltsinn], o sentido de 

referência [Bezugssinn] e o sentido de realização [Vollzugssinn]. Deve-se 

evitar introduzir e sobrepor interpretações modernas. Todos os conceitos 
devem ser entendidos a partir do contexto da consciência cristã. Nesse 

aspecto, a investigação histórica afastou-se enormemente dos teólogos por 

mais questionável que ela seja para a teologia. (HEIDEGGER, 2010a, p. 62) 

 

A atitude da consciência cristã, como fenômeno, exposta na epístola em questão deve ser 

entendida a partir do “que” (Was) originário, isto é, do conteúdo que é experimentado; do 

“como” (Wie) originário é experimentado de forma referencial, isto é, as multiplicidades 

hermenêuticas possíveis e, por último, a maneira na qual este “como” (Wie) original é 

realizado, ou seja, os textos possibilitam representar o momento histórico de sua redação e 

aplicação. Desta forma, mediante as direções de sentido expostas pela abordagem 

fenomenológica (pelo sentido do conteúdo, de referência e de realização), torna-se possível 

abarcar o fenômeno em uma totalidade de sentido, e tratando-se das epístolas paulinas, 

vislumbrar a faticidade cristã originária exposta nas mesmas. 
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 É a vida que se esconde nos escritos que se tornam o alvo das reflexões heideggerianas 

sobre Paulo. A divisão da epístola por Heidegger deixa transparecer a escolha pela vida fática 

em detrimento de uma divisão pelos temas contidos em seu interior. A vida independente 

apostólica de Paulo e seu chamado particular para servir a Cristo, o conflito nascido entre a lei 

judaica e a fé cristã e a relação de ambos com a vida do apóstolo e a vida cristã vivida em sua 

totalidade quanto à maneira de viver o conteúdo daquilo que é experimentado, torna-se para 

Heidegger os elementos mais importantes para serem alvos de uma investigação 

fenomenológica.
163

 A discussão teológica principal da epístola, o conflito entre a lei e a graça, 

pano de fundo para discussões teológicas posteriores, é deixada de lado pelo autor.  

 A análise do texto efetuada por Heidegger, privilegiando a busca pelo viver paulino e 

sua manifestação na forma escrita, é claramente percebida a partir das anotações feitas por ele 

ao texto apostólico. A escolha dos versos procura descobrir a faticidade na descrição textual. 

Estas anotações são guiadas por um fio condutor que somente o autor poderia informar, e isto 

não é feito em nenhum momento. Alguns exemplos deste tipo de abordagem fazem-se 

necessárias, pois suas implicações futuras são nítidas. 

 “1,5: αἰών: “mundo”.
164

 O tempo presente já alcançou o seu fim e com a morte de 

Cristo já começou uma nova αἰών [era]. O mundo presente opõe-se ao mundo da eternidade. 

    δό ξα possui um sentido específico” (HEIDEGGER, 2010a, p. 63). A morte de Cristo 

constitui-se, na vida do apóstolo, do estabelecimento de uma nova vivência em relação a 

temporalidade.
165

 Não é mais possível viver este tempo presente sem contrapô-lo ao mundo 

da eternidade. O entendimento da última sentença é obscuro. Heidegger não a explica, nem dá 

nenhuma pista para tal. 

 “1,8-9: A luta pelo ’evangelho correto’.
166

 Não é a salvação dos gálatas que se 

intenciona, mas que o cristianismo originário se fundamente a partir de si mesmo sem olhar 

                                                             
163 “A Epístola aos Gálatas pode ser dividida em três grandes partes:1) demonstração da independência da 
missão apostólica de Paulo e seu chamado por Cristo; 2) conflito entre lei e fé (primeiramente teórico e, em 
seguida, aplicando-o à vida); 3) a vida cristã em sua totalidade, seus motivos e tendências quanto ao conteúdo” 
(HEIDEGGER, 2010a, p. 62).  
164

 Embora Heidegger tenha feito menção em seu texto do verso quinto, a expressão “mundo” encontra-se na 
verdade no fim do verso anterior, o quarto. 
165 “O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade 
de Deus nosso Pai” (Gálatas 1: 4) 
166 “Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho 
anunciado, seja anátema. Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos 
anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema” (Gálatas, 1: 8-9). 



204 
 

para as formas religiosas anteriores como a do farisaísmo judaico” (HEIDEGGER, 2010a, p. 

63). O cristianismo deve ser visto como algo distinto do habitualmente dado, o que implica a 

sua constituição original independente de formas anteriormente constituídas que não 

possuíam condições de perceber esta nova vivência do tempo. É partindo de si mesmo que se 

estabelece uma vida originária, um novo projeto de temporalidade. 

 “1,12: Paulo pretende continuar dizendo que ele chegou ao cristianismo por uma 

experiência originária e não por uma tradição histórica” (HEIDEGGER, 2010a, p.63).
167

 

Heidegger menciona de passagem a polêmica em torno deste trecho entendendo o mesmo 

como se Paulo não tivesse tido nenhuma consciência da existência de um Cristo histórico, 

como se a questão acerca da existência de Cristo fosse irrelevante. Desta forma, o 

cristianismo por ele pregado seria genuinamente paulino e não a religião de Jesus de Nazaré. 

Prudentemente Heidegger se afasta desta discussão (“Isso naturalmente não pode ser lido 

numa só passagem”- HEIDEGGER, 2010a, p.63). A acentuação feita pelo autor a este trecho 

específico enfatiza o fato de Paulo ter tido uma experiência originária, única, não 

compartilhada por nenhuma tradição e que isto se torna o diferenciador de sua pregação e de 

sua autoridade apostólica.  

 “2,2: Acentua-se o τρέχειω (‘correr’). Paulo tem pressa porque o fim dos tempos já 

chegou” (HEIDEGGER, 2010a, p.64). A referência a uma perspectiva escatológica relativa ao 

fim dos tempos parece deslocada aqui.
168

 Paulo estava preocupado em afirmar-se como um 

pregoeiro autêntico de uma revelação dada diretamente por via mística e começava a 

descrever, neste trecho em questão, que a sua visão referente à pregação do evangelho entre 

os gentios não poderia ser modificada em prol de uma perspectiva de um cristianismo 

judaizante. Heidegger acentua o correr em uma perspectiva escatológica em virtude da 

importância que possui o evento da Parousia para o entendimento da relação entre a 

existência e o tempo, relação esta primordial para a sua nova concepção de ontologia. 

 “2,19: Muito importante! Forma concentrada de toda a dogmática paulina: διὰ νόμου 

νόμω άπέθανον [estando sob a lei, morri para a lei], meramente ético. Considerando que 

Cristo identificou-se com a lei, a lei morreu com ele (do mesmo modo Paulo)” 

                                                             
167 “Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo” (Gálatas, 1: 12). 
168 O texto não indica, ao menos de forma explícita, qualquer alusão ao fim dos tempos: “E subi por uma 
revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em 
estima; para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão” (Gálatas, 2:2). 
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(HEIDEGGER, 2010a, p. 64).
169

 Ao acentuar a “morte” paulina em relação ao judaísmo, 

Heidegger acentua o novo viver de Paulo, alicerçado em uma nova perspectiva de existência, 

uma nova ética. O novo viver paulino implica a construção de uma vivência baseada em outro 

tipo de projeto existencial, marcado pela identificação do apóstolo com a vida e morte de 

Cristo. Se Cristo identificou-se com a lei mosaica no sentido de cumpri-la, a sua morte 

significa a morte deste conjunto de preceitos. O identificar-se apostólico a este evento, 

Heidegger o concebe na atitude de um “morrer” para determinada forma de viver.  

 “5,11: τὸ σκὰνδαλον τοῦ σταυροῦ [o escândalo da cruz]: este é o autêntico elemento 

fundamental do cristianismo, diante do qual só pode haver fé ou não fé, credulidade ou 

incredulidade” (HEIDEGGER, 2010a, p.65).
170

 A radicalidade de uma vida marcada por um 

evento fundante está aqui delineada. Não é possível qualquer tipo de consideração a formas 

alternativas de existência. Abrir mão desta radicalidade é renunciar ao fundamento da 

existência, sem a qual a vida perderia, para o cristão, todo e qualquer sentido. As premissas 

para a discussão de um modo autêntico de vida são aqui ligeiramente esboçadas. 

 Seria perfeitamente possível citar as outras anotações feitas por Heidegger à Epístola 

aos Gálatas. Uma leitura superficial “facilmente” indicaria o caráter aleatório das mesmas. No 

entanto, Heidegger não está praticando uma exegese tradicional, mas procurando nas 

entrelinhas do texto o desvelar da faticidade vivida por Paulo e pelos cristãos primitivos 

(busca que se torna mais clara com a abordagem feita nas outras epístolas analisadas por ele). 

A discussão teológica propriamente dita é nitidamente deixada de lado. Isto é evidente na 

forma como Heidegger cita rapidamente a alegoria construída por Paulo na relação existente 

entre Sara e Agar, alegoria esta crucial do ponto de vista teológico, mas para ele um elemento 

secundário.
171

 As anotações feitas por Heidegger aos versos paulinos procuram salientar o 

elemento existencial de combate, de indicações de um mundo circundante, em suma, da 

experiência cristã vivida pelo apóstolo em prejuízo a qualquer consideração de ordem 

teológica dogmática. 

                                                             
169 “Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus” (Gálatas, 2: 19). 
170 “Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz 
está aniquilado” (Gálatas, 5:11). 
171

 A alusão feita por Heidegger à alegoria paulina limita-se a mencionar o significado da palavra, seu uso 
anterior por Fílon de Alexandria e o significado etimológico da palavra Agar (“4, 24: ἀλληγορούμενα [alegoria 
ou as palavras significam outra coisa]: a exegese alegórica foi praticada antigamente por Fílon de Alexandria. ` 
Αγάρ (‘Agar’) quer dizer em árabe ‘montanha’ ou é desse modo que se denomina montanha em árabe.” 
(HEIDEGGER, 2010a, p. 65). Nenhuma palavra a mais é dita sobre o uso da alegoria feita por Paulo nem 
tampouco seu uso pela patrística, que é abundante, especialmente em Agostinho. 
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 Nas anotações feitas ao texto paulino, a exceção a esta “ausência” de menções à 

questões teológicas é a alusão feita à discussão estabelecida pelo apóstolo a respeito da 

justificação cristã.
172

 A religião judaica estabelece a partir da lei mosaica a vida do indivíduo 

em uma perspectiva puramente judicial, ou seja, seu comportamento é julgado a partir de sua 

aproximação ou distanciamento de um conjunto de regras morais e legais estabelecidas. 

Contra esta postura Heidegger entende que Paulo contraria esta forma comportamental ao 

estabelecer a ética erguida por Cristo no Sermão da Montanha, na qual a disposição 

fundamental no campo moral individual deriva-se de uma atitude (Gesinnung) por parte do 

sujeito. No entanto, mais do que chamar a atenção para esta disposição fundamental do sujeito 

derivada de uma atitude, é o fato de Heidegger apontar para a forma como Paulo conduziu 

esta argumentação, salientando que deve haver uma distinção entre a forma escolhida pelo 

apóstolo para argumentar e a posição originária do mesmo, proveniente da maneira como a fé 

em Cristo foi experimentada.
173

 Dito de outra forma, o elemento principal a ser analisado 

nesta abordagem não deve ser buscado nas formas encontradas pelo apóstolo para expor a sua 

postura cristã frente às exigências rabínicas da época, mas sim na motivação existencial que o 

movia, no combate travado pelo mesmo no interior do movimento cristão contra as tendências 

judaizantes existentes, tendências estas que culminariam, se obtivessem êxito, na contestação 

de sua própria conversão, experiência esta fundante de uma nova forma de vida. 

 Tais considerações podem ser vistas nas observações finais feitas por Heidegger à 

Epístola aos Gálatas. Após as anotações feitas pelo autor ao texto paulino, na qual os recortes 

serviriam nitidamente para enfatizar a vida em torno do apóstolo e desta forma encontrar o 

conjunto de momentos que permitiriam encontrar a faticidade originária desta nova forma de 

enxergar a realidade, que seria a cristandade primeira, Heidegger sintetiza os pontos 

principais de sua breve análise no intuito de tornar clara a posição fundamental de Paulo. 

 A afirmação primeira destas considerações finais consegue ser extremamente 

definidora de todo o trabalho efetuado por Heidegger nesta análise: “Paulo encontra-se em 

luta” (HEIDEGGER, 2010a, p. 65). De fato, o texto apostólico é nitidamente o texto de um 

combatente, de alguém que se vê contrariado, questionado. Os questionamentos partiam de 

várias frentes: a contestação de sua autoridade apostólica (Paulo não fazia parte do grupo de 

                                                             
172 “Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também 
crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas 
obras da lei nenhuma carne será justificada” (Gálatas 2:16). 
173 “A argumentação de Paulo é aqui rabínico-judaico-teológica. É necessário separar sua posição original desta 
concepção. Argumentar com o Antigo Testamento é uma característica rabínica” (HEIDEGGER, 2010a, p. 64). 
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discípulos originários), sua postura diferia da dos demais apóstolos, sua pregação afirmava 

uma distância do cristianismo nascente da herança judaica da qual partilhavam muitos 

cristãos. Estas contestações deveriam ser respondidas imediatamente com a mesma virulência 

dos ataques proferidos. 

 Diante da luta que delimitava a autenticidade de sua própria experiência de conversão 

e autoridade apostólica era preciso usar os meios que lhe estavam disponíveis. “Ele se vê 

impelido a afirmar a experiência cristã da vida diante do mundo circundante, para o qual 

aplica os meios insuficientes da doutrina rabínica que estão à sua disposição” (HEIDEGGER, 

2010a, p. 65). É preciso, diante de uma forma anterior de concepção de existência religiosa, a 

judaica, estabelecer a possibilidade legítima de outra forma de vida autêntica, a cristã, mesmo 

que para isto tenha que lançar mão dos elementos que configuram e legitimam a concepção de 

existência que se tenta ultrapassar. A doutrina rabínica, insuficiente por si mesma para dar 

conta da experiência originária cristã, é manejada contra ela mesma como uma ferramenta de 

destruição de um complexo de vida insatisfatório. 

 O que Heidegger percebeu na Epístola em questão é que mesmo utilizando uma 

terminologia técnica, própria do contexto a ser questionado, Paulo refere-se o tempo todo às 

considerações acerca de uma experiência religiosa única, radicalmente distinta daquela que 

possibilitou o surgimento da teologia judaica. “Contudo, trata-se de uma explicação originária 

que parte do sentido da vida religiosa mesma” (HEIDEGGER, 2010a, p.65). Embora o 

apóstolo lance mão do tecnicismo judaico ao seu alcance, é a uma experiência religiosa 

fundamental (religiösen Grunderfahrung weiter) que ele tenta descrever usando uma 

fraseologia emprestada da tradição rabínica. 

 O dogma cristão pode e deve ser explicado justamente nas razões originárias que 

fundaram o cristianismo primitivo. Esta é a verdadeira motivação a ser buscada. “A questão 

da expressão (‘explicação’) parece ser secundária” (HEIDEGGER, 2010a, p. 65-66). Não é a 

maneira como esta experiência fundamental foi expressa no calor da batalha que interessa, 

mas sim o que ela revela. “Não é um problema técnico separado da experiência religiosa, uma 

vez que a explicação sempre a acompanha e a impulsiona” (HEIDEGGER, 2010a, p. 66). A 

explicação, isto é, a forma escolhida para expor o problema deve sempre ser analisada com a 

experiência que originou a necessidade deste esclarecimento em um círculo motivacional que 

impede a exclusão de uma sem o prejuízo da compreensão da outra. Ao olhar para a 

explicação somente, perde-se de vista o elemento que proporcionou a mesma o direito de 
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existência. Quanto à experiência em si, tratando-se de um texto, é na explicação que se 

percebem os traços da experiência fundante, e desta forma não é possível vê-la a não ser por 

meio da linguagem escolhida para expressá-la, mesmo correndo o risco de escondê-la, 

camuflada em meio à avalanche de jargões técnicos e, portanto, estranhos ao acontecer 

propriamente dito.  

 A análise da objetividade histórico-científica, bem como da própria compreensão do 

histórico-objetivo, elementos cruciais para uma ciência objetiva da religião que se pretende 

livre de toda preconcepção, sempre deverá levar em consideração aquilo que Heidegger 

chama de “preconceito condutor”. O estímulo para uma compreensão histórica 

necessariamente é motivado pela experiência de vida fática. Uma ciência da história possui a 

obrigação de trabalhar com esta experiência fática de vida de maneira extremamente rigorosa 

e adequadamente formalizada. O método, considerado como “exato”, é fruto de um viver 

presente que configura as diversas tendências de compreensão ao histórico-objetivo. A não 

consideração deste fato impede ao cientista de perceber que o seu “método exato” não lhe 

fornece a garantia de compreensão plena do fenômeno analisado. Ao trabalhar com textos do 

passado, mesmo diante de uma abordagem filológica precisa, o investigador necessita fazer 

coincidir o preconceito condutor de sua pesquisa com o fenômeno vivo que é alvo da 

investigação.
174

  

 Estas considerações apontam para a importância em que se reveste o papel do 

preconceito condutor durante a investigação. Ao investigar, o pesquisador não percebe que 

certas tendências se fazem presentes na própria colocação e condução da investigação.
175

As 

ciências cujo objeto de pesquisa se caracterizam pela sua restrição, ou seja, as ciências 

especializadas (para contrapor àquelas de caráter mais genérico, como as humanas) 

frequentemente ignoram esta problemática do preconceito condutor, embora isto não 

signifique a sua ausência, mas apenas a sua não percepção.  

 A negação do papel atribuído ao preconceito condutor das pesquisas no campo da 

religião, alvo aqui da análise, possui como consequência a produção de um conjunto de 

trabalhos cujo ponto de partida constitui-se uma análise tanto para historiadores propriamente 

                                                             
174 “O aparato científico-metódico – a crítica de fontes conforme o método filológico exato – pode permanecer 
completamente intocado, se com todo o preconceito condutor não acertar com a própria objetualidade” 
(HEIDEGGER, 2010a, p. 70). 
175 “É decisivo o preconceito condutor do qual o historiador nada sabe, isto é, as tendências que já motivam a 
própria colocação do problema” (HEIDEGGER, 2010a, p. 70). 
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ditos, que consideram seu método de abordagem como correto, como por fenomenólogos, que 

desconsideram o papel exercido por certas tendências pessoais atuais durante a investigação. 

“Para a análise do caráter epistolar, deve-se partir unicamente da situação paulina e do como 

da motivação necessária para a comunicação epistolar” (HEIDEGGER, 2010a, p. 73). A 

análise de um texto como o paulino deveria ter como ponto de partida o resgate da situação 

existencial do autor do texto, e somente com base nesta informação partir para o texto 

propriamente dito, o que de certa forma conduz a uma relação bem específica: do texto para o 

ambiente, do ambiente para o texto. 

  

É costume aproximar-se das coisas totalmente a partir de fora, situando o 
conjunto dos escritos neotestamentários dentro da literatura universal para, a 

partir deles, poder analisar suas formas. Contudo pode ser que as formas do 

Novo Testamento não difiram em nada da literatura contemporânea, e por 

esta razão, não se deveria proceder assim. (HEIDEGGER, 2010a, p. 73) 

 

A ilustração feita por Heidegger do que ocorria com a teologia do século XIX, especialmente 

a protestante, é pertinente. As ciências históricas do século XIX produziram uma quantidade 

razoável de trabalhos sobre as diversas formas literárias que compõem o Novo Testamento. A 

partir deste tipo de abordagem na qual contemporaneamente foram delineados as matizes 

literárias neotestamentárias, é possível analisar as suas formas. Desta maneira, a literatura 

neotestamentária se inclui no conjunto da literatura universal, também estudada a partir destas 

mesmas formas. Elucidou-se assim a literatura do Novo Testamento? Heidegger acredita que 

não, pois simplesmente pode ser que o Novo Testamento seja um corpo literário 

completamente distinto, e o é, da literatura universal. Assim, ao não perceber esta distinção, 

intui-se que as formas do Novo Testamento sejam assemelhadas aos modelos literários 

analisados hodiernamente. Ao adotar um formato de análise de um conjunto de textos antigos 

e marcados por uma tensão existencial (no caso em questão as batalhas em torno da fé do 

apóstolo Paulo exemplificado pelas epístolas paulinas) a partir de uma perspectiva 

contemporânea, perde-se o foco da situação paulina, e consequentemente, a motivação 

primordial da comunicação apostólica. O conteúdo daquilo que foi proclamado, a temática 

predominante e os conceitos envolvidos são dados justamente a partir do fenômeno fundante 

da proclamação e isto não pode ser alcançado por uma metodologia que recorra a uma mera 

análise das formas literárias, tomadas aqui como um tipo de abordagem textual. 
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 A preocupação com o caráter epistolar usado pelo autor ou mesmo à atenção voltada 

para a estilística da proclamação significa introduzir uma série de problemas que não são as 

questões primárias, estas sim necessitando serem elucidadas. O estilo escolhido pelo autor 

para a divulgação da proclamação deve ser considerado como a expressão clara do escritor e 

da situação por ele vivenciada.
176

 Mesmo próximas cronologicamente umas das outras, as 

epístolas paulinas devem ser vistas como construções distintas, exprimindo assim a 

peculiaridade das situações vividas pelo apóstolo. Neste sentido as divisões que 

esquematizam as epístolas, passando deste modo a ser possível verificar um maior ou menor 

grau de dogmatismo ora em uma, ora em outra, como se estas, que possuíssem um peso maior 

de questões teológicas envolvidas fossem deste modo as mais importantes, são relegadas a um 

segundo plano por Heidegger. São as epístolas que retratam as lutas do apóstolo aquelas que 

merecem maior atenção, pois permitem vislumbrar o entorno existencial tornando possível 

entender o como da proclamação bem como a forma desta proclamação.  

 A linguagem utilizada para a ponderação da temática não deve ser considerada a 

linguagem originária. A intenção de Heidegger em escolher passagens capazes de descrever o 

como da situação paulina e em relegar a um segundo plano toda a discussão dogmática 

contida nos escritos paulinos, permite perceber a terminologia originária, isto é, aquela que se 

origina na experiência fática da vida, e que é distinta da linguagem conceptual conhecida 

posteriormente. Esta escolha dos textos, bem como o relegar a um segundo plano outro 

conjunto de escritos de caráter teológico dogmatizante, torna-se o caminho capaz de captar a 

situação existencial vivida pelo apóstolo. Tal atitude permite, além disso, compreender o 

mundo circundante do apóstolo, mundo este estranho ao homem hodierno; este mundo não é 

conhecido pelo caráter representacional que surge no escrito apostólico. De fato, é possível 

afirmar que o aspecto temático deste mundo circundante não interessa ao leitor, e sim o 

próprio mundo circundante que ganha sentido a partir da compreensão da situação vivida.
177

  

 A primeira incursão de Heidegger ao texto bíblico aponta o caminho pretendido pelo 

mesmo. No contexto de sua crítica à metafísica tradicional e nas formulações iniciais do Ser-

aí, bem como das abordagens fenomenológicas aos escritos paulinos, delineia-se um novo 

                                                             
176

 “Porém não se pode isolar o caráter epistolar nem introduzir meras questões de estilo literário no problema. 
Elas não são primárias. O estilo epistolar mesmo é expressão do escritor e de sua situação” (HEIDEGGER, 
2010a, p. 75). 
177 “Contudo, para nós, não importa o caráter temático, o representacional do seu mundo circundante. Este 
momento desaparece totalmente, e o mundo circundante ganha assim seu sentido a partir da compreensão da 
situação” (HEIDEGGER, 2010a, p. 77). 
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caminho para a hermenêutica sacra ocidental, caminho este demarcado pelo abandono 

despreocupado proposital acerca das doutrinas dogmáticas tais quais elas aparecem para o 

homem hodierno e a recuperação da situação vivida pelo autor do texto, em um processo de 

reconstrução da situação para a contemporaneidade, tornando o entorno da situação original 

algo familiar para o leitor atual. Em resumo, mais importante do que o estilo representacional 

escolhido para expressar uma situação específica, é buscar no texto as indicações das 

situações vividas, reveladoras do homem em situação e do seu mundo circundante, tornando o 

texto compreensível a partir da historicidade existencial do autor. 

 

4.4 A ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA AOS 

TESSALONICENSES 

 A segunda abordagem de Heidegger ao texto bíblico é mais elaborada que a realizada 

à Epístola aos Gálatas. Alguns fatores contribuem para isto, tais como o fato da mesma ser 

considerada o documento mais antigo do cristianismo ou mesmo que o formato paulino 

adotado permitiu a Heidegger uma abordagem fenomenológica de maior alcance. O projeto 

fenomenológico heideggeriano é delineado de forma mais clara que a abordagem 

anteriormente feita, incluindo aí as dificuldades metodológicas que surgiram e até mesmo a 

descrição da situação existencial do apóstolo. 

 

A primeira Epístola aos Tessalonicenses foi escrita no ano 53 dC (portanto, 

vinte anos após a crucificação); trata-se do documento mais antigo do Novo 

Testamento. Sua autenticidade não é mais colocada em dúvida hoje em dia. 
Perguntamos a respeito do método adequado exposto: qual é a situação 

histórico-objetiva de Paulo ao escrever esta epístola? A Epístola foi escrita 

em Corinto durante sua primeira viagem missionária, que o levou 
primeiramente a Filipos e dali, após três semanas, para Tessalônica. A 

oposição dos judeus obrigou Paulo a abandonar a cidade às escondidas e dali 

foi para Atenas, de onde Paulo mandou Timóteo de volta para Tessalônica e 
se encontra novamente com ele em Corinto. Paulo escreve a epístola 

imediatamente após sua chegada em Corinto. Com isso, a situação é 

plenamente determinada (cf. para isso: 1 Ts 3,6; 3,2; At 18,5). A respeito da 

primeira estada de Paulo em Tessalônica ver At 17,1-16. Se expusermos isso 
histórico-objetivamente, Paulo aparecerá como missionário, que fala como 

um pregador ambulante comum, sem maiores alardes. (HEIDEGGER, 

2010a, p. 78) 
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Heidegger preocupa-se, logo de início, a descrever fatos que permitam a visão da situação do 

apóstolo. Algumas certezas são assumidas a partir do conhecimento teológico do seu tempo. 

A crucificação do Cristo e a antiguidade da epístola são exemplos disto. De fato, a respeito de 

a carta ser considerada o primeiro documento do cristianismo primitivo, Heidegger torna-se 

taxativo neste ponto. Assumir este ponto é essencial. Sendo o primeiro documento da jovem 

religião cristã, o mesmo tornará possível o conhecimento do ser cristão primitivo, exposto nas 

linhas e entrelinhas da carta. Ao assumir a historicidade objetiva não apenas desta epístola, 

mas também dos relatos contidos nos Atos dos Apóstolos, Heidegger descobre um caminho 

que permite que se responda à questão acerca da situação histórico-objetiva do apóstolo Paulo 

no processo de redação da carta em questão. Usando os textos contidos nos Atos dos 

Apóstolos e na Primeira Epístola aos Tessalonicenses, descreve-se a situação do apóstolo na 

sua segunda viagem missionária (e não a primeira, como pensou Heidegger).
178

 

 Os relatos que narram os episódios da vida do apóstolo, e que contextualizam a 

epístola, são cruciais para a atualização histórica. “Nós só não consideramos mais o complexo 

histórico-objetivo, mas vemos a situação de tal modo que escrevemos a epístola com Paulo. 

Realizamos com ele mesmo a escrita da epístola, ou seja, nós a ditamos” (HEIDEGGER, 

2010a, p. 78). Este é um passo hermenêutico crucial. A interpretação significa aqui “escrever” 

com o autor o texto dado, é “ditar” aquilo que já foi dito. A interpretação deixa de ser um ato 

extático; é dinamismo puro, é interação entre intérprete e texto. Os fatos relatados nos textos 

permitem a compreensão do fenômeno de forma integral. Este compreender do relato 

atualiza-o e desta forma o leitor “reescreve” o texto paulino juntamente com seu autor 

original. Esta prática da compreensão do relato de forma atualizada como um reescrever do 

texto possibilita ao leitor enxergar o mundo compartilhado de Paulo. Ao ver este mundo 

compartilhado do apóstolo, enxerga-se o mesmo como um ser-no-mundo e ao mesmo tempo 

torna possível a sua atualização para um aqui e agora. As questões concernentes a situação em 

que Paulo se encontra ao escrever a epístola, como o mesmo encontra os destinatários da 

mesma, como é o seu mundo e como é possível compreender o próprio apóstolo através de 

um texto escrito, tornam-se claras a partir desta forma de abordagem. 

                                                             
178 A primeira viagem missionária de Paulo encontra-se descrita no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. 
Ela descreve as andanças de Paulo (Saulo) e Barnabé para Chipre, Antioquia da Pisidia, Icônio, Listra, Derbe e 
por fim, em Jerusalém para aquele que é considerado o primeiro concílio cristão, reunido para tratar do 
problema da circuncisão entre os cristãos (Atos, 15). O que Heidegger descreve na passagem citada é a 
segunda viagem missionária, ocorrida após este concilio (Atos, 15: 36-41; 16-18). 
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 O estilo de abordagem escolhido por Heidegger não se encontra imune a problemas de 

método. “Devemos recordar mais uma dificuldade metodológica. Poderíamos dizer: é 

impossível, isto é, limitadamente possível transpor a situação exata de Paulo. Pois não 

conhecemos seu mundo circundante” (HEIDEGGER, 2010a, p. 78-79). Esta objeção se torna 

relevante quando se considera o mundo de forma objetiva, isto é, quando se considera o 

mundo como se fosse uma coisa, na qual o intérprete possui a intenção de acessá-lo 

animicamente (pela empatia –Einfühlen- com o mesmo). Mas a abordagem deve seguir outro 

caminho. O entorno de Paulo é dado primeiramente a partir de sua própria personalidade e 

somente neste sentido é que o entorno se torna significativo. Dito de outra forma: o entorno 

ganha significado a partir do sujeito e este é o ponto central do mundo do apóstolo. 

 A percepção do mundo de forma objetiva, isto é, do mundo visto pelo prisma da 

reificação, como coisa, pode ser também fruto do uso equivocado da linguagem. “Este é o 

problema da exposição: pela linguagem toda expressão desmorona imediatamente para o 

caráter atitudinal” (HEIDEGGER, 2010a, p. 79). As proposições de Paulo não devem ser lidas 

como uma descrição objetiva do mundo. Entendê-las desta forma e manter por meio da 

explicação das proposições apostólicas este tipo de compreensão é permitir que tanto os 

escritos quanto à leitura recaíssem a um caráter meramente atitudinal, isto é, a uma descrição 

de coisas. “Deve-se ver que é um equívoco adaptar conceitos objetivos à subjetividade” 

(HEIDEGGER, 2010a, p. 79). A linguagem não pode ser utilizada com uma perspectiva 

instrumental, ou seja, descritiva de um algo, de um objeto. A linguagem deve ser pensada 

como aquela que revela um ser fático, uma existencialidade fática, e isto é um resgate à noção 

originária de hermenêutica.  

 A realidade do mundo circundante, do mundo que o apóstolo compartilha e o próprio 

mundo do mesmo, ressaltados na experiência fática, são considerados em separados embora 

se entrecruzando na análise do texto. Ainda que analisados em separados eles são dados de 

forma conjunta sob o risco de dissipação da faticidade histórica.  A intenção desta análise em 

separado, porém consciente de que os elementos são dados de forma conjunta, é permitir não 

uma abstração formal universal, mas a percepção de eventos históricos que ocorrem de forma 

única, absoluta. Tal atitude permite um retorno por parte da fenomenologia da faticidade ao 

histórico originário, não de maneira a tentar uma repetição do mesmo, mas sim numa 

atualização fática.  



214 
 

 A atualização fática como atitude hermenêutica implica necessariamente a 

compreensão da intencionalidade fenomênica. Se a epístola se caracteriza por uma relação 

estabelecida entre o apóstolo e os crentes de Tessalônica, ou vice-versa, pois a relação de 

Paulo com os fieis implica também a relação destes com aquele, isto aponta a situação do 

apóstolo. “A relação das pessoas com Paulo diante dele é tal como ele a tem” (HEIDEGGER, 

2010a, p. 82). O que significa esta situação possuída pelo apóstolo? Ele encontra-se 

plenamente envolvido com os tessalonicenses e este envolver significa manifestações de 

experiências conjuntas. Estas experiências compartilhadas apresentam-se em suas cartas, por 

isto torna-se necessário buscar no texto este coexperienciar do autor, e isto se dá por uma 

seleção criteriosa de passagens destes mesmos textos. 

 De que forma Heidegger procede? Da mesma maneira efetuada na Epístola aos 

Gálatas. Ao afirmar algo sobre os crentes tessalônicos, Paulo se refere a ele mesmo. O texto 

revela nas admoestações ou vindicações feitas a faticidade de sua vida. As palavras repetitivas 

encontradas no texto, constituindo-se em autênticas palavras-chave que elucidam a situação 

do apóstolo, são mais importantes que o método expositivo encontrado pelo mesmo para 

manifestar-se, pois torna explícita a situação existencial do próprio autor. 

 

Paulo experiencia os tessalonicenses através de duas determinações: 1) ele 

experiencia seu ter-se-tornado [Gewordensein] (γενηθῆναι); 2) experiencia 
também que eles têm um saber do seu ter-se-tornado (οἴδατε [sabeis] etc.). 

Isso significa: seu ter-se-tornado é também um ter-se-tornado de Paulo. E 

por seu ter-se-tornado, Paulo é também conjuntamente atingido. 

(HEIDEGGER, 2010a, p. 83) 

 

Mas o que experiencia ou coexperiencia Paulo? O ter-se tornado algo. E o que se tornou 

Paulo? O que foi esse tornar-se que é coexperienciado com os tessalonicenses? O tornar-se 

cristão. Ao mesmo tempo em que ele experiencia seu tornar-se algo, ele também experiencia 

que os destinatários da carta possuem um conhecimento deste fato. As palavras-chave 

repetidas diversas vezes não são casuais,
179

 mas indicam uma experiência radical, 

                                                             
179

 Heidegger comenta este fenômeno da repetição exaustiva de certas palavras ao longo da epístola: “No 
curso da Primeira Epístola aos Tessalonicenses chama a atenção o uso repetido de: γενέσθαι [ter-se-tornado] 
etc.; οἴδατε [sabeis], μνημονεύσατε [lembrais] etc. E seguindo, a repetição da mesma palavra parece 
superficial, mas devemos concebê-la na compreensão histórico-realizadora como uma tendência que não deixa 
de aflorar como motivo. Isso é algo distinto do que a repetição de uma acontecimento natural” (HEIDEGGER, 
2010a, p. 83). 
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fundamental na sua vida fática.
180

 O ter-se-tornado cristão é o evento (Ereignis) crucial. É 

disto que os tessalonicenses lembram e sabem. Imiscuído entre outros termos tais expressões 

apontam para o evento do tornar-se cristão como algo único, irrepetível. Tais termos, ao 

serem constantemente recordados por meio das repetições, realizam uma atualização histórica 

do evento único. O leitor moderno dos textos paulinos, diante destas expressões que 

conduzem a uma atualização do evento que tornaram o apóstolo um seguidor de Cristo, vê-se 

diante de um texto possuidor de sentido fático para o mesmo, e é neste sentido que o leitor 

reescreve a epístola junto com Paulo. 

 O evento (Ereignis) do tornar-se cristão, ou o ser fático cristão, produz um 

conhecimento distinto do tradicional. “Esse saber é totalmente distinto de todo outro saber e 

recordar. Emana unicamente a partir do complexo da experiência cristã da vida” 

(HEIDEGGER, 2010a, p. 84). O tornar-se cristão gera um novo tipo de saber, um saber 

oriundo da singularidade do evento, do tornar-se algo distinto da mera objetividade. O tornar-

se cristão representa um converter-se próprio, único, diferente. Um saber também diferente, 

único, próprio emana deste evento. Tradicionalmente separa-se a faticidade do saber, do 

conhecer. No entanto, nesta perspectiva heideggeriana o saber é coexperienciado com o fático 

de forma singular. O ter-se-tornado algo não pode ser entendido como um acontecimento 

vulgar, cotidiano. Este evento propicia uma coexperienciação contínua de forma que o ser 

existente no presente só pode ser entendido como o ser que tornou-se algo. Este saber 

originado do ter-se-tornado é para a teologia sua origem e seu ponto de partida. O edifício 

teológico é o resultado da tentativa de explicação deste saber ter-se-tornado cristão, resultando 

daí a diversidade dos conceitos teológicos.  

 O texto paulino abre-se para o leitor a partir dos indícios formais (Formale Anzeige). 

As passagens recolhidas por Heidegger não são apenas seleções fortuitas de textos, mas 

afirmações da vida fática expressas no processo da proclamação paulina. O tornar-se cristão e 

a radicalidade deste ato, com o significado expresso de uma postura radical em distanciar-se 

                                                             
180 Ainda sobre estas palavras repetidas e sua relação com a vida fática do apóstolo, escreve Machado: “E o ato 
de repetir essas palavras não é causado por uma curiosidade externa manifestada numa carta que aborda-se a 
história objetiva. Serve antes para chamar de volta esse tácito conhecimento do ‘tornar-se’, desse modo, 
reforçando uma tendência motivacional do que é fundamental e que surge na experiência da vida fática” 
(2006, p. 87). 
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do que não é essencial, pode ser visto pela maneira como Heidegger interpreta a exortação do 

apóstolo a respeito da necessidade do afastar-se dos ídolos.
181

 

 

Definimos, assim, o γενέσθαι [vir] mediante o δέχεσθαι [aceitar] e, além 

disso, mediante o παραλαμβάνειν [receber]. A passagem principal que aclara 

o contexto é 1,9-10. Trata-se de uma virada radical absoluta, de modo mais 
adequado, um voltar-se para Deus e um afastar-se dos ídolos. O absoluto 

voltar-se para dentro do sentido realizador da vida fática explicita-se em 

duas direções: δουλεύειν [servindo] e ἀναμένειν [esperando], um caminhar 

diante de Deus e um persistir. (HEIDEGGER, 2010a, p. 84) 

 

Ao comentar o verso seis do primeiro capítulo da epístola,
182

 Heidegger acentua que a ida de 

Paulo aos tessalonicenses (verso cinco) ocasionou um receber do testemunho divino, ou seja, 

um  γενέσθαι (vir) que deve ser visto como um δέχεσθαι τὸν λόγον (receber ou aceitar a 

palavra) no meio de uma grande tribulação. O aceitar a palavra acarreta um sofrimento que 

por sua vez aviva uma alegria procedente do Espírito Santo. O ponto central para o autor é 

que o ter-se-tornado cristão possibilita uma relação efetiva com Deus. O aceitar acarreta 

sofrimento, tribulação, mas também implica uma nova forma de comportar-se faticamente. 

Trata-se aqui de uma “virada radical absoluta”, um afastar-se daquilo que é impróprio para 

todo aquele que se tornou algo, isto é, cristão. Ao servir e esperar a Deus, ao mesmo tempo 

que aponta um caminhar diante dele e um persistir neste caminhar, indica uma existência 

voltada para aquilo que realiza de forma plena a vida fática autêntica, implicando com isto um 

afastar-se das miragens da irrelevância, isto é, dos ídolos. Neste sentido, o caminho fático de 

Paulo que encontra a alegria plena no meio da angústia, representa a própria faticidade do 

cristianismo e de todos aqueles que se tornaram cristãos.  

 

Para a explicação faz-se necessária a tarefa de definir o sentido da 

objetualidade de Deus. Trata-se de uma decadência da compreensão 

autêntica, quando se toma Deus como objetualidade de especulação. Isso só 
poderá ser visto quando se levar a cabo a explicação dos complexos 

conceptuais. Isso porém jamais foi experimentado, porque a filosofia grega 

penetrou no cristianismo. Somente Lutero deu uma investida importante 

                                                             
181 “Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos 
convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou 
dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura” (1 Tessalonicenses, 1: 9-10). 
182 “E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do 
Espírito Santo” (1 Tessalonicenses, 1: 6). 
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nessa direção e, a partir disso, explica-se seu ódio contra Aristóteles. 

(HEIDEGGER, 2010a, p. 86) 

 

Este viver fático possui como consequência a compreensão autêntica do divino, não como 

algo derivado de uma especulação objetivada, fruto de uma racionalidade conceitual. 

Entender Deus nesta perspectiva seria compreendê-lo como um objeto ao mesmo nível dos 

objetos naturais, e não como algo oriundo da faticidade da vida. Este é o ponto em que 

Heidegger revela nestes comentários ao texto paulino a pretensão de uma crítica à ontologia 

tradicional. A investida que o legado grego promoveu no cristianismo trouxe como resultado 

a formação de uma dogmática teológica perfeitamente percebida na estrutura escolástica 

posterior. A aversão de Lutero a esta forma de cristianismo escolástico é mais significativa do 

que ligeiramente aparenta: o ódio a Aristóteles é a manifestação expressa da necessidade de 

abrir-se espaço para uma vivência fática do mundo, e neste aspecto, um tornar-se cristão que 

se afirma como o outro do mundo grego. 

 Heidegger direciona a sua leitura e a do próprio leitor do apóstolo para uma questão 

que estabelece, de forma nítida, este tornar-se cristão vivenciado faticamente como 

possibilidade de afirmação de outra existência distinta do grego. O texto paulino permite o 

reconhecimento de um viver que se estabelece diverso daquele formulado pela ontologia 

clássica. A questão aludida aqui é a Parousia, entendida como o retorno de Jesus Cristo, o 

ápice da escatologia cristã primitiva. A Epístola aos Tessalonicences é nitidamente uma carta 

escatológica. A proclamação do apóstolo possui nesta característica sua base principal. As 

hesitações e dúvidas dos tessalonicenses orbitam na perspectiva do retorno do Cristo. A 

angústia do apóstolo encontra na questão escatológica sua explicação e motivação essencial. 

O leitor contemporâneo, distante temporalmente dos eventos que originaram a carta, 

rescreverá a mesma se conseguir vislumbrar, distante de qualquer ortodoxia teológica 

conceitual, o viver fático caracterizado por uma peculiar angústia jubilosa, uma preocupação 

despreocupada, uma tribulação esperançosa, uma temporalidade atemporal.
183

 

                                                             
183

 “A expectativa da παρουσία do Senhor é decisiva. Não num sentido humano, os tessalonicenses são para 
ele esperança, porém [n]o sentido da experiência da παρουσία. O experienciar é uma tribulação absoluta 
(θλίψις), a qual pertence à própria vida dos cristãos. A aceitação (δέχεσθαι) é um colocar-se dentro da 
necessidade. A tribulação é uma característica fundamental, é uma preocupação absoluta dentro do horizonte 
da παρουσία, da vinda no final dos tempos. Com isso introduzimo-nos no mundo próprio de Paulo” 
(HEIDEGGER, 2010a, p.87, itálico nosso). A tradução brasileira traz “Não num sentido humano, os 
tessalonicenses são para ele esperança, porém o sentido da experiência da παρουσία” (itálico nosso). Optou-se 
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 O tornar-se cristão, que implica um “estar diante de Deus” ou “na presença de Deus” 

ou mesmo um “esperar por Deus”, torna-se de difícil compreensão se pensado em termos 

objetivantes. Este fazer-se cristão que caracteriza a vida fática do cristianismo apostólico 

encontra-se expressa principalmente na existência do Senhor Jesus Cristo e na sua 

aproximação iminente. O conteúdo escatológico representa o pano de fundo do texto paulino, 

sendo as considerações teóricas abordagens posteriores distantes do espírito norteador destes 

escritos. 

 

A consideração atual aborda o núcleo da vida cristã: o problema 

escatológico. Já  no final do século I o problema escatológico foi encoberto 

no cristianismo. No período posterior já se desconhecem todos os conceitos 

originários cristãos. Também na filosofia atual, as formações conceptuais 
cristãs estão encobertas pelas formulações gregas. Seria o caso talvez de 

colocar em evidência os evangelhos – especialmente os grandes discursos 

escatológicos de Jesus em Mateus e Marcos – para extrair a posição 
fundamental do problema. A direção escatológica fundamental já é 

judaicamente tardia, sendo a consciência cristã uma reconfiguração peculiar 

dela. (HEIDEGGER, 2010a, p. 93) 

 

Ao aproximar-se do texto paulino Heidegger tem diante de si o contexto do apóstolo: a 

situação escatológica. O próprio escrito o informa disto. Esta informação não deriva de 

nenhuma fonte externa, mas sim de forma direta ou indireta da própria narrativa. O abandonar 

posterior pelo movimento cristão do discurso escatológico indica que o contexto situacional 

mudou radicalmente. A intromissão de conceitos estranhos ao espírito originário cristão, que é 

radicalmente escatológico,
184

 fato percebido na própria história da filosofia, possui como 

consequência um afastamento do leitor da situação originária. A intenção de Heidegger torna-

se explicita: recuperar, por meio da abordagem fenomenológica, a situação existencial do 

escritor, apesar do encobrimento desta situação por meio da conceituação objetificante 

posterior. 

 Os relatos paulinos acerca da volta do Senhor indicam que tal evento proporciona uma 

peculiar tribulação ao apóstolo. Encontrar no texto esta tribulação significa achar o evento que 

                                                                                                                                                                                              
aqui, após cotejar este texto com a versão em espanhol (HEIDEGGER, 2006, p. 122) que traduz a expressão 
sublinhada como “sino en el sentido de la experiencia de la παρουσία”, utilizar “porém [n]o sentido da 
experiência da παρουσία” tornando a construção da frase mais compreensível e mais próxima ao texto original 
(sondern im Sinn des Erfahrens- HEIDEGGER, 1995, p. 97). 
184 Convém recordar aqui a pressa escatológica do apóstolo: “Paulo tem pressa porque o fim dos tempos 
chegou” (HEIDEGGER, 2010a, p. 64). 
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exprime a autêntica situação de Paulo. Esta circunstância determina cada instante de sua 

existência, existência esta marcada tanto pela alegria de seu apostolado como pela 

continuidade da aflição existencial. “Deve-se partir de sua tribulação para compreender seu 

comportamento ao escrever as epístolas” (HEIDEGGER, 2010a, p. 87). Sendo a tribulação ou 

aflição o elemento norteador da existência paulina, é ela que explica de forma direta o 

comportamento do apóstolo. A condição humana é delineada pelo tornar-se cristão e este por 

uma angústia peculiar. A esperança do retorno de Cristo manifestada na vida do cristão por 

uma alegre expectativa, mas também por uma tribulação não usual, implica em um sentido de 

um portar-se permanentemente, um peculiar saber que espera, quase de forma calculada, um 

evento deflagrador escatológico. Esta espera, marcada pela alegria da Parousia e pela 

angústia que caracteriza o fim dos tempos, manifesta-se também na percepção da fraqueza 

originária do homem em guardar a postura fática do tornar-se cristão.  

 

Paulo quer ser visto apenas em sua fraqueza e tribulação. No entanto, existe 
ainda um fundamento mais originário, pelo qual a tribulação pertence ao 

cristão. σκόλοψ τῇ σαρκί [espinho na carne] – o que isto quer dizer, foi 

muito discutido. Deve-se entender isso de modo mais geral, como o fez 
Agostinho, que o concebe como concupiscentia. σάρξ, “carne”, é a esfera 

originária de todos os afetos que não são motivados por Deus. 

(HEIDEGGER, 2010a, p. 87-88) 

 

A fraqueza e a tribulação expressam o Dasein em seu ser fático. O texto paulino é a 

manifestação desta situação. Não existiria a epístola sem estes fatores determinantes do 

tornar-se cristão. Mas existe um elemento ainda mais originário do que os citados: o espinho 

na carne do apóstolo.
185

 Mas o que isto significa? A existência de uma esfera no âmbito 

humano de desejos e afetos que não são originários do divino, e que desta forma surgem como 

sentimentos capazes de distanciar o sujeito do projeto existencial que envolve o tornar-se 

cristão. É preciso descobrir o que o apóstolo está tentando exprimir ao referir-se a um espinho 

na carne que dificulta a sua relação com Deus. 

                                                             
185 A expressão “espinho na carne” diz respeito a alguma falha ou fraqueza na vida de Paulo que de certa forma 
exercia uma limitação em sua existência. O que de fato era este espinho na carne ainda é motivo de discussões, 
visto que o apóstolo nunca teceu maiores comentários sobre o assunto. Esta citação encontra-se na segunda 
epístola enviada por Paulo aos cristãos em Corinto (“E, para que não me exaltasse pela excelência das 
revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de 
não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha 
graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas 
fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo” 2 Coríntios, 12: 7-9). 
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 A temática do espinho na carne evoca necessariamente a figura de algo que se 

posiciona contra o tornar-se cristão. É um impedimento de ordem fática. No texto analisado 

Heidegger lembra que tal impedir alude automaticamente, na cosmovisão judaico-cristã, a 

figura de Satanás, o anjo que se opõe a Deus. A alusão a um obstáculo de índole espiritual que 

aparece de forma nítida na Segunda Epístola aos Coríntios, impedindo o apóstolo de 

vangloriar-se de sua espiritualidade (vide nota), já aparecia nos primeiros escritos paulinos 

como um obstáculo ao processo de compartilhamento da experiência do tornar-se cristão entre 

Paulo e os tessalonicenses. 

 

2.18: ἐνέκοψεν  μᾶς ὁ σατανᾶς, “não [sic]
186

 impediu satanás” . Não 
convém que nos prendamos a representações do discurso paulino sobre 

“satanás”. O conceito de satanás e sua posição dentro da vida cristã não deve 

ser explicado unicamente tomando por base esta passagem. No Antigo 

Testamento, satanás possui meramente o significado de “rival”, “inimigo de 
guerra” e, de forma mais precisa, “aquele que luta contra o que Deus quer”. 

O primário não é que se especule sobre se o demônio existe ou como ele é, 

mas deve-se entender como o demônio se instala na vida de Paulo e como 
atua nela. Satanás impede constantemente a obra de Paulo, o que aumenta 

sua tribulação e a preocupação apostólica absoluta de sua chamada neste 

final dos tempos. (HEIDEGGER, 2010a, p. 88, itálico nosso)  

 

Paulo afirma o seu desejo de ir ter com os tessalonicenses para compartilhar o seu ter-se-

tornado cristão.
187

 Seu projeto é impedido por uma força superior às suas. O apóstolo não 

titubeia: Satanás foi o responsável. Ele é o adversário da Igreja do Senhor, e automaticamente, 

do fato de que ele, Paulo, bem como os tessalonicenses, se tornarem cristãos. Daí o 

impedimento do compartilhar da faticidade do tornar-se cristão. Tal texto ganha para 

Heidegger uma conotação que o afasta da cosmovisão da época de Paulo, tornando possível 

uma atualização do conteúdo da epístola. Não há por parte de Heidegger o interesse em 

discutir a existência ou não de Satanás, quer do ponto de vista teológico ou filosófico. Ele 

recupera o sentido primordial do Antigo Testamento de Satanás como obstáculo ou 

                                                             
186 Há uma falha na tradução brasileira utilizada neste trabalho. Na versão em português do texto bíblico diz 
“mas Satanás no-lo impediu” (1 Tessalonicenses 2:18), o que está de acordo com a tradução do texto de 
Heidegger em espanhol “nos los impidió satanás” (HEIDEGGER, 2006, p. 123) e com o texto original (es hinderte 
uns Satan – HEIDEGGER, 1995, p. 98). Portanto onde se diz na tradução brasileira que “não impediu satanás” 
deve ser lido “nos impediu satanás”, o que muda completamente o sentido da expressão utilizada pelo autor. 
187 “Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, 
tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto; Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter 
convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás no-lo impediu” (1 Tessalonicenses, 2: 17-18). 
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impedimento.
188

 Satanás torna-se desta forma atual não como a imagem produzida no 

pensamento de um cristão do primeiro século, mas como um impedimento à vivência plena do 

tornar-se cristão, e este é o sentido atualizado deste ser. A aflição de Paulo aumenta 

consideravelmente pela presença deste obstáculo tornando clara para ele a sua fraqueza e a 

necessidade de estabelecer uma relação de proximidade para com Deus. 

 Mas o momento decisivo da proclamação de Paulo nesta epístola dá-se justamente na 

interpretação da Parousia, a escatológica vinda de Cristo. Este é o evento crucial em torno do 

qual o apóstolo vivencia juntamente com os tessalonicenses seu ter-se tornado, sua existência 

peculiar. Neste evento [Ereignis] futuro ao mesmo tempo apoteótico e dramático, encerra-se a 

peculiaridade do ser cristão, da faticidade cristã de ser. Heidegger percebe na expectativa 

deste evento a possibilidade de um conhecer de si e do próprio tempo distinto daquele 

conhecer herdado da tradição grega. “Trata-se de perguntar: 1) O que há com os mortos que 

não vivenciam a  παρουσία (4,13-18)?
189

 2) Quando se realizará a παρουσία (5,1-12)?”
190

 

(HEIDEGGER, 2010a, p. 88). 

                                                             
188 Tal ideia do diabo ou Satanás ser visto como adversário pode ser verificado no Antigo Testamento mosaico, 
quando a invasão da teologia ainda era incipiente. No famoso episódio em que uma jumenta livra a vida do 
profeta Balaão, prestes a perdê-la pelo ataque de um anjo posto como adversário em seu caminho, esta 
adversidade angelical ou obstáculo no caminho do profeta é descrita com termos que remetem ao diabo (outro 
nome pelo qual Satanás é conhecido) embora se refiram a um anjo de Deus. Na Septuaginta (1979, p. 255, 
256), a versão grega do Antigo Testamento, o termo que o anjo avisa a Balaão que havia se tornado seu 
adversário, no intuito de evitar que o mesmo prosseguisse em seu caminho, no livro dos Números (22: 22,32) é 
respectivamente ἐνδιαβάλλειν e διαβολή aludindo explicitamente ao termo diabo. É este sentido de Satanás 
(ou diabo) como adversário que está sendo recuperado por Heidegger. 
189 “Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, 
como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também 
aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: 
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo 
Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em 
Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas 
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns 
aos outros com estas palavras” (1 Tessalonicenses, 4: 13-18). 
190

 “Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva; Porque vós mesmos 
sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; Pois que, quando disserem: Há paz e 
segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de 
modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como 
um ladrão; Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas. Não 
durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios; Porque os que dormem, dormem de noite, 
e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos 
da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação; Porque Deus não nos destinou para 
a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, Que morreu por nós, para que, quer 
vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns 
aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que 
presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam” (1 Tessalonicenses, 5: 1-12). 
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 Duas questões de caráter objetivo encontram-se na mente dos tessalonicenses. A 

primeira diz respeito aos mortos durante a vinda de Cristo. O que acontecerá com eles, já que 

não poderão vivenciar este acontecimento único? A segunda questão diz respeito ao tempo. 

Quando, objetivamente falando, ocorrerá este evento? Heidegger inverte na sua interpretação 

das respostas paulinas a ordem dos questionamentos, analisando primeiramente a segunda 

questão, que é a pergunta acerca do quando, do tempo do evento. 

 A indagação feita em um sentido totalmente mundano não incomoda Paulo. No 

entanto, ele recusa-se a tratar desta questão de forma gnosiológica. Não porque ela seja 

incognoscível, mas devido ao fato de que a essência da questão reside na maneira como se 

vive o tempo indagado. “O decisivo é como eu me comporto com isso na vida autêntica. É 

disso que surge o sentido do ‘quando?’, o tempo e o instante” (HEIDEGGER, 2010a, p. 88-

89). A Parousia cristã é vivenciada distintamente daquilo que significa classicamente esta 

expressão: presença. A Parousia entendida como o retorno do Cristo, e este retorno concebido 

como um evento (Ereignis) futuro que se distingue de todos os outros pela sua peculiaridade, 

não pode ser vista como algo a ser planejada, datada, concebida de forma previamente 

esboçada. O “quando” objetivo, isto é, o tempo objetivamente dado é preterido diante do 

“como” subjetivo, vivencial da Parousia. Heidegger enxerga na expressão paulina acerca da 

necessidade do não tratar do quando da Parousia, algo aguardado ansiosamente pelos 

tessalonicenses, um deslocar da questão acerca do tempo objetivo, do tempo do evento, para 

uma postura a se desejar daqueles que aguardam o mesmo. Não há para Heidegger um maior 

interesse teológico na descrição do que iria ocorrer com os vivos e os mortos na vinda do 

Senhor.  

 O “dia do Senhor”, expressão paulina que designa o principal evento escatológico para 

os cristãos, ganha nova designação na perspectiva heideggeriana. O sentido da Parousia é 

refletido a partir de uma experiência específica. “Nessa mudança conceptual evidencia-se um 

caráter diverso da experiência cristã da vida” (HEIDEGGER, 2010a, p. 91). Esta experiência 

cristã de vida é percebida já a partir do próprio entendimento da Parousia. Não como a vinda 

(presença) do grego clássico, ou como a vinda do Senhor no juízo final conforme se 

compreende o Antigo Testamento refletido na tradução da Septuaginta, ou ainda mesmo para 

a vinda do Messias representante da divindade como entendia o judaísmo tardio. A Parousia 

cristã deve ser entendida como “a reaparição do Messias já manifesto” (HEIDEGGER, 2010a, 

p. 91), e esta reaparição não é concebida de forma verbal, pois requer uma postura 
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independente tanto do tempo classicamente entendido como também de uma compreensão 

racional deste evento. 

 

Toda a questão, para Paulo, não diz respeito à questão gnosiológica (cf. 5, 2: 

αủτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε [ porque vós mesmos sabeis muito bem]). Ele não 

diz: “nesse ou naquele momento o Senhor virá novamente”; também não diz: 
“não sei quando ele voltará”, mas ele diz: “Vós sabeis muito bem...” Este 

saber deve ser um saber todo peculiar, pois Paulo remete os tessalonicenses a 

si mesmos e o saber que possuem a respeito do seu ter-se tornado. A partir 
desse modo de contestar segue-se que a decisão da “pergunta” depende de 

sua própria vida. A partir disso, ele contrapõe dois distintos modos de vida 

(5,3: ὅταν λέγωσιν... [quando eles dizem] e 5,4: ὐμεῖς δὲ... [mas vós]). 

Porém, não se trata de uma contraposição de dois tipos distintos; mais do 
que isso, tem seu motivo no como da participação. (HEIDEGGER, 2010a, p. 

91) 

 

A análise da estrutura da expectativa cristã revela o sentido referencial da Parousia, e esta 

mostra a sua distinção de todas as expectativas já conhecidas, pois é dada em termos de um 

tempo não objetivo. A recusa paulina em discorrer sobre os pormenores cronológicos da 

Parousia (“... acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva; Porque 

vós mesmos sabeis muito bem...” 1 Tessalonicenses, 5: 1-2) remete, para Heidegger, a um 

conhecimento de si existente que encontra-se além da temporalidade reconhecida. Os 

tessalonicenses são instados a reconhecerem no seu tornar-se cristão uma tomada de decisão 

independente do tempo usual ou cronológico, decisão esta que os tornam possuidores de um 

estilo de vida que se caracteriza pela autenticidade. Desta forma, a recusa em responder a 

pergunta deriva do fato de que a resposta para ela depende da própria vida, da faticidade do 

tornar-se cristão. Ao deixar a resposta à mercê de um tipo de vida que se revela no como da 

participação existencial, Paulo estaria, na perspectiva de Heidegger, apontando para modos 

diferentes de viver a existência. De um lado aqueles marcados por uma falsa sensação de 

segurança,
191

 de outro, aqueles que foram demarcados pela vigília e sobriedade necessárias 

diante da expectativa da Parousia.
192

 

 Heidegger vê nestas distinções paulinas acerca dos dois tipos de pessoas não apenas a 

distinção entre fieis e infiéis. Os dois caminhos apontados por Paulo na expectativa da 

                                                             
191 “Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores 
de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão” (1 Tessalonicenses, 5:3). 
192 “Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão;[...] Não 
durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios” (1 Tessalonicenses, 5:4,6). 
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Parousia indicam, na verdade, dois tipos de vidas, a inautêntica e a autêntica. Os possuidores 

de uma vida inautêntica são aqueles que procuram afastar-se de todo e qualquer tipo de medo, 

refugiando-se na ilusão da paz e da segurança (“[...] Pois que, quando disserem: Há paz e 

segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição [...]”). Habitantes da escuridão e das 

sombras (“[...] nós não somos da noite nem das trevas [...]”) tais seres, na inautenticidade de 

suas existências, esquecem a si mesmos na busca ilusória de um mundo seguro e pacífico, não 

percebendo a ruína que lhes aguarda (“[...] lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores 

de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão”). 

 Os portadores de uma vida autêntica são vistos como aqueles que na insegurança que 

caracteriza os que se tornaram cristãos ou que vivem a faticidade do tornar-se cristão, vivem 

suas existências marcadas pela expectativa da vinda do Senhor como de um ladrão à noite, ou 

seja, na imprevisão dos acontecimentos.
193

 Renunciando à paz e à segurança inautênticas, 

encontram na vigilância e na sobriedade escatológica o cuidado de si mesmos, e desta forma 

não estão imersos na aflição do “quando” da Parousia, mas no “como” da vida fática. A 

Parousia, como um evento futuro indeterminado, apresenta-se para a vida como realização da 

mesma, isto é, na sua indeterminação temporal. A temporalidade vivida pelo cristão surge 

como um tempo delineado sem uma ordenação própria, sem estar fixado em local algum. A 

recusa em responder sobre o “quando” da Parousia transforma-se na necessidade de estar 

sempre pronto diante de Deus, de estar pronto para uma batalha em torno da conservação do 

ser próprio, de viver o momento kairológico da Parousia como parte da existência, do como 

do existir, do instante inesperado, porém sempre aguardado, da sóbria e constante vigilância.  

 A leitura feita por Heidegger do texto paulino é nitidamente marcada por sua pesquisa 

a respeito da vida fática. O comportamento exigido por Paulo em relação aos fieis no intuito 

de estarem sempre prontos para a vinda do Senhor, vinda esta marcada não por um saber 

antecipado da mesma, mas pela chegada inesperada, como um ladrão à noite,  é traduzida em 

termos de uma vida autêntica em contraposição a inautenticidade de uma vida marcada pela 

falsa sensação de segurança.  

 A contínua insegurança do cristão entendida numa terminologia paulina pela 

necessidade de uma constante vigilância diante da expectativa da vinda do Senhor é crucial 

para Heidegger. “Não há segurança alguma para a vida cristã; a contínua insegurança é 

                                                             
193 “Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite” (1 
Tessalonicenses, 5:2). 
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também o que caracteriza as significações fundamentais da vida fática” (HEIDEGGER, 

2010a, p. 93). A insegurança não é algo casual, fortuito. Ela é fundamentalmente necessária e 

esta necessidade intrínseca não advém de um raciocínio lógico, nem é algo dado 

naturalmente. Os que vivem debaixo de uma segurança e paz são aqueles que na verdade 

estão ocupados com as tarefas cotidianas de suas existências inautênticas, sendo absorvidos 

por aquilo que lhes é fornecido por esta forma de viver. Nada sabem sobre si mesmos. Estão 

imersos na escuridão, ao contrário daqueles que se tornaram cristãos, filhos da luz e do dia. 

 A única resposta dada por Paulo acerca do “quando” da Parousia restringe-se a 

exortar à vigilância e à sobriedade. É deixada de lado toda e qualquer curiosidade vã e pelo 

especular vazio acerca da vinda do Senhor. Não existe nenhum tipo de preocupação genuína, 

de angústia em um sentido autêntico, mas apenas indagações daqueles que permanecem 

presos no mundano. A leitura de Heidegger da carta paulina é claramente marcada pelo viés 

fenomenológico por ele adotado. Não é a discussão teológica feita por Paulo e os 

esclarecimentos dados pelo mesmo acerca da Parousia que lhe interessam, mas a percepção 

de que nas querelas de Paulo delineia-se a forma fática do viver cristão. É o drama existencial, 

o cuidar de si, a vigilância sóbria, o ser filho da luz e do dia em contraposição a um viver 

marcado pela falsa sensação de segurança. A argumentação paulina em si é o que menos 

interessa. É necessário enxergar na epístola a luta pelo conservar da vida autêntica, e isto 

aparece nas recomendações apostólicas. O leitor deve ser capaz de visualizar este combate 

existencial, sob o risco de não compreender a epístola. Embora a epístola em si mesma tenha 

como tema central a Parousia ou a vinda do Senhor, ela, de fato, tematiza a exortação paulina 

a respeito do zelo pela vida autêntica, pelo cuidar de si, pelo afastar do mundano.  

 

4.5 A ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA DA SEGUNDA EPÍSTOLA AOS 

TESSALONICENSES 

 A terceira abordagem de Heidegger ao texto bíblico, que é a da Segunda Epístola aos 

Tessalonicenses é menor, em termos de dimensão textual, à realizada na análise da Primeira 

Epístola aos Tessalonicenses. A explicação para esta diferença reside principalmente no fato 

de que Heidegger concebe a segunda epístola como uma continuação da primeira. O que 

parece óbvio diante dos números designativos de uma sequência epistolar, ou seja, a segunda 

carta devendo ser vista logicamente como a continuação de uma primeira anterior a ela, perde 
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o caráter de obviedade quanto se encontra diante de uma exegese crítica que questiona o 

caráter de autenticidade paulina da Segunda Epístola aos Tessalonicenses. Este é o desafio 

posto para Heidegger logo no início de sua análise, desafio este que deve ser superado 

rapidamente por intermédio de uma reflexão baseada não na perspectiva de conteúdo, mas dos 

indícios formais percebidos na proclamação paulina e presente nas duas epístolas. A possível 

oposição entre o conteúdo das duas cartas baseia-se na análise dos eventos em torno da 

Parousia.  

 

Em sua exegese de ambas as Epístolas aos Tessalonicenses, o teólogo 

Schmidt de Basileia procura construir uma oposição entre a primeira e a 

segunda epístolas. De acordo com a segunda epístola, à παρουσία precede a 

vinda do anticristo acompanhada de guerras e confusão, porém, de acordo 
com a primeira epístola, antes da παρουσία reinam paz e segurança, vindo a 

Parousia de forma inesperada. De acordo com a segunda epístola, o 

anticristo vem com uma advertência e um sinal intermediário. Mas toda essa 
contraposição de opiniões e representações distintas entre si não corresponde 

ao espírito de Paulo. (HEIDEGGER, 2010a, p. 95) 

 

O questionamento é pertinente. O próprio Heidegger concorda que esta aparente contradição 

em relação à sequência temporal dos eventos relacionados à Parousia não é peculiar a Paulo 

(“essa contraposição de opiniões e representações distintas entre si não corresponde ao 

espírito de Paulo”). Heidegger não se interessa em discutir a exegese tradicional do texto nem 

tampouco a autenticidade do documento de maneira tradicional. Esta discussão é para ele 

fruto de um mau entendimento da questão, nascida justamente por não ter sido levado em 

consideração os indícios formais contidas no ato da proclamação paulina.
194

 

 A sequência de eventos decorre justamente de uma visão da Parousia delimitados por 

uma concepção de tempo objetivamente dada. Desta forma, o “quando” dos eventos deveria 

ter uma sequência ordenada para que fosse percebido o momento da Vinda do Senhor. Mas a 

pergunta pelo “quando” é justamente aquilo que Paulo, na visão estabelecida por Heidegger, 

não queria discutir. A pergunta por um “quando” objetivo dado é respondido com um “como” 

de um comportamento específico. Por sua vez, este “como” do comportar é determinado pelo 

viver fático em cada fase da existência. Posto desta forma, aquilo que textualmente surge 

                                                             
194 “Não entraremos na questão da autenticidade [...] nem na questão da exegese. Somente a partir de uma 
incompreensão é possível discutir a autenticidade da Segunda Epístola aos Tessalonicenses” (HEIDEGGER, 
2010a, p. 95). 
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como uma contradição do autor e que tornaria sólida a suspeita acerca da autenticidade 

apostólica da epístola, torna-se para Heidegger um sinal inequívoco acerca da autoria paulina 

da carta. A segunda carta surge como um eco ou reflexo da primeira justamente porque se 

manifestam na segunda os mesmos indícios formais do ato da proclamação derivados do 

tornar-se cristão, cujo exemplo mais evidente consiste justamente nesta despreocupação com 

o “quando” ordenado, com a sequência definitiva de eventos escatológicos.  

 A Parousia para o cristão depende de como se vive, de que modo se comporta o 

homem fiel. Diante desta perspectiva, o crente percebe que talvez não possua condições de 

suportar por meio da fé e do amor solicitados pela proclamação um comportamento à altura 

imposto para aqueles que se tornaram algo, que se tornaram cristãos. A proximidade do 

desespero torna-se evidente. Nasce então a angústia em sentido próprio, uma verdadeira 

preocupação acerca da possibilidade ou não de conseguir levar a cabo o projeto de vida 

iniciado no ato da conversão e sempre atualizado por meio da proclamação. As palavras do 

apóstolo não são no sentido de aliviá-los desta angústia, mas de intensificá-la, tornando-a 

necessária justamente em virtude da vizinhança do evento deflagrador cósmico.
195

 A elevação 

do desespero autêntico dos cristãos acentuada pelas palavras do apóstolo permitem ao leitor 

da carta vislumbrar o caráter dramático da expressão da vida fática cristã em sua 

originalidade, não contaminada com uma teologia dogmática posterior. 

 Heidegger acentua a necessidade de observar as expressões paulinas que recomendam 

a atitude radical compromissada com um estilo de vida caracterizada pela proximidade do 

Evento (Ereignis).
196

 Estas expressões permitem não apenas ao leitor compreender o estado 

de espírito do autor e dos destinatários da epístola, como também um atualizar do texto para 

                                                             
195 “Não há aqui uma diminuição, mas uma multiplicação de tensão em cada uma das expressões. Toda a 
epístola é mais urgente do que a primeira: nenhuma retomada, mas a tensão é intensificada mais ainda. Os 
tessalonicenses devem rejeitar-se a si mesmos. A sobrecarga da expressão de Paulo só é possível de ser 
entendida sobretudo ali onde se acentuam os complexos realizadores da vida fática” (HEIDEGGER, 2010a, p. 
97). 
196 Heidegger recolhe expressões paulinas que, segundo ele, são características destes complexos realizadores 
da vida fática manifestadas na sobrecarga da proclamação do apóstolo, tornando a tensão entre os crentes 
mais aguda: “1,3: ủπεραυξἀνει ἡ πίστις [vossa fé está crescendo]. A πίστις não é nenhuma opinião, mas o  
ủπεραυξἀνει não teria sentido algum; o πίστεύειν é um complexo realizador suscetível de ser intensificado. 
Essa intensificação é a garantia da consciência autêntica [...] 2,11: ἐνέργειαν πλάνης [ poder enganador]. A 
vivacidade especial. A urgência da situação é destacada em toda a parte mediante a πληροφορία da expressão. 
2,13: ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθέις (ἔργον πίστεως, πίστις ἀληθέιας [pela santificação do espírito 
e na fé pela verdade (obra da fé, fé na verdade)]: a verdade está no complexo referencial da fé. Isso demonstra 
que a πίστις mesma representa um complexo realizador que pode experimentar uma intensificação” 
(HEIDEGGER, 2010a, p. 97). Estes são apenas alguns exemplos de como Heidegger entendia a exortação 
apostólica como intensificação da experiência da vida fática entre os tessalonicenses.  
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leitores de todas as épocas.  A sobrecarga presente na proclamação paulina é para Heidegger 

um incentivo dramático para que os crentes tenham uma vida autêntica, autenticidade esta que 

se revela na busca de uma relação harmoniosa com o Cristo, personagem central do evento 

escatológico em questão. Mas esta autenticidade de vida, alvo da exortação apostólica, visível 

na proclamação paulina, possui diante de si uma oposição ferrenha e virulenta: a proclamação 

do anticristo. 

 Personagem emblemático do Novo Testamento,
197

 o anticristo recebe por parte de 

Heidegger uma nova interpretação. Ele, o anticristo, deve ser entendido por meio de sua 

proclamação. E como entender esta proclamação? Tomando-o como ele realmente é, ou seja, 

uma oposição ao Cristo e aquilo que ele representa. Paulo o reconhece como o “deus deste 

século”, θεὸς τοῦ αἰῶνος,
198

 e, portanto, identificado com o mundano. O anticristo é 

prontamente reconhecido por aquele que se tornou cristão justamente devido à proclamação 

de conformidade com este século, ou seja, no apegar-se ao transitório, ao efêmero. A 

aceitação da proclamação do anticristo é a escolha por uma vida inautêntica, marcada pela 

despreocupação, pela paz e segurança. O meio de vida escolhido pelo despreocupado significa 

a decisão em favor da proclamação do anticristo. Colocando-se fora do contexto realizador 

torna-se um ἀπολλύμενοις, isto é, um redundante ou perdido, ou, no linguajar paulino, “os 

que perecem”.
199

  

 Esta postura de Heidegger o afasta da concepção clássica dos eventos escatológicos 

como realizações históricas e objetivas. Neste sentido histórico-objetivo tanto o anticristo 

como a perspectiva de um fim de mundo iminente (o milenarismo) deveriam ser vistos como 

fatores reais, determinados pelo tempo historicamente dado. Desta forma a exegese 

tradicional do texto bíblico consegue vincular a proclamação escatológica de Paulo, incluindo 

aí a menção ao anticristo, como fruto de um judaísmo tardio e, em um processo de análise 

ainda mais profunda, remeter tais concepções a uma origem ainda mais antiga. Tal maneira de 

expressar produz inevitavelmente a impressão de que seria possível estabelecer a maneira 

                                                             
197 A teologia cristã reconhece este personagem em diversas passagens do Novo Testamento. Nas epístolas de 
João, ele é chamado propriamente de Anticristo (I João, 2: 18,22; II João, 1: 7;4:3), embora também seja 
reconhecido por outros títulos: iníquo (II Tessalonicenses, 2: 8), deus deste século (II Coríntios, 4: 4), homem do 
pecado, filho da perdição (II Tessalonicenses, 2: 3) etc. A ideia principal que envolve este ser é a de um homem 
que exerce oposição a Cristo. Heidegger fará uma interpretação distinta deste personagem, envolvendo-o na 
questão da autenticidade ou inautenticidade de vida dos cristãos  
198 “Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz 
do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus” (2 Coríntios, 4: 4). 
199 “Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto” (2 Coríntios 4:3) 
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correta de interpretar o discurso escatológico paulino, ou seja, ter encontrado a interpretação 

correta da proclamação na objetividade histórica.
200

 

 Embora esta análise possa ser merecedora de crédito em certo sentido, tal postura 

sequer questiona se tais representações escatológicas reconstruídas pela exegese tradicional 

estão presentes naqueles que são o alvo destas investigações. A questão posta por Heidegger é 

que a proclamação escatológica paulina não se encontra circunscrita a um conteúdo 

meramente representacional e sim a algo faticamente dado. Tal conteúdo representacional 

somente deve ser admitido dentro dos limites dados pelo sentido referencial. O histórico não 

dever ser construído a partir de uma concatenação de representações; o histórico “radica na 

experiência cristã de vida” (HEIDEGGER, 2010a, p.100).  

 As afirmações paulinas possuem uma forma peculiar no ato expressivo. Este ato de 

expressar algo radicado na experiência fática torna impossível a extração de qualquer 

conteúdo representacional no intuito de compará-lo com outras formas representacionais 

distantes no tempo. Desta maneira, mesmo que seja possível verificar a aproximação 

semântica dos discursos separados pelas diversas épocas, possibilitando a comparação de 

afirmações escatológicas, o complexo realizador originário paulino no qual a proclamação 

escatológica do apóstolo é uma consequência imediata, jamais será o mesmo encontrado em 

manifestações escatológicas antigas, sejam elas judaicas, babilônicas ou persas, mesmo que 

sejam encontradas conexões entre elas.
201

 

 

                                                             
200

 “O fenômeno escatológico é considerado histórico-objetivamente na exegese. Costuma-se afirmar que os 
homens teriam acreditado de antemão de que o fim do mundo estava iminente (milenarismo). Por volta de 
120 dC, isso cessou e, mais tarde, o milenarismo renascerá nos movimentos milenaristas medievais e no 
adventismo moderno. Afirma-se que as ideias milenaristas são determinadas pelo tempo histórico, como se, a 
partir disso, não tivesse nenhum valor de eternidade. Procura-se provar as ideias escatológicas segundo a sua 
filiação. Por conta disso é-se reconduzido ao judaísmo tardio, inclusive mais adiante, até o velho judaísmo e, 
finalmente, até representações veterobabilônicas e irânicas antigas a respeito da destruição do mundo. Com 
isso acredita-se ‘ter explicado’ Paulo, desprendido de toda vinculação eclesiástica, isto é, acredita-se ter 
estabelecido o modo no qual Paulo pensava” (HEIDEGGER, 2010a, p. 99). 
201 “Orígenes entreviu esse problema em seus Comentários ao Evangelho de João e a outros escritos do Antigo 
Testamento. Da mesma maneira, Agostinho viu o problema do histórico, que radica na experiência cristã da 
vida. É uma concepção falsa conformar um conceito geral do histórico e, em seguida, conduzi-lo às colocações 
singulares do problema, e não a partir do respectivo complexo realizador (por exemplo, a criação artística ou a 
vivência religiosa). Do mesmo modo, os métodos filosóficos corrompem o sentido da história das religiões. O 
que Paulo diz possui uma função expressiva peculiar, a partir da qual não se pode extrair o ‘conteúdo 
representacional’ para compará-la, por exemplo, com conteúdos representacionais vetero-babilônicos. É 
importante o complexo realizador originário, no qual está inserido o escatológico segundo Paulo, 
independentemente das conexões que existem entre as representações escatológicas persas e judaicas” 
(HEIDEGGER, 2010a, p.100). 
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O “esperar” [Erharren] não é uma “expectativa” [Erwarten] 

representacional, mas um δουλεύειν θεῷ [servindo a Deus]. O esperar está 

inscrito no complexo realizador de toda a vida cristã [...]. O acontecimento 
da Parousia ordena-se, segundo seu sentido de acontecimento, aos homens 

que se dividem em chamados [Berufene] (cf.2,10) e perdidos ou réprobos 

[Verworfene] [...] O dogma, enquanto possui conteúdo doutrinal separado e 

ressaltado epistemológico-objetivamente, jamais pode guiar a religiosidade 
cristã, mas, pelo contrário, a gênese do dogma só e compreensível a partir da 

realização da experiência cristã de vida. (HEIDEGGER, 2010a. p. 100-101) 

 

O esperar escatológico não pode ser visto como algo construído a partir de um conteúdo 

representacional, mas uma postura baseada numa vida ativa. O esperar da Parousia é algo 

dinâmico, não lógico, extraído da experiência fática da vida cristã. O sentido de 

acontecimento da Parousia requer dos homens atitudes distintas entre aqueles que são 

chamados para um vivenciar autêntico do evento crucial, manifestado no tornar-se cristão, e 

aqueles que marcados por uma vida inautêntica, refugiados em uma paz e segurança 

aparentes, encontram-se perdidos ou reprovados diante de Deus. Nesta perspectiva adotada 

por Heidegger o elemento dogmático enquanto separado e visto apenas pelo prisma 

epistemológico, jamais poderá conduzir o pesquisador à compreensão da religiosidade cristã, 

pois a gênese do conteúdo doutrinal do dogma somente é compreensível a partir da vida fática 

do homem cristão.  

 O anticristo, aquele que se mostra sob a aparência do próprio Deus, torna-se invisível 

para aqueles que vivendo uma vida inautêntica sucumbem à sua proclamação sem perceber tal 

fato. Para aqueles que de fato vivem a faticidade cristã o aparecimento do anticristo é 

percebida de forma imediata justamente devido à vida autêntica que levam. Desta forma o 

anticristo é na verdade sinônimo de uma vida afastada da preocupação originária com o 

divino, do cuidar de si, da angústia verdadeira. É necessária uma constante vigilância para não 

ceder à tentação de uma vida decadente. O aparecer do anticristo não é um evento dado de 

forma passageira, mas algo que se relaciona diretamente com o destino de cada indivíduo. 

 Paulo aguardava a Parousia antes de sua morte. A expectativa em torno do evento 

torna o mesmo ainda mais vivo. Uma vez que ele e os cristãos de Tessalônica tenham se 

decidido de fato ou levado a contento a sua faticidade de vida no tornar-se cristão, o anticristo 

torna-se facilmente reconhecido. É a tensão de uma vida marcada por uma expectativa sempre 

crescente que torna possível a rápida identificação do falso deus. A constante admoestação de 

Paulo em prol da firmeza acerca das convicções abraçadas remete qualquer estudo sobre as 
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representações teológicas inevitavelmente à situação vivida. Não é possível estudar o 

conteúdo da proclamação paulina separada da experiência fática do apóstolo. A escatologia, 

tomada como uma disciplina teórica, alheia à vida daqueles que vivem o esperar escatológico, 

é um equívoco. Muito mais do que a observância do conteúdo, é a atualização histórica o 

objetivo a ser buscado no processo hermenêutico heideggeriano. 

 A escatologia, nesta perspectiva, não pode ser concebida, como já foi dito, em algo 

objetivo, como fato. O linguajar paulino remete a algo distinto de um conteúdo representativo. 

O texto paulino, por meio dos indícios formais encontrados durante a sua exposição, não 

remete o leitor a uma apreciação teorética escatológica, mas a um contexto fático, que gira em 

torno do tornar-se cristão. O evento da Parousia delineia o contorno daqueles que decidem 

por algo e assumem as consequências desta escolha, uma decisão pessoal e intransferível. O 

evento escatológico, a Parousia, remete a uma temporalidade kairológica, um tempo ideal, 

oportuno, distinto do tempo cronológico, marcado por uma preocupação inautêntica. Vive-se, 

desta forma, marcado por um tempo distinto do habitual visto pertencer a uma escolha não 

costumeira, uma decisão baseada no escolher servir a Deus mantendo a boa nova, significado 

do termo evangelho, sempre atual durante o existir. O discurso heideggeriano torna possível 

uma releitura da Bíblia e dos autores patrísticos de forma peculiar, por meio do processo de 

atualização dos discursos ali contidos. 

 As apreciações heideggerianas ao texto bíblico, especialmente aos textos paulinos, 

descreve a necessidade do processo de atualização existencial a ser realizado pelo leitor. Não 

é o conteúdo representacional marcado e datado historicamente o essencial a ser buscado. Ao 

atualizar o texto mediante uma leitura existencial do mesmo, reescreve-se o material lido 

mediante a compreensão da situação do apóstolo. As anotações feitas por Heidegger para 

estas palestras descrevem justamente esta preocupação com a busca dos eventos significativos 

presentes e delineadores de uma autêntica experiência fática. 

 

É necessário fixar especialmente uma coisa: que a extração de “conceitos” e 

de “conteúdos representacionais” e até mesmo sua comparação com os 

contemporâneos ou os precedentes (greco-helenísticos, judeo-israelitas) são, 

em princípio, erradas. É um saber em aparência autenticamente científico, 
porém, sobrecarregado pela pressuposição capital de que na experiência 

cristã trata-se de “conteúdos representacionais”, de “conceitos”. As 

“expressões” devem ser tomadas sempre como “novelos” de referências, 
como complexos de sentido. Não devemos adotar a atitude de encontrar 

coisas ou mera justaposição de coisas e ordená-las todas de acordo com o 
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esquema de nosso sentido comum. Justamente o “caráter” é o decisivo; mas 

o importante é – e isso é precisamente o que convém ser mostrado pela 

investigação fenomenológica – compreender o complexo fenomenológico 
peculiar da “experiência fática da vida” e, especialmente, o complexo da 

experiência cristã da vida. Somente então o genuíno preconceito estará 

elaborado e disponível para uma consideração de atitude compreensiva e 

histórico-objetiva. (HEIDEGGER, 2010a, p. 119) 

 

A hermenêutica heideggeriana torna explicita seus corolários básicos. Não é o olhar que busca 

o reconhecimento de conceitos intrínsecos ao texto ou a comparação do mesmo com outras 

formas de representação que possibilitam o acesso à conexão motivacional do autor, elemento 

decisivo para a real interpretação do texto. A interpretação existencial do escrito apreende o 

elemento decisivo na composição da carta: a experiência cristã de vida. Este é um 

preconceito, visto aqui na acepção clássica de uma concepção antecipada e não como algo 

pejorativo, que deve nortear o intérprete na atualização e no reescrever do texto em questão. 

As diversas expressões utilizadas devem ser entendidas como referências diversificadas 

daquele núcleo central significativo, que é a faticidade da existência do autor. 

 Esta atualização existencial do texto não significa em absoluto uma “modernização” 

interpretativa. O ato de buscar no texto o que de fato o mesmo significava para o autor por 

intermédio de uma abordagem existencial significa tornar explícito o que as interpretações 

objetivantes escondem. “Toda compreensão é modernizadora na medida em que descobre o 

novo que se apoia ‘no sentido’, explicitando-o” (HEIDEGGER, 2010a, p. 120). E o que se 

explicita? Que a partir de uma experiência fundamental, no caso a conversão radical ou o ato 

de tornar-se cristão, é definida uma forma de vida em que os significados da existência 

passam a ser definidos e orientados a partir dela, da experiência fundante.
202

 O leitor é 

conclamado a perceber no texto não apenas este evento definidor, mas também a 

autenticidade de vida definida a partir desta experiência e, ao realizar este esforço, atualizar 

para si o texto escrito. Uma das últimas anotações de Heidegger à Segunda Epístola aos 

Tessalonicenses, em que o mesmo reflete sobre a convicção ou certeza (plerophoria) da 

proclamação paulina e sobre a que ela se remete, conclui, de forma condensada, aquilo que foi 

seu labor interpretativo: “À ênfase da realização existencial na epístola, e é isso que importa” 

(HEIDEGGER, 2010a, p.137). 

                                                             
202 “Paulo mostra que, para os chamados, o Evangelho é poder e possui a realização fundamental da fé. Através 
dele, enquanto experiência fundamental, define-se toda a experiência fática da vida e todas as significâncias 
presentes devem ser definidas radicalmente a partir dela” (HEIDEGGER, 2010a, p. 121).  
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 A “ênfase da realização existencial da epístola”, como o único elemento que realmente 

importa no ato interpretativo, torna explicito o real programa hermenêutico heideggeriano. 

Nitidamente a ênfase recai sobre o leitor do texto, que direciona seu olhar na busca dos traços 

existenciais revelados, direta ou indiretamente, no corpo do mesmo. As representações 

teóricas contidas são relegadas a uma posição secundária, tornando-se dependentes de uma 

reinterpretação existencialista. Tal processo de reinterpretação torna possível um reescrever 

do texto a partir da situação vivida pelo autor, situação esta atualizada pelo leitor 

contemporâneo através do paradigma existencial. Esta abordagem parece ser, em uma análise 

superficial, arbitrária e de difícil aplicação. O aporte de Heidegger ao texto paulino, na qual as 

indicações existenciais apontadas por ele são essenciais, podem significar uma análise 

original a um texto já devidamente conhecido e trabalhado pela tradição teológica cristã. Mas 

seria tal forma de abordar aplicável, factível, realizável? 

 Heidegger não mais voltará a comentar textos bíblicos no mesmo sentido em que os 

fez com as epístolas paulinas.
203

 Desta forma, esta maneira peculiar de abordagem do texto 

bíblico a partir de uma hermenêutica com bases existenciais, encontra em Heidegger sua 

peculiar forma de acesso, mas ao mesmo tempo impede uma verificação do sucesso deste tipo 

de aporte, visto que o autor, como já foi dito, não mais voltará a esta temática utilizando a 

abordagem peculiar citada. Assim, as implicações ou detalhamentos do que seria uma 

hermenêutica bíblica a partir de um enfoque existencialista não pode ser encontrada no 

próprio Heidegger, mas nos desdobramentos deste enfoque existencial a partir de autores que 

desenvolveram esta forma de abordagem. São estes autores que permitem vislumbrar o 

alcance desta hermenêutica elaborada por Heidegger e que transparece nas análises feitas ao 

texto paulino. Entre estes autores, o nome mais representativo é sem dúvida o de Rudolf 

Bultmann. A partir da filosofia de Heidegger compreende-se a teologia de Bultmann; a partir 

da teologia de Bultmann compreende-se a aplicação da hermenêutica de Heidegger.   

 

Sobretudo a análise existencialista do ser-aí em Martin Heidegger parece ser 

apenas uma exposição filosófica profana da visão neotestamentária do ser-aí 

humano: o ser humano existindo historicamente na preocupação por si 

                                                             
203

 Tal afirmação não significa a ausência da temática religiosa nas discussões heideggerianas. O que se afirma 
aqui é a não existência de uma discussão sobre a religião cristã nos moldes da análise feita das cartas paulinas. 
A religião, especialmente a cristã e sua relação com a filosofia, aparecem em outras abordagens realizadas por 
Heidegger. Como exemplo é possível citar o texto Fenomenologia e Teologia (1927), publicado no Brasil na 
coletânea Marcas do Caminho (Vozes, 2008), ou mesmo Os Fundamentos da Mística Medieval (1918/1919), 
incluídos na obra em português Fenomenologia da vida religiosa (Vozes, 2010). 
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mesmo, no fundamento da ansiedade, sempre no momento da decisão entre o 

passado e o futuro; ou pretende perder-se no mundo do que é tangível, do 

impessoal, ou pretende obter sua autenticidade na renúncia a todas as 
seguranças e na entrega sem restrições ao futuro? Não é essa a compreensão 

neotestamentária do ser humano? Se ocasionalmente tenho sido criticado por 

interpretar o Novo Testamento com categorias da filosofia da existência de 

Heidegger, tem havido – assim temo – uma cegueira para com o problema 
de fato. Penso que deveríamos, antes, assustar-nos com o fato de que a 

filosofia já divisa a partir de si o que o Novo Testamento diz. 

(BULTMANN, 1999, p. 28)  

 

O que fez Heidegger com o texto paulino contido no Novo Testamento? Abordou tal texto a 

partir da perspectiva do ser-aí (Dasein). A discussão sobre a ansiedade em torno de uma vida 

inautêntica, perdida no meio de um mundo de coisas, caindo em um impessoal, ou a vida 

autêntica, tendo como consequência o abrir mão da segurança ilusória, é descoberta por 

Heidegger no ato da proclamação paulina, proclamação esta contextualizada pela expectativa 

da Parousia. A pergunta de Bultmann é pertinente? Esta compreensão já não está disposta nas 

páginas do Novo Testamento? Para Bultmann a perspectiva de abordagem existencialista 

preconizada por Heidegger é inquietadora pelo fato de ser uma abordagem filosófica, e desta 

forma ter mostrado uma face do Novo Testamento até então ignorada pela hermenêutica 

bíblica. Não se trata apenas do fato de ser uma abordagem original, e sim a revelação daquilo 

que o Novo Testamento realmente diz, quando o diz a partir de seus protagonistas, seres 

históricos lançados no mundo, em uma situação específica, revelando seu entorno a partir de 

expressões reveladoras de suas ansiedades e preocupações. 

 Como tal abordagem existencialista é levada a termo por Bultmann e de que forma é 

possível, por meio dela, ter acesso ao núcleo do interesse de Heidegger nas cartas paulinas? 

Entendendo, primeiramente, o que é o processo de demitologização.
204

 Este processo leva 

primeiramente em consideração o fato de que a concepção do universo do Novo Testamento 

nas quais as cartas paulinas estão inseridas é mítica. O universo é considerado como que 

dividido por andares, no meio se encontrando a terra, acima o céu e abaixo o inferno. O céu é 

a morada de Deus e dos anjos; o mundo inferior é concebido como o inferno, visto como um 

lugar de tormentos. Neste universo não ocorrem apenas o natural e o cotidiano, mas também 

                                                             
204

 Curiosamente o próprio Heidegger não aceitava o programa de demitologização teorizado por Bultmann. 
Em suas preleções sobre o hino de Hölderlin, verão de 1942, mesmo sem citá-lo diretamente Heidegger se 
nega a aceitar o papel do pensamento como demitologizante (HEIDEGGER;BULTMANN, 2011, p. 18). No 
entanto, é com Rudolf Bultmann e seu programa de leitura do texto do Novo Testamento em uma perspectiva 
demitológica que se percebe de forma clara a aplicação das teses existencialistas heideggerianas ao universo 
textual. 
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ocorrem fenômenos cuja origem é vista como sendo de forças sobrenaturais. Tais forças 

atuam não apenas no universo físico, mas também sobre o querer e o agir dos humanos. Na 

concepção cristã deve-se acrescentar, como elementos constantes na palavra da proclamação, 

a encarnação de Deus e o fim da história por meio de um evento singular escatológico, a 

Parousia. 

 Neste entendimento mítico do universo é compreendido o contexto da proclamação 

salvífica. Mas como este conjunto de percepções míticas pode fazer sentido para o leitor 

moderno? Como este texto pode ser reescrito, como era a intenção de Heidegger? A resposta 

para estas perguntas é extraída da possibilidade de ser encontrada uma verdade na 

proclamação do Novo Testamento independente da construção mítica do universo, elaboração 

esta impossível de ser aceita por um leitor medianamente informado. Esta verdade que 

independe da concepção mítica que permeava a mente dos escritores cristãos do primeiro 

século é colhida mediante a demitologização dos textos formadores do Novo Testamento, e 

esta demitologização é levada a termo através da leitura existencialista dos mesmos. 

 É preciso não perder de vista que a noção de mito empregada por Bultmann difere 

radicalmente da concepção vulgar do mesmo. A função do mito não reside em proporcionar 

uma leitura objetiva do universo, tal qual o papel da ciência. No mito, ou na concepção mítica 

do universo, é expressa a maneira como o ser humano realiza o processo de compreensão de 

si em um mundo dado. “O mito não pretende ser interpretado cosmologicamente, mas 

antropologicamente – melhor: de modo existencialista” (BULTMANN, 1999, p. 14). O mito 

encerra o ser humano em um círculo em que o mesmo é levado a experimentar um poder ou 

poderes que atuam como fundamento e limite de sua existência, como os reais atores de suas 

ações ou sofrimentos. Mas ao mesmo tempo em que o mito revela-se como o não-mundano, 

sua maneira de expressar-se só é possível mundanamente. O expressar-se mundanamente, no 

entanto, não manifesta apenas o conteúdo conceptual objetivante, este é o seu lado de menor 

importância. O essencial desta mundanidade que se expressa é a capacidade de compreensão 

da existência por meio dela. Este é o aspecto mais importante resultante da abordagem 

realizada por Heidegger nas cartas paulinas e continuada por Bultmann no restante do Novo 

Testamento. 

 

Se se pode dizer esquematicamente que na época da pesquisa crítica a 

mitologia do Novo Testamento foi simplesmente eliminada pela crítica, 
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então a tarefa de hoje seria – dito de modo igualmente esquemático – 

interpretar criticamente a mitologia do Novo Testamento. Não quero, com 

isso, afirmar que não haveria ditos mitológicos que também devessem ser 
eliminados criticamente. Só que o critério não deveria ser obtido da 

cosmovisão moderna, mas da compreensão de existência contida no próprio 

Novo Testamento. (BULTMANN, 1999, p. 16) 

 

A tarefa proposta por Bultmann esclarece e repete o que havia sido a pretensão de Heidegger. 

O universo mítico do Novo Testamento, revelador da mundanidade do sujeito muito mais do 

que o ocultando, não pode ser alvo simplesmente de uma crítica baseada numa cosmovisão 

atual. Tal atitude apenas substituiria uma cosmovisão por outra, sujeita à novas críticas todas 

as vezes que surgisse uma perspectiva mais atualizada. É a existência, elemento perene nas 

páginas do Novo Testamento, que exige uma compreensão a partir do leitor, tornando o Novo 

Testamento um documento possuidor de sentido. 

 As tentativas de interpretar alegoricamente o texto bíblico, especialmente o Novo 

Testamento, são vistas por Bultmann como um expediente para espiritualizar o texto literal. 

Este procedimento, embora não possa alterar o sentido literal assumido pelo texto, dispensa o 

leitor de vê-lo como algo que exige um compromisso, uma postura, uma decisão. A alegoria 

remete o texto para o mundo evanescente das realidades espirituais. Mas ao realizar tal 

atitude, o intérprete afasta de si justamente os indícios que tornam possível a reescrita do 

texto, a atualização do conteúdo, a compreensão do entorno do autor. As afirmações 

paradoxais do texto bíblico incompreensíveis ao leitor moderno, leitor este marcado pelo viés 

a-mitológico, ganham sentido atual como desveladores tanto da existência do autor do texto 

como de seu leitor moderno. 

 O que se compreende no ato da proclamação? A compreensão cristã do ser. Se 

Heidegger busca em Paulo, no ato da proclamação do evangelho e da expectativa da 

Parousia, os elementos indicadores da vida fática cristã, e desta forma uma alternativa ao 

modelo de concepção clássica da existência oriunda da metafísica grega, Bultmann torna 

explícita a leitura existencialista destes elementos fáticos. O mundo paulino, influenciado pelo 

poder de Satanás que tenta impedir por parte dos cristãos o cumprimento de uma vida 

autêntica, vida esta derivada do tornar-se algo, e neste caso do tornar-se cristão, converte-se 

no local da transitoriedade e da morte. No entanto, a atualização destas concepções, ou no 

linguajar bultmanniano, a demitologização destes conteúdos representativos identificam a 

transitoriedade e a morte não como elementos que devam ser atribuídas à matéria, mas ao 
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pecado, que traz consigo a morte, pecado este concebido como uma falha proveniente da 

carne.
205

 “Mas o que significa ‘carne’? Não é a corporalidade e a sensorialidade, mas é a 

esfera do visível, do tangível, disponível, mensurável e como esfera do visível, também a do 

transitório” (BULTMANN, 1999, p. 21). A esfera do visível, do manuseável ou transitório, 

apodera-se do ser humano ao receber a permissão por parte deste para tornar-se o fundamento 

de sua existência, e ao permitir tal apoderar-se, deixa-se seduzir pelo visível e disponível, 

relegando a um segundo plano aquilo que é invisível e indisponível. 

 A carnalidade denunciada na proclamação paulina é atualizada no sentido não apenas 

de indicar a entrega a uma vida marcada pela leviandade e cobiça, neste caso exemplificado 

nas realizações materiais, mas principalmente a “toda vantagem que um ser humano possa ter 

em meio ao visível e disponível” (BULTMANN, 1999, p. 22).
206

 Tal vida é delineada pelo 

preocupar-se (μεριμνᾶ), preocupação esta que o direciona em direção às coisas. Com tal 

postura é natural que este ser procure a segurança em sua vida, no êxito de sua existência em 

torno do visível, do transitório. Esta falsa segurança a partir de si é o que na linguagem 

paulina chama-se “confiar na carne”.
207

 A consciência desta falsa segurança, o gloriar-se (o 

“nos gloriamos”, καυχώμενοι, de Filipenses,. 3: 3) revela-se uma incoerência, pois esta não é 

a real situação do ser humano, e era isto que Paulo alertava,
208

 bem como era também isto que 

Heidegger atualizava em sua reescrita da epístola:  

 

Aqueles que nesse mundo encontram quietude e segurança são os que se 

apegam a este mundo porque este lhes proporciona paz e segurança. “Paz e 

segurança” caracteriza o modo de relação daqueles que assim falam. Uma 

calamidade repentina cai sobre eles [...] eles foram surpreendidos por isso, 

                                                             
205 Paulo usa constantemente o termo “carne” (gr. Σαρκι) para descrever um  estado de fragilidade, de decair, 
de imperfeição moral: “Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, 
enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne” (Romanos 
8:3); “Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito, do 
Espírito ceifará a vida eterna” (Gálatas 6: 8). 
206

 Paulo rejeita, como efeito do tornar-se cristão, o alcançar a glória humana por meio das realizações que 
porventura possa ele ter conseguido por seus próprios esforços. Um exemplo disto encontra-se na descrição de 
si mesmo feita pelo apóstolo do ato de renúncia do transitório e visível: “se algum outro cuida que pode 
confiar na carne, ainda mais eu: Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, 
hebreu de hebreus; segundo a lei, fui fariseu; Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há 
na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também 
por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a 
perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo” (Filipenses, 3: 4-8). 
207 “Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não 
confiamos na carne” (Filipenses, 3: 3). 
208 “Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição” (1 
Tessalonicenses, 5: 3). 
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pois não o esperavam. Ou melhor: eles estão justamente na expectativa 

atitudinal; sua expectativa é absorvida no que a vida lhes apresenta. Uma vez 

que eles vivem nesta expectativa, a calamidade os afeta de tal modo que não 
podem fugir dela. Eles não podem salvar-se a si mesmos, porque não tem a 

si próprios, porque esqueceram seu próprio si-mesmo; porque não tem a si 

mesmos na claridade do próprio saber. (HEIDEGGER, 2010a, p. 92) 

 

Eles não se encontram em segurança. Submetidos como estão àquela esfera da qual cogitam 

ter à disposição, presumem obter dela a paz e a segurança almejada por suas vidas 

inautênticas. Vivendo a partir do mundo disponível, são colocados sob sua dependência, na 

dependência de um mundo antidivino. Vivendo a partir do visível e do transitório, tornam-se 

também submetidos ao pavor da transitoriedade maior, a morte. A calamidade encontra-os 

impedidos de salvarem a si próprios, e esta impossibilidade é fruto de não possuírem a si 

próprios, de viverem como dependentes da inautenticidade. 

 Em contraposição a este fato, Bultmann (assim como Heidegger) chama a atenção 

para a vida autêntica daqueles que se tornaram de fato cristãos, que norteiam as suas 

existências por meio do que é invisível e indisponível, e desta forma, praticam de forma 

consciente uma rejeição às falsas seguranças.
209

 Ao rejeitar a inautenticidade de uma vida 

segura, presa ao disponível e transitório, obtêm-se o “desprendimento de tudo quanto é 

mundanamente disponível, ou seja, a postura da desmundanização, a liberdade” 

(BULTMANN, 1999, p. 23).  Por desmundanização não se entende, conforme Bultmann, um 

afastar-se do mundo, uma ascese, vida de eremita, “mas uma distância para com o mundo, 

pela qual toda participação no mundano ocorre na postura do ‘como se não’” (1999, p. 23).
210

 

Esta atitude do “como se não” reflete o menosprezo ao intramundano, aquilo que em si 

mesmo é totalmente desprovido de significado.
211

 

                                                             
209

 “Em contraposição a isso, uma vida autêntica do ser humano seria aquela que vive a partir do que é invisível 
e indisponível, renunciando, portanto, a toda segurança autocriada. Essa é, precisamente, a vida ‘segundo o 
Espírito’, a vida ‘na fé’” (BULTMANN, 1999, p. 22-23). 
210 “Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia; o que resta é que também os que têm mulheres 
sejam como se não as tivessem; E os que choram, como se não chorassem; e os que folgam, como se não 
folgassem; e os que compram, como se não possuíssem; E os que usam deste mundo, como se dele não 
abusassem, porque a aparência deste mundo passa” (1 Coríntios, 7: 29-31)(itálico nosso). O uso do “como se” 
(ὡς μὴ) paulino aponta para uma independência do entorno, um ato de senhorio sobre as circunstâncias.  
211 “Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos” (1 Coríntios, 9: 19); “Sei estar abatido, e sei 
também ter abundância; em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a 
ter fome; tanto a ter abundância, como a padecer necessidade” (Filipenses, 4: 12). Tais afirmações, apontados 
por Bultmann no texto paulino, ilustram a postura da indiferença em relação ao transitório. 
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 A conduta da indiferença em relação ao intramundano, ao transitório, é nitidamente 

uma posição escatológica distinta de qualquer outra já existente e paradigmática para uma 

reflexão a respeito do ser-aí. A decisão do cristão a respeito da fé constitui-se em algo que 

deve ser continuamente renovada, comprovada nas situações extremas, sendo sempre 

assumida novamente. Tal vida é caracterizada não por um indicativo meramente descritivo 

acerca do sujeito, mas de um imperativo que aponta para algo não definido, porém possuidor 

de um permanente perseguir o alvo. É uma tensão entre o que “é” e o “ainda não” 

escatológico. 

 A exposição de Bultmann na linha heideggeriana mostra que é possível uma 

compreensão cristã do ser do ponto de vista não mitológico, isto é, uma interpretação 

existencialista. As implicações da leitura de Bultmann e de Heidegger são claras. A leitura 

existencialista realizada por Heidegger aos escritos paulinos, bem como a leitura de Bultmann 

do Novo Testamento como um todo, mostram que estes escritos revelam a historicidade do 

ser-aí.  Mas tal afirmação não decorre senão de pressupostos adotados pelo intérprete, e neste 

caso, pressupostos existencialistas, da mesma forma que poderiam ser, por exemplo, de cunho 

idealista, marxista, historicista etc.?  A concepção de que o próprio texto forneceria, por si, as 

concepções que guiariam o processo de exegese, seria sem dúvida o ideal, porém não 

realizável. Embora seja esta a intenção dos intérpretes, não é o que acontece. A pressuposição 

está dada no aproximar do leitor ao texto.  

 

Certamente, é preciso que nossa exegese esteja desprovida de pressupostos 
no que concerne os resultados que nos dará. Não podemos saber de antemão 

o que quer dizer o texto; pelo contrário, é o texto quem no-lo deve ensinar. 

Uma exegese que, por exemplo, pressuponha que seus resultados precisam 

corroborar uma determinada afirmação dogmática, não é verdadeira nem 
honesta. Em princípio, existe, todavia, uma diferença entre os pressupostos 

que se referem aos resultados e os que se referem ao método. Podemos dizer 

que o método não é mais que uma forma de interrogar, uma maneira de 
formular perguntas. Isso significa que não posso compreender um texto 

determinado sem lhe colocar certas perguntas. (BULTMANN, 1999, p. 72) 

 

Se a aproximação não pode ser isenta de pressupostos, é possível a suspensão dos mesmos em 

relação aos resultados (ou respostas) advindas desta aproximação. A desonestidade aparece 

quando os pressupostos determinam, de antemão, o que se espera ver respondido. A pergunta 

a ser feita ao texto encontra-se relacionado a uma pressuposição dada. Alguém interessado em 
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psicologia, por exemplo, formulará questões ao texto acerca de fenômenos psicológicos. A 

compreensão de um texto é dada mediante o fazer perguntas ao mesmo, e as perguntas são 

estabelecidas pelos pressupostos já citados. 

  As concepções do intérprete não estão dissociadas da vida psíquica do mesmo. Destas 

concepções surgem os pressupostos que guiarão as interrogações. E aqui se percebe a 

contribuição de Heidegger a respeito dos fundamentos prévios da interpretação. Estes 

pressupostos por sua vez são constituídos por uma relação que liga o intérprete a um assunto 

ou tema, no caso do exemplo dado acima, psicológico. Esta relação que liga o intérprete a um 

assunto garante ao mesmo certo conhecimento do que está sendo tratado, e este conhecimento 

preliminar atua como guia do processo de exegese. Sem esta compreensão prévia, sem a 

relação que liga o intérprete a um assunto específico, a possibilidade de entendimento de um 

texto torna-se impossível. O que isto quer dizer? Que a aproximação exegética a um texto 

qualquer exige um conhecimento prévio do assunto tratado pelo referido texto. Se for um 

texto de história, é necessário um conhecimento histórico. Se for um texto musical, deve-se 

conhecer música. Se for um texto de filosofia, é necessária uma formação filosófica. A 

relação do intérprete com o tema ou assunto é o elemento que provoca a questão feita ao 

texto, bem como a resposta que dele se obtém. Portanto, a incógnita a ser respondida diz 

respeito a esta relação existente entre o intérprete e o tema ou assunto, relação esta 

responsável pela formulação das questões exegéticas. 

 Qual o interesse existente no ato de interpretação da Bíblia? Vê-lo como um texto 

histórico, e, portanto, como alvo de um processo de pesquisa histórica seria uma boa resposta. 

Desta maneira torna-se possível reconstruir uma época passada a partir dos elementos 

encontrados nela. Mas a questão não é tão simples assim. Bultmann desconfia deste interesse 

meramente científico em torno do texto bíblico. Sua inquietação como teólogo no processo de 

releitura (demitologização) das Escrituras Sagradas o impede de satisfazer-se com este 

interesse meramente acadêmico. Sua resposta a esta questão também pode ajudar a elucidar as 

motivações heideggerianas na releitura e atualização das cartas paulinas. 

 

Mas qual é nosso verdadeiro e real interesse? Temos de ler a Bíblia como se 

se tratasse unicamente de um documento histórico que nos serviria de 
“fonte” para reconstruir uma época passada? Ou a Bíblia é mais do que uma 

fonte histórica? De minha parte, creio que nosso interesse há de estar 

centrado realmente em escutar o que a Bíblia tem a nos dizer para nosso 
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tempo atual, e o que constitui a verdade acerca de nossa vida e de nossa 

alma. Surge agora a seguinte pergunta: qual é o método e quais são a 

concepções adequadas? E também: qual é a relação, a “relação vital” que 
temos antecipadamente com o assunto ou causa da Bíblia, e da qual 

procedem nossas perguntas e nossas concepções? Temos de afirmar, quem 

sabe, que essa relação prévia não existe, porque o assunto da Bíblia é a 

revelação de Deus e somente podemos entrar em relação com Deus por Sua 
revelação, mas não antes de que esta ocorra? Em verdade, há teólogos que 

argumentaram dessa forma, mas creio que laboram em erro. O ser humano 

possui antecipadamente uma relação com Deus, que encontrou sua expressão 
clássica nas palavras de Agostinho: tu nos fecisti ad te, et cor nostrum 

inquietum est, donec requiescat in te (Tu nos fizeste para ti, e nosso coração 

está inquieto até que descanse em ti). (BULTMANN, 1999, p. 73-74) 

 

Bultmann tem a necessidade de responder como teólogo, mesmo utilizando ferramentas 

nitidamente filosóficas. Sua resposta ajuda a compreender o material textual utilizado também 

por Heidegger, pois embora no campo da teologia, a linha existencialista de inquirição é 

comum a ambos. É preciso permitir que Bultmann fale e descreva a peculiaridade do texto 

bíblico para o aporte existencial. Por que este texto específico parece ter algo a dizer 

atualmente? Existe uma relação prévia entre o intérprete bíblico e o texto em si? Ou esta 

relação é inexistente por que a revelação divina, assunto da Bíblia, requer que Deus se revele 

primeiramente ao homem e não o inverso, no qual o homem entra em relação com o divino? 

 Bultmann raciocina como teólogo. É mister seguir os seus passos. A expressão 

agostiniana parece revelar-lhe a relação entre o intérprete bíblico e as Escrituras Sagradas. O 

homem possui um conhecimento de Deus, não o revelado na pessoa de Cristo, mas mediante 

a sua procura por ele. Consciente ou inconscientemente, a vida do ser humano é impulsionada 

por esta interrogação acerca de Deus, e sendo Deus o descanso final da alma humana, 

somente haverá descanso quando o mesmo for encontrado. Mas a interrogação sobre Deus é 

na verdade a interrogação sobre si mesmo, ou seja, perguntar sobre Deus e perguntar sobre si 

mesmo constituem-se a mesma coisa, a mesma questão. 

 A tradição cristã e a pregação da mesma no ato da proclamação do Evangelho afirmam 

que as palavras contidas nas Escrituras Sagradas se dirigem ao indivíduo de forma imperativa 

indicando a forma correta de viver. Tal imperativo não aparece como algo a ser rejeitado ou 

aceito. Dirigida especialmente a cada indivíduo, repassa não apenas informações sobre a 

existência dos mesmos, mas acima de tudo da forma de existir com autenticidade. E exige tal 

forma de vida. Desta forma, a questão a ser respondida diz respeito à possibilidade de 
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compreensão da existência humana descrita nos escritos bíblicos. Esta compreensão exige do 

intérprete o descobrir quais concepções são adequadas para este interrogar do texto sacro. 

Este último processo é explicitamente uma tarefa filosófica. 

 A objeção de que com tal procedimento a exegese sacra estaria sob controle da 

filosofia é algo que Bultmann não apenas concorda como também incentiva. O problema 

consiste em saber em que sentido este controle da filosofia sobre a exegese é exercido. 

Pretender uma exegese sacra independente de concepções profanas é uma ingenuidade, uma 

postura inocente. “cada intérprete depende ineludivelmente das concepções que herdou, 

consciente ou inconscientemente, de uma tradição, e toda tradição depende, por sua vez, de 

uma ou outra filosofia” (BULTMANN, 1999, p. 75). Os grandes sistemas hermenêuticos 

derivam necessariamente de sistemas filosóficos abrangentes, como por exemplo a exegese do 

século XIX e sua dependência em grande parte do sistema idealista.  Desta maneira, torna-se 

tarefa da crítica teológica descobrir as concepções guiadoras das exegeses realizadas, no 

intuito de descobrir aquilo que Bultmann chama de “filosofia justa” (p. 75). 

 Em que sentido se fala de uma filosofia justa? Certamente não é na expectativa de 

vislumbrar um sistema perfeito de forma absoluta, capaz de responder a todas as questões que 

dizem respeito à existência do homem. O que Bultmann procura por filosofia justa seria 

justamente aquela que “nos oferece na atualidade as perspectivas e as concepções mais 

adequadas para compreender a existência humana” (BULTMANN, 1999, p. 75). Por este 

ângulo, somente uma filosofia possui este propósito atualmente: a filosofia existencialista. 

 

Naturalmente aqui não posso proceder a uma exposição detalhada da análise 

existencialista, mas nos bastará dizer que, para a filosofia existencialista, a 

existência humana somente é autêntica no ato de existir. Essa filosofia não 
pretende, nem de longe, garantir ao ser humano uma autocompreensão de 

sua própria existência pessoal, posto que semelhante autocompreensão de 

minha existência pessoal somente pode se dar na situação concreta de meu 
“aqui” e de meu “agora”. Ao não dar uma resposta à questão de minha 

própria existência, a filosofia existencialista me torna pessoalmente 

responsável por ela e, assim, contribui para me abrir à palavra da Bíblia. 

Fica, pois, evidente que a filosofia existencialista parte da interrogação 
pessoal e existencial acerca do ser e de suas possibilidades. Porque como 

poderia ela saber algo da existência se não tomasse como ponto de partida 

sua própria consciência existencial, sob o pressuposto de que a filosofia 
existencialista não seja idêntica à antropologia tradicional? Por conseguinte, 

a filosofia existencialista pode oferecer-nos concepções adequadas para a 

interpretação da Bíblia, visto que esta interpretação está interessada numa 

compreensão da existência. (BULTMANN, 1999, p. 76-77) 
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O ato de existir confere autenticidade à existência humana, e é este fato que interessa à 

filosofia existencialista. É a existência em si e para si o foco de tal filosofia, e não a garantia 

da autocompreensão do ser humano, visto que tal autocompreender é dado na concretude do 

aqui e do agora. Ao recusar o papel de guia para a compreensão dos sujeitos, ela os torna 

responsáveis pela busca de uma resposta para suas próprias existências. Se o discurso da 

Bíblia refere-se à existência humana em última instância, e esta existência é o objeto da 

filosofia existencialista, qualquer aproximação exegética da Bíblia requer obrigatoriamente as 

concepções existencialistas para explicar o que a Bíblia compreende como existência humana.  

 Aqui reside também o interesse de Heidegger pelo texto bíblico, especialmente o 

material produzido pelo pensamento seminal de Paulo de Tarso. É preciso retornar ao mesmo 

neste ponto. Bultmann foi aqui utilizado para demonstrar o uso da reflexão existencialista 

heideggeriana como ferramenta para a aproximação com o texto bíblico, bem como para 

tornar mais claro o sentido de algumas formulações feitas por ele, Heidegger. A leitura 

heideggeriana das epístolas paulinas foi nitidamente seletiva. A escolha de passagens que 

permitem situar o drama existencial do apóstolo bem como o estilo de vida cristão marcado 

pela tensão escatológica da Parousia, do “ainda não” dos últimos tempos, do escolher da 

insegurança de uma vida autêntica ao invés da segurança e da paz da inautenticidade 

existencial, são claros indícios de que Heidegger atualiza a proclamação cristã de Paulo à luz 

do seu projeto de crítica da metafísica tradicional. Bultmann é o maior exemplo de que este 

atualizar torna-se possível no campo da teologia com o processo da demitologização do texto 

neotestamentário utilizando abertamente as teses de Heidegger para tal, embora com 

finalidades distintas, pois Bultmann nunca pretendeu afastar-se do campo da teologia. 

 Até este ponto, foi analisada a exposição heideggeriana das cartas paulinas. Esta foi a 

primeira incursão dele no cristianismo propriamente dito, ao explicar de forma semelhante a 

um exegeta cristão, porém de um ponto de vista inovador, o significado do texto apostólico. A 

atualização e o reescrever das epístolas foram realizadas. Até que ponto foram de fato 

reescritas? Ou até que ponto o projeto existencial idealizado por Heideegger o leva a escrever 

um novo texto? A próxima incursão de Heidegger no cristianismo antigo é sugestiva: as 

Confissões de Agostinho. Será possível que a leitura de Heidegger ao texto de Agostinho 

também seja o atualizar e reescrever de sua mais importante obra? A partir dos aportes de 
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Heidegger ao texto agostiniano, tornar-se-á perceptível a influência dos fundamentos prévios 

que moviam a perspectiva heideggeriana nesta análise textual? 
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5   HEIDEGGER E AGOSTINHO:  EXEGESE E ATUALIZAÇÃO  

  

 O comentário ao livro X das Confissões de Agostinho feito por Heidegger o insere no 

seleto grupo dos mais importantes exegetas do religioso africano do século XX. No entanto, o 

interesse do mesmo pelo bispo de Hipona não reside no exame da discussão metafísica ou 

teológica presente na obra agostiniana, mas essencialmente em uma antropologia capaz de 

revelar questões originais que ficaram encobertas pela tradição metafísica. Nesta perspectiva 

adotada por Heidegger, a exegese do livro em questão assume uma feição que destoa da 

interpretação clássica de Agostinho, tornando-se precursora de teses a serem ditas 

abertamente e com maior desenvoltura em obras posteriores, como Ser e Tempo. É preciso, 

antes de abordar a interpretação heideggeriana, examinar a estrutura do texto propriamente 

dita, no intuito de compreender a abordagem original feita por Martin Heidegger. 

 O livro X das Confissões constitui-se logo de início em um problema ao conjunto da 

obra. Ele traz consigo a questão da unidade do conjunto do texto agostiniano. Nitidamente tal 

livro destoa, tanto como os últimos, dos primeiros nove livros. Se estes primeiros livros (I-IX) 

mantém uma fisionomia autobiográfica, tal característica não mais aparece no décimo livro e 

tampouco nos últimos livros (XI-XIII). A tese de que falta coerência redacional explicada 

mediante a suposição de uma redação primeira dos livros I ao IX, e a inclusão posterior dos 

livros restantes, ou mesmo que o décimo livro tenha sido incorporado posteriormente a um 

conjunto de livros já reunidos, são indicações de como este livro é problemático no que se 

refere ao conjunto da obra. 

 Os esforços para enxergar esta aparente quebra de unidade dirigem-se muito mais para 

aspectos formais do que em relação ao conteúdo. O encontro de citações de textos da Bíblia, 

como por exemplo, os Salmos, são vistos em todos os livros das Confissões. O uso da palavra 

confissão (confessio) seja como confissão de pecados passados e presentes (Livros I-VII), 

como louvor a Deus por sua conversão religiosa (livros VIII-X) ou mesmo como testemunho 

de fé nas Escrituras Sagradas como palavra de Deus (Livros XI-XIII), não pode ser entendida 

como prova de uma construção literária agrupada em períodos distintos, pois na maioria dos 

casos a palavra mantém uma unidade de significado constante. Em todo caso, tal esforço 
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puramente formal não chega a abalar a estrutura unitária da obra, embora seja significativo tal 

esforço.
212

 

 Uma vez aceita a orientação de que a obra se constitui de uma unidade de livros, é 

possível tratar o livro X como uma parte desta unidade, dependente e constituindo também 

dependência dos livros que o antecedem e o sucedem. Não há em Heidegger nenhuma 

suspeita em relação a isto. Esta postura também será mantida neste trabalho. O projeto das 

Confissões entendido como um texto representativo do homem que procura e alcança o sumo 

bem, isto é, Deus, obriga o leitor do mesmo a conceber o décimo livro como parte integrante 

deste processo. Um exemplo desta unidade pode ser visto por fragmentos textuais. No livro I, 

indaga Agostinho: “E como invocarei o meu Deus — meu Deus e meu Senhor —, se, ao 

invocá-lo, O invoco sem dúvida dentro de mim? E que lugar há em mim, para onde venha o 

meu Deus, para onde possa descer o Deus que "fez o céu e a terra"?” (SANTO AGOSTINHO, 

1987, p. 10). O livro X, ao tratar da memória, parece responder a esta indagação que principia 

a obra: “Eis o espaço que percorri através da memória, para Vos buscar, Senhor, e não Vos 

encontrei fora dela” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 188). É nesta unidade com o restante 

da obra que deve ser buscada a primeira aproximação ao décimo livro das Confissões. 

 Embora unida ao restante da obra o livro X possui uma divisão interna nítida.
213

 Três 

partes são percebidas de forma inequívoca. Na primeira parte (1:1–5:7) o sentido das 

Confissões é estabelecido. Se alguma dúvida pairava sobre a relação deste livro com os 

demais que o antecedem, estas dúvidas sofrem sério abalo em virtude justamente deste início, 

caracteristicamente confessional e imbricado de forma clara ao espírito do próprio texto, um 

confessar-se diante de Deus. O pleno sentido do ato confessional é aqui invocado em toda a 

sua plenitude. “Para Vós, Senhor, a cujos olhos está patente o abismo da consciência humana, 

que haveria em mim oculto, ainda que Vo-lo não quisesse confessar?”(SANTO 

AGOSTINHO, 1987, p. 171). Diante da certeza que Deus sabe tudo aquilo que existe em seu 

coração, o ato de confessar-se no formato escolhido por Agostinho implica o compartilhar 

deste ato com os homens, não por aqueles marcados pela curiosidade vã,
214

 mas para o leitor 

                                                             
212 Uma rápida avaliação desta polêmica, com maiores detalhes, pode ser vista em Brachtendorf (2008, p. 298-
303). O próprio Agostinho eliminou, de forma antecipada, tal polêmica ao pronunciar-se, no fim de sua carreira 
como escritor, sobre o caráter unitário da obra. Tal citação pode ser vista neste trabalho quando foi abordada a 
exegese agostiniana existente na obra Confissões. 
213 Adota-se aqui a divisão percebida por Brachtendorf (2008, p. 205). 
214 “Que gente curiosa para conhecer a vida alheia e que indolente para corrigir a sua! Por que pretendem que 
lhes declare quem sou, se não desejam também ouvir de Vós quem eles são?” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 
171-172). 
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sério, comprometido com a saúde de sua alma errante. Há, neste sentido, uma dupla função 

destas Confissões: descrever o passado do autor no intuito de trazer alento à vida do leitor
215

 e 

relatar o presente do autor tornando o leitor também participante de sua peregrinação 

espiritual. 

 A segunda divisão do livro (6:8–27:38) aborda a função da memória (memoria), 

crucial para a relação do homem com Deus. Tal discussão se tornou um dos textos mais 

conhecidos da obra. O fato do autor se deter sobre esta faculdade humana não deve estranhar 

o leitor. Intelecto e vontade já foram, por exemplo, tratados nos livros VII e VIII, bem como 

esparsamente em outras partes da obra. No entanto, o tratamento dado à memória é crucial 

para o conjunto do texto. Partindo da noção de que Deus é o criador de todas as coisas, que 

transcende o mundo criado e, consequentemente, não sendo comparável a nenhuma de suas 

criaturas, resta àquele que o ama buscá-lo na transposição de todos os seres criados, incluindo 

aí o próprio espírito humano e sua espetacular faculdade da memória. Mas aquele que busca 

necessariamente deve saber o que se está buscando, arriscando-se a não saber se o encontrou 

mesmo esbarrando naquilo que se busca.
216

 Tal raciocínio é aplicável quando se procura 

objetos perdidos, mas também quando se fala de Deus. A busca sobre Deus implica 

necessariamente um saber daquilo que se busca. Dito de outra forma, a busca pelo divino 

requer necessariamente um conhecimento do mesmo. 

 Sendo Deus transcendente a todas as criaturas e ao próprio espírito humano, deve o 

homem buscá-lo além de si. Mas para que tal busca torne-se frutífera este mesmo homem 

necessita possuir em sua memória um conhecimento do divino que torne possível esta 

procura. O tratado sobre a memória consiste justamente em encontrar este conhecimento e 

tornar clara a peculiaridade do mesmo.  A discussão sobre a origem deste conhecimento, se 

provém da experiência da revelação histórica oriunda da igreja ou de um saber inato do 

próprio Deus como possibilidade da compreensibilidade do próprio anúncio da salvação, 

permeia este inquirir agostiniano. O fato, enunciado aqui como síntese, é que este tratado 

                                                             
215 “Na verdade, as confissões dos meus males passados — que perdoastes e esquecestes para me tornardes 
feliz em Vós, transformando-me a alma com a fé e com o vosso sacramento —, quando se leem ou ouvem, 
despertam o coração para que não durma no desespero nem diga: "não posso". Despertam-na para que vigie 
no amor da vossa misericórdia e na doçura da vossa graça, com a qual se torna poderoso o fraco que, por ela, 
toma consciência da sua fraqueza” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 172). 
216 “Lembro-me de ter procurado muitos objetos perdidos, e de os ter encontrado. Sei-o porque, se ao procurar 
algum desses objetos me perguntavam: ‘É este? Não será talvez aquele?’, respondia sempre: ‘Não é’, até 
aparecer o que buscava. Se já me não recordasse desse objeto, fosse ele qual fosse, poder-mo-iam apresentar, 
que eu não o descobriria, por não o poder reconhecer. É sempre o que sucede quando procuramos e 
encontramos alguma coisa perdida” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 184). 
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possui como objetivo procurar este saber implícito sobre Deus encontrado em cada homem e 

que se acha na base da inquietude ontológica do mesmo bem como pelo anseio nunca 

satisfeito de felicidade. 

 A terceira parte deste tratado (28:39–39:64) consiste na análise feita pelo autor dos 

perigos a que ele se encontra sujeito mesmo encontrando-se em estado de continência 

(continentia). Estes perigos nomeados por Agostinho a partir da Primeira Epístola de João 

(2:16), são identificados como a concupiscência da carne (concupiscentia carnis), 

concupiscência dos olhos (concupiscentia oculorum) e a ambição secular (ambitione 

saeculi).
217

 Um epílogo (40:65–43:70) em que se enfoca a necessidade da encarnação do 

Verbo Divino para a salvação do homem encerra este trabalho. 

 O rompimento de Agostinho com o ideal de sabedoria oriundo da antiguidade que 

vislumbrava o sábio como desconhecedor do peso das tentações, sempre inclinado a tomar 

decisões corretas, é posto pelo questionamento da possibilidade de tal vida neste mundo 

terreno. Somente em uma vida no além em que não se encontre mais na alma nenhuma 

tendência capaz de desviá-la do sumo bem que é Deus, este ideal de sabedoria seria tornado 

possível. Durante a lida terrena o homem virtuoso sempre estará exposto às tentações 

nominadas acima, tentações internas, bem como os males externos como doenças, guerras e 

morte.  

 Transferindo para a existência transcendente o ideal de sabedoria ou perfeição humana 

almejável pela filosofia antiga, Agostinho também questiona a tese da possibilidade da razão 

humana harmonizar internamente os desejos ou inclinações do sujeito. Embora a natureza 

humana seja vista como compulsiva não é vista como algo má; no entanto, mesmo tal 

natureza não sendo má, é possível por parte da mesma a recusa no sentido de pautar-se pela 

orientação do bem. O remédio para evitar tal situação, Agostinho o percebe na prática da 

continência, vista aqui não como uma postura condenatória da estrutura humana por si 

mesma, mas como medida cautelar diante da relação não confiável entre o homem e sua 

própria natureza.  

                                                             
217

 “Mandais-me, sem dúvida, que me abstenha da ‘concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da 
ambição do mundo’” (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 191). A versão latina da Bíblia utilizada por Agostinho 
amplia a tradução feita pela Vulgata (1983, p. 1874), que traduzia o último dos perigos como superbia vitae 
(soberba da vida) e não como ambitione saeculi. Desta forma a ambição do mundo é sem dúvida portadora de 
uma periculosidade mais abrangente do que uma vida soberba, vida esta como consequência inevitável 
daqueles que sucumbiram ao mundo ambicionado.  
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 Ao tratar sobre a tríplice tentação, a concupiscência da carne, dos olhos e a ambição 

do mundo, Agostinho realiza uma autêntica exegese de si mesmo, uma hermenêutica do 

próprio sujeito, expressão cara à hermenêutica contemporânea. Prazeres carnais, tentações do 

paladar, do olfato, do olhar, da curiosidade vã, do orgulho fatal, do louvor humano ou da 

vanglória (ou glória vã) são situações sedutoras capazes de desviar o praticante da continência 

mediante a sedução dos bens temporais do caminho do Sumo Bem, isto é, de Deus. A 

transitoriedade de tais prazeres contrasta radicalmente com a via casta a ser escolhida pelo 

cristão que possibilita uma ascensão a autêntica realidade divina e espiritual. Embora esta 

interpretação de si mesmo seja um marco na hermenêutica do sujeito, a este trabalho interessa 

a análise interpretativa feita do mesmo por Martin Heidegger mediante uma abordagem que 

pode ser vista tanto como uma exegese textual como um processo de atualização do texto 

analisado. 

 Alusões feitas a Agostinho são frequentes em Heidegger, especialmente em obras 

anteriores a Ser e Tempo. Não interessa diretamente a Heidegger, como já foi dito, as teorias 

metafísicas ou teológicas de Agostinho, mas acima de tudo a antropologia subsistente nas 

teses agostinianas, teses estas reveladoras de questões essenciais relativas ao ser e que foram 

encobertas pela tradição metafísica oriunda dos gregos e que ele, Heidegger, procurar trazer 

de volta à tona das discussões filosóficas. 

 A “destruição” da história da tradição metafísica implica, como já foi dito, em um ato 

de retomar às verdadeiras questões de fundo e que foram “esquecidas” pela tradição citada. 

Partindo inicialmente da fenomenologia de Husserl, Heidegger amplia de forma considerável 

o conceito de eu transcendental passando a considerar a vida fática como o elemento na qual 

as investigações filosóficas deveriam focalizar as suas atenções de forma primordial. Na 

compreensão da vida fática, no ato de compreender a si mesmo, compreende-se o próprio ser. 

“Na interpretação de si mesmo, o homem, pensado de acordo com a filosofia transcendental, 

ao mesmo tempo traz o ser à publicidade (“aí”), de modo que se deve falar no homem como o 

‘aí’ do ‘ser’, isto é, como o ‘ser-aí’”(BRACHTENDORF,  2008, p. 231). O que encontra 

Heidegger no Livro X das Confissões a não ser o processo de interpretação de si mesmo 

realizado por Agostinho? Se Heidegger encontra nas epístolas paulinas, mediante uma análise 

realizada a partir dos indícios formais, um homem possuidor da capacidade de realizar-se a si 

mesmo, e desta forma é encontrado o outro do grego no cristianismo paulino primitivo, ele vê 

em Agostinho, principalmente na análise das tentações do livro X, uma compreensão tanto da 
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vida fática, bem como o processo de adulteração da experiência primordial do cristianismo 

primitivo mediante a tese de contaminação do mesmo por ideias neoplatônicas. É preciso 

agora examinar esta leitura peculiar feira por Heidegger ao texto agostiniano. 

 A abordagem de Heidegger ao texto das Confissões de Agostinho realizou-se no 

semestre de verão de 1921.  O manuscrito original da preleção Agostinho e o Neoplatonismo 

não está isento de problemas materiais. Observações, interpolações, citações, complementos 

textuais, classificações sobre as traduções, dezenas de notas marginais juntamente com 

diversos acréscimos tornam o material pouco claro em algumas situações. “O grande número 

dessas observações associativas se explica pela oscilação entre a interpretação continuada e a 

concomitante leitura que se aprofunda em si mesma” (STRUBE, 2010, p. 326). O texto 

heideggeriano não consiste apenas em uma descrição da obra agostiniana, mas revela uma 

interpretação contínua, voltada para si mesma, em um processo de atualização constante do 

material lido.
218

 

  O texto da preleção é dividido em duas partes. Na primeira parte, a menor, intitulada 

Parte introdutória: as concepções de Agostinho,
219

 dividida em seis parágrafos
220

 são 

expostas não apenas as concepções mais relevantes acerca do pensamento agostiniano na 

época de Heidegger,
221

 mas também a introdução metodológica à abordagem a ser seguida 

para o exame da obra.
222

 A segunda parte (do parágrafo sétimo em diante, totalizando 

                                                             
218 Para obter uma descrição pormenorizada do árduo processo de editoração deste manuscrito bem como da 
necessidade de cotejamento com anotações manuscritas de alunos de Heidegger que presenciaram às sessões 
de exposições realizadas pelo mesmo no semestre de verão de 1921, consultar o posfácio à obra Agostinho e o 
Neoplatonismo feita pelo editor Claudius Strube em Colônia, agosto de 1995 (vide referências bibliográficas 
indicadas no final deste trabalho).  
219 Os títulos não se originam do próprio Heidegger, mas do trabalho de edição da obra, como esclarece o 
próprio editor: “Todos os títulos provêm do editor. Trata-se, na maioria das vezes, de palavras-chave do texto 
interpretado ou de formulações marcantes do manuscrito da preleção” (STRUBE, 2010, p. 327). 
220

 Antes da exposição destes parágrafos, Heidegger descreve a influência histórico-espiritual de Agostinho. A 
teologia e a mística medieval, os anos de desenvolvimento do pensamento de Lutero, a influência dentro do 
protestantismo e as diversas irrupções dentro do próprio catolicismo são exemplos citados pelo autor da 
presença constante de Agostinho no pensamento ocidental.  
221 A concepção agostiniana de Ernst Troeltsch (§1) (Augustin, die christische Antike und das Mittelalter – Im 
Anschluss na die Schrift “De civitate Dei”. Munique/Berlim, 1915), que concebe Agostinho a partir de uma 
perspectiva filosófica da cultura; a concepção de Adolf von Harnack (§2) em que Agostinho é revisitado a partir 
da tentativa de compreensão da história dos dogmas cristãos (Lehrbuch der Dogmengeschichte – vol. 3: Die 
Entwiklung des Kirchlichen Dogmas II/III. 4.ed. rev. E ampl. Tübingen: [s.e.], 1910) e a concepção de Wilhelm 
Dilthey (§3) (Einleitung in die Geisteswissenschaften, I ,(1883) na qual o pensamento do autor africano é visto 
como aquele que estabelece a realidade da experiência interior diante das posturas do ceticismo antigo 
prefigurando, desta forma, o cogito cartesiano.  
222 Esta introdução metodológica divide-se nos seguintes parágrafos: § 4: o problema da objetividade histórica, 
§ 5: discussão das concepções agostinianas segundo seu sentido de acesso e o § 6: discussão das concepções 
agostinianas de acordo com suas bases motivadoras para o ponto de partida e a realização de acesso. Este 
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dezessete ao todo) intitulada PARTE PRINCIPAL: interpretação fenomenológica do livro X 

das Confissões constitui o trecho principal da obra, onde se percebe a abordagem 

hermenêutica heideggeriana. Dois anexos complementam este texto. O primeiro anexo, 

intitulado como ANEXO I: Notas e esboços para a preleção são apontamentos do autor a 

respeito de alguns parágrafos de sua preleção, principalmente a respeito da tentação (tentatio), 

e que indicam seguramente anotações a respeito da preparação do autor para a preleção 

propriamente dita. Sua importância consiste em que, mediante estas notas e esboços, algumas 

posições assumidas no texto da preleção tornam-se mais claras conceitualmente.
223

 O segundo 

anexo, intitulado ANEXO II: Complementos procedentes da transcrição de Oscar Becker 

justifica-se em virtude do fato de que Heidegger teceu comentários durante a sua preleção 

além dos já existentes em seu manuscrito, registros estes captados pela audiência e registrado 

no formato de anotações. Neste sentido, as notas de Oscar Becker além de tornar claras as 

noções utilizadas pelo ministrante da palestra permitem o aprofundamento das teses 

formuladas pelo mesmo. 

 Após estas considerações sobre a divisão estrutural da obra, convém examinar a 

abordagem feita por Heidegger ao texto agostiniano. De início é preciso informar que não se 

pretende neste trabalho descrever todos os comentários feitos por Heidegger ao texto 

supracitado, mas apontar exemplos de como estas reflexões ultrapassam os limites do simples 

ato de comentar um texto antigo ao assumir nitidamente uma postura de atualização do 

material analisado, atualização esta que remete o ato hermenêutico a uma postura inversa da 

postura tradicional, ou seja, no lugar da predominância do texto sobre aquele que o lê, o ato 

hermenêutico se encontra agora centrado no leitor como elemento principal desta ação 

interpretativa. 

 O parágrafo sétimo do comentário heideggeriano ao texto de Agostinho marca o início 

da interpretação propriamente dita. No entanto, este começar é deveras peculiar. Seu início é 

dado por um olhar retrospectivo a partir de uma das últimas obras do autor africano, as 

                                                                                                                                                                                              
último parágrafo possui ainda uma subdivisão temática: a) os centros motivadores das três concepções e b) 
delimitação diante das considerações tipológico-históricas. Esta introdução metodológica proposta por 
Heidegger possui a função de demarcar de forma nítida a distância ou diferença de sua abordagem ao texto de 
Agostinho em relação aos outros autores já citados. 
223 A respeito deste anexo o editor assim o descreve: “Sobre o Anexo I: através de referências transversais, 
algumas adições indicavam que Heidegger teve de elaborar um número maior de esboços – principalmente no 
que diz respeito ao problema da tentatio. Encontravam-se numa coletânea que seguramente Heidegger deve 
ter reajuntado para preparar seu seminário ‘Agostinho, Confessiones XI (de tempore)’ (semestre de inverno de 
1930/1931)” (STRUBE, 2010, p. 327). 
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Retratações. Heidegger chama a atenção para o fato de Agostinho lançar um olhar severo ao 

conjunto de seus escritos mediante um julgamento sobre aquilo que lhe provoca escândalo 

(quod me offendit), forçando-o a corrigir ou melhorar o que foi escrito. Na multidão das 

palavras escritas certamente erros foram cometidos,
224

 e é neste sentido que deve ser 

entendido a necessidade de um voltar-se para o produzido. Agostinho debruça-se sobre seus 

livros e os examina a partir de si mesmo, realizando sobre eles uma avaliação rigorosa, tanto 

no aspecto redacional, como da percepção de ter cometidos erros que a partir do momento das 

Retratações deveriam ser expurgados. O texto é revisitado, retomado, escrito novamente. Isto 

não deixa de ser percebido por Heidegger: “O prólogo tem de ser explicado em sentido 

existencial” (HEIDEGGER, 2010b, p. 157). 

 Ao estabelecer como início da reflexão justamente a obra que delineia o pensamento 

final de Agostinho sobre suas obras, Heidegger remete seus leitores e ouvintes ao fato de as 

Confissões serem uma reflexão sobre um indivíduo, e no caso em questão, ser uma análise 

sobre o próprio Agostinho. Se os três últimos livros desta obra constituem um trabalho 

hermenêutico sobre o livro do Gênesis, os primeiros dez livros tratam exclusivamente do 

autor, ou seja, uma hermenêutica voltada para o próprio sujeito construtor do texto.
225

 O livro 

X das Confissões, alvo da atenção de Heidegger, torna-se o texto chave para que se interprete 

não um autor em abstrato, mas categorias existenciais que se tornam visíveis na exposição 

heideggeriana a partir de uma leitura que atualiza filosoficamente a avaliação feita por 

Agostinho sobre si mesmo.  

 A distinção feita por Heidegger sobre a supremacia do livro X em relação aos demais 

se baseia justamente pelo seu caráter de tornar a autoavaliação em algo existencialmente 

presente. O texto do referido livro não remete aos fatos que constituíram a vida do doutor 

africano no passado, mas retira o véu do presente desnudando toda a inquietação existencial 

que o cerca. "Nesse sentido, o livro X pode diferenciar-se facilmente dos demais, atendendo 

                                                             
224   "Pour moi cependant, j'ai dû considérer ici encore cette pensée de l'Apôtre: ‘Si nous nous jugions nous-
mêmes, nous ne serions pas jugés par le Seigneur’. Il y a encore cette parole de l'Écriture: ‘En parlant 
beaucoup, tu n'éviteras pas le péché’, qui me glace d'effroi " (SAINT AUGUSTIN, 1950, p. 267). 
225

 "Les treize livres de mes Confessions louent le Dieu juste et bon pour mes bonnes comme pour mes 
mauvaises actions  et ils excitent vers lui l'esprit et le coeur de l'homme. Tout au moins en ce qui concerne, ils 
ont eu sur moi cette action pendant que je les écrivais et ils l'ont encore lorsque je les lis. Ce sais pourtant qu'ils 
ont plu et qu'ils plaisent beaucoup à un grand nombre de frères. Du premier livre au dixième, il est question de 
moi; dans les trois autres livres, il s'agit des Écritures sacrées depuis ces mots: 'Au commencement, Dieu créa le 
ciel et la terre', jusqu’au repos du sabbat" (SAINT AUGUSTIN, 1950, p. 461). 
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ao fato de que nele Agostinho deixa de informar sobre seu passado para ocupar-se do que 

agora é" (HEIDEGGER, 2010b, p. 159).  

 O texto agostiniano é dividido em agrupamentos de capítulos por Heidegger mediante 

um critério, à primeira vista, arbitrário.
226

 Tal "arbitrariedade" é apenas aparente. Na divisão 

dos capítulos do livro X encontra-se a possibilidade de isolar as manifestações existenciais 

surgidas no texto agostiniano e comentá-las em um processo de retomada e atualização do 

texto lido. Na divisão dos capítulos uma questão se sobressai como o guia condutor de 

Agostinho em sua autoavaliação bem como no processo de retomada da análise existencial 

feita por Heidegger. Agostinho torna-se um problema para ser resolvido pelo próprio 

Agostinho. "Sob o vosso olhar transformei-me, para mim mesmo, num enigma que é a minha 

própria enfermidade" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 196). É possível afirmar ser esta a 

questão crucial do livro. O enigma de si mesmo decorre que embora tenha de si certo 

conhecimento, existe muita coisa que ele, Agostinho, não conhece a respeito dele próprio, que 

são completamente obscuras ao seu próprio espírito. 

 

Vós, Senhor, podeis julgar-me, porque ninguém "conhece o que se passa 

num homem, senão o seu espírito, que nele reside". Há, porém, coisas no 

homem que nem sequer o espírito que nele habita conhece [...] Eu, ainda que 

diante de Vós me despreze e me tenha na conta de terra e cinza, sei de Vós 
algumas coisas que não conheço de mim. [...] Por isso, enquanto peregrino 

longe de Vós, estou mais presente a mim do que a Vós. Sei que em nada 

podeis ser prejudicado, mas ignoro a que tentações posso ou não posso 
resistir [...] Confessarei, pois, o que sei de mim, e confessarei também o que 

de mim ignoro, pois o que sei de mim, só o sei porque Vós me iluminais; e o 

que ignoro, ignorá-lo-ei somente enquanto as minhas trevas se não 

transformarem em meio-dia, na vossa presença. (SANTO AGOSTINHO, 

1987, p. 173-174) 

 

Este é o processo hermenêutico fundamental no livro X. Não se trata aqui de uma exegese a 

um texto específico. Isto será feito nos últimos três livros das Confissões. Neste ponto 

salienta-se o processo hermenêutico do sujeito como coroamento da autoanálise realizada em 

toda a obra. Em que contexto é dado tal autoanálise? No reconhecimento por parte de 

Agostinho de que existem aspectos de si mesmo ainda desconhecidos para ele. Quando tal 

                                                             
226 "Para a 'visão de conjunto' pode servir de auxílio a divisão em capítulos, algo que, para a articulação 
posterior, não deixa de possuir também sua importância. A divisão e reunião dos diferentes capítulos em 
grupos parecerá, à primeira vista, arbitrária: (1-4), (5), (6), (7), (8-19), (20-23), (24-27), (28-29), (30-39), (40-42), 
(43)" (HEIDEGGER, 2010b, p. 159).  
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percepção torna-se acentuada? Também em outro desconhecer, este em relação à capacidade 

ou não de resistir às tentações que lhe acometem. 

 O duplo desconhecer relativo tanto ao que ele é bem como o que pode resistir em 

termos de tentações norteiam as reflexões do livro em apreço. As discussões sobre a memória 

bem como sobre as tentações, elementos principais do livro, tornam-se centrais na reflexão 

posta por Heidegger na retomada do texto agostiniano. O comentário heideggeriano move-se 

em sentidos distintos, mas ao mesmo tempo complementares. De um lado o texto é 

esclarecido, tanto no seu sentido etimológico como no processo interpretativo propriamente 

dito. De outro Heidegger extrai uma leitura existencial a partir de expressões encontradas no 

texto agostiniano e que funcionam como indícios formais para uma atualização do texto em 

apreço. 

 Esta articulação entre a interpretação puramente textual e sua apropriação existencial 

torna-se mais presente na parte final das reflexões sobre a memória e a discussão acerca das 

tentações. A pergunta feita por Agostinho "Que amo eu, quando Vos amo?" (SANTO 

AGOSTINHO, 1987, p. 174) que marca propriamente o início da reflexão agostiniana sobre a 

memória possui como resposta a seguinte afirmação, encontrada nos trechos finais sobre o 

mesmo assunto: "Quando Vos procuro, meu Deus, busco a vida feliz" (SANTO 

AGOSTINHO, 1987, p. 185).  A felicidade, alvo daquele que busca a Deus, converte-se para 

Heidegger não em uma simples resposta extraída de um trecho qualquer da obra, mas da 

indicação de como alcançar esta vida beata. 

 A pergunta, desta forma, torna-se indicação do "como" (quomodo) desta busca. "A 

Esta resposta não provém do que precede, porém é motivada mediante a pergunta pelo 

"como" da procura" (HEIDEGGER, 2010b, p. 175). A procura da felicidade, e acima de tudo, 

a procura da felicidade encontrada em Deus, torna-se o real problema a ser resolvido nesta 

questão. O "como" da procura implica que o sujeito autor da busca possui de alguma maneira 

e mediante um sentido específico, a própria vida beata. Como é possível procurar algo se não 

existe o conhecimento do mesmo?
227

 Tal questionamento implica em um modo de ter a vida 

                                                             
227

 "Como procurar, então, a vida feliz? Não a alcançarei enquanto não exclamar: "Basta, ei-la". Mas onde 
poderei dizer estas palavras? Como procurar essa felicidade? Como? Pela lembrança, como se a tivesse 
esquecido, e como se agora me recordasse de que a esqueci? Pelo desejo de travar conhecimento com uma 
vida, para mim incógnita, ou porque nunca a cheguei a conhecer, ou porque já a esqueci tão completamente, 
que nem sequer me lembro de a ter esquecido? Então, não é feliz aquela vida que todos desejam, sem haver 
absolutamente ninguém que a não queira? Onde a conheceram para assim a desejarem? Onde a viram para a 
amarem? Que a possuímos, é certo. Agora, o modo é que eu não sei"(SANTO AGOSTINHO, 1987, p.185). 
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beata (ou vida feliz), mesmo que não se tenha conhecimento pleno deste possuir. Alguns 

sujeitos possuem a vida feliz de forma plena, enquanto outros, de modo inferior, possuem a 

esperança de obtê-la.
228

 Heidegger chama a atenção de que para Agostinho a felicidade está 

dada de certa forma, e que mesmo aqueles que afirmam não a possuírem nem que tem 

esperança de obtê-la, desejam ser felizes de alguma maneira, e este sentimento indica serem 

os mesmos sabedores do sentido daquilo que almejam.  

 A forma como tal conhecimento encontra-se na memória ou mesmo a maneira como 

este mesmo conhecer é perdido na mesma memória é uma questão que permanece em aberto 

na discussão agostiniana. O que interessa é o fato de que a felicidade se encontra no sujeito, à 

sua disposição.
229

 Heidegger percebe neste direcionar de Agostinho à disponibilidade da 

felicidade o modo do ser-aí manifestar-se. "A beata vita como tal e o como de ser ser-aí é 

uma mesma coisa formalmente falando. Na realidade, o que está em jogo é o indivíduo 

particular, como ele se apropria dela. Há uma vida verdadeira. Vida, e precisamente ela, para 

cada um" (HEIDEGGER, 2010b, p. 180).  

 Embora Heidegger realize o comentário do texto agostiniano no modelo clássico, que 

consiste na explicação dos parágrafos lidos, o afastamento do sentido primário do texto é 

óbvio. Se em Agostinho a felicidade ou a beata vida encontra-se em Deus,
230

 em Heidegger 

tal felicidade, como foi vista acima, é identificada com o ser-aí, em uma clara introdução de 

conceitos alheios e estranhos ao pensamento do autor africano. Tal afirmação não implica que 

Heidegger desconheça o sentido primário do texto. Ele o afirma nos momentos em que realiza 

a abordagem textual no intuito de recuperar o sentido originário da redação. No entanto, esta 

afirmação literal é suplantada pelo viés existencial dado ao escrito agostiniano, e esta é a 

principal característica do comentário heideggeriano: o reconhecimento do texto em sua 

forma primária e a sua posterior atualização, movimento este que claramente ultrapassa o 

texto dado em seu sentido próximo.  

 Outra demonstração deste ultrapassar, ainda na discussão sobre a memória, pode ser 

vista na recordação por parte de Agostinho da constatação da existência de homens que não 

                                                             
228

 "Há uma maneira diferente de ser feliz, quando cada um possui a felicidade em concreto. Há quem seja feliz 
simplesmente em esperança. Estes possuem a felicidade dum modo inferior ao daqueles que já são realmente 
felizes" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 185-186). 
229 "Não sei como conheceram a felicidade, nem por que noção a apreenderam. O que me preocupa é saber se 
essa noção habita na memória" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 186). 
230 "A vida feliz consiste em nos alegrarmos em Vós, de Vós e por Vós. Eis a vida feliz, e não há outra. Os que 
julgam que existe outra apegam-se a uma alegria que não é a verdadeira" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 187). 
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obstante saberem do valor da verdade para o alcance da alegria, deixam de buscá-la em 

virtude de atividades corriqueiras, afastando-se verdade que poderia torná-los felizes.
231

 Na 

conclusão desta constatação, Agostinho remete o leitor à lembrança de Jesus Cristo como uma 

luz que ilumina os homens que estão em trevas, conclamando-os a buscarem esta 

luminosidade divina.
232

 

 Heidegger ultrapassa o sentido que se depreende do texto agostiniano. A vida feliz é 

percebida como o gozar da verdade. É o experimentar de uma alegria proveniente da verdade 

que vem ao encontro justamente na recusa do engano. Tal interpretação ainda se encontra 

próximo do sentido agostiniano. Esta proximidade é afastada quando Heidegger descarta a luz 

mística de Cristo aludida por Agostinho em uma perspectiva existencial, rejeitando qualquer 

interpretação espiritual. "Aqui lumen possui um sentido existencial de realização muito 

específico na experiência fática do mundo próprio e não deve ser tomado em sentido coisal ou 

metafísico" (HEIDEGGER, 2010b, p. 182). 

 A modificação da perspectiva agostiniana é evidente. A identificação da verdade com 

a luz de Cristo, encontrada no texto bíblico e reproduzida por Agostinho encontra em 

Heidegger um sentido plenamente existencial. Faticamente, o vislumbre por parte dos seres 

humanos de algo considerado justo e valioso, inclina-os para viverem este algo e 

reconhecerem sua importância intrínseca. Viver este algo considerado justo e valioso, bem 

como experimentar o mesmo, deve ser considerado um entregar-se de forma plena, um 

autêntico colocar-se a caminho dele, convertendo-se desta forma na satisfação pelo esforço 

desta verdade. Esta verdade justa e valiosa encontrada no viver fático dos indivíduos, é 

justamente aquilo que se ama, seja por meio da tradição, do modismo, da comodidade, do 

medo marcado pela inquietude, de amedrontar-se pelo sentimento do vazio.  

 Este algo tomado como verdade é dado no realizar-se e precisamente no realizar é que 

se converte em "verdade". Ela torna-se concreta a partir de um movimento direcionado a si. 

Aqui verdade (veritas) e vida feliz (beata vita) são sinônimas da verdade existencial. Em 

Agostinho, mesmo aqueles que não desejam obter a revelação da verdade divina não querem, 

                                                             
231

 "Por que não encontram nela a sua alegria? Por que não são felizes? Não são felizes porque, entregando-se 
com demasiado afinco a outras ocupações que, em vez de ditosos, os tornam ainda mais desgraçados, 
recordam, apenas frouxamente, aquela Verdade que os pode fazer felizes. 'Por enquanto ainda há uma luz 
entre os homens.' Caminhem, caminhem depressa, 'para que as trevas os não surpreendam'!" (SANTO 
AGOSTINHO, 1987, p. 188). 
232 "Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para 
que as trevas não vos apanhem; pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai" (João, 12: 35). 
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no entanto, serem afastados de alguma coisa que lhes pareça ser a verdade.
233

 Em Heidegger 

esta perspectiva deve ser encarada como a segurança, com a "morada" em um sentido de 

realização e referência, com a necessidade de não sentir-se atemorizado, enganado de alguma 

forma. 

 A verdade gera o ódio para com aqueles que a anunciam, segundo a reflexão de 

Agostinho, a partir do momento em que os ouvintes descobrem que aquilo que eles mais 

amam não é a própria verdade. Desta forma seu amor erroneamente direcionado é posto à luz, 

fazendo com que passem a odiar a verdade e seus pregoeiros, quando seria mais lógico odiar 

aquilo que ocupar o lugar da mesma. Odeiam ser enganados, mas ao mesmo tempo odeiam 

quando são descobertos neste falso amor. Amam a verdade quando ela lhes mostra algo, mas 

odeiam-na quando ela os descobre.
234

 Para Heidegger a verdade é amada quando a mesma 

vem ao encontro do sujeito, trazendo consigo uma satisfação que gera no homem uma 

indolência, uma preguiça justamente porque não o afeta. Quando a verdade atinge o sujeito 

em seu ser fático, em sua existência, é motivo para o desvio da mesma, para a fuga, indo em 

direção aos lugares-comuns da vida humana.
235

 Esta postura de fugir da força da verdade 

possui como consequência imediata o fato dela permanecer oculta para o sujeito. 

Curiosamente, o entrincheirar-se contra a verdade é uma afirmação de amor a mesma mais do 

que ao erro, pois ela o atinge, revelando-o na sua faticidade. Ao esconder-se da verdade 

devido ao seu poder revelador existencial, o homem acaba por confessar a realização de um 

esforço pela beata vita, visto ser na verdade o espaço em que ela se manifesta. 

                                                             
233

 "Encontrei muitos com desejos de enganar outros, mas não encontrei ninguém que quisesse ser enganado. 
Onde conheceram eles esta vida feliz senão onde alcançaram o conhecimento da verdade? Amam a verdade, 
porque não querem ser enganados; e, ao amarem a verdade feliz, que não é mais que a alegria oriunda da 
verdade, amam, com certeza, também a verdade. Não a poderiam amar, se não tivessem na memória qualquer 
noção de verdade" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 188). 
234 "Por que é que a verdade gera o ódio? Por que é que os homens têm como inimigo aquele que prega a 
verdade, se amam a vida feliz, que não é mais que a alegria vinda da verdade? Talvez por amarem de tal modo 
a verdade que todos os que amam outra coisa querem que o que amam seja a verdade. Como não querem ser 
enganados, não se querem convencer de que estão em erro. Assim, odeiam a verdade, por causa daquilo que 
amam em vez da verdade. Amam-na quando os ilumina, e odeiam-na quando os repreende. Não querendo ser 
enganados e desejando enganar, amam-na quando ela se manifesta e odeiam-na quando os descobre" (SANTO 
AGOSTINHO, 1987, p. 188). 
235

 "Amant eam lucentem, oderunt eam redarguentem [amam a verdade quando se manifesta em si mesma, e 
odeiam-na quando lhes manifesta]. Amam-na quando vem luminosamente ao seu encontro, quando podem 
obter uma satisfação de ordem estética de tanto fulgor, deixando-se levar assim à preguiça e à renúncia. 
Entretanto, odeiam-na quando lhes bate no corpo. Quando lhes afeta diretamente e lhes sacode, quando põe 
em questão sua própria facticidade e sua existência, então, é melhor desviar, em tempo, a vista dela e, 
entusiasmadamente, com todos os lugares-comuns e os estribilhos que eles gostam de oferecer a si mesmos" 
(HEIDEGGER, 2010b, p. 183-184). 
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 A beata vita não é identificada com Deus, pelo menos com aquele entendido na 

perspectiva agostiniana como o sumo bem. Não é algo a ser considerada fora do sujeito como 

tendo uma existência autônoma. Não há nenhuma réstia de elemento ontológico em Deus, 

como sendo uma "abstração" objetiva externa.
236

 Sendo ele a verdade, entende Heidegger, é 

dado no conhecer do mesmo. Este ato, no entanto, encontra-se relacionado à experiência 

fática de vida. A pergunta sobre Deus deveria ultrapassar os limites da mera curiosidade 

acomodada, da interrogação simplória sobre o mesmo sem que esteja disposto a escutar 

realmente a resposta.
 237

 Sem que estejam dispostos a manter-se em estado de abertura 

essencial, tomam como autêntico aquilo que de fato não é. A atenção é desviada para aquilo 

que lhes é conveniente, no dispensável, no descartável. O conveniente, necessário, urgente, 

não é motivo para nenhum tipo de preocupação.
238

 

 A pergunta sobre a localização de Deus
239

 torna-se, na verdade, o questionamento da 

identidade do sujeito, quem ele é verdadeiramente. Sugestiva é a observação de Heidegger 

sobre a afirmação, por parte de Agostinho, de que conhecera verdadeiramente Deus em um 

período avançado de sua existência:
240

 "Porquanto o próprio Agostinho reconhece: Sero te 

amavi [tarde te amei], tarde cheguei ao nível de vida fática, situação em que me coloquei na 

condição de amante" (HEIDEGGER, 2010b, p. 187). O longo tempo que antecedeu sua 

conversão ao cristianismo e o que é o mesmo, seu encontro com Deus, é lamentado por 

Agostinho.  Para Heidegger tal lamento configura-se como a percepção de que tardiamente o 

autor havia chegado ao nível fático da vida, isto é, constatado que a vida autêntica não pode 

ser vivida na acepção de um mero passear por ela.
241

 No entendimento do autor, Agostinho 

como um ser envelhecido embora ainda jovem, lançava-se de forma ansioso sobre o mundo e 

as coisas a ele pertencentes,
242

 elementos estes capazes de indicar ao ser que se aproximava 

                                                             
236 "Onde Vos encontrei, para Vos conhecer, senão em Vós mesmo, que estais acima de mim?" (SANTO 
AGOSTINHO, 1987, p.189). O  distanciamento da postura de Heidegger em relação a Agostinho é evidente. 
237 "Ó Verdade, Vós em toda parte assistis a todos os que Vos consultam e ao mesmo tempo respondeis aos 
que Vos interrogam sobre os mais variados assuntos. Respondeis com clareza, mas nem todos Vos ouvem com 
a mesma lucidez. Todos Vos consultam sobre o que desejam, mas nem sempre ouvem o que querem" (SANTO 
AGOSTINHO, 1987, p. 189). 
238 "O Vosso servo mais fiel é aquele que não espera nem prefere ouvir aquilo que quer, mas se propõe aceitar, 
antes de tudo, a resposta que de Vós ouviu" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 189).  Heidegger refaz o 
entendimento agostiniano de um ouvir a Deus como obrigação de um servo fiel para o ser que escuta a real 
dimensão de sua faticidade. 
239

 "A pergunta acerca de onde [wo] encontro a Deus transformou-se na discussão das condições do 
experimentar Deus" (HEIDEGGER, 2010b, p. 187). Esta não é uma postura teológica, metafísica, mas acima de 
tudo um encaminhar de um posicionamento existencial. 
240 "Tarde Vos amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos amei!" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 190). 
241 "Agostinho deixa claro que a 'vida' não é um passeio" (HEIDEGGER, 2010b, p. 188). 
242 "Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 190). 
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uma realidade a ele desconhecida, mas que no entanto requeria o aspecto genuíno de si-

mesmo, algo que Agostinho revela-se incapaz de manifestar na sua longa distância de Deus.  

 Agostinho exalta a continência como uma volta à unidade perdida, perda esta 

ocasionada pelo amor às criaturas em lugar do criador.
243

 Heidegger entende esta dispersão 

como a fragmentação do sujeito em meio a uma multidão de coisas, e desta maneira tal 

proceder deve ser visto como um processo de desconstrução da própria vida. A percepção de 

tal existência é vista como um fardo a ser carregado,
244

 em um esforço pela continência 

entendida aqui não como um estado de moderação, pois tal acepção perderia o significado 

existencial a ser dado por Heidegger, mas como uma luta no sentido de separar-se da defluxio 

(dispersão) em virtude da fragmentação acima citada.  

 A vida humana é marcada pela tentatio (tentação) constante.
245

 Mas é preciso 

especificar de forma precisa esta tentação, pois é justamente nela que Agostinho vivencia a 

sua faticidade, ou seja, é na tentação entendida existencialmente que a vida fática é 

experimentada tornando possível ao mesmo compreender a si mesmo como um peso. O 

momento ideal para o entendimento da tríplice tentação aludida por Agostinho é comentada 

por Heidegger. "Mandais-me, sem dúvida, que me abstenha da 'concupiscência da carne, da 

concupiscência dos olhos e da ambição do mundo'" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 191).
246

 

Heidegger estabelece de forma nítida a sua postura: "Contudo, também aqui encontramo-nos 

com uma restrição essencial, na medida em que a interpretação é uma interpretação 

fenomenológica e não teológica" (HEIDEGGER, 2010b, p. 193). A linha está traçada. 

Heidegger afirma neste ponto o que tem sido a sua postura na compreensão de todo o texto 

agostiniano. Sua leitura não consiste apenas na interpretação do que teria sido supostamente a 

intenção do autor ao escrever tal texto. Sua exegese assume uma postura metodológica 

hermenêutica inteiramente distinta daquilo que se esperaria de um intérprete teológico diante 

de um autor igualmente teológico. Por meio da abordagem fenomenológica, o texto 

agostiniano é "atualizado" existencialmente. 

                                                             
243

 "Pela continência, reunimo-nos e reduzimo-nos à unidade, da qual nos afastamos ao derramarmo-nos por 
inumeráveis criaturas" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 191). 
244 "Porque não estou cheio de Vós, sou ainda peso para mim" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 190). 
245 "Não é, 'a vida do homem, sobre a terra, uma contínua tentação'?" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 190). 
246 Agostinho comenta o trecho da Primeira Epístola de João, 2:16: "Porque tudo o que há no mundo, a 
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo." Nas 
Confissões tal abordagem se encontra no livro X (30:41-39:64) 
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 A "concupiscência da carne" (concupiscentia carnis) deve ser entendida na 

perspectiva agostiniana como o desejo proveniente das sensações que acompanham o prazer 

puramente carnal, prazer este que se volta para as coisas temporais, afastando-se desta forma 

da busca pelo divino. As vivências sexuais, a inconstância que envolve os atos de comer e 

beber e até mesmo o odor derivado de um bom perfume (perigo em menor grau) ou o prazer 

derivado de ouvir uma bela melodia, aparecem como elementos capazes de desviar o homem 

do seu fim último, o divino criador.  A "concupiscência dos olhos" ou mais adequadamente 

"prazer dos olhos" (voluptas oculorum) indica não o prazer proveniente da percepção visual 

propriamente dita, mas a atitude tomada pelo sujeito a partir do que é observado. Se pela 

visão o homem contempla as realidades transitórias, o desfrutar destas realidades como bens 

que se relacionam ao sujeito ou que apontam para Deus como Sumo Bem estabelece o perigo 

ou a beatitude que a visão ocasiona.  

 A última das tentações examinada por Agostinho trata da "ambição do mundo" ou 

ambição secular (ambitio saeculi), e que se constitui em uma das mais sutis tentações. Esta é 

uma tentação que extrapola a individualidade do sujeito, pois seu nascedouro é nitidamente a 

vida social do mesmo. A alegria por receber demonstrações de respeito, estima ou dedicação 

pode ter como consequência o surgimento do desejo à honra, a sede pela glória, a busca pelo 

dinheiro como instrumento que possibilita conseguir o reconhecimento de si pelos outros. 

Desta forma, o mérito que deveria ser relacionado a Deus como fonte da dádiva que tornou 

possível o aplauso, o reconhecimento e a estima transferem-se do criador para a criatura. 

Esquivar-se do "perigo" do aplauso, desfrutando da alegria do reconhecimento não por ele 

mesmo, mas relacionando-o a Deus, torna-se o ideal a ser buscado por parte do cristão. É 

preciso examinar estes trechos agostinianos à luz da interpretação heideggeriana. 

 A abordagem de Heidegger é sugestiva. Ao comentar sobre a relação que existe entre 

a justiça propriamente dita e o ato em que o justo é conduzido, ele afirma: "É necessário 

deixar de lado o conceito de iustitia e sua concepção genuína, as dificuldades de Paulo e de 

Lutero, e a partir disso os problemas teológicos, quer dizer, por sua vez autenticamente 

existenciais, portanto, totalmente novos" (HEIDEGGER, 2010b, p. 194). Mas o que 

Heidegger afirma nesta citação? Não é seu interesse em examinar um conceito específico, no 

caso o conceito de justiça. Tampouco o seu interesse move-se na direção estabelecida por 

Paulo e Lutero, um lido por Agostinho (Paulo), o outro leitor de Agostinho (Lutero). Suas 

leituras não estão em análise agora. Interessa-lhe os problemas teológicos suscitados pelo 
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texto agostiniano. Mas estes problemas teológicos tornam-se interessantes justamente porque 

são "autenticamente existenciais" e por esta razão "totalmente novos". A novidade reside 

justamente no fato de dilemas teológicos serem analisados existencialmente. Esta é a 

novidade. Esta é a atualização falada anteriormente. 

 O texto joanino das concupiscências (I João, 2: 16) e a sua "atualização" agostiniana 

no texto das Confissões passa agora a ser novamente atualizado na perspectiva heideggeriana. 

Cada leitura fundante é um ato de atualização do escrito e a manutenção do autor como ser 

vivente. A análise de Heidegger é extremamente precisa. "Visto a partir de fora, aparece como 

se Agostinho fizesse a opção em dar uma classificação das diferentes direções da 

concupiscentia, 'concupiscência'" (HEIDEGGER, 2010b, p. 194). As discussões agostinianas 

sobre os elementos que se encontram presentes na concupiscência da carne, concupiscência 

dos olhos e da ambição secular, tais como o desejo sexual, a gula, a sedução do perfume, o 

prazer do ouvido, a sedução dos olhos, a vã curiosidade, o orgulho, a tentação que existe no 

louvor sobre si, vã glória e amor próprio são vistas por Heidegger como vertentes ou direções 

da concupiscência rumo à possibilidade da dispersão. 

 No entanto o próprio Heidegger reconhece que Agostinho não trata tais problemas 

como classificações ou vertentes, e não os trata por não ter tido "tempo" para tal análise.
247

 O 

fato de que talvez o autor não possua o mesmo entendimento que seu intérprete atual é 

desconsiderado neste momento. A análise das tentações não deve ser entendida a partir de um 

prisma psicológico-biológico, mas no sentido da faticidade no momento e na forma em que  

se depara com as mesmas. Se em Agostinho revela-se o sujeito angustiado diante de tentações 

que podem afastá-lo de seu Deus, em Heidegger tais enfrentamentos revelam uma 

preocupação com o ser do próprio homem, o momento para uma reflexão acerca do "eu-sou". 

O "sou" (sum) revela justamente a faticidade, e isto é o que deve ser procurado na exposição 

da tríplice tentação joanina-agostiniana. 

 Todas as implicações teológicas e filosóficas passíveis de aparecer em discussões 

deste tipo, tais como a separação entre corpo e alma, sensibilidade e razão ou até mesmo 

corpo e espírito devem ser descartadas aqui. A busca do sentido original escondido nas 

reflexões agostinianas prescinde deste tipo de preocupação. A cotidianidade de algumas das 

                                                             
247 "Contudo, não é totalmente provável que Agostinho tivesse tido 'tempo' para semelhante ocupação durante 
estes anos em questão" (HEIDEGGER, 2010b, p. 194). 
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tentações, como por exemplo, a gula,
248

 ganha a atmosfera da tensão acerca da constatação de 

que o homem é um ente delimitado por ser e ter uma dimensão ontológica, ou seja, de ser 

alguém que consegue refletir sobre a autenticidade de vida e o fardo que isto acarreta. É o 

manter-se na faticidade tendo plena noção da própria "existência".   

 Na análise da sedução mediante o odor de um perfume, parece a Agostinho ser, das 

tentações analisadas, uma das que menos lhe afeta.
249

 Está em seu poder a capacidade de 

resistir. A reflexão sobre este tipo de tentação por parte do autor é breve. Para Heidegger isto 

é uma impressão ilusória quando vista em uma perspectiva adequada.
250

 Mas até que ponto o 

sujeito encontra-se de fato na insegurança, lhe é interdito.
251

 Este é um conhecimento que 

permanece na obscuridade total. O sujeito encontra-se encoberto para si mesmo até o 

momento em que uma experiência voltada para si, a experiência histórica, a prova existencial, 

torne-se presente. Tal momento não é dado em oportunidade tranquila, mas no revolver das 

tentações, visto que as mesmas, sendo dadas continuadamente, tornam possível uma perene 

queda, revelando outro alguém completamente diferente. 

 O ter-a-si-mesmo nunca é dado a realizar-se em definitivo. As tentações em ato 

contínuo impulsionam o sujeito numa marcha em direção à vida, um andar para frente com 

um olhar voltado para o passado. A vida repleta de tentações as quais aquelas nominadas por 

Agostinho se constituem numa tentativa de classificação ou vertentes, implica a insegurança 

existencial dos sujeitos, impedindo assim o sentimento de segurança capaz de tornar possível 

ao sujeito uma modificação radical, no sentido de passar de bom para mau e de mau para 

                                                             
248 "Reparamos os gastos cotidianos do corpo, comendo e bebendo até ao momento em que Vós, destruindo 
os alimentos e o estômago, matardes a minha indigência, com uma saciedade maravilhosa, e revestirdes este 
corpo corruptível com a eterna incorruptibilidade. Por enquanto, esta necessidade (de alimento) é-me 
agradável, e combato contra esta delícia, para me não deixar dominar por ela. Sustento uma guerra cotidiana 
com jejuns, reduzindo o corpo à escravidão. Mas depois disto vem o prazer para afastar as minhas dores" 
(AGOSTINHO, 1987, p. 192). 
249 "Não me inquieto demasiado com as seduções do perfume. Quando está afastado, não o procuro. Quando o 
tenho presente, não me esquivo, mas também estou preparado para dele me abster. Ao menos assim me 
parece. Talvez me engane" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 194-195). 
250

 "Ao primeiro golpe de vista, quando me tomo superficialmente a mim mesmo como uma coisa fixada num 
agora e constituída em todos os seus traços, desta ou daquela maneira, assim me parece" (HEIDEGGER, 2010b, 
p. 200). 
251 "A própria razão, que em mim existe, de tal maneira se esconde nestas trevas deploráveis que me rodeiam 
que, quando o meu espírito se interroga a si mesmo acerca das próprias forças, julga que não deve acreditar 
facilmente em si, por desconhecer, na maior parte dos casos, o que nele se passa, exceto quando a experiência 
claramente lho manifesta" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 195). 
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bom.
252

 O que o ente foi no passado, no que veio a tornar-se e no que poderá vir-a-ser é 

resultado da forma como o mesmo lida com a tentatio. O si-mesmo deve ser buscado de 

forma original nesta direção da experiência existencial, que é dada no processo entendido por 

Agostinho como tentações. É nesta vida, a da experiência existencial, e somente nela, que 

vem ao encontro a tentatio (tentação), concorrendo para que o si-mesmo se assuma na 

faticidade da experiência. 

 Os exemplos desta "atualização" do texto agostiniano se multiplicam em todo o 

comentário de Heidegger. O intuito aqui não é comentar o texto heideggeriano em sua íntegra, 

mas sim registrar o processo de retomada do texto antigo e seu processo de "reescrita", em 

momentos previamente escolhidos. Com tal intenção como regra, retoma-se aqui a abordagem 

feita pelo autor à terceira forma de tentação, a ambitio saeculi (ambição do mundo), visto 

encontrar-se na abordagem a esta tentação, as retomadas mais significativas no conjunto das 

tentações do texto de Agostinho. 

 É preciso neste processo de análise da terceira tentação, retomar as duas tentações 

anteriores no intuito de fixar a distinção entre elas e esta terceira forma de tentatio. Tanto a 

primeira tentação voltada para um tipo de agir capaz de produzir um efeito agradável no 

agente, como o segundo tipo de tentação, o da curiosidade vã, movida apenas pelo desejo 

vazio de conhecer, destacam-se em virtude de que os pontos de relação, bem como de 

referência, direcionarem-se para aspectos que pertencem ao mundo circundante. Desta forma, 

o agir do sujeito não pertence ao si-mesmo. A objetivação do agir e principalmente do olhar 

em volta, da necessidade doentia de adquirir conhecimentos sempre novos, de estar sempre 

informado, de saber algo acerca disto ou daquilo, dão ao mundo circundante o caráter de 

objeto.  

 Como consequência deste processo de objetivação do mundo circundante, que implica 

por parte do ser-aí um "estar aí junto" a este mundo circundante objetivado, decorre um si-

mesmo que não consegue realizar-se plenamente na experiência provinda da tentatio.
253

A 

                                                             
252 "Ninguém se deve ter por seguro nesta vida que toda ela se chama tentação. Quem é que, sendo pior, não 
se pode tornar melhor, e de melhor descer a pior? Só há uma única esperança, uma única promessa inabalável: 
a vossa misericórdia" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 195). 
253 "O que sobrevém enquanto relações e pontos de referência próprios do mundo circundante passa a 
integrar-se na relação determinante de experiência do agir e, respectivamente, do olhar em volta. Isso quer 
dizer que, em relação ao como do "estar aí junto" [Dabeisein] no mundo próprio ou inclusive de modo 
egocêntrico, o si-mesmo como si-mesmo não chega a articular-se de maneira realizadora na realização da 
experiência" (HEIDEGGER, 2010b, p. 213). 
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consequência deste processo do "estar aí junto" ao mundo circundante objetivado é crucial 

para o si-mesmo. "O ser-aí, o si-mesmo, o ser efetivo da vida, é um ser absorvido, um 

derramar-se e dissolver-se. O si-mesmo é vivido pelo mundo e, precisamente, com tão maior 

força onde e quando mais e com maior intensidade crê viver autenticamente em semelhante 

ser-aí" (HEIDEGGER, 2010b, p. 213). O ser-aí se torna absorvido e dissolvido por este 

mundo circundante objetivado. Sua vida, pautada pela objetivação do mundo circundante, 

engendra no ser efetivo a ilusão de uma vida autêntica. 

 

Na terceira forma da tentatio, o si-mesmo opera na realização articulando-se 

de um modo determinado, na medida em que é ele quem está explicitamente 

em jogo, é ele quem deve ser tomado em toda sua importância em sentido 

genuíno,  na medida em que 'está aí', o que quer dizer que a significância 
própria converte-se em finis delectationis [o fim do deleite]. (HEIDEGGER, 

2010b, p. 213)  

 

Para Agostinho o fim da gloria vã é dado pela vigilância constante em relação ao orgulho 

advindo do louvor de terceiros. É preciso ter cuidado com a busca desenfreada pela estima 

dos outros. A honra granjeada por outros esconde a indigência daquele que é louvado. A 

terceira forma de tentação, que no autor africano assume a forma de ambição secular ou 

ambição mundana (ou mesmo vida soberba em algumas traduções), é retratada por Heidegger 

como o espaço em que o  ser-aí ou o si-mesmo articula determinada forma de agir; nesta 

tentação é ele que se encontra no foco do processo, é ele que deve ser visto em toda a sua 

importância ontológica. No proceder que envolve a terceira tentação, o ser-aí assume sua real 

importância, a importância genuína. Desta forma, as significâncias inadequadas que 

porventura houvessem, são redimensionadas para seu tamanho real. É o fim da falsa 

presunção acerca de si.
254

 

 Esta terceira tentação, vista como o espaço do experimentar fático, permite a atuação 

do si-mesmo nos nexos criados não apenas com a vida mundana na qual convive, como 

também com seu próprio mundo interior, estabelecendo uma relação tipicamente mundana na 

                                                             
254

 "'Sou necessitado e pobre', e o melhor que há em mim é aborrecer-me a mim mesmo, entre os secretos 
gemidos do meu coração, buscando eu a vossa misericórdia até ver a minha indigência reparada e 
aperfeiçoada com a paz desconhecida aos olhos do soberbo. Porém, as nossas palavras, saídas da boca, e as 
nossas ações, conhecidas dos homens, escondem uma tentação muito perigosa, originada da estima do louvor, 
a qual recolhe e mendiga votos e pareceres alheios. A vanglória tenta-me até mesmo quando a critico em mim. 
Mas eu repreendo-a desse mesmo desejo de louvor" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 202). 
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qual ele, o si-mesmo, se encontra em uma posição essencial. Para Agostinho esta terceira 

tentação, marcada pelo sinal do orgulho de si, possui o seu início na busca pelo querer ser 

temido ou amado pelos homens.
255

 Mas o sinal do louvor que caracteriza o temor ou o amor 

dos homens dá-se principalmente por meio da linguagem. Dito de outra forma: verifica-se o 

temor ou o amor por meio das declarações dos homens, e estas declarações se constituem 

numa prova de fidelidade ao cristão, uma verdadeira fornalha ardente na consciência de 

Agostinho.
256

 

 A terceira tentação, nascida do desejo de ser amado ou temido, manifestada 

principalmente por meio da linguagem, torna-se angustiante para o cristão sincero. Heidegger, 

no entanto, percebe tais determinações, os desejos e a linguagem como meio de manifestá-los 

como elementos que apontam para o processo de compartilhamento com o mundo e a 

convivência com o mesmo. Aquele que experimenta tal tentação, o desejo de ser amado ou 

temido e a linguagem de louvor de terceiros, relaciona-se com o mundo circundante com a 

postura do estar preocupado (curare). Não há aqui o desconfiar negativo do penitente cristão, 

receoso de que a glória de Deus seja transferida para o mero mortal.
257

 A postura aqui é 

radicalmente distinta. Tal experiência se torna na verdade um propor ou colocar  a sua própria 

vida de forma consciente de modo que ela seja temida ou respeitada pelos outros. O mundo 

próprio daquele que experimenta a tentação é o mundo da cabeça altiva e da imposição de sua 

presença. É um querer (velle), um propor, um aspirar a. O querer ser amado e temido pelos 

outros, visto na perspectiva cristã patrística agostiniana como pecado da vanglória, é 

reavaliado na perspectiva existencial. 

 

Nesse velle vê-se o próprio experimentar nos olhos, nas pretensões, nos 

juízos, no gosto e, respectivamente, no desgosto, no caráter titubeante e na 

tolice dos outros. No timeri et amari velle dá-se importância ao mundo 
próprio em detrimento a uma situação comundana vista de si de uma 

                                                             
255

 "Acaso, ó Senhor — único Senhor que não reina com orgulho, porque sois o único Senhor verdadeiro, o 
único que não tem senhor —, acaso cessou em mim, ou poderá jamais cessar em toda a minha vida, este 
terceiro gênero de tentações, que consiste em querer ser temido e amado dos homens só com o fim exclusivo 
de encontrar uma alegria que não é alegria?" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 200). 
256 "Todos os dias nos vemos investidos por estas tentações, ó Senhor! Somos tentados sem interrupção! Os 
louvores humanos são a fornalha onde cotidianamente somos postos à prova" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 
200). 
257 "Reprovais aquele que deseja ser louvado pelos homens. Por isso não será defendido pelos homens quando 
o julgardes, nem liberto quando o condenardes. 'Não louvamos o pecador nos desejos da sua alma, nem é 
bem-aventurado o que faz a iniquidade'. Se um homem glorificado por qualquer dom que Vós, ó meu Deus, lhe 
concedestes se compraz mais em louvar-se do que em possuir esse dom que lhe atrai o louvor — Vós o 
reprovais, apesar de louvado pelos homens" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 200). 
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maneira exclusiva. Trata-se de estar numa condição de superioridade no 

mundo compartilhado. (HEIDEGGER, 2010b, p. 214) 

 

Não há aqui a visão negativa do louvor ao temor ou ao amor de outros para com o si-mesmo. 

No querer amor ou temor (timeri et amari velle) o mundo próprio ganha importância. A 

relação com este mundo é dada de forma exclusiva. No querer ser temido (timeri velle) é a 

condição de superioridade que aqui é afirmada, pois o si-mesmo vê a si como superior, e na 

relação comundana, esforça-se para impor-se aos outros ao mesmo tempo em que estabelece 

relações de convivência adequada com os mesmos.  No querer ser amado (amari velle) o si-

mesmo atribui à sua própria pessoa a condição de ser valioso, e desta forma requer que os 

outros tenham por ele apreço e valorização.  

 Os dois casos vistos por Agostinho como tentações a serem evitadas, ganham nesta 

nova interpretação existencial o sentido de valorização do si-mesmo desconhecida no texto 

original. Trata-se de uma afirmação veemente por parte da existência na sua forma interior, ou 

seja, não é um pecado que advém externamente e que desestrutura a relação do sujeito com o 

divino, como seria na perspectiva agostiniana. Esta posição deve ser vista como uma postura 

em que a vida se motiva a rejeitar uma perspectiva nitidamente covarde proveniente de uma 

insegurança existencial bem como de uma necessidade de ajuntar apoios e salvaguardar-se de 

questionamentos fundamentais de caráter vital. Esta é a verdadeira tentatio a ser evitada, pois 

impede a possibilidade do autoconhecer-se por parte do si-mesmo.  

 

Na medida em que a problemática possui a origem de sentido na existência - 

ela mesma fática, historicamente dada e de maneira realizadora -, todos os 
explicata de sentido conclamados a serem desvelados nesta problemática são 

existenciais, isto é, formalmente falando "categorias" e, historicamente e de 

maneira realizadora, são hermenêuticas, não categorias ordenadoras e 

reguladoras. (HEIDEGGER, 2010b, p. 217) 

 

A problemática em questão exige ser interpretada a partir de determinada situação histórica. 

Todos os elementos fornecidos pelo texto agostiniano são existenciais, categorias de fundo 

histórico, e a partir justamente deste caráter histórico e realizador, são construções 

hermenêuticas propriamente ditas, e não elementos ordenadores e reguladores, e elas são 
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hermenêuticas justamente no sentido existencial, no revelar, descobrir, clarear. Não são 

hermenêuticas na acepção equivocada, como regras e ordenamentos interpretativos externos.  

 Um exemplo desta objetividade portadora de sentidos diversos, e por isto mesmo, 

hermenêutica em sua plenitude, pode ser visto ainda na discussão sobre o amor ao louvor 

(laudis) em relação a si. Se há em Agostinho uma luta severa em relação à maneira ideal de 

lidar como o louvor dirigido a ele,
258

 tal dificuldade não se deixa transparecer no comentário 

heideggeriano, pelo menos naquilo que se refere ao caráter de prevenção que se exige do 

cristão diante do louvor que pode, devido ao sentimento de orgulho ou de valorização 

exacerbada, causar um efeito danoso em sua espiritualidade. 

 A análise heideggeriana entende este amor ao louvor como uma determinação de 

"tomar a si mesmo como importante [desejo de louvor que sentimos e que conduz a mendigar 

os aplausos para colocar em evidência uma certa experiência]" (HEIDEGGER, 2010b, p. 217-

218). Este ato de tomar a si mesmo como possuidor de importância possui como 

inconveniência uma agitação (cura)
259

 que se manifesta justamente na preocupação em 

receber louvores. Esta preocupação não deve ser vista apenas como a manifestação de uma 

estima acerca de valores que o sujeito supõe possuir, mas acima de tudo como alguém que 

requer necessariamente explicar aos outros o porquê de sua estima. 

 Esta agitação em busca do louvor de outrem é uma manifestação do compartilhamento 

do mundo. O agrado que afeta a si mesmo é captado e experimentado por alguns que 

percebem e experimentam o significado deste louvor, e justamente por terem esta percepção e 

conhecimento do que ele significa tornam o mesmo repleto de significado. A necessidade do 

louvor, tido por Agostinho como algo que representa certo perigo para a fé, se torna em 

Heidegger a constatação da existência de um mundo compartilhado, dividido com outros, 

vivido com os demais. Ao ser louvado o sujeito concentra todos os esforços em querer situar-

                                                             
258 "Algumas vezes também me contristo com os louvores que me dirigem, quando enaltecem em mim coisas 
que me desagradam, ou quando apreciam bens somenos e transitórios, com maior estima do que merecem. 
Mas, repito de novo, como hei de eu saber se este sentimento me aflige por causa de eu não querer que o meu 
admirador pense a meu respeito de modo diverso do que eu penso?" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 201). 
259

 A palavra cura possui aqui o sentido de agitação. É esta a forma usada por Heidegger nesta discussão (p. 
218). A estranheza que pode nascer em virtude do costume de usar a palavra como significando "cuidado" é 
logo abandonada quando se conhece os vários sentidos que esta palavra possui no latim, bem como o uso 
diversificado da mesma no texto de Heidegger. Cura, Curae possui tanto o sentido de cuidado, diligência, 
tratamento, cura, guarda como também aflição, desassossego , inquietação, angústia (SARAIVA, 1993, p.326). É 
neste último sentido que cura é utilizado neste contexto do amor ao louvor e sua relação com a preocupação 
angustiante no esforçar-se em receber elogios ou louvores.  
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se em uma posição de autoridade sobre os demais. Esta autoridade somente pode ser 

plenamente exercida justamente neste mundo compartilhado e com aqueles com os quais se 

compartilha a existência.  

 Mas até mesmo nesta releitura de Heidegger sobre o texto agostiniano encontra-se o 

lugar para a reflexão sobre a tentação que recai no ato de desejar o louvor. Ela é entendida 

como uma mudança de direção deste querer gozar do louvor. Esta tentação não pode ser vista 

como o querer o louvor para si e por si, desprezando os méritos divinos.
260

 A leitura 

heideggeriana acompanha o texto agostiniano de forma próxima, para que nos comentários se 

afaste radicalmente da proposta do texto dado. A terceira tentação é vista pelo doutor africano 

como o processo em que o gozo da verdade divina é conduzido à mentira dos homens.
261

 Há 

uma inversão crucial: da verdade divina para a mentira humana. Heidegger entende tal 

afirmação como "mudança de direção da cura" (HEIDEGGER, 2010b, p. 219). Ou seja: a 

agitação na busca pelo louvor assume um aspecto distinto da afirmação do si-mesmo no 

mundo compartilhado. 

 A modificação da direção da cura implica uma falsa preocupação com o louvor. Se na 

perspectiva posta de forma positiva o louvor aparece como uma afirmação do si-mesmo, a 

busca do reconhecimento de valores em um mundo compartilhado, no aspecto (negativo) da 

terceira tentação tal agitação surge como preocupação e fadiga acerca daquilo que os outros 

falam sobre ele. Dito de outra forma: a preocupação autêntica é transferida para a importância 

da opinião do outro sobre si mesmo. Não se trata mais da busca pelo reconhecimento dos 

valores possuídos devidamente reconhecidos em um mundo compartilhado, mas da 

inquietação acerca daquilo que pensam acerca do sujeito, caracterizando desta forma uma 

inautenticidade de vida. 

 Sugestiva é a sutil modificação dada por Heidegger à interpretação agostiniana. O 

alegrar-se no louvor, tomando a si mesmo como importante, deve ser considerado uma queda 

na perspectiva da tentatio. Diante de Deus, ou seja, diante daquilo que é a importância divina, 

                                                             
260 "Acaso, ó Senhor — único Senhor que não reina com orgulho, porque sois o único Senhor verdadeiro, o 
único que não tem senhor —, acaso cessou em mim, ou poderá jamais cessar em toda a minha vida, este 
terceiro gênero de tentações, que consiste em querer ser temido e amado dos homens só com o fim exclusivo 
de encontrar uma alegria que não é alegria? Oh! que vida miserável! Que repugnante arrogância!" (SANTO 
AGOSTINHO, 1987, p. 200). 
261 "Em face dos deveres exigidos pela sociedade, precisamos de ser amados e temidos dos homens. Mas o 
inimigo da nossa felicidade espalha laços por toda parte e insta conosco, gritando: 'Vamos, coragem!', para 
que, ao procurarmos com avidez estas lisonjas, nos deixemos prender incautamente e desliguemos a nossa 
alegria da vossa verdade, colocando-a na mentira humana" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 200). 
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o homem é um mero nada. O perigo do louvor, e esta é uma das inquietantes interpretações 

heideggerianas, não reside no louvor propriamente dito. Poder ser louvado é uma das 

possibilidades existentes no mundo compartilhado. O perigo principal no ato de recebimento 

do louvor é justamente não ser compreendido ao tomar a si mesmo como alguém digno de 

recebê-lo. Se existe o risco de cair numa inautenticidade de vida quando se depende da 

opinião favorável dos outros sobre si, o que dizer desta tendência em querer ser louvado por 

aquilo que realmente é? Heidegger lê no texto agostiniano a tensão existencial da tentação que 

recai sobre o sujeito de forma desmesurada.
262

 

 Existe um temor em Agostinho de que o louvor, mesmo dado diante de uma boa obra, 

aumentasse a proporção real de gozo a ser sentido.
263

 Para Heidegger este temor deve ser 

interpretado de forma mais precisa. Não se trata da desproporção do louvor em si, mas da 

deformidade existencial que acompanha este louvor desmedido.
264

Ao sucumbir a um louvor 

desproporcional não apenas ocorre o reconhecimento desta desproporção, mas também o seu 

aumento, exigindo o reconhecimento de uma satisfação maior do que a adequada bem como 

uma dispersão da "alegria genuinamente preocupada" (HEIDEGGER, 2010b, p. 222). A 

censura (vituperatio) diminui a desproporção do louvor, recuperando a medida genuína.
265

 Ao 

mesmo tempo, no entanto, se a censura restabelece os limites verdadeiros do louvor, impede o 

gozar por parte do sujeito da verdadeira alegria devido a fraqueza de ter caído na tentação do 

louvor desmedido. A insegurança existencial é mascarada por meio de desculpas
266

 que 

disfarçam a incapacidade de lidar com os louvores neste mundo compartilhado, ou mesmo o 

risco da não compreensão por parte dos outros ao considerar-se a si mesmo como importante. 

                                                             
262 "Todos os dias nos vemos investidos por estas tentações, ó Senhor! Somos tentados sem interrupção! Os 
louvores humanos são a fornalha onde cotidianamente somos postos à prova" [...] "Nos outros gêneros de 
tentações, posso examinar-me sem dificuldade; mas neste, quase nada" [...] "Mas para carecer de louvores e 
experimentarmos se podemos passar sem eles, precisaremos nós de entregar-nos a uma vida pecaminosa tão 
perdida e brutal que ninguém nos conheça sem nos detestar? Que maior loucura se pode dizer ou imaginar? Se 
o louvor deve ser habitualmente companheiro da vida sã e das boas obras, nesse caso não nos podemos abster 
do convívio do louvor que acompanha a vida santa. A verdade, porém, é que não distinguimos se a privação 
dum bem nos é indiferente ou molesta, senão na ausência desse bem. Que Vos hei de eu, Senhor, confessar, 
neste gênero de tentações? Que me deleito muito com os louvores?" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 200-201). 
263 "Portanto, não quereria que o louvor saído duns lábios alheios aumentasse o gosto que experimento pela 
boa obra, seja ela qual for" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 201). 
264

 "E eu não gostaria que o fosse porque esta laudatio não aumenta o gaudium, uma vez que simplesmente o 
deforma" (HEIDEGGER, 2010b, p. 221). 
265 "Porém, tenho de confessar que não só o louvor lhe aumenta o deleite, mas também que o vitupério lho 
diminui" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p.201). 
266 "Quando me perturbo com esta minha miséria, penetra-me na mente uma desculpa cuja natureza Vós 
conheceis, meu Deus. Torno-me duvidoso e perplexo ante ela" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p.201). 
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 Existe ainda outro elemento a ser examinado, ainda que de forma sucinta, neste amor 

próprio. Neste aspecto percebe-se também o afastamento de Heidegger do sentido 

agostiniano, tipicamente cristão. Em Agostinho o amor de si possui como característica a 

marca de ostentar os valores dados por Deus ao sujeito como se oriundos única e 

exclusivamente de si. Tal postura é extremamente desagradável a Deus, doador das virtudes e 

dos dons.
267

 Heidegger examina neste tipo de tentação a possibilidade de queda do si-mesmo. 

A queda não consiste na explicação das mazelas existenciais humanas a partir do ato de 

desobediência original, efetuado pelo casal Adão e Eva, e que é transmitido para a posteridade 

humana. A queda aqui adquire um caráter existencial propriamente dito. 

 O gostar de si mesmo caracterizado pelo autopreenchimento da vaidade, possui como 

consequência o decair e o perder-se no vazio e no nada, dirigindo seus esforços não mais para 

um mundo compartilhado, mas para um mundo próprio, mundo este tomado aqui como o 

mais importante. Não se trata aqui de um mundo próprio genuíno, aquele que pode ser 

identificado a partir de uma atuação legítima do sujeito que se  manifesta na possibilidade de 

desempenho de suas funções ou de capacidades específicas inerentes ao próprio indivíduo, 

mas o tomar a si mesmo como um bem que se orienta em um sentido plenamente egoísta, 

tornando-se desta forma "um não bem como sendo um bem" (HEIDEGGER, 2010b, p. 224). 

 A análise do tomar a si mesmo como importante recebe por parte de Heidegger uma 

avaliação de linhas distintas daquela formulada por Agostinho. Ao comentar os quatro modos 

do tornar-se importante para si mesmo esta interpretação torna-se explícita.
268

 Tomar as coisas 

por boas quando não as são (De non bonis quase bonis) equivale a tomar como importante 

aquilo que se tem feito, o que se faz ou aquilo que se pode fazer atribuindo a estes feitos a 

consideração de serem bens genuínos quando na verdade não o são.  O bem, aqui visto como 

ações, orienta-se em um sentido plenamente egoísta. O correlato desta ação é também tomar a 

si como importante, passando-se a ter "um alto conceito de si mesmo" (HEIDEGGER, 2010b, 

                                                             
267

 "Existe dentro, bem dentro de nós, outro mal, oriundo do mesmo gênero de tentação, que faz vãos todos os 
que se comprazem em si, ainda quando não agradam aos outros — e até lhes desagradam —, ou mesmo 
quando nem sequer procuram agradar-lhes. Ora, os que assim se comprazem em si mesmos desagradam-Vos 
muito, ó meu Deus, não só quando se gloriam dos males como se fossem bens, mas sobretudo quando se 
gloriam dos vossos bens como se fossem seus; ou quando, reconhecendo-os como provenientes de Vós, os 
atribuem aos próprios méritos" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 202-203). 
268

 Heidegger divide o processo da tentação do tornar-se importante para si mesmo em quatro modos: "De non 
bonis quase bonis [tomar por boas as coisas que não são boas] [...] Verum etiam de bonis tuis quase suis 
[considera como seus os bens que são teus] [...] Aut etiam sicut de tuis, sed tanquam ex meritis suis [ou se os 
consideras como teus, os atribuis a teus méritos] [...] Aut etiam sicut ex tua gratia, nom tamen socialiter 
gaudentes, sed aliis invidentes ea [ou se os consideras devidos à tua graça, não te alegres deles, utilizando-os a 
serviço dos demais, mas tendo inveja deles ao vê-los nos outros]" (HEIDEGGER, 2010b, p.225).  
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p.224). Considerar como seus bens os aqueles que não o são (Verum etiam de bonis tuis quase 

suis), que em Agostinho são dados pelo próprio Deus,
269

 implica em ver-se como algo 

produzido por si, ou seja, uma valorização de si mesmo pelo si-mesmo, o si-mesmo que se 

autoproduz.  

 Semelhante reflexão pode ser vista na consideração dos bens como algo que deveria 

ser atribuído aos seus próprios méritos (Aut etiam sicut de tuis, sed tanquam ex meritis suis). 

Não se encontra, neste ponto, o colocar a si mesmo como importante. O bem, visto aqui como 

existência, não é dado como algo que foi alcançado e assimilado por si mesmo, como uma 

autoconstrução de si. No entanto, mesmo não se encontrando de forma explícita o colocar a si 

mesmo como importante, ao atribuir aos seus próprios méritos o bem (existência) que possui, 

e desta forma posto a si mesmo no nível de existência atual, acaba por se declarar possuidor 

de importância. Por último, a inveja ao ver os bens oriundos da graça divina se manifestar em 

outros (Aut etiam sicut ex tua gratia, non tamen socialiter gaudentes, sed aliis invidentes ea), 

recebe de Heidegger um tratamento sui generis. Ainda que o si-mesmo não atribua a si o 

mérito ou até não reconheça o merecimento de ser possuidor do bem, é possível que o mesmo 

sinta-se satisfeito de não dividir este bem com os demais. A alegria do si-mesmo, a partir de 

si, pode não ser compartilhada com outros. No entanto, "contraditoriamente, esse bem não 

merecido seja possuído invejosamente em si mesmo e permaneça enclausurado ali sem que 

seja dispensado aos outros" (HEIDEGGER, 2010b, p. 225). Há uma inveja do si-mesmo em 

relação aos outros e portanto a negativa do compartilhamento da alegria da posse do bem  

torna-se o pecado (peccatum). Desta forma o pecado não reside em deixar de se alegrar ao ver 

a graça dos bens divinos sendo manifestadas nos outros,
270

 mas na negação egoísta de 

compartilhá-los. 

 Seria perfeitamente possível a análise de outros textos em que se mostra a forma como 

a interpretação de Heidegger difere do entendimento tradicional do texto agostiniano. Diferir 

aqui não possui o sentido de ser simplesmente diferente, mas de posicionar outro nível de 

entendimento a partir da compreensão daquilo que o texto afirma. Heidegger não apenas 

compreende aquilo que Agostinho teria afirmado sobre si, mas ultrapassou este sentido estrito 

para sobrepor uma hermenêutica baseada em pressupostos nitidamente existenciais. Este 

                                                             
269 "Ora, os que assim se comprazem em si mesmos desagradam-Vos muito, ó meu Deus [...] quando se gloriam 
dos vossos bens como se fossem seus" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p. 203). 
270 "ou enfim quando, atribuindo-os à vossa graça, não se alegram amigavelmente de que outros também os 
possuam, tendo-lhes ainda por isso mesmo inveja" (SANTO AGOSTINHO, 1987, p.203). 
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processo deve ser visto como uma atualização do texto a partir de novas bases. São 

extremamente significativas neste sentido as notas e os esboços do autor para esta preleção, 

pois neles se encontra indicado ainda de forma mais clara do que o texto em si, este processo 

de releitura a partir de novas bases sobre o texto agostiniano. 

 O início do comentário heideggeriano ao Livro X das Confissões remete 

primeiramente à obra Retractationes
271

 na qual Agostinho relembra o conteúdo e a divisão de 

sua autobiografia. Ao descrever o prólogo agostiniano, Heidegger pontua de forma enfática: 

"O prólogo tem de ser explicado em sentido existencial" (HEIDEGGER, 2010b, p. 157). Este 

sentido é único e suficiente capaz de dar pleno entendimento ao texto agostiniano, ao menos 

na perspectiva proposta por Heidegger. Suas notas são preciosas. A interpretação de si dada 

pelo escrito de Agostinho deve ser entendida como uma experiência capaz de não apenas 

orientar o leitor neste processo de autocompreender, como também ensejar novas 

possibilidades de leitura.  

 Entre as novas possibilidades de leitura deve-se "procurar concretamente níveis 

possíveis das interpretações, indicando-as formalmente" (HEIDEGGER, 2010b, p. 233). Uma 

vez estabelecido que o texto traz em si a possibilidade de níveis possíveis de interpretações e 

que tais devem ser indicadas de maneira formal, tal qual fora feito ao texto paulino, convém 

examinar o ato de confessar-se (confiteri) e neste caso, mais uma vez, remetê-lo ao aspecto 

existencial: "mostrar, em seguida, como é fundamentado o confiteri [confessar-se] no ponto 

de partida fundamental: quaestio mihi factus sum [tornei-me um problema para mim mesmo]" 

(HEIDEGGER, 2010b, p. 233). O ato confessional agostiniano não pode ser acessado como 

um texto que remete a um passado, mas a um tempo presente do autor.
272

 Tal postura permite 

uma interpretação atualizada do texto, não mais sendo visto como uma descrição de algo 

passado, mas o relato atual da existência de alguém, um desnudar capaz de indicar níveis 

distintos de interpretação deste relato a partir de uma perspectiva da existência. 

 Uma vez que se encontra determinado a possibilidade das interpretações existenciais 

em níveis diversificados, e que estas interpretações surgem justamente do fato de Agostinho 

determinar-se como um problema a ser resolvido, não apenas este texto em si, o livro X das 

Confissões, como também os demais escritos podem ser analisados a partir deste prisma agora 

                                                             
271 Em português Retratações e indicada neste texto por sua tradução francesa Les Révisions. 
272 "Num primeiro passo, há uma orientação sobre 'o que realmente há ali', sobre 'aquilo de que se fala'. Nesse 
sentido, o livro X pode diferenciar-se facilmente dos demais, atendendo ao fato de que nele Agostinho deixa de 
informar sobre o seu passado para ocupar-se do que agora é" (HEIDEGGER, 2010b, p. 159). 
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adotado. É a experiência do mundo compartilhado do autor e o conhecimento adquirido 

disponibilizado no mundo que o circunda que permite um novo tipo de acesso ao texto.
273

 Tal 

atitude diante não apenas do texto autobiográfico agostiniano, mas também dos demais 

escritos do autor permite o vislumbre, por parte de Heidegger, a partir desta perspectiva 

adotada, de uma nova linha de interpretação tanto dos princípios teológicos cristãos, como 

também do próprio movimento filosófico oriundo da Grécia clássica.
274

 

 O relato agostiniano que descreve o processo das tentações é visto a partir da noção de 

faticidade que percorre o texto heideggeriano. Esta faticidade não é determinada partindo de 

uma objetividade dada de antemão, previamente colocada, mas de um processo interpretativo 

que se realiza mediante a leitura do texto do autor africano reconhecendo os conteúdos 

experimentados existencialmente. A descrição das tentações feitas por Agostinho é 

interpretada a partir da noção da faticidade existencial heideggeriana.  As notas realizadas por 

Heidegger ao parágrafo treze de seu comentário, que trata justamente da primeira forma de 

tentação, a concupiscentia carnis, ao considerar as diversas formas como Agostinho dirige-se 

a Deus em sua obra
275

 admite modos distintos de determinação de acesso, e, por 

consequência, modos diferenciados de aproximação interpretativa.
276

 

 Em certos momentos a interpretação segue mantendo as construções conceituais 

clássicas. É possível também perceber usos destas conceituações tomadas de forma nova, ou 

seja, a partir do antigo marco conceitual estabelecer uma maneira nova e original de 

interpretar determinadas posturas. Outras vezes, no entanto, é preciso estabelecer enfoques 

totalmente novos, novas linhas a serem desenvolvidas a partir do estabelecido.
277

 Estas 

possibilidades de abordagem são manifestas no texto heideggeriano. Ora é assumida a 

interpretação clássica, percebida pelo próprio texto agostiniano, interpretando-se a si memo. 

                                                             
273

 "A partir daqui como algo determinante interpretado nos nexos de experiência do mundo compartilhado e 
do conhecimento disponível do mundo circundante: conceber os 'escritos' filosóficos-teológicos – Sermones 
[sermões], Epistulae [epístolas], obras polêmicas e assim por diante" (HEIDEGGER, 2010b, p. 233). 
274

 "Em que medida toma corpo a partir daqui um novo movimento de princípios nos conceitos teológicos, em 
que medida esta tendência sucumbe não somente à Igreja, mas também à Grécia!" (HEIDEGGER, 2010b, p. 
233). 
275 "Deus lux [Deus a luz]: máxima objetualidade e máxima claridade própria – 'conhecimento'. Deus dilectio 
[Deus o amor]: existir autêntico. Deus summum bonum [Deus o sumo bem]: máximo bem; objetualidade de 
valor. Deus incommutabilis substantia [Deus a substância imutável]: procura cognoscente do permanente e 
imutável. Perdurar em si mesmo, sentido derivado de substância. Deus summa pulchritudo [Deus a suma 
beleza]: o considerar prazeroso da máxima formosura” (HEIDEGGER, 2010b, p. 243). 
276 "Em cada determinação há um modo diverso de aproximar-se, de acesso, de determinar o acesso" 
(HEIDEGGER, 2010b, p. 243). 
277 "Umas vezes, é o antigo marco conceptual; outras vezes, usa este de maneira nova e modificada; em outras 
ainda, novos enfoques e novos pontos de partida" (HEIDEGGER, 2010b, p. 244).  
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Outra possibilidade é dada pela perspectiva de, partindo da interpretação clássica, usar a 

mesma de forma nova. A terceira, e esta parece ter sido a que usou Heidegger, consiste em 

estabelecer um enfoque radicalmente distinto daquele pretendido pelo autor do texto, 

estabelecendo um novo ponto de partida para a interpretação da obra em questão. 

 As notas referentes a tentatio se constituem claramente como uma indicação desta 

postura. Um exemplo disto pode ser visto na seguinte afirmação do autor: "A tentatio, 

segundo nossa interpretação - foi, porém, uma ocasião para chegar a atingir os fenômenos 

decisivos – moléstia" (HEIDEGGER, 2010b, p. 244, itálico nosso). Não é o fenômeno da 

tentação na perspectiva adotada pelo autor do texto original, Agostinho, mediatizado pela 

cosmovisão cristã, embora profundamente marcado pela influência do neoplatonismo. Aqui a 

tentação é abordada por uma ótica peculiar, a da interpretação de Heidegger, visando 

estabelecer uma leitura de cunho nitidamente existencial. Isto é o que se depreende da 

seguinte afirmação: "Tentatio: para que – a partir de onde? Como se concebe a queda e que 

significa existencialmente [...] Até que ponto faticamente, egocentricamente, 

existencialmente, no que diz respeito à realização" (HEIDEGGER, 2010b, p. 245). 

 O texto de Agostinho constitui-se no espaço capaz de ensejar a discussão sobre a 

destruição critica da metafísica clássica.
278

 Não é o local onde se repete a exegese tradicional 

sobre o texto agostiniano nem tampouco a discussão axiológica, ou seja, a discussão acerca 

dos valores envolvidos na obra em questão. A preocupação heideggeriana volta-se para aquilo 

que significa, ao menos para ele, o ponto principal da discussão, e este consiste justamente em 

afirmar a existência como preocupação principal de uma reflexão hermenêutica.
279

 

 Heidegger vê em Agostinho, e é esta a interpretação dada por ele ao texto agostiniano, 

aquele que empreendeu uma verdadeira compreensão da vida fática, possibilitando 

desenvolvimentos posteriores de tal entendimento. Isto não significa uma inteira avaliação 

positiva por parte de Heidegger para Agostinho. Agostinho, na perspectiva adotada por 

Heidegger, afasta-se da experiência fática vivenciada pelo cristianismo primitivo e tratada por 

                                                             
278 "Contudo, se a interpretação das Confissões não avança nessa direção, mas permanece ali onde se apoia em 
solo seguro; a partir dali é necessário assumir o esquema existencial e tentar começar a destruição 
imediatamente" (HEIDEGGER, 2010b, 247-248). 
279 Nas notas acerca da axiologização, escreve Heidegger: "Nexo fático de realização: 'por Deus', 'pelo' amor de 
Deus, isto é (fenomenologicamente), 'querer' a existência de Deus, ou seja, querer conseguir a realização 
autêntica como existência. O decisivo aqui não é a preferência por valores, a separação axiologizada é uma má 
interpretação [teórica] do verdadeiro problema, porém: preocupação existencial pela (realização da 
existência)" (HEIDEGGER, 2010b, p. 245-246). 
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ele na análise das cartas paulinas, quando introduz conceitos oriundos direta ou indiretamente 

da filosofia grega, mediante o neoplatonismo, conceitos estes de cunho objetivante e 

orientados por conteúdos alheios à faticidade do ser-aí. A própria noção de Deus como sumo 

bem se torna um exemplo de algo pensado de forma objetual e hierárquica, de caráter 

nitidamente axiológico. Se Deus é o objetivo essencial do indivíduo, segundo Agostinho, e ele 

é visto como um ente, para Heidegger isto indica uma falsa compreensão sobre a realização 

última da vida dos indivíduos, que deve ser entendida de forma fática . A própria noção de 

fruição de Deus (fruitio Dei), o gozar da plenitude da divindade, atitude correta de todo o 

homem, estado de tranquilidade que será completada após a intranquilidade da vida terrena, é 

vista como um quietismo imobilizador de toda a vida, quietismo este motivado justamente 

pelo falso conceito metafísico de Deus, impedindo-o desta forma de encontrar a vida plena 

fática.  

 Embora Heidegger tenha sempre em vista estas discordâncias em relação à metafísica 

agostiniana, é preciso ter sempre em mente que sua leitura do texto agostiniano e sua peculiar 

interpretação não é de modo nenhum arbitrário. Existem no pensamento de Agostinho 

elementos que são de certa forma parecidos com aqueles do pensamento heideggeriano. Por 

esta razão tornou-se possível para o autor alemão realizar o processo de "atualização" do texto 

de Agostinho. 

 O homem que se encontra sob o domínio do pecado, segundo o pensamento de 

Agostinho, não apenas se encontra longe do criador, mas perdendo uma relação apropriada 

com si mesmo, põe-se distante de si e perde-se em meio ao mundo material, desaguando em 

um materialismo vulgar. Estando imerso em seus pecados, este pecador torna-se igual ao 

mundo criado, tendo como consequência a interpretação de si apenas através do mundo em 

que está inserindo, não mais conseguindo ver-se como distinto dele. Heidegger enxerga este 

processo como a decadência e a impropriedade. Este homem pecador e vicioso é visto como 

aquele que vive uma vida imprópria, disperso, inautêntico. 

 O processo de superação do pecado formulado por Agostinho no livro X é interpretado 

por Heidegger como o da realização autêntica. Heidegger interpreta toda a discussão feita 

pelo doutor africano acerca do pecado a partir da sobreposição de suas teses sobre o Dasein. 

Neste sentido, o pecado é entendido através de uma avalição fenomenológica do mesmo, ou 

seja, o pecado na perspectiva agostiniana é revista como a análise heideggeriana da 

impropriedade. Se esta leitura feita por Heidegger possa parecer simpática para alguns, 
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sugerindo uma linha de aproximação entre dois autores de perspectivas bem distintas de 

mundo, convém salientar que existem mais diferenças que semelhanças. A interpretação de 

Agostinho feita por Heidegger é uma atualização do texto que pode mesmo ser vista como 

uma nova redação do mesmo, pois consiste em uma análise que pouco lembra a obra original. 

Em suma, Heidegger vê no texto agostiniano algo que não se encontra lá.  

 A transcendência de fundo cristão do pensamento agostiniano é deixada de lado por 

Heidegger. Este deixar de lado não significa um ato descuidado interpretativo do autor 

alemão, mas uma postura exegética plenamente consciente orientada pelas teses contidas no 

programa de "destruição" da metafísica tradicional empreendida pelo mesmo. A metafísica 

agostiniana, incluindo aí a noção de existência terrena em uma perspectiva provisória baseada 

na crença da eternidade com Deus, bem como as noções de summum bonum, fruitio dei e 

privatio boni (na interpretação do mal) é sumariamente descartada. A ideia da possibilidade 

de uma ascensão por meio do intelecto até a visão divina, bem como a tese da existência 

cristológica do mestre interior, elementos caros ao pensamento de Agostinho, são também 

“esquecidas” propositadamente.  

 O mérito de Agostinho seria de ter percebido, embora de forma estritamente parcial, o 

aspecto da realização da vida humana em postura distinta daquela elaborada pela tradição 

grega. "Todavia, ele não avançou até a ideia de que o ser em geral deve ser pensado com base 

na 'vida fática'" (BRACHTENDORF, 2008, p. 237).  As teses agostinianas, neste sentido, 

teriam permanecido em um caráter pré-ontológico, expressão cara ao pensamento contido em 

Ser e Tempo. Não poderia ser de outra forma. A noção de vida fática constitui-se em uma 

construção teórica heideggeriana concebida depois de séculos após as teses contidas na obra 

do autor africano. Uma metafísica da presença soa como algo irreal na perspectiva de 

Agostinho. Para este autor, teses como as que seriam desenvolvidas por Heidegger, de uma 

ontologia presumida a partir da existência, soaria como um eco de concepções materialistas. 

Se for possível ver em Agostinho "um pensador que, guiado pela experiência cristã, segue o 

rastro da 'vida fática' e se encontra, por assim dizer, no caminho da compreensão do 'Dasein'" 

(BRACHTENDORF, 2008, p. 238), e neste sentido entender a hermenêutica feita por 

Heidegger ao texto do doutor africano, vendo nas teses deste último indicações da vida fática 

e, portanto, a possibilidade de uma abertura exegética para leituras existenciais, não resta 

dúvida que tal processo requer, como foi dito acima, ver no texto lido formulações e 
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entendimentos que o mesmo não possuía, em um autêntico processo de reescrever o texto em 

questão. Isto é o que fez Martin Heidegger com Agostinho de Hipona. 

 No entanto, tal processo de “enxergar” no texto de outro autor aquilo que “não se 

encontra no mesmo”, longe de configurar-se em um procedimento aleatório ou arbitrário, 

caracteriza-se por uma postura conhecida como textualismo forte. Ela se destaca em não 

reconhecer no próprio texto uma verdade objetiva, e neste sentido, afasta-se dos limites 

impostos pelo mesmo. Tampouco intenciona buscar uma suposta intenção do autor, pois isto 

equivale a afirmar que o texto possui uma verdade dada e que esta seria revelada pelo 

redescobrir dos objetivos intencionais do autor original. Esta postura não deve também ser 

interpretada com o textualismo fraco, que nega a verdade objetivada no texto, mas interpreta o 

próprio texto em busca de contradições internas, o que o torna de certa forma ainda 

dependente daquilo que ele questiona. Por textualismo forte entende-se aqui a negação de 

uma verdade intrínseca ao próprio texto, mas diferentemente do textualismo fraco que procura 

por contradições internas, o textualista forte introduz de forma violenta sua própria 

interpretação do texto.
280

 

 Ao negar a verdade intrínseca do próprio texto, posicionamento encontrado em 

Heidegger pelas razões expostas acima acerca do texto das Confissões e diante dos textos 

paulinos, mediante o textualismo forte adotado pelo autor, duas observações devem ser feitas 

no intuito de finalizar esta discussão. Em primeiro lugar, a postura de Agostinho de Hipona, 

ao estabelecer interpretações diferenciadas para um mesmo texto bíblico, não significa a 

adoção de uma postura textualista, seja ela fraca ou forte, como fez Heidegger. O texto sacro 

constitui-se para o mesmo de extrema relevância ontológica, mas que foi lido a partir das lutas 

travadas pelo autor em diversos momentos de sua vida, especialmente contra os maniqueus. 

Seus conceitos prévios orientaram nitidamente seu viés interpretativo, o que se enquadra 

perfeitamente nas observações feitas por Heidegger acerca da estrutura prévia que fundamenta 

o processo de compreensão do sujeito. 

                                                             
280 A descrição destes três tipos de textualismo são didaticamente explicadas por G.W. Erickson da seguinte 
forma: ”Primeiro, existe uma crítica objetivista que coloca uma verdade no texto; o objetivo é articular a 
verdadeira significação no texto. Segundo, existe um textualismo fraco que nega a existência de uma verdade 
do texto, mas o interpreta em termos de si mesmo para mostrar as contradições inerentes em qualquer texto 
literário. Representativo desta linha de criticismo é a deconstrução de Jacques Derrida e a crítica 
deconstrucionista de Paul de Man, Geoffrey H. Hartman e J. Hillis Miller, todos da chamada escola Crítica de 
Yale. Terceiro, o textualismo forte representado por Harold Blomm que também nega que o texto tenha uma 
interpretação intrínseca, mas introduz sua própria perspectiva teórica para conduzir uma interpretação 
‘violenta’ do texto” (ERICKSON, G.W., 1999, p. 67). 
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 Em segundo lugar, a adoção por parte de Heidegger de um textualismo forte não 

implica uma renúncia por parte do mesmo em relação ao texto agostiniano ou paulino. Pelo 

contrário, a escolha dos textos de Agostinho de Hipona ou de Paulo de Tarso como ambiente 

para realizar a sua interpretação “violenta”, implica muito mais no reconhecimento daqueles 

que são alvos de seu aporte interpretativo do que um repúdio aos mesmos. É o 

reconhecimento por parte de Heidegger da força daqueles que são alvos de sua interpretação, 

é o modo escolhido pelo mesmo para figurar entre aqueles que já se tornaram fortes na 

tradição. Ao apreciar o intérprete apostólico Paulo, que comentou o Antigo Testamento a 

partir do evento do tornar-se cristão, e o patrístico Agostinho, que analisou o Gênesis a partir 

dos conflitos com os maniqueus, Heidegger, que interpretou a ambos a partir de seus 

pressupostos existenciais, adentra no mesmo banquete onde aqueles, por serem possuidores 

de falas significativas, já estavam devidamente assentados.
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281 A ideia de um adentrar em um banquete onde os possuidores de falas fortes já se encontraram realizadas 
foi sugerida por um artigo da prof. Sandra S.F. Erickson acerca da obra O Cânone Ocidental, de Harold Blomm: 
“Ele argumenta repetidamente que a ‘literatura não é simplesmente linguagem, é também vontade de 
figuração’ (CO, 20) e cada texto é o resultado de uma luta agônica do postulante ao cânone contra seu ‘pai 
poético’ (CO, 18). Assim, o cânone não é inclusivo, mas, ao contrário exclusivo. Só a força pode juntar-se á força 
(CO, 47). Só os poetas fortes sobrevivem. Só os poetas fortes se inscrevem no cânone. E como a grandeza 
reconhece apenas a grandeza, um poeta forte é canonizado por outros poetas fortes (CO, 35) através da 
‘angústia da afiliação’ [...] Essa ideia de Blomm foi tomada pelo filósofo americano Richard Rorty no 
desenvolvimento de um projeto filosófico baseado numa ‘vontade de expressar.’ Exausta a metafísica, o que 
resta ao filósofo é apenas geisteschichten, a fala (ou narrativa, discurso) forte que o filósofo tenta emitir, ao 
entrar no banquete onde todas as falas fortes já foram realizadas” (ERICKSON, S. S. F.,  1999, p. 124).      
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6 CONCLUSÃO 

 Ao término deste trabalho convém retornar aquilo que fora afirmado em seu início. O 

objetivo do mesmo consistia em analisar a possibilidade de um procedimento hermenêutico 

baseado em pressupostos existenciais como ferramenta capaz de elucidar determinadas 

interpretações textuais opostas à aproximações literárias puramente objetivista. Estes 

empreendimentos interpretativos que se posicionavam de forma distinta das abordagens 

objetivistas recusam-se a encontrar no texto pura e simplesmente os sentidos limitantes dados 

pela própria obra escrita ou descobrir as reais intenções do autor original. Esta preocupação 

inicial orbitava em torno da diversidade de interpretações existentes a partir da leitura de um 

único texto que seria aqui tomada como um exemplo de caso. 

 Estas abordagens especiais se caracterizam por um olhar que ultrapassa os limites 

dados pelo próprio texto, exprimindo-se mediante exegeses reveladoras do intérprete vivo que 

se revela no ato interpretativo mediante o reconhecimento de elementos textuais não 

revelados mediante uma leitura tipicamente objetivista. O interesse aqui revelado apenas 

parcialmente consistia em verificar tais variações interpretativas nas Escrituras judaico-

cristãs, berço, de certa forma, da cultura ocidental. As variações interpretativas se afirmam 

inclusive no interior das citadas Escrituras, visto que em muitas ocasiões os escritores do 

Novo Testamento leram os textos que compõem o chamado Antigo Testamento a partir das 

expectativas e perspectivas reveladas em sua época, tendo como referencial os discursos do 

Cristo bem como os ensinamentos da comunidade cristã primitiva.  

 Causa estranheza a forma como estes cristãos neotestamentários adotavam os textos 

do Velho Testamento de maneira tão natural como se os antigos textos judaicos de fato 

afirmassem aquilo que era interpretado pela cristandade, algo nunca reconhecido pelos 

exegetas judeus. Este fenômeno não se restringiu apenas aos cristãos do primeiro século, mas 

se repetiu na cristandade pós-apostólica com o movimento patrístico. Paralelo a este 

procedimento exegético dos primeiros séculos do cristianismo, começava a surgir, dentro do 

próprio movimento cristão, a preocupação na delimitação de regras hermenêuticas como 

ferramenta de acesso ao texto bíblico. A preocupação se justificava. A liberdade interpretativa 

produziu movimentos dissidentes que ameaçaram perigosamente a unidade da igreja como 

instituição. O cuidado com as regras interpretativas começou a impor-se paulatinamente. O 

texto agostiniano A Doutrina Cristã é um claro exemplo disto. 
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 Mas como explicar que o autor do primeiro e mais influente manual hermenêutico da 

cristandade tenha praticado a perigosa liberdade interpretativa em relação ao texto bíblico, 

produzindo, como aqui se tentou mostrar, variadas interpretações de um mesmo texto em um 

período de tempo relativamente curto? Como conciliar estas variações interpretativas com a 

construção por parte do mesmo de um conjunto de regras hermenêuticas? Agostinho de 

Hipona se torna um exemplo deste tipo de postura e procedimento hermenêutico, descrito 

neste estudo. Procurar a resposta para as perguntas acima no contexto vivido pelo autor bem 

como na relação do mesmo com interlocutores diversos consiste em uma boa alternativa de 

resolução, embora precise ser justificada por uma investigação que permita a compreensão do 

olhar diferenciado em cada uma das versões adotadas e de que forma deve-se lidar com estas 

versões. Suas reflexões sobre o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, reflete como um autor 

diante de um mesmo texto é capaz de realizar interpretações distintas em um curto período de 

tempo, a despeito inclusive de regras hermenêuticas existentes estabelecidas por ele mesmo. 

 Se contextos e interlocutores interferem na interpretação dos textos não há mais 

objetividade alguma, apesar de existirem regras para tal. Não há lugar para preconceitos ou 

preconcepções no universo da interpretação, e menos ainda dentro de uma instituição 

construída a partir de interpretações textuais. O desenvolvimento da hermenêutica, de início 

dentro do cristianismo e depois alargando seu alcance metodológico para outras áreas do 

conhecimento, desenvolveu técnicas e metodologias diversas, incluindo até a tentativa de 

captar a intenção do autor da obra. No entanto, nenhuma palavra relevante foi dita no sentido 

de resolver as variações interpretativas derivadas de elementos estranhos ao próprio texto, 

sejam vindos de fora do texto ou do interior do intérprete. 

 Foi preciso esperar o início do século vinte para que o problema hermenêutico a 

respeito das preconcepções ou preconceitos fosse abordado de forma consistente e inovadora. 

A possibilidade de compreensão deste tipo de postura surge a partir das análises feitas por 

Martin Heidegger sugerindo uma hermenêutica baseada na existência e não no universo 

textual, uma hermenêutica da faticidade, do ser fático, do Dasein como intérprete de sí-

mesmo. O curioso é que a abordagem hermenêutica que colocou o problema da existência de 

premissas ocultas ou de fundamentos prévios não tinha a intenção de resolver a questão 

referente aos textos propriamente ditos, mas a existenciaridade do “aí”. A abordagem 

heideggeriana preocupava-se em descrever os fundamentos do entendimento ou compreensão, 

baseados em um ter-prévio, visão-prévia e concepção-prévia e isto era o que permitia o real 
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processo interpretativo, o entender-explicitante. Embora não tenha tido a preocupação 

essencial com um fundamento prévio no tocante ao mundo textual, bastou uma simples alusão 

ao universo do texto para que esta abordagem existencial fosse aplicável e aplicado na 

hermenêutica clássica. 

 Ao ser intérprete de si, Dasein é essencialmente um hermeneuta e desta forma 

qualquer ontologia no sentido mais radical, aquela que exige o formular do questionamento 

ontológico, e sendo isto possível apenas por Dasein, tal fato implica que qualquer ontologia 

só pode ser vista numa perspectiva hermenêutica. Mas Heidegger também aponta a 

possibilidade desta autocompreensão equivocar-se ao não levar em consideração os conceitos 

prévios existentes na constituição existenciária do “aí”, e neste sentido tanto a interpretação 

fática como também textual deveriam levar em consideração que o intérprete deve também 

ser ele alvo de um procedimento hermenêutico no intuito de evitar um círculo vicioso 

interpretativo mediante interferências conceituais alheias ao objeto de estudo. 

 Rudolf Bultmann foi o primeiro a lançar mão desta ferramenta heideggeriana para a 

interpretação dos textos, fazendo uma exegese das Escrituras Sagradas por um viés 

existencial. Bultmann não apenas realizou na prática uma leitura existencial do texto bíblico, 

mas também defendeu este método como modelo a ser seguido, além de repetir, para o mundo 

textual, a mesma reflexão feita por Heidegger ao universo do Dasein, incluindo aí os 

fundamentos prévios da interpretação assim como o cuidado a ter com os mesmos no 

resultado da exegese. O próprio Heidegger realizou, no início dos anos vinte, leituras de 

cunho existencial a textos clássicos do cristianismo ao interpretar algumas epistolas de Paulo 

e as Confissões de Agostinho. Semelhantemente ao procedimento feito por Agostinho de 

Hipona, e isto foi mostrado neste trabalho, Heidegger também ultrapassou os limites impostos 

pelos próprios textos em um processo descrito pelo autor como “atualização” dos mesmos a 

partir de um reescrever contemporâneo.  

 O problema com estas abordagens, tanto a de Agostinho como a de Heidegger, é que 

nitidamente eles viram nos textos abordados elementos que, a rigor, os próprios textos não 

afirmavam. Se Agostinho oscilou entre uma interpretação literal ou simbólica possuindo 

interlocutores sujeitos ou elementos ocultos ou apenas parcialmente revelados, Heidegger 

introduziu, até de forma mais violenta, elementos existenciais claramente marcados por sua 

hermenêutica existencial que tencionava ver nos textos analisados manifestações do universo 
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do Dasein. Mas como é possível que dois hermeneutas de primeira grandeza tenham 

introduzido no texto elementos estranhos ao mesmo? 

 A resposta a esta questão foi dada pelo próprio Heidegger e depois salientada por 

Bultmann no que dizia respeito aos textos. O intérprete carrega consigo premissas que 

possibilitam um recorte específico interpretativo. Tanto Agostinho quanto Heidegger 

possuíam uma relação vivencial prévia com os assuntos enfocados e isto os orientou na 

direção da exegese realizada. Suas interpretações eram motivadas existencialmente, e esta 

motivação existencial era sustentada por compreensões prévias do assunto. Agostinho, ao 

variar sobre os estilos literal e simbólico, aproximava-se dos textos sabendo o uso dos 

mesmos pelos maniqueus. Sua orientação visava encontrar a melhor maneira de interpretar o 

conjunto de textos formadores do Gênesis de forma a responder aos inimigos de sua fé. Já 

Heidegger, no seu projeto de questionar a metafísica tradicional, via no texto do cristianismo 

antigo os elementos norteadores de uma nova leitura da existência e da temporalidade. 

 Se estes autores viram aspectos distintos daqueles que usualmente o leitor mediano os 

veria ou mesmo se estas leituras estavam corretas ou não, é o que menos interessa aqui. O fato 

dos mesmos propuserem alternativas distintas para a interpretação corriqueira indica apenas 

que o recorte motivador de suas leituras foi distinto daquelas que orientam o leitor mediano. É 

possível dizer que tais procedimentos produziam uma interpretação “violenta” do texto dado, 

no sentido de impor ao mesmo sua própria perspectiva. O próprio Heidegger recomendava 

cuidado com interpretações que, mesmo tendo um fundamento prévio como suporte ainda 

deveria ser confrontado com a coisa mesma no sentido de verificar a veracidade do conceito 

emitido, preocupação esta também manifestada por Agostinho na interpretação dos textos 

bíblicos.  

 A tradição hermenêutica posterior, principalmente com Gadamer, irá discutir a 

validade destes preconceitos e o papel da tradição na validação ou não das interpretações 

obtidas. Não foi possível realizar esta última análise neste trabalho. Agostinho modificou suas 

interpretações sobre um texto específico diversas vezes. Heidegger viu no texto cristão 

elementos de sua filosofia existencial. A subjetividade destes intérpretes esteve presente todo 

o tempo. Sua fundamentação prévia guiou seus recortes interpretativos para verem no texto 

aquilo que os motivavam. Esta é ainda a prática em muitas leituras quer filosóficas ou 

teológicas, para citar apenas os assuntos abordados. Leitura correta? Só “as coisas mesmas” 

podem responder.  
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