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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo investigar o modo pelo qual emergem as relações 

entre a matemática e a religião na obra de Blaise Pascal. A pesquisa justifica-se pela 

necessidade de se aprofundar estas relações, até agora pouco exploradas se comparadas 

com pontos de interseção entre a matemática e os outros campos do conhecimento. A 

escolha de Pascal deve-se ao fato dele ter sido um dos matemáticos que melhor elaborou 

uma reflexão no campo religioso provocando reações contraditórias. Como metodologia, é 

uma pesquisa bibliográfica e documental com leitura analítico-comparativa de textos 

referenciais; dentre os quais as Oeuvres complètes de Pascal (1954), Le fonds pascalien à 

Clermont-Ferrand (2001), Mathematics in a postmodern age: a cristian perspective de 

Howell e Bradley (2001), Mathematics and the divine: a historical study de Koetsier e 

Bergmans (2005), os Anais dos Seminários Nacionais de História da Matemática e a  

Revista Brasileira de História da Matemática. Foi feita uma pesquisa sobre a vida de 

Pascal como matemático e sua experiência religiosa. Além disso, foi pesquisado um cenário 

mais amplo no qual emerge o tema em questão. Foram identificadas sete categorias a partir 

da leitura de textos escritos por matemáticos e historiadores da matemática, no que se refere 

à relação matemática e religião. Como conclusão, constatou-se que quatro destas categorias 

aparecem na obra de Pascal.        
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ABSTRACT 

 

The aim of the present study is to investigate the way through which the relations between 

Mathematics and Religion emerge in the work of Blaise Pascal. This research is justified by 

the need to deepen these relations, so far little explored if compared to intersection points 

between Mathematics and other fields of knowledge. The choice for Pascal is given by the 

fact that he was one of the mathematicians who elaborated best one reflection in the 

religious field thus provoking contradictory reactions. As a methodology, it is a 

bibliographical and documental research with analytical-comparative reading of referential 

texts, among them the Oeuvres complètes de Pascal (1954), Le fonds pascalien à 

Clermont-Ferrand (2001), Mathematics in a postmodern age: a cristian perspective by 

Howell & Bradley (2001), Mathematics and the divine: a historical study by Koetsier & 

Bergmans (2005), the Anais dos Seminários Nacionais de História da Matemática and the  

Revista Brasileira de História da Matemática. The research involving Pascal

mathematician and his religious experience was made. A wider background in which the 

subject matter emerges was also researched. Seven categories connected to the relation 

between mathematics and religion were identified from the reading of texts written by 

mathematicians and historians of mathematics. As a conclusion, the presence of four of 
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INTRODUÇÃO 

 

1  Justificativa 

 

Atualmente constatamos uma evolução nunca vista no campo da ciência e 

tecnologia. Tal evolução é sem dúvida uma das conseqüências direta ou indireta de 

progressos matemáticos. A matemática assumiu um papel imprescindível na sociedade, 

colaborando inclusive em áreas como a economia, a biologia e as ciências humanas. 

Contrastando com esta evolução e importância, verificamos, seja em países desenvolvidos, 

seja em países periféricos, uma rejeição à matemática por parte de um grande número de 

alunos do ensino fundamental e médio. 

  Com o objetivo de entender esta contradição, vêm sendo feitos diversos estudos 

acerca dos problemas ligados ao ensino e aprendizagem da matemática em vários centros 

de pesquisa dentro e fora do nosso país, sobretudo nas quatro últimas décadas.  

  Trabalhos como os de Dienes (1973), Kline (1976), Fischbein (1995) e dos IREM 

na França lançam luzes sobre uma discussão em torno de abordagens alternativas para o 

ensino e aprendizagem da matemática.  

 A crescente evolução da psicologia cognitiva, tendo como pilares Piaget (DOLLE, 

1981) e Vygotsky (OLIVEIRA,1993), levou a desdobramentos bem específicos em cada 

área do conhecimento. Particularmente em matemática, os trabalhos de Brousseau (1983) 

e Vergnaud (1990) lançam uma ponte entre a matemática e a cognição. 

Do ponto de vista das percepções matemáticas fora do espaço da escola, pesquisas 

como as de Carraher (1988), dentre outras, estão dando grande impulso para a educação 

matemática no nosso país.   

 Dentro desse contexto, a contribuição do professor, atuando diretamente na sala de 

aula, também se faz presente. Como exemplo, temos a perspectiva do holandês Van Hille 

(NASSER,1995) dentro do ensino da geometria. Outra contribuição relevante veio à tona 

quando matemáticos de ofício começaram a interessar-se por questões ligadas ao ensino. 

O estudo das variáveis cognitivas e afetivas presentes na resolução de problemas e vistas 
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com olhos de matemático, tiveram no pioneirismo de Polya (1978) e nos trabalhos 

posteriores de Schoenfeld (1985) e Guzmán (1991) marcos referenciais.  

 Recentes reflexões em torno das interferências culturais na produção e no ensino de 

osio 

(1990) um pioneiro na sistematização dessa abordagem. 

 Nesse cenário novo e efervescente, surge com grande força outro enfoque: a 

matemática vista na sua perspectiva histórica. Mesmo sem contar com a unanimidade da 

comunidade científica, historiadores como Arboleda (1983), Aaboe (1984) e Mathews 

(1995), matemáticos como Struik (1985), Fernand

(1996) e educadores matemáticos como Fossa (1998) e Mendes (2001) são alguns dentre 

os que destacam a importância do uso da história da matemática como componente no 

processo de ensino e aprendizagem.   

 Movidos basicamente pelo mesmo interesse em descobrir alternativas de superação 

para as dificuldades dos alunos e da população em geral, surgiu uma grande produção de 

livros considerados obras sobre matemática, distinguindo-se nitidamente dos textos 

técnicos considerados como obras de matemática.  

 A importância destas obras é muito grande. Uma primeira função é que sendo 

trabalhos de divulgação criam uma ponte entre a matemática e o grande público e, por 

não serem escritas numa linguagem técnica, conseguem apresentar o universo da 

matemática e o papel do matemático de forma mais clara.    

 Trabalhos como os de Hogben (1952), Karlson (1961), Le Lionnais (1962), Caraça 

(1963), Freudenthal (1975), Kasner e Newman (1976), Guillen (1987), Davis e Hersh 

(1989), Dieudonné (1990), Dunham (1995), Lolli (1996), Dewdney (2000), Kaplan 

(2001), dentre outros, destacam a beleza, a importância, a abrangência da matemática e 

têm ajudado estudantes e o público em geral na superação do problema da rejeição a esta 

disciplina.   

 Uma outra função destes estudos consiste em compor, cada um ao seu modo, um 

grande quadro da matemática na história. É uma dimensão epistemológica que pouco a 

pouco vai sendo produzida a partir das reflexões e considerações apresentadas por estes 

autores. 
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 Uma contribuição muito importante vem à tona em obras que, mesmo não tendo 

um caráter de divulgação e usando uma abordagem mais vinculada à filosofia e 

epistemologia da matemática, apresentam um conteúdo que ajuda a compreender sempre 

mais este ramo do saber. Dentre estas, destacam-se os estudos de Brunschvicg (1945), 

Becker (1965), Russel (1981), Korner (1985), Omnès (1996) e Speranza (1997). 

 A consulta a estes estudos revela uma humanização da matemática, aproximando-a 

dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade e ajudando na 

construção de uma epistemologia da matemática mais rica e mais autêntica. Alguns 

trabalhos conseguem estabelecer relações entre campos tradicionalmente distantes da 

matemática, como por exemplo, a biologia (BATSCHELET, 1978), a arte de um modo geral 

(SNIJDERS, 1993), a música (ABDOUNUR,1999) e até mesmo a literatura (DESCOTES, 

2001).   

 Entretanto, estudos em obras como as de Davis e Hersh (1989), Mathews (1995),  

Anglin (2001), Boyer (2001), Kline (2001), Hovwell e Bradley (2001), Koetsier e 

Bergmans (2005), dentre outras, provocam o leitor em direção a um tema pouco 

aprofundado se comparado àqueles apresentados precedentemente. Trata-se do estudo das 

possíveis relações entre a matemática e a religião.  

 Boyer (2001), em sua História da Matemática, apresenta em diversos capítulos 

vinculações entre matemática e religião desde as origens, passando pela matemática  

antiga, a da Idade Média, do Renascimento e mesmo àquela contemporânea.   

Kline (2001) chega a defender o ponto de vista de que em alguns períodos da 

história muitos matemáticos eram teólogos que ao invés da Bíblia usavam a matemática 

para descobrir e revelar a grandeza de Deus. 

Hovwell e Bradley (2001) apresentam uma perspectiva da matemática vinculada a 

uma visão de mundo com base num referencial religioso. Koetsier e Bergmans (2005) 

organizaram uma obra com 683 páginas nas quais 38 pesquisadores aprofundam a relação 

matemática e religião seja em diversos períodos, seja em diversos pontos do planeta, seja 

na biografia de diversos matemáticos. 

O contexto apresentado acima e as conseqüentes reflexões que se seguiram sobre 

as possibilidades de estudos relativos à matemática e à religião, nos levaram a apresentar 
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ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como proposta de estudo para o doutorado na linha de Educação Matemática, o 

projeto intitulado: Um estudo sobre as relações entre a matemática e a religião na obra 

de Blaise Pascal.          

Portanto, esta tese justifica-se pela necessidade de se aprofundar a relação entre a 

matemática e a religião presente em vários períodos da história; entretanto considerando a 

necessidade de nos concentrarmos num determinado período ou personagem, a escolha 

recaiu sobre Blaise Pascal. Esta escolha deve-se ao fato dele ter sido um grande matemático 

e também ter feito uma experiência religiosa significativa. Além disso, sua incursão no 

campo religioso tem provocado até hoje reações contraditórias a partir de seus escritos e 

atitudes. Pascal foi e é alvo de variadas interpretações, de manifestações de apoio e de 

repúdio em diversos períodos da história, como se pode constatar pelas leituras de Bell 

(1948), Struik (1992), Anglin (2001) e Boyer (2001), dentre outros. 

Este estudo deseja contribuir para a construção de uma epistemologia da 

matemática mais rica e mais completa, ampliando ainda mais os horizontes e a 

importância desta ciência. 

 

2  O problema de pesquisa 

 

Nos diversos períodos da história, a relação entre a matemática e a religião sempre 

se fez presente. Das origens à Escola Pitagórica, da Idade Média ao Renascimento, da Idade 

Moderna até o presente, é possível encontrar áreas de interseção entre esses dois campos.   

Davis e Hersh (1989), Matthews (1995), Erickson e Fossa (1996), Anglin (2001), 

Boyer (2001), Kline (2001), Howell e Bradley (2001), Koetsier e Bergmans (2005), dentre 

outros, apontam para a possibilidade de estudos nesse campo e o reconhecimento da relação 

entre a matemática e a religião é algo aceito pela comunidade dos historiadores da 

matemática.  

De fato, podemos dar como exemplo a obra organizada por Fauvel e Maanen 

(2000), sintetizando os trabalhos do ICMI 1998. No capítulo 2, intitulado Assuntos 
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Filosóficos, Multiculturais e Interdisciplinares, são apresentadas considerações 

concernentes à relação da matemática com ritual, religião e filosofia. Os autores 

consideram que há evidências de que os primórdios da geometria vêm de rituais religiosos 

no Egito, Índia, China, Babilônia e Grécia. Além disso, apresentam algumas figuras 

geométricas, como o círculo e o quadrado, que foram consideradas formas sagradas em 

algumas culturas. Afirmam que muitas práticas religiosas foram afetadas pela matemática, 

pelo simbolismo numérico e pelo misticismo. Este fato é ratificado por Erickson e Fossa 

(1996), quando aprofundam a importância da matemática na descrição da experiência 

religiosa e na interpretação de textos sagrados.   

Apesar do objeto de estudo das duas disciplinas parecerem bem diferentes, um olhar 

mais acurado identifica áreas de interseção entre elas. De fato, apenas a matemática, a 

filosofia e a religião manifestam interesse em estudar, por exemplo, o que vem a ser o 

conceito de infinito.   

Davis e Hersh (1989) afirmam que, segundo uma concepção antiga, a matemática era 

considerada a ciência do espaço e da quantidade; e segundo uma visão posterior, a ciência 

da forma e da estrutura dedutiva. Completam acrescentando que desde os gregos ela é 

também a ciência do infinito. Apresentam em seguida algumas considerações de Herman 

Weyl a este respeito, especulando que a presença do infinito na matemática corre 

paralelamente à intuição religiosa. 

Do ponto de vista da religião, Cambón (2000) e Povilus (2002), dentre outros, 

partindo da perspectiva uni-trinitária explicitada por Lubich (1983), apontam aspectos 

relacionais entre diversas áreas do saber humano, podendo-se inferir daí também uma 

possibilidade de relação entre a matemática e a religião. Esta perspectiva carrega em si uma 

visão de mundo onde tudo está em relação com tudo, cada ser com cada coisa.   

Estas constatações contrastam com o pouco interesse da comunidade de 

historiadores da matemática pelo assunto se compararmos ao interesse pelas conexões da 

matemática com outros ramos do conhecimento. Segundo nosso ponto de vista, tal atitude 

deve-se por um lado a uma atitude de indiferença com relação à religião, por outro a um 

desconhecimento das atuais possibilidades de intersecção entre a religião e outros campos 

do saber.  
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Há relação entre estes dois campos de atividade da vida humana? Há relação entre o  

fazer matemática e a prática religiosa? Um aspecto em aberto e objeto de pesquisa é 

avaliar as diversas facetas destas relações.  

Considerando que uma questão posta como acima é demasiadamente ampla, re-

elaboramos a pergunta norteadora da nossa pesquisa e concentramos nosso interesse em 

Blaise Pascal, cuja escolha já foi justificada no item 1.  

Desse modo, chegamos à elaboração do seguinte problema de pesquisa: há relação 

entre a matemática e a religião na obra de Blaise Pascal? 

Esta questão gerou desdobramentos: em caso afirmativo de que modo esta relação se 

manifesta?  

 

3 Objetivo 

 

Neste estudo estabelecemos como objetivo geral investigar a relação entre a 

matemática e a religião na obra de Blaise Pascal.  

Quanto aos objetivos específicos nos propusemos a: 

1) Fazer um levantamento da produção matemática e da experiência religiosa de Pascal 

para contextualizar a investigação. 

2) Fazer um levantamento na literatura, das diversas categorias presentes no campo de 

interseção entre a matemática e a religião.    

3) Analisar de que maneira estas categorias comuns à matemática e à religião emergem na 

obra de Blaise Pascal.  

 

4 Metodologia 

 

Considerando os objetivos da pesquisa, nos propusemos do ponto de vista das 

opções metodológicas a fazer um estudo de natureza teórica, uma pesquisa bibliográfica e 

documental, com leitura analítico-comparativa de textos referenciais. Dentre eles, vale 

destacar: 
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 As Oeuvres complètes de Pascal.  

 Le fonds Pascalien à Clermont- Ferrand, uma das mais completas bases de 

dados sobre o tema, publicado pela Université Blaise Pascal (França), um 

livro cujo conteúdo é unicamente títulos de trabalhos originais relativos a 

estudos históricos, críticos e documentos audiovisuais.  

 As edições de Os Pensamentos (em português, espanhol e italiano), do 

Tratados de pneumática e das Cartas provinciais (em espanhol) e os Textos 

matemáticos (em italiano) com o intuito de pesquisar nestes materiais as 

notas introdutórias e os comentários, visando uma maior compreensão da 

multifacetada figura de Pascal. 

 As publicações com material sobre o tema da pesquisa como os Anais dos 

Seminários Nacionais de História da Matemática e a Revista Brasileira de 

História da Matemática.  

 Os livros Mathematics in a postmodern age: a cristian perspective de 

Howell e Bradley (2001) e Mathematics and the divine: a historical study 

de Koetsier e Bergmans (2005) que propiciaram uma visão mais ampla 

sobre a relação matemática e religião. 

 

 

5  Síntese do trabalho    

 

A tese foi estruturada em quatro capítulos. No primeiro capítulo foi feito um 

levantamento sobre a contribuição de Pascal para a matemática, segundo uma seqüência 

cronológica, fazendo uma análise comparativa de sua produção na perspectiva do passado 

da matemática e de sua contribuição para os séculos posteriores. 

         No segundo capítulo foi feito um levantamento das etapas da vida e obra de Pascal 

sob a ótica da sua experiência religiosa, procurando descobrir convergências e divergências 

em relação ao contexto em que ele viveu. Neste capítulo foram feitas também 

considerações no que se refere às visões de Pascal sobre a matemática e a ciência, a partir 

de sua experiência religiosa.   
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 No terceiro capítulo foi feita uma revisão da literatura, permitindo desse modo a 

construção de um cenário mais amplo no qual emerge o tema em questão. Elaboramos uma 

primeira aproximação no que se refere à relação entre a matemática e a religião, a partir de 

diferentes pontos de vista defendidos por matemáticos e historiadores da matemática. Tais 

visões permitiram identificar categorias que serviram de referência para a análise da obra 

de Pascal.    

No quarto capítulo foram investigados os aspectos que se encontram na área de 

interseção entre a matemática, a religião e a obra pascalina, tendo como referência as 

categorias identificadas no capítulo 3.   

 O nosso trabalho foi relacionado aos seguintes aspectos: Pascal como matemático, 

como religioso, o pensamento de alguns pesquisadores com relação à matemática e a 

religião e, finalmente, como esta relação se manifesta na obra de Pascal. 

Podemos concluir ao final do nosso estudo, expresso em grande síntese, os 

seguintes pontos:   

Como matemático Pascal foi brilhante e trabalhou com muito êxito em três 

campos, no cálculo infinitesimal, na geometria projetiva e, juntamente com Fermat, na 

criação do cálculo das probabilidades. Pascal foi precoce e desde pequeno foi nutrido de 

forma muito prática por meio de uma vida de contatos com pessoas de cultura e de 

ciência; isto propiciou uma base muito sólida sobre a qual floresceu seu talento. Uma 

outra conclusão é que Pascal fez uma síntese entre ciência e técnica com o pioneirismo na 

criação das máquinas de calcular. Sua capacidade experimental, revelada nos trabalhos 

com a física, antecipou perspectivas interdisciplinares no campo do conhecimento.  

Quanto à experiência religiosa, descobrimos que o aspecto mais importante para 

Pascal foi a centralidade da religião na sua vida. Pascal cultivou o desejo de uma 

autenticidade e radicalidade na experiência de vida cristã e toda a turbulência e conflito que 

ele viveu neste campo esteve ligado a uma busca de coerência religiosa.     

 Quanto à opinião de matemáticos e historiadores da matemática sobre a relação 

matemática e religião identificamos sete categorias. São elas: a transição do concreto para 

um mundo do imaginário (Ennio De Giorgi), as dimensões culturais (Fauvel e Maanen), a 

dimensão pedagógica (Mathews), a perspectiva instrumental (Erickson e Fossa e Grattan-

Guinness), o fazer matemática como atitude religiosa (Moris Kline), o conflito entre fé e 
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razão (Anglin),  o infinito como elo entre matemática e religião (Davis e Hersh). 

 A identificação de sete categorias e o grande simbolismo do número sete, 

significando o infinito em alguns textos religiosos foi uma coincidência. Entretanto 

entendemos que futuros estudos podem revelar muitas outras categorias.      

 Encerramos nosso trabalho analisando, dentre as categorias apresentadas pelos 

matemáticos e historiadores supracitados, quais as que se manifestavam na obra de Pascal e 

de que modo isto se verificava. Concluímos que: 

 a transição do concreto para um mundo do imaginário está ausente. 

 a dimensão cultural está ausente. 

 o fazer matemática como atitude religiosa está ausente.  

 a dimensão pedagógica está presente e é relevante.  

 a perspectiva instrumental está presente e é relevante. 

 o conflito entre fé e razão está presente e é relevante.  

 o infinito como elo entre matemática e religião está presente e é muito relevante.  
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1 A FACE DO MATEMÁTICO EM BLAISE PASCAL 

 

 

                                      
Figura 1 

Retrato de Pascal 1 

 

 

 Considerações gerais 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a figura de Blaise Pascal enquanto 

matemático. O presente estudo não será caracterizado, no entanto, pela ênfase em 

aspectos essencialmente técnicos. Considerando o objetivo específico da tese, queremos 

aqui evidenciar, de modo cronológico, a evolução das idéias matemáticas de Pascal, 

procurando compreender qual foi a sua contribuição a este campo do conhecimento. Com 

isso se pretende dar suporte ao capítulo quarto, cujo objetivo é investigar de que modo a 

experiência matemática pascalina forneceu subsídios para que ele descrevesse com 

categorias matemáticas suas reflexões e vivências religiosas.        

Na busca de um aprofundamento sobre a face do matemático em Blaise Pascal, deve 
                                                 
1 O retrato de Pascal foi copiado da seção biografia na Enciclopédia Bloch, setembro de 1967. Não é citado o 
autor, entretanto Eves (1997, p. 363) apresenta ao pé deste retrato o nome Irmãos Brown. Há outros retratos, 
como os que aparecem em Béguin (1953) páginas 5 e 112, Pascal adolescente e jovem. 
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ser colocado em evidência, inicialmente, o cenário no qual emerge a sua experiência 

matemática. No século XVII muitos dos grandes filósofos eram matemáticos e muitos 

dentre os grandes matemáticos eram também filósofos. Como conseqüência, o fazer 

matemática estava freqüentemente vinculado a uma visão de mundo.  

Nessa época estavam em elaboração novas vias de desenvolvimento para a 

matemática, destacando-se dois aspectos: o amadurecimento da matemática iniciada na 

Grécia, com desdobramentos que levaram à criação do Cálculo Diferencial e Integral e a 

criação de uma matemática totalmente nova, ou seja, o Cálculo das Probabilidades.  

A época de Pascal é caracterizada pelo vigor da criação. Na visão de Eves (1997, p. 

340): 

 

O grande ímpeto dado à matemática no século XVII foi partilhado por 
todas as atividades intelectuais e se deveu em grande parte, sem dúvida, 
aos avanços políticos, econômicos e sociais da época. O século 
testemunhou ganhos ponderáveis na batalha pelos direitos humanos, viu 
máquinas bem avançadas, dos divertidos brinquedos dos tempos de 
Herão a objetos de importância econômica crescente, e observou um 
desenvolvimento no espírito de internacionalismo intelectual e no 
ceticismo científico. A atmosfera política mais favorável no norte da 
Europa e a superação geral da barreira do frio e da escuridão nos longos 
meses de inverno, com os progressos no aquecimento e na iluminação, 
respondem provavelmente em grande parte pelo deslocamento da 
atividade matemática no século XVII da Itália para a França e a 
Inglaterra.  

 

Struik (1992, p. 171) complementa esta visão geral do século XVII afirmando: 

  

A força condutora deste florescimento da ciência criativa, apenas 
comparável aos grandes momentos da Grécia, só em parte se orientava 
para o manejo das novas técnicas. [...] muitos grandes pensadores 
procuravam mais um método geral - por vezes considerado num sentido 
restrito, como um método da matemática; por vezes num sentido mais 
geral, como um método de compreender a natureza e de criar novas 
invenções [...]. A procura de novas invenções levou muitas vezes 
diretamente a descobertas matemáticas. 
 

Pascal contribuiu como matemático para os dois aspectos referidos acima; ou seja, a 

maturação do cálculo e a criação da probabilidade, sendo com relação ao segundo 

aspecto, um co-criador, juntamente com Fermat.  

As Oeuvres complètes (1954) agrupa a produção matemática de Pascal em seis 
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partes: 

Secção 1: Essai pour les coniques   

Secção 2:  

Secção 3: La regle des partis 

Secção 4: Traité du triangle arithmetique et traites connexes 

Secção 5: La roulette et traites connexes 

Secção 6: Dimensions des lignes courbes 

Alguns autores como Boyer (2001) condensam estes seis trabalhos enquadrando-os em 

três grandes temas: trabalhos sobre as cônicas, sobre o cálculo das probabilidades e 

sobre a ciclóide, considerando que esta tríade resume toda a produção matemática 

pascalina.   

Inserido nos temas das cônicas, das probabilidades e da ciclóide e, ao mesmo tempo 

como conseqüência deles, identificamos em Pascal também outros aspectos, como o 

estabelecimento pioneiro de uma formulação satisfatória do princípio da indução 

completa.  

Deve-se também a Pascal a invenção de uma das primeiras máquinas de calcular, 

ancestral dos ultramodernos computadores2.  

Na linha de trabalhos no campo das ciências exatas encontra-se também nas Oeuvres 

complètes (1954)  a produção ligada à física, especificamente na hidrostática e no estudo 

da pressão atmosférica.  

 

1.2 Primeiro passo como matemático 

  

Blaise Pascal nasceu em 19 de junho de 1623, em Clermont-Ferrand, na província 

francesa de Auvernia, sob o reinado de Luis XIII e era filho de Etienne Pascal. Sua mãe, 

Antoinette Bégone, morreu quando ele tinha quatro anos. Pascal tinha duas irmãs: 

Gilberte (mais tarde Madame Périer) e Jacqueline. Ambas iriam exercer grande 

influência na sua vida.   

                                                 
2 A invenção de uma máquina de calcular é atribuída ao alemão Wilhelm Schickard (1592-1635), entretanto 
era bastante limitada em relação àquela posteriormente construída por Pascal. Este de fato deve ser 
considerado o criador do invento, levando em conta a complexidade da calculadora por ele criada, como se 
pode inferir da leitura de uma espécie de manual para o usuário encontrado nas Oeuvres complètes  (1954, p. 
353-358).  
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Seu pai, na ocasião do seu nascimento, era presidente da corte de apelação, em 

Clemont. Era um homem de cultura, considerado no seu tempo um intelectual. Exercia 

também a atividade de matemático, sendo um daqueles que se correspondiam com Padre 

Mersenne. O nome de Etienne aparece na história da matemática associado a uma curva 

tão bem estudada por ele que leva seu nome: o limaçon  de Pascal. 

   

                                    
Figura 2. Limaçon de Pascal 

               Fonte: Bergamini (1969, p. 84) 

 

Blaise Pascal não gozava de boa saúde. Apresentava enfermidades não apenas 

quando criança, mas padeceu com diversos problemas durante a vida inteira. Dos 

dezessete anos até o fim da vida, aos 39 anos, Pascal passou poucos dias sem dor. 

Problemas gástricos o atormentavam de dia e uma insônia crônica o perseguia de noite. 

Devido à fragilidade física era mantido em casa, quando garoto, como garantia contra 

qualquer esforço excessivo.      

Em 1631 Etienne Pascal se transferiu de Clermont para Paris, juntamente com os 

filhos. Após o falecimento da esposa, uma governanta (Louise Delfaut) cuidava da casa, 

mas o pai de Pascal assumiu a responsabilidade da educação do filho. Como critério 

pedagógico considerava que não se devia iniciar uma criança em estudos se ela não tinha 

condição de absorvê-los. Por considerar o estudo da matemática uma atividade 

apaixonante e envolvente, evitou por muito tempo que o filho a conhecesse, prometendo 

que lhe ensinaria quando ele já soubesse grego e latim.   
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 Tal precaução ativou a curiosidade de Blaise Pascal, que passou a se divertir com 

as figuras geométricas que o pai o havia mostrado. Procurava traçá-las corretamente e em 

seguida buscava as proporções entre elas. Depois de propor axiomas relativos às figuras, 

dedicou-se a fazer demonstrações exatas, chegando com isso na 32ª proposição do livro-I 

de Euclides, a qual afirma que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a um 

ângulo raso.  

de dobrar um triângulo de papel, talvez dobrando os vértices sobre o centro do círculo 

i

figuras 3 e 4. 

                         
Figuras  3 e 4 

Verificação da soma dos ângulos internos de um triângulo 

Fonte: Eves (1997, p. 361-362) 
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Esse episódio, ocorrido em 1635, revela a precocidade do gênio científico de Pascal, 

dando-lhe a fama de menino prodígio.   

Admirado, o pai constata que seu filho descobrira a matemática de modo autodidata.  

A partir de então Blaise Pascal recebeu do pai os Elementos de Euclides e pode dedicar-

se à vontade aos estudos da geometria.  

A experiência de iniciação na matemática é contada com riqueza de detalhes por sua 

irmã, Mme. Périer, nas Oeuvres complètes (PASCAL, 1954, p. 4):        

 
Meu pai era um sábio em matemáticas e discutia muitas vezes em casa 
com os entendidos nesta ciência que o visitavam amiúde. Mas, como 
desejava ensinar línguas a meu irmão e sabia que as matemáticas 
enchem e satisfazem plenamente o espírito, não quis que meu irmão 
delas tivesse conhecimento, receoso de que se tornasse negligente com 
o latim e as demais línguas em que pensava aperfeiçoá-lo. Por esse 
motivo, guardava todos os livros que tratavam da matéria, abstendo-se 
em sua presença de falar a respeito com os amigos. Essa preocupação 
não impediu, porém, que a curiosidade do menino se excitasse, de modo 
que pedia sempre a meu pai para que lhe ensinasse matemática. Meu pai 
recusava, prometendo fazê-lo como recompensa, logo que ele soubesse 
o latim e o grego. Meu irmão, vendo tal resistência, perguntou um dia 
em que consistia essa ciência e de que tratava. Meu pai explicou-lhe de 
um modo geral que era um meio de fazer figuras certas e encontrar as 
proporções que mantinham entre si. Ao mesmo tempo proibiu-lhe que 
tornasse a falar disso ou a nisso pensar. Mas esse espírito, que não podia 
confinar-se dentro de quaisquer limites, ao deparar com essa simples 
abertura - a de que a matemática fornecia o meio de fazer figuras 
infalivelmente certas - pôs-se a sonhar com o resto, e nas suas horas de 
recreação, estando sozinho em uma sala onde costumava brincar, 
pegava um carvão e desenhava nos ladrilhos, buscando o jeito de fazer 
um círculo perfeito, por exemplo, ou um triângulo cujos lados e ângulos 
fossem iguais, e outras coisas semelhantes. Descobria tudo e em seguida 
procurava as proporções das figuras entre si. Mas como não sabia 
sequer os nomes destas, em virtude do cuidado que tivera meu pai, viu-
se forçado a criar ele próprio definições e ao círculo chamava uma 
argola, à linha uma barra etc. Depois, das definições fez axiomas e 
finalmente demonstrações perfeitas. E, como nessas coisas vai-se de 
uma a outra, levou suas pesquisas tão longe que chegou à trigésima 
segunda proposição de Euclides. Quando estava nesse ponto, meu pai, 
sem pensar em nada, entrou no quarto, sem que meu irmão o ouvisse, 
porquanto estava inteiramente concentrado em suas pesquisas. Muito 
temeroso ficou o menino com a visita, por causa da proibição expressa 
de pensar naquelas coisas. Mas a surpresa de meu pai foi maior ainda 
em vê-lo no meio daquelas figuras e em ouvi-lo dizer, ao perguntar-lhe 
o que fazia, que procurava determinada coisa, que vinha a ser a 
trigésima segunda proposição de Euclides. Indagou meu pai como fora 
levado a pensar naquilo; e ele respondeu que fora por ter achado outra 
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coisa, e, repetindo meu pai a pergunta, enunciou outra demonstração 
que fizera, e, enfim, retrocedendo e explicando, sempre por argolas e 
barras, chegou a suas definições e seus axiomas. Meu pai ficou tão 
apavorado com a grandeza e a força desse gênio que, sem dizer palavra, 
saiu e foi ter com M. Le Pailleur, seu amigo íntimo e grande erudito 
também. Aí chegando, ficou imóvel como um homem intensamente 
comovido, e o Sr. Le Pailleur, vendo-o assim e vendo igualmente que 
chorava, tomou-se de receio, pedindo-lhe que não mais ocultasse a 
causa de tanta tristeza. Disse-lhe meu pai: "Não choro de aflição, mas 
de alegria; sabeis o cuidado que tive em evitar a meu filho o 
conhecimento da geometria, de medo que isso o desviasse dos outros 
estudos; entretanto, veja o que fez". Mostrou então o que encontrara e 
pelo qual se poderia dizer, até certo ponto, que o menino inventara a 
matemática. O Sr. Le Pailleur não ficou menos surpreendido do que 
meu pai e disse-lhe que não achava justo deter mais tempo um tal 
espírito, escondendo-lhe esse conhecimento; que era preciso deixá-lo 
ver os livros sem mais o proibir. Meu pai, concordando com essa 
opinião deu a meu irmão os livros de Euclides para que os lesse nos 
momentos de folga  [...] .3 

  

 Embora impregnado de aspectos passionais no que se refere à quantidade de 

elogios para enaltecer o talento do irmão, do ponto de vista historiográfico o texto tem seu 

valor, por ter sido escrito por alguém que conviveu com o personagem em estudo. Além 

disso, a intenção ao escolher esta citação foi para enfatizar o interesse precoce de Pascal 

pela matemática.   

     Alguns autores como Bell (1948, p. 97), duvidam da narrativa de Mme. Périer: 
 

Com relação ao conhecimento rapidíssimo que Pascal teve de Euclides, 
sua irmã Gilberte se permite uma mentira. É certo que Pascal propôs e 
demonstrou por si mesmo diversas proposições de Euclides antes de ter 
visto o livro. Porém, o que Gilberte narra de seu brilhante irmão é mais 
improvável do que colocar em fila um bilhão de partículas. Gilberte 
declara que seu irmão havia descoberto por si mesmo as primeiras 32 
proposições de Euclides, e que as encontrou na mesma ordem em que 
Euclides as havia estabelecido. A proposição 32 é de fato a famosa da 
soma dos ângulos internos de um triângulo que Pascal redescobriu [...]. 
Atualmente sabemos que as supostas rigorosas demonstrações de 
Euclides, incluindo as quatro primeiras de suas proposições, não 
provam nada. 4 

  

 Respeitando o direito de Bell duvidar da narrativa em todos os seus aspectos 
                                                 
3 Neste excerto nos servimos da tradução de Sergio Milliet no livro Pascal da coleção Os Pensadores, citado 
na bibliografia. Os exercetos em latim foram traduzidos por Pe. Giovanni Damilano, os escritos em inglês por 
Fernando Luiz Ramos de Lima; os demais, em  francês, espanhol e italiano foram traduzidos pelo autor.   
4 Tradução livre do autor. 
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particulares, entretanto permanece válido aquilo que é a mensagem do texto de Périer; ou 

seja, revelar a grande capacidade e o interesse de um adolescente pela matemática. Numa 

visão atual poderíamos dizer que Pascal, com este episódio, revela uma grande maturidade 

do ponto de vista cognitivo.          

 
1.3  Primeiro trabalho: a elaboração do Essai pour les coniques 

 

Nos seis capítulos em que as Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) divide a produção 

matemática de Pascal, o primeiro, intitula-se Essai pour les coniques  e é constituído de 

três partes: Essai pour les coniques, Traité des coniques e Generatio conisectionum. 

 

1.3.1  Considerações gerais 

 

Para compreender o Essai pour les coniques  é indispensável entender como Pascal 

se desenvolveu com relação à matemática. Após a experiência das descobertas de 

propriedades geométricas quando ainda criança, Pascal progrediu rapidamente sob a 

orientação de seu pai e, desde os 14 anos, participava com ele do grupo de Padre 

Mersenne.5 Nessas reuniões, Pascal conheceu além deste franciscano matemático, 

Roberval, (professor de Matemática no College de France), Descartes, Claude Mydorge, 

o inglês Hobbes (presente no inverno de 1636-1637), Fermat, Desargues, dentre outros. 

Este último influenciou Pascal nas idéias que deram origem ao seu primeiro trabalho.  

Eves (1997) considera que Blaise Pascal foi um dos poucos contemporâneos de 

Desargues que soube avaliar seu trabalho. Por outro lado, Desargues incentivou Pascal a 

estudar o método de projeções e de secções, sugerindo em particular que ele 

estabelecesse como objetivo reduzir as muitas propriedades das seções cônicas a um 

pequeno número de proposições básicas. Pascal acolheu estas sugestões e como fruto 

publicou, aos 16 anos de idade, um trabalho sobre as cônicas.       

Pascal ao lançar-se neste estudo produziu dois trabalhos: o primeiro publicado em 
                                                 
5  patrocinadas pelo cardeal Richelieu, 

propósito deste grupo era incentivar o interesse pela ciência, especialmente matemática e física, opondo-se  
por sua perspectiva de vanguarda às universidades, que na época mantinham, com raras exceções, o espírito 
do período escolástico.    
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1640, intitulado Essai pour les coniques; e um segundo, Oeuvres complètes sur les  

conique, o qual nunca foi publicado. 

 

1.3.2  Estrutura e análise do Essai pour les coniques  

 

 Essai pour les coniques, o primeiro trabalho de Pascal, nasce como resposta ao 

desafio proposto por Desargues. Consiste num estudo sobre cônicas que emprega 

métodos projetivos, ou seja, projeções e secções. Tal estudo, consistia de uma só página 

impressa e é considerada por Boyer (2001, p. 249) uma das mais fecundas da história .  

 A obra começa com três definições: a de ordem de retas, secção de cone e linha 

reta. Em seguida apresenta três lemas. Nesta página (figura 6) Pascal apresenta a 

proposição descrita por ele como la propriété merveilleuse , e conhecida posteriormente 

por hexagramme mystique (também conhecida como mysterium haxagrammicum ou 

Teorema de Pascal).6  

Pesquisadores da história da matemática como Bell (1948), Struik (1992), Kline 

(1992), Eves (1997) e Boyer (2001), e matemáticos como Simmons (1987), dentre 

outros, são unânimes em considerar tal resultado como o mais importante apresentado no 

Essai pour les conique e o mais famoso resultado de Pascal em geometria projetiva.  

 Este teorema diz em essência que se um hexágono está inscrito numa cônica, os três 

pontos de interseção dos pares de lados opostos estão em linha reta.  

  Pascal não enunciou o teorema dessa maneira, pois ele não é verdadeiro a não ser 

que, como no caso de um hexágono regular inscrito num círculo, se recorra aos pontos e 

retas ideais da geometria projetiva. Em vez disso, ele usou a linguagem especial de 

Desargues, dizendo que se A,B,C,D,E,F são vértices sucessivos de um hexágono numa 

cônica, e se P é a interseção de AB e DE e Q é a interseção de BC e EF, então PQ, CD e 

FA são retas de mesma ordem. Noutras palavras, as retas pertencem a um mesmo feixe, 

seja de um ponto, seja um feixe paralelo. 

Temos apenas indicações acerca do modo usado por Pascal para demonstrar a 

                                                 
6 A origem do termo   não é clara. No Traité des coniques concluído em março de 
1645 e levado ao conhecimento de todos somente por meio do resumo e análise feita por Leibniz, Pascal 
explica as propriedades observadas na figura a qual dá este nome. Segundo Leibniz, em uma das partes do 
tratado Pascal explica o que entende por hexagrammum conicum mysticum.        
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propriedade do hexagramme  mystique. Ele afirma que ao ser verdadeiro para o círculo, 

por projeção e seção deve ser verdadeiro para todas as cônicas. 

A recíproca do teorema: Se um hexágono é tal que os pontos de interseção de seus 

pares de lados opostos estão em linha reta, então seus vértices estão sobre uma cônica, é 

também verdadeiro, mesmo se Pascal não o tenha considerado. 

                       
     

         Fonte: Eves (1997, p. 364) 

 

   

Pascal prossegue dizendo que tinha deduzido muitos corolários desse teorema, 

inclusive a construção da tangente a uma cônica num ponto da cônica. Para Eves (1997) 

não se pode considerar verdadeira a história contada muitas vezes de que Pascal deduziu 

desse teorema mais de 400 corolários, fato todavia apresentado por Bell (1948).  

Ainda a respeito do conteúdo do Essai pour les coniques, Bell (1948, p.100) 

considera que: 

 
O tipo de geometria de Pascal difere fundamentalmente daquela dos 
gregos; não é métrica e sim descritiva ou projetiva.7 Comprimentos de 

                                                 
7Para explicar o significado de projeção, Bell (1948, p. 101) propõe o seguinte experimento: suponha um cone 
circular de luz que surja de um ponto e atravesse una lâmina plana de vidro estando o cone em diversas 
posições. A curva que limita a figura em que a lâmina corta o cone, é uma secção cônica. Traçando-se o 
hexagrama místico sobre o vidro, para qualquer posição determinada e colocando-se outra lâmina de vidro 
através do cone, de modo que caia sobre ela a sombra do hexagrama, tal sombra será outro hexagrama 
místico com seus três pontos de interseção de pares opostos de lados que estão em linha reta, a sombra de reta 
dos três pontos no hexagrama original. Ou seja, o teorema de Pascal é invariante na projeção cônica. As 
propriedades métricas das figuras estudadas na geometria elementar não são invariantes em projeção; por 
exemplo, a sombra de um ângulo reto não é um ângulo reto em todas as posições da segunda lâmina. É 
natural que este tipo de geometria projetiva ou descritiva, seja adaptada a alguns problemas de perspectiva.   



22 
 

segmentos e de ângulos não aparecem na exposição nem nas provas do 
teorema. Este teorema basta por si mesmo para abolir a estúpida 
definição de matemática, herdada de Aristóteles e reproduzida algumas 
vezes nos dicionários como a ciência das quantidades. Não existem 
quantidades na geometria de Pascal. 

 

 Pascal (1954, p.62) atribuiu a Desargues a inspiração para a produção do Essai 

pour les coniques:  

 

[...] nós demonstraremos também estas propriedades, das quais o 
primeiro inventor foi Desargues. [...] Lyonnais, um dos grandes 
espíritos deste tempo e dos mais versados em matemática, e entre 
outros, sobre as cônicas do qual os escritos sobre esta matéria, mesmo 
que em pequeno número deu um amplo testemunho àqueles que 
quiserem receber a inteligência; reconheço que eu devo o pouco que 
encontrei sobre esta matéria a seus escritos e que procuro imitar tanto 
quanto possível seu método sobre este assunto.8 

 

        Descartes ao ler, em 1640, o trabalho de Pascal o considerou tão brilhante que não 

poderia acreditar que tivesse sido escrito por alguém tão jovem.9 Atualmente só duas 

cópias (ver figura 6) desta obra estão preservadas, uma entre os papéis de Leibniz em 

Hanover (Alemanha) e a outra na Biblioteca Nacional de Paris. 

 

1.3.3  Complemento do Essai pour les coniques  

 

Pascal voltou a estudar as cônicas, trabalhando nas Oeuvres complètes sur les  

                                                                                                                                                     
O método de projeção foi usado por Pascal para provar seu teorema, porém havia sido aplicado por Desargues 

 
 
8 Tradução do autor. 
9 Eves (1997, p. 37
encantadoras e o montante de pesquisas efetuadas em torno de sua configuração é quase inacreditável. Há 60 
maneiras possíveis de formar um hexágono com seis pontos de uma cônica e, pelo teorema de Pascal, a cada 
hexágono corresponde uma reta de Pascal. Essas 60 retas passam, 3 a 3 por 20 pontos, chamados Pontos de 
Steiner que, por sua vez, estão, 4 a 4 em 15 retas chamadas retas de Plucker. As retas de Pascal também 
concorrem 3 a 3, noutro conjunto de pontos, os chamados pontos de Kirkman, que são 60. Em 
correspondência a cada ponto de Steiner há 3 pontos de Kirkman tais que os 4 estão numa reta, chamada reta 
de Cayley. Há 20 retas de Cayley e elas passam 4 a 4, por 15 pontos, chamados pontos de Salmon. Há muitas 
outras extensões e propriedades da configuração e o número de provas diferentes já dadas do teorema do 
hexagrama místico é muito grande. 
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conique, uma continuação da obra menor, o Essai pour les coniques. Este estudo mais 

amplo nunca foi impresso e não temos até hoje uma fonte primária. Leibniz viu uma 

cópia manuscrita e as notas que tomou são tudo o que resta dela.  

Nas Oeuvres complètes (PASCAL, 1954, p.63) lê-

sobre as cônicas, hoje perdidos, foram comunicados por Etienne Périer à Leibniz, o qual 

os devolveu e os descreveu numa carta de 30 10   

quero fazer uma narrativa das partes das quais são compostas e a maneira pela qual eu 

PASCAL, 1954 , p. 64).11 

Leibniz em sua carta comenta em seis parágrafos o trabalho escrito por Pascal. No 

geral a obra continha uma seção sobre o familiar lugar das três e quatro retas, e uma seção 

sobre o Magnum problema, que consiste em colocar uma cônica dada num cone de 

revolução dado. O tratado usava métodos sintéticos, não lançando mão da álgebra.  

 

Essai des coniques; e como se encontra duas vezes todos iguais, eu espero que me 

permita, senhor, que eu 12 (PASCAL, 1954, p 65). Por fim, Leibniz 

considera que a obra está em um nível que pode ser impressa. 

 

1.4    

 

O  Adresse   foi escrito em 1654, e ao menos a cópia que 

estava em poder de Leibniz resta preservada na Biblioteca Royal de Hanover. Neste 

documento Pascal expõe seu programa de estudos e pesquisas.  

Pascal (1954, p.73) 

dos âmbitos dos números quadrados, cúbicos, q

Por isso foi intitulado de Potências numéricas.  

 com  

 (PASCAL, 1954, p.73) . Afirma que há outros 

tratados completamente preparados, relativos aos seguintes temas: os quadrados mágicos, 

                                                 
10 Tradução do autor 
11 Tradução do autor 
12 Tradução do autor 
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problemas de círculos, contatos esféricos a partir de propriedades das secções cônicas, 

contatos cônicos, lugares sólidos, lugares planos, ordenação da obra completa dos cones, os 

cones de Apolônio e muitos outros, o método da perspectiva, a composição do azar nos 

jogos, de modo a fazer as partes do jogo, onde a fortuna variável seja dividida pela 

equidade da razão.  

 Com relação às questões experimentais Pascal (1991, p. 19) afirma:   

 

Sobre o vácuo, eu me contenho; não digo nada, porque brevemente 
será mandado à imprensa, e será útil não só a vós, mas a todos. 
Não porém, sem o consentimento de vocês, que se for merecido 
não dá nada a temer. O que na verdade outras vezes eu 
experimentei, especialmente naquele instrumento aritmético, que 
com timidez inventei e expondo a vocês, que exortavam, conheci o 
peso da vossa aprovação.13 
 
 

 Na introdução ao Adresse, o comentador das Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) dá 

grande destaque a este requerimento que, no entanto, ocupa menos de duas páginas na 

supracitada obra. Na realidade, com este ato Pascal é introduzido no âmbito da academia, 

participando num certo sentido de um ritual de passagem e formalizando diante da 

comunidade científica sua produção, seus anseios e suas perspectivas.         

 

1.5  La regle des partis e a criação da nova matemática  

 

Sob o título La regle des partis, Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) apresenta os 

textos básicos relativos aos primeiros passos de Pascal no que concerne à criação de um 

novo ramo da matemática, o cálculo das probabilidades.  

 

1.5.1 Considerações gerais 

  

 Historiadores da matemática como Eves (1997) consideram que até o início do 

século XVI não houve nenhum tratamento matemático de probabilidade, quando então,    

                                                 
13 Tradução livre de Pe. Giovanni Damilano. 
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Figura 6. Reprodução reduzida do Essai. Fonte: Struik (1992, p. 175) 
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alguns matemáticos italianos tentaram avaliar possibilidades de vitória em jogos de azar, 

particularmente o de dados. 

Cardano produziu um manual do jogador, envolvendo alguns aspectos da 

muito voltado para o jogo, para despertar a atenção dos matemáticos e muito voltado para 

a matemática, a fim de despertar a atenção dos j Bell 

(1948), Struik (1992), Kline (1992), Eves (1997) e Boyer (2001), concordam que a origem 

da probabilidade está ligada ao famoso problema dos pontos, objeto das cartas de Pascal a 

Fermat a partir de situações concretas propostas a Pascal por De Méré.      

 

1.5.2 La regle des partis  

 

La regle des partis é apresentada nas Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) no 

contexto da correspondência entre Pascal e Fermat. Como fruto deste relacionamento 

epistolar, particularmente as cartas de 29 de julho, 24 de outubro e 27 de outubro de 1654, 

temos a gênese da teoria das probabilidades, uma criação considerada nova em relação à 

produção matemática precedente.  

O gradual interesse em problemas relacionados com probabilidades é visto por 

Struik (1992), em sua perspectiva externalista da história da matemática, como 

conseqüência do desenvolvimento dos seguros, além das questões ligadas aos jogos de 

azar. Para Boyer (2001) apenas as questões específicas, ligadas aos problemas propostos 

por nobres que se entregavam a jogos de acaso - tal como os dados e as cartas - é que 

estimularam os grandes matemáticos a pensar no cálculo das probabilidades.  

De fato, o amigo de Pascal, o Chevalier de Méré, hábil e experiente jogador, cujo 

raciocínio teórico sobre o problema não coincidia com as observações, propôs-lhe 

questões como estas:  

1) Seria vantajoso se apostar que em certo número de lances com dois dados se 

obteria um par de seis?  

2) Em oito lances de um dado um jogador deve tentar lançar um, mas depois de 

três tentativas infrutíferas, o jogo é interrompido. Como deveria ele ser indenizado?   

Pascal desprezou o primeiro problema por considerá-lo muito fácil, mas o segundo 
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chamou sua atenção. Iniciou então correspondência com Fermat sobre tal problema, sobre 

questões com ele relacionadas, e ambos estabeleceram em 1654 algumas das bases da 

teoria das probabilidades.  

    Fundamentalmente, Pascal (1954, p.77) expõe a Fermat sua percepção no que 

concerne à divisão do dinheiro no problema da aposta: 

 
Eu percebo mais ou menos da seguinte maneira: para determinar o valor 
de cada uma das partidas, quando dois jogadores combinam, por 
exemplo, jogar três partidas e cada um arrisca 32 moedas de ouro 
(entende-se que o primeiro que conseguir vencer três partidas será o 
vencedor do jogo). Suponhamos que o primeiro já tenha vencido duas 
partidas, e o segundo uma só; eles jogam agora uma partida cujo 
resultado será: vence o primeiro, então ele receberá todo o dinheiro que 
está em jogo, isto é, 64 moedas; vence o outro, porém, temos duas 
partidas contra duas; se eles quiserem se separar, cada um levará 
evidentemente o que arriscou: as 32 moedas. Note, portanto, que, se 
vencer o primeiro, ele terá direito a 64; perdendo, receberá apenas  32. 
Em conseqüência, se eles não quiserem mais arriscar esta partida, 
preferindo separar-
vou receber 32 moedas, pois estas serão minhas até em caso de derrota; 
no que concerne porém às outras 32, talvez eu as recebesse, talvez 
ficassem com o senhor, as chances são as mesmas; vamos então repartir 
estas 32 moedas ao meio, e além disso o senhor me dará as 32 moedas 

16. Suponhamos agora que o primeiro tenha ganho duas partidas, e o 
segundo nenhuma, e que eles iniciem nova partida. O resultado desta 
partida será o seguinte: se vencer o primeiro, ele receberá o total do 
dinheiro, 64 moedas; vencendo porém o segundo, eles recaem no caso 
acima, quando o primeiro tinha duas partidas e o segundo apenas uma. 
Acabamos de ver, porém, que neste caso o vencedor das duas partidas 
tem direito a 48 moedas. Se eles quiserem desistir da partida, ele deverá 

a 48. Portanto, o senhor me dará as 48, que me estão asseguradas, e 
dividamos ao meio as 16 restantes, visto serem iguais as chances de 

ou seja, 56 moedas. Suponhamos, finalmente, que o primeiro tenha uma 
única vitória e o outro nenhuma. Vê-se claramente que, se começarem 
nova partida, o resultado será tal - se o primeiro a vencer - que ele terá 
duas partidas contra nenhuma, e, considerando o caso precedente, ele fará 
jus a 56; perdendo-a, porém, ficarão de igual para igual; logo ele receberá 

-
me as 32 moedas que me são asseguradas, e repartamos o resto que sobra 
de 56 ao meio; subtraindo 32 de 56, restarão 24; portanto, dividindo 24 
meio, o senhor levará 12 e me dará as outras 12, que perfazem 44 com as 

que para a primeira partida lhe pertencem 12 moedas do dinheiro do 
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outro, para a segunda novamente 12 e para a última 8 moedas.14 
 

Pascal (1954, p.77) continua com a mesma linha de raciocínio, ampliando-o para 

casos mais complexos, considerando o caso de jogadores com habilidades diferentes, ou 

seja, com chances diferentes. Na resolução desta questão ele usa como ferramenta o 

triângulo aritmético, contrastando com a proposta resolutiva de Fermat, a qual envolve a 

análise combinatória.  

Uma apresentação bastante didática a respeito do que De Méré propõe a Pascal é 

apresentada por Bergamini (1969, p.128):    

 

Em 1651 ou 1652, De Méré e Pascal encontraram-se durante uma 
viagem à cidade de Poitou. Procurando assunto de conversa para a 
viagem, o mundano De Méré apresentou a Pascal um problema que 
fascinara os jogadores desde a Idade Média: como dividir os lucros num 
jogo de dados que precisa ser interrompido. Pascal pensou sobre o 
problema durante dois anos e, em 1654, passou-o a Fermat. Na célebre 
correspondência que se seguiu sobre a indagação de De Méré, Pascal e 
Fermat começaram concordando que num jogo de dados interrompido, 
as apostas sobre a mesa deviam ser divididas de acordo com as 
perspectivas de vitória de cada parceiro. Vamos imaginar, por exemplo, 
que De Méré e um de seus companheiros estivessem realmente 
apostando num jogo de dados daquela época. Cada um deles apostara 
32 pistolas de ouro (o equivalente a cerca de 176 dólares em ouro hoje 
em dia) que seu número escolhido seria o primeiro a sair três vezes num 
dado. Depois de estar o jogo em andamento por algum tempo, o número 
de De Méré, 6, havia saído duas vezes e o de seu adversário, 4, apenas 
urna vez. Nessa ocasião, De Méré recebe uma convocação repentina 
para audiência com o jovem Rei Luís XIV. Como deveriam ser 
divididas as 64 pistolas sobre a mesa? O amigo de De Méré poderia 
argumentar que suas possibilidades de obter dois lances favoráveis são 
metade das que De Méré tem de obter um lance e, portanto, ele faz jus à 
metade dos lucros: 21 1/3 pistolas,contra 42 2/3. De Méré, por outro 
lado, poderia contestar, dizendo que a pior situação para ele na jogada 
seguinte seria perder sua vantagem, caso em que o jogo ficaria 
empatado e lhe caberia metade da bolada. Se, contudo, tivesse sorte na 
jogada seguinte, ganharia o jogo e teria direito às 64 pistolas. Assim 
sendo, mesmo antes da jogada já tinha direito às 32 pistolas que 
estavam garantidas, mais metade das outras sobre as quais tinha apenas 
meia certeza. E estaria com a razão, conforme Pascal e Fermat 
concordaram logo no começo de sua correspondência. 
 

                                                 
14 Excerto traduzido das Oeuvres complètes por Paul Karlson,  no livro A Magia dos Números (p.355-356)   
citado na bibliografia. 
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              Bergamini (1969, p.128) conclui mantendo seu estilo didático ao esclarecer as 

características desta nova matemática que emerge da relação epistolar entre Pascal e 

Fermat:  

 
As pesquisas de Pascal e Fermat sobre várias situações de jogo deram 
origem ao desenvolvimento da teoria das probabilidades - as leis do 
acaso. A idéia de que o acaso seja governado por leis pode parecer 
pouco convincente a quem quer que esteja persuadido dos poderes 
absolutos da deusa da fortuna. Mas, na realidade, as leis do acaso não 
excluem a possibilidade de um indivíduo ter um golpe de sorte. Nem 
negam o valor de experimentar os palpites. Começam a funcionar como 
lei apenas quando há várias tentativas em jogo - muitos lances de dado, 
muitas jogadas de cartas, muitas colisões de automóveis, muitas vidas. 
Esse aspecto da probabilidade é denominado lei dos grandes números.
 . 

  

 O matemático francês Poisson (1781-

problema relativo aos jogos de azar, proposto a um austero jansenista por um homem 

mundano, foi a origem do cálculo das pr POISON apud STRUIK, 1992, 

p.173).   

Embora nem Pascal nem Fermat tivessem publicado seus resultados, a 

correspondência entre eles motivou Huygens em 1657 a publicar um pequeno folheto 

intitulado De ratiociniis in ludo aleae (Sobre o raciocínio em jogos de dados).    

 
1.6  Traité du triangle arithmétique et traites connexes 

 

 Mesmo não sendo uma coisa absolutamente nova no contexto da história da 

matemática, o Traité du triangle arithmétique et traites connexes  pode ser considerado 

uma obra de Pascal. De fato, ele deu ao tema um tratamento especial tendo encontrado 

uma multiplicidade de aplicações.   

 

1.6.1  Considerações gerais  

  

O Traité du triangle arithmetique et traites connexes (figura 7) é apresentado nas 

Oeuvres Complete (PASCAL, 1954)  como um trabalho composto de nove partes:  
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  Traité du triangle arithmetique 

 Divers usages du triangle arithmetique  

 Traité des ordres numériques 

 De numericis ordinibus tractatus 

 De numerorum continuorum productis,  

 Numericarum potestatum generalis resolutio,  

 Combinationes,  

 De numeris multiplicibus  

 Potestatum numericarum summa. 

 

 O Traité revela que Pascal havia associado o estudo das probabilidades ao 

triângulo aritmético, levando a discussão mais longe do que Cardano. Segundo Eves 

omo Pascal foi por longo tempo (até 1935) o primeiro descobridor 

conhecido do triângulo no mundo ocidental e, devido ao desenvolvimento e aplicações 

que fez de muitas propriedades do triângulo, este tornou-se conhecido como Triângulo de 

Pasc . 

 
Figura 7. Capa da primeira edição 

       Fonte: Google Imagens 
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Na realidade, o triângulo aritmético tem uma história muito mais antiga, já sendo 

apresentado por escritores chineses há mais de 600 anos. Boyer (2001) reproduz duas 

versões orientais, da China e do Japão. Entretanto, a opinião de Eves quanto ao 

pioneirismo da descoberta do triângulo aritmético no mundo ocidental é contestada por 

outros pesquisadores. Por exemplo, Ericson e Fossa (2001), analisando estudos sobre A 

República de Platão, identificam relações entre a linha dividida e as linhas do triângulo de 

Pascal. Além disso, os autores supracitados consideram que o triângulo aritmético era 

conhecido já na antiguidade na forma de retângulo de Pitágoras.      

 

 
         Figura 8. Versão Japonesa do triangulo de Pascal 
          Fonte: Boyer (2001, p. 251) 

   
 

1.6.2  Estrutura e características do trabalho 

  

O  Traité du triangle arithmetique  foi escrito em  1653  e publicado em 1665. 

Pascal apresenta a configuração numérica triangular com as diversas propriedades. 

Observa-se que este triângulo pode ser de qualquer ordem e desenhado como na 

figura 10. Possui características específicas na sua construção e propriedades 
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interessantes quanto aos seus elementos. Pascal define como células de mesmo posto 

perpendicular às posições na mesma coluna vertical; e células de mesmo posto paralelo 

as de uma mesma horizontal. Células de mesma base são as células de mesma diagonal 

apontando para cima. Pascal no Traité du triangle arithmétique apresenta dezenove 

dessas propriedades que ele chama de conseqüências. Dentre elas, algumas são bastante 

destacadas e serão enunciadas a seguir, tendo a figura 10 como referência.   

 

                                         
 

Figura 9. Representação chinesa do triângulo de Pascal 

                 Fonte: Boyer (2001, p.141) 

 

 O primeiro e o último elemento de cada linha é 1.  

 A partir da terceira linha, cada elemento (exceto o primeiro e o último) é a soma 

dos elementos da linha anterior, imediatamente acima deles; ou seja, 

considerando um elemento genérico aij, temos aij = a i-1, j + a i , j-1.  

 Em uma linha qualquer, dois elementos eqüidistantes dos extremos são iguais. 

 A soma dos elementos da enésima  linha  é 2n-1. 
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 A soma dos elementos  de uma linha qualquer é duas vezes a soma dos elementos 

da linha precedente. 

Atualmente a forma que aparece mais freqüentemente nos livros didáticos é como a 

apresentada na figura 11, a qual parece evidenciar melhor as propriedades estudadas por 

Pascal. 

 
Figura 10.  O triângulo aritmético 
  Fonte: Pascal (1954, p. 97) 

  

 

Em particular na citada figura fica mais evidente que cada número do triângulo 

está relacionado com os coeficientes binomiais.  
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Figura 11. O triângulo aritmético como aparece nos livros didáticos 

Fonte: Machado (1986, p. 190) 

  

No triângulo da figura 12, por exemplo, os números 1, 4, 6, 4 e 1 são os 

coeficientes sucessivos do desenvolvimento do binômio (x+a)4. De fato, esta era uma das 

aplicações que Pascal fazia do triângulo aritmético. Utilizava-o também nas questões de 

probabilidade para a determinação do número de combinações de n objetos tomados r de 

cada vez que corretamente afirmava ser 
)!!.(

!
rnr

n . 

                  
Figura 12. Uma relação entre elementos do triângulo  

e os coeficientes do binômio como aparece em textos didáticos. 

Fonte: Trotta, Imenes e Jakubovic (1979, p. 44) 
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Avançando no capítulo relativo ao Traité du triangle arithmetique et traites 

connexes, as Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) apresenta Divers usages du triangle 

arithmetique tais como: 

 Pour les ordres numériques 

 Pour les combinaisons 

 

em plusieurs parties 

 Pour trouver les puissances des binomes et des apotomes 
 

1.6.3  O pioneirismo no uso da indução na matemática 

    

Uma das manifestações mais antigas e aceitáveis do princípio da indução que 

aparece na história da matemática foi escrita por Pascal no Traité du triangle 

arithmetique. Ele se expressa do seguinte modo:    
 

Posto que esta proposição possui uma infinidade de casos, eu darei uma 
demonstração bem curta com a suposição de dois lemas. O lema 1, que é 
evidente por si mesmo, que esta proporção se encontra na segunda base 
[...]. O lema 2, que se esta proporção é encontrada numa base qualquer, 
ela se encontra necessariamente na base seguinte. De onde se vê que ela 
está necessariamente em todas as bases, pois ela está na segunda base 
pelo primeiro lema; portanto, pelo segundo ela está na terceira base, 
portanto, na quarta, e ao infinito. É necessário, portanto, somente 
demonstrar o segundo lema (PASCAL, 1954, p. 103).15 

      

De fato, aí Pascal estabelece claramente as bases deste método de demonstração.16 

Boyer (2001) considera o fato de Pascal usar a indução até mais interessante do que a 

descoberta da propriedade cuja veracidade está sendo comprovada pelo citado método.  

 

 

 

 

 

                                                 
15 Tradução do autor.  
16 Segundo Guillemont (1993) os ingleses preferem chamar de indução matemática, os alemães de indução 
completa e depois de Poincaré, em 1902 é conhecido também como raciocínio por recorrência. 
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1.7 La roulette et traites conexe 

 
Figura 13. Desenho da ciclóide 

       Fonte: Pascal, (1954, p. 180) 

1.7.1  Considerações gerais 

  

A ciclóide, curva descrita pelo movimento de um ponto fixo sobre uma 

circunferência que gira apoiando-se sobre uma linha reta (e conseqüentemente sobre um 

plano) é muito rica em propriedades matemáticas e físicas, tendo desempenhado um 

papel importante no desenvolvimento inicial dos métodos do Cálculo.17 

Galileu foi um dos primeiros a chamar a atenção para a importância desta curva, 

recomendando seu uso na construção de arcos e pontes.   

 O estudo dedicado a roulette (ciclóide) está intimamente ligado a um momento da 

vida de Pascal relacionado com um conflito interior, refletido na dicotomia entre a 

adesão à ciência e à experiência religiosa. Boyer (2001, p. 252) sintetiza o contexto 

afirmando:     

 
Na noite de 23 de novembro de 1654, das 22hs e 30 min. às 24hs e 30 
min. Pascal experimentou um êxtase religioso que fez com que 
abandonasse a ciência e a matemática pela teologia. O resultado foi que 
escreveu Lettres provinciales e Pensées; só por um breve período, de 
1658-1659, é que Pascal voltou à matemática. Uma noite em 1658, uma 
dor de dente ou mal-estar impediu-o de dormir e, para se distrair da dor, 
ele voltou-se para o estudo da ciclóide. Milagrosamente a dor melhorou, 
e Pascal tomou isso como um sinal de Deus de que o estudo da 
matemática não Lhe desagradava.  

 
                                                 
17 Devido a quantidade e variedade de disputas e controvérsias entre os matemáticos para provar suas 
propriedades, a ciclóide foi apelidada , segundo Bell (1948:108),  A Helena da Geometria, numa menção ao 
episódio da história grega envolvendo Helena, mulher de Menelau, da qual se diz que muitos homens 
tentaram conquistá-la.  
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              Dedicaremos no capítulo 2 uma maior atenção ao fato; entretanto, aqui fica um 

breve registro sobre o contexto no qual emerge a produção da obra de Pascal relativa à 

ciclóide.  

 

1.7.2  Estrutura e características do trabalho 

 

O estudo sobre a ciclóide é apresentado nas Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) 

como sendo constituído de onze partes: 

 Problemata de ciclóide 

 Reflexions  sur les com conditions  des prix 

 Histoire de la roulette 

 Recit de l examenet du jugement 

 Lettre de M. Dettonville a M. de Carcavi 

 Traité des trilignes  rectangles 

 Propriété des sommes simples 

 Traité des sinus du quart du cercle 

 Traité des arcs de cercle 

 Petit traité des solides circulaires 

 Traité général de la roulette 

 

Numa visão geral deste capítulo, emergem algumas considerações. Neste estudo 

Pascal encontra solução para problemas ligados a certas áreas e volumes, obtidos a partir 

do giro de um arco de ciclóide em torno de diversos eixos, além de determinação de 

centros de gravidade associados. Pascal chegava às suas soluções pelo método dos 

indivisíveis, do pré-cálculo, uma forma equivalente de se avaliar muitas das integrais 

definidas que figuram nos atuais cursos de cálculo. No seu trabalho sobre integração e 

especulações sobre infinitesimais, utilizou ocasionalmente desenvolvimentos com termos 

de pequenas quantidades, nos quais ele desprezava os termos de menor ordem, 

antecipando a idéia controversa de Newton de que (x + dx) ( y + dy) - xy = xdy + ydx. 
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Figura 14. Foto de um manuscritos com desenhos da ciclóide 

             Fonte: Béguin (1953, p. 168) 

 

Pascal defendeu este seu procedimento apelando mais para a intuição do que para 

a lógica.     

Pascal desafiou os matemáticos de seu tempo com meia dúzia de tais questões, 

oferecendo uma premiação para aqueles que apresentassem soluções, sendo um dos 

juízes Roberval. Só duas coleções de soluções foram apresentadas e mesmo assim 

continham alguns erros de cálculo. Pascal não os premiou e decidiu publicar suas 

próprias soluções, com outros resultados.  

A publicação foi precedida por uma Histoire de Ia roulette, numa série de Lettres 
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de A. Dettonville (1658-1659).18  

As questões do concurso e as Lettres de A. Dettonville focalizaram o interesse 

sobre a ciclóide, mas despertaram intrigas e controvérsias. Os dois finalistas, Antoine de 

Lalouvere e John Wallis, ambos matemáticos competentes, se aborreceram por não terem 

recebido os prêmios; por outro lado, os matemáticos italianos ficaram insatisfeitos 

porque a Histoire de Ia roulette desconhecia os méritos de Torricelli, sendo concedida a 

prioridade na descoberta somente a Roberval. 

Grande parte do material contido nas Lettres de A. DettonvilIe, como a igualdade 

entre os arcos de espirais e parábolas e as questões do concurso sobre a ciclóide já era 

conhecido por Roberval e Torricelli; entretanto, parte disso pela primeira vez era 

impresso.  

Entre os resultados novos, Boyer (2001) destaca a igualdade do comprimento de 

um arco da ciclóide generalizada   a y = a-a -circunferência 

da elipse x = 2a (1+k ) = 2a (1- k) 

e não simbolicamente, como eram muitas das demonstrações de Pascal. 

Mesmo sendo muito valiosa e profunda a abordagem da ciclóide feita por Pascal, 

tornou-se obsoleta em virtude do tratamento analítico dado àquela curva. Nos problemas 

que Pascal estudou são apresentadas suas soluções muito mais simples e gerais. Todavia 

ele foi um desbravador e inspirou, mesmo com métodos superados, vários construtores 

que usaram em seus projetos, arcadas que são ciclóides, juntando economia com 

harmonia estética. Também na construção de relógios de pêndulo lançaram mão dos 

estudos de Pascal sobre a ciclóide.    

Investigando a integração da função seno em seu Traité des sinus du quart du 

cercle (Tratado sobre os senos num quadrante de um círculo), Pascal chegou muito 

próximo da descoberta do cálculo, a ponto de Leibniz mais tarde escrever que, ao ler essa 

obra, uma luz subitamente jorrou sobre ele.  

 

 

 

                                                 
18 O nome Amos Dettonville era um anagrama de Louis de Montalte, o pseudônimo usado por Pascal nas 
Lettres provinciales 
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1.8  Dimensions des lignes courbes 

 

1.8.1  Considerações gerais 

  

Nas Oeuvres complètes (PASCAL, 1954), encontramos o trabalho Dimensions des 

lignes courbes, o qual não é citado geralmente pelos autores clássicos de história da 

matemática.       

 

1.8.2  Estrutura e características do trabalho 

           

          O trabalho ora em destaque é agrupado na Oeuvres complètes (PASCAL, 1954)  em 

quatro partes: 

 Lettre de A. Detonville a monsieur A.D.D.S  

 De l

cone 

 Dimensions des lignes courbes de toutes les roulettes 

 Lettre de Pascal a Carcavi 

Na Lettre de A. Detonville a monsieur A.D.D.S, datada de 10 de dezembro de 

1658, Pascal apresenta a demonstração da igualdade entre espirais e parábolas. Apresenta 

propriedades do círculo, propriedades da espiral, propriedades da parábola, relação entre 

a parábola e a espiral. Dentro destes tópicos Pascal desenvolve a demonstração. 

   O estudo De l

cone é apresentado a partir de uma Lettre de M. Detonville a M. De Sluze, cônego da 

Catedral de Liège. A carta trata da dimensão e centro de gravidade de escadas, de 

triângulos cilíndricos e das dimensões de um sólido formado por meio de uma espiral em 

torno de um cone. O texto foi estruturado com definições, proposições e advertências. 

O estudo Dimensions des lignes courbes de toutes les roulettes é apresentado a 

partir de uma Lettre de M. Detonville a M. Huyghens e está estruturado na forma de lema, 

proposições e conclusão. 

Na Lettre de Pascal a Carcavi, datada de fevereiro de 1659, ele analisa e faz 

correções de como Huygens resolveu problemas relativos à ciclóide.    
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 1.9  Outras facetas de Pascal enquanto matemático 

  
Além do aspecto estritamente vinculado à matemática, a produção de Pascal 

ultrapassa esta fronteira, indo até o campo da tecnologia e da física, como veremos a 

seguir.    
 

1.9.1  O Criador da máquina de calcular 

 

 Em 1639, Pascal inventou a máquina de calcular e nos anos seguintes construiu e 

vendeu cerca de cinqüenta unidades. Esta invenção se constituiu numa verdadeira 

revolução para a época; e hoje é considerada como precursora dos modernos 

computadores. A invenção foi concebida para auxiliar o seu pai no ofício de fiscal do 

governo. O esquisito engenho era capaz de efetuar somas e subtrações, por meio de 

cilindros e engrenagens montados numa pequena caixa. As rodas em cima da caixa 

correspondem às unidades, dezenas, centenas e assim por diante; cada roda registra 

algarismos de zero a nove. 

 

 

 
Figura 15. Réplica da calculadora de Pascal 

  Fonte: Boyer ( 2001, p. 250)  
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Figuras 16 e 17. Aspecto interno da calculadora de Pascal 

           Fonte: Google Imagens  
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Um dos aspectos mais inovadores do invento era que permitia que sem lápis nem 

papel se fizesse todo tipo de operação, com total segurança, sem que para isto o operador 

precisasse conhecer as regras da aritmética. Pascal dedicou por um período de dois anos 

suas melhores energias orientando os artesãos na criação da máquina e o carinho pelo 

fruto de seu trabalho revela-se em ao menos dois textos. Um é a Lettre dédicatoire a M. 

le chancelier sur le sujet de la machine nouvellement inventes par le sieur B.P. pour 

jetons (PASCAL, 1954,347) no qual detalha vários aspectos do seu invento e finaliza com 

um aviso, esclarecendo aspectos práticos para seu uso. O outro texto é a Lettre a la 

sérénissime reine da Suède (PASCAL, 1952, p.502) datada de junho 1652 que será 

apresentado mais adiante.      

Autores de história da matemática como Bell (1948), Struik (1992), Kline (1992), 

Eves (1997) e Boyer (2001) atribuem a Pascal a criação da calculadora. Entretanto, além 

de dedicar pouco espaço ao tema, não aprofundam as conseqüências disso numa 

perspectiva filosófica. Também autores menos generalistas como Mauriac (1961) e  

(1992) não explicitam este aspecto. Soveral (1995) aprofunda um pouco a face de 

engenheiro em Pascal e salienta que nele a dimensão técnica esteve sempre presente em 

todas as etapas de sua vida. 

De fato, um olhar sobre a vida de Pascal revela características muito práticas 

enfatizando a dimensão heurística que ele possuía no fazer matemática. Desde os 11 

anos, segundo a biografia escrita por sua irmã, quando Pascal elaborou um tratado sobre 

os sons, até a maturidade como cientista, quando estudou a ciclóide, ele revelou uma 

sensibilidade à mecânica (considerando a característica da própria curva que escolhera 

para seu estudo).   

Uma conseqüência filosófica da dimensão técnica de Pascal emerge a partir de 

uma reflexão sobre a calculadora recém-inventada. O engenho transformava máquina em 

ciência, e isto era uma coisa realmente nova. Até então havia uma clara distinção entre a 

ciência, que residia inteiramente nas realidades oriundas do espírito, e as máquinas, 

relacionadas sempre com atividades intelectualmente menos qualificadas, como a prática 

dos artesãos ou com a otimização do trabalho. O invento de Pascal propicia uma nova 

síntese. 
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Talvez ancorado na liberdade de criação, aqui se encontre uma explicação para a 

síntese entre máquina e ciência.               

 A construção da máquina foi muito complicada e Pascal trabalhou com os 

artesãos nesse projeto. Esta fadiga comprometeu definitivamente sua saúde, que se 

tornou ainda mais frágil daí por diante. 19 

 Algumas dessas máquinas são até hoje preservadas no Conservatório de Artes e 

Ofícios de Paris. Existe uma réplica do modelo original na coleção do Departamento de 

Artes e Ciências da IBM. 

A invenção da máquina de calcular ocupa uma área de interseção da matemática 

com a física; de fato, consultando as Oeuvres complètes (PASCAL, 1954, p.347) 

encontramos como primeiro trabalho, no capítulo dedicado à física, a invenção da 

máquina aritmética. 

 

1.9.2  As incursões na física enquanto área de conexão com a matemática 

  

Uma consideração inicial é que na época de Pascal não havia uma nítida separação 

entre a atividade do matemático e do físico. Esta fragmentação hoje muito evidente 

aparece na estrutura das Oeuvres complètes (PASCAL, 1954). De fato, nesta obra os 

estudos de Pascal relacionados com a física (uma série de experimentos sobre pressão 

atmosférica e hidrostática) são apresentados à parte de sua produção matemática.  

Na biografia de Pascal escrita por sua irmã madame Périer, encontramos a gênese 

do interesse de Pascal pela física ainda quando criança. 

 

Logo que meu irmão chegou à idade em que lhe puderam falar, deu 
mostra de um espírito extraordinário pelas suas réplicas bem oportunas, 
porém ainda mais pelas perguntas que fazia sobre a natureza das coisas, 
surpreendendo a todos. Esse início cheio de belas esperanças jamais se 
desmentiu pois, na medida em que crescia, aumentava a força de seu 

                                                 
19 Nas Oeuvres complètes (PASCAL, 1954, p.502) encontra-se uma carta de Pascal à rainha Cristina da Suécia, 
datada de junho de 1652, na qual  ele coloca aos pés da maior princesa do mundo  a maquina de calcular. 
Nesta carta que revela o zelo pela invenção, Pascal explica à rainha quais as fontes onde ela poderia encontrar 
não somente aspectos práticos, mas toda a marcha em direção à produção da calculadora. Pascal faz um relato 
genérico de como funciona esta máquina e sua importância. Não se sabe ao certo o que Cristina fez com a 
máquina. Para Bell (1948, p.105) esta carta revelaria uma inveja de Pascal por Descartes e o presente à 
princesa seria uma maneira de convencê-la a convidá-lo para as funções que Descartes exercia na corte. 
Porém, mesmo assim, Pascal não foi convidado. 
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raciocínio, de modo que se mantinha sempre muito acima de sua idade 
[...]. De uma feita, tendo alguém, à mesa, batido sem pensar com uma 
faca num prato de porcelana, observou que isso provocava um som forte, 
mas que bastava pôr a mão em cima do prato para que o som parasse. 
Quis de imediato conhecer a causa do fenômeno e como essa experiência 
o impeliu a fazer muitas outras sobre o som, tantas coisas observou que 
escreveu, com a idade de onze anos, um tratado a respeito, que todos 
consideraram muito raciocinado (PASCAL, 1988, p. 9). 

 

As Oeuvres complètes (PASCAL, 1954), apresenta a produção pascalina relativa à física 

em duas partes nesta ordem: 

1. La machine arithmétiqe:  

 Lettre dédicatoire a  M. le chancelier sur le sujet de la machine nouvellement 

inventée par le sieur B.P. pour faire toutes sortes d'opérations d'arithmétique 

par un mouvement réglé sans plume ni jetons. 

   2. Le vide, L'équilibre des liqueurs et la pesanteur de l'air. 

 Expériences nouvelles touchant le vide.  

 Réponse de Blaise Pascal au très bon révérend  Père Noel, recteur    

               de la société de Jésus, a Paris.  

 Lettre de Pascal  a M. le Pailleur, au sujet du P. Noel, jésuite.  

 Récit de la grande expérience de  l'éqqilibre des liqueurs . 

 Lettre de M. Pascal le fils, adressante a M. le premier président de la   

             Cour des Aides de Clermont-Ferrand.  

 Réponse de M. Pascal le fils a M. de Ribeyre.  

 Traité de l'équilibre des liqueurs. 

 Traité de la pesanteur de la masse de l' air. 

 Conclusion des deux prècedents traitès 

 Fragments d um Traité du vide. 

 Autre fragment sur  la même matière. 

Pascal havia tomado conhecimento da experiência de Torricelli sobre o vácuo e Le 

vide, l'équilibre des liqueurs et la pesanteur de l'air narra fundamentalmente a repetição 

feita por Pascal desta experiência. O experimento consiste no seguinte: um tubo de vidro de 

aproximadamente um metro é fechado de um lado e cheio de mercúrio. Se o lado aberto for 

tapado com o polegar e imerso num vasilhame de mercúrio, quando se tira o polegar, o 
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mercúrio dentro do tubo cairá a um nível de cerca de 75cm acima do mercúrio do 

vasilhame. 

 

 
Figura 18. Mecanismos e explicação de funcionamento 

    da calculadora. Fonte: Pascal (1954, p. 351). 

 

Pascal repetiu este experimento fazendo variações, mas sempre com muito cuidado, 

finalmente apresentando uma exposição correta e completa dos resultados. Sua explicação 

coincidia com a de Torricelli, a qual não havia escutado e consistia no seguinte: o espaço 

vazio no topo do tubo é um vácuo, e o mercúrio fica mantido no tubo pelo peso da massa 

do ar que faz pressão sobre a superfície do mercúrio, no recipiente. No conjunto deste 

experimento encontramos também a criação da popular seringa, atualmente usada em 

medicina para se aplicar injeção. 

 



47 
 

 
 

 

Figura 19. Etapas da experiência de Torricelli.  

    Fonte: Torres et al. (2001, p. 92). 

 

Posteriormente, Pascal concebeu a experiência de Puy-de-Dôme, na qual um tubo de 

Torricelli era levado a uma montanha num dia qualquer, de modo que se pudesse observar a 

queda do nível de mercúrio com o aumento da altitude. Por iniciativa de Pascal, seu 

cunhado Périer escala o Puy-de-Dôme e comprova que a pressão atmosférica diminui em 

altitudes crescentes. Temos aí a gênese do barômetro, a respeito do qual Pascal afirma: 

 

PASCAL, apud 

SIMMONS, 1987, p.703).20   

  É encontrado também em Le vide, l'équilibre des liqueurs et la pesanteur de l'air, 

material concernente à formulação do conhecido paradoxo hidrostático  o fato de a força 

sobre o fundo de um vaso depender tão somente da altura de um líquido e não da forma do 

vaso que o contém. Uma importante conseqüência técnica deste paradoxo foi o 

desenvolvimento da prensa hidráulica, embora dificuldades técnicas o tenha impedido de 

fazer um modelo que funcionasse satisfatoriamente.   

Le vide, l'équilibre des liqueurs et la pesanteur de l'air está organizado 

                                                 
20Simmons é um autor de livros de Cálculo Diferencial e Integral que apóia o uso da história da matemática 

istória da filosofia e a 
mais ampla história social e intelectual da civilização. Simmons considera um privilégio o fato de ter passado 
um par de horas examinando e buscando passagens familiares num álbum com cerca de mil pedaços de papel 
que Pascal escrevera e que estão colados ao acaso e guardados como um dos mais preciosos tesouros da 
França na Bibliotheque Nationale em Paris.   
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cronologicamente, tendo como ponto de partida o ano de 1646, quando Pascal repetiu em 

Ruão a já citada experiência de Torricelli. A seguir são apresentadas as seguintes etapas: 

 1647, ano em que Pascal publicou as Expériences nouvelles touchant le vide e 

redigiu o célebre prefácio para o Traité du vide. 

 1648, ano em que fez experiências sobre a pressão atmosférica na Torre de 

Saint-Jacques, em Paris e redigiu a Récit de la grande expérience de                 

l'équilibre des liqueurs. 

 1653, ano em que Pascal redigiu o Traité de l'équilibre des liqueurs e o Traité 

de la pesanteur de la masse de l' air. 

 

Apesar das Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) dedicar quase cem páginas (359 a 471) 

aos trabalhos de Pascal no âmbito da física, existem dúvidas se tais experimentos são 

inéditos. 

trabalhos em física foi questionada; de fato, alguns historiadores da ciência o descreveram 

como de divulgação ou como plágio, de acordo com a tendência de serem mais ou menos 

    

Dentro do argumento relativo à autenticidade dos trabalhos de Pascal na área da física, 

Bell (1948, l lhe havia usurpado a idéia e os 

experimentos barométricos, quando discutia suas possibilidades em cartas dirigidas a 

 

No contexto didático o Princípio de Pascal é apresentado hoje nos cursos de física no 

ensino médio com o seguinte enunciado: Os acréscimos de pressão sofridos por um ponto 

de um líquido em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido e 

das paredes do recipiente onde este está contido. 

A prensa hidráulica, enquanto importante aplicação do Princípio de Pascal, consiste 

em dois recipientes cilíndricos de diâmetros diferentes, ligados pela base e preenchidos por 

um líquido homogêneo. Sobre o líquido são colocados dois êmbolos, cujas seções têm áreas 

A1 e A2 diferentes, sendo A1 < A2. Aplicando no êmbolo menor uma força F1 o líquido fica 

sujeito a um acréscimo de pressão p1 = F1/A1. Pelo fato da pressão se transmitir 

integralmente através do líquido, o êmbolo maior fica sujeito ao acréscimo de pressão p2 = 

F2/A2, igual à pressão p1. Desse modo F1/A1 = F2/A2 e este resultado, indicando uma 
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proporcionalidade direta permite multiplicando a área multiplicar a intensidade da força. As 

figuras abaixo ilustram aspectos desse mecanismo. 

 
Figura 20. Ilustração do Princípio de Pascal  

      Fonte: Google Imagens 

 

 

 

 

 

                
Figura 21. Ilustração da prensa hidráulica  

          Fonte: Google Imagens 
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2  A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  DE BLAISE PASCAL 

 

2.1 Considerações iniciais 

  

            O objetivo do presente capítulo é investigar as etapas da vida e da obra de Pascal 

sob a ótica da sua experiência religiosa, procurando descobrir convergências e divergências 

em relação ao contexto em que ele viveu. Desse modo se fará um estudo caracterizado por 

uma explicitação e análise das diversas etapas vividas por Pascal no que diz respeito à 

religião.  

            Do ponto de vista metodológico, será feito um estudo de natureza teórica, uma  

pesquisa bibliográfica e documental, com leitura analítico-comparativa de textos 

referenciais.  

            Na busca de um aprofundamento da experiência religiosa de Pascal, será tomado 

como referência fundamental a mesma obra que propiciou o estudo do capítulo precedente, 

ou seja, as Oeuvres complètes (PASCAL, 1954). Em tal obra pode se dizer que - excluindo-

se a biografia escrita por sua irmã, os trabalhos de matemática e os de física - todo o resto 

apresenta, com diferentes níveis de aprofundamento, as experiências e inquietações 

espirituais e religiosas da vida de Pascal. 

 Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) agrupa a produção religiosa de Pascal em oito 

partes: 

Secção 1: Lettres 

Secção 2: Opuscules 

Secção 3: Abregè de la vie de Jesus-Christ 

Secção 4: Les provinciales 

Secção 5: La suíte des provinciales 

Secção 6: Écrits sur la grace 

Secção 7: Fragments divers 

Secção 8: Pensées  

Diante da riqueza do material, surge uma dificuldade metodológica: que rumo 

tomar? Na busca de um ponto de equilíbrio para a elaboração do presente capítulo, 

elegemos o caminho que leva em conta a seqüência cronológica da experiência religiosa 
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de Pascal, indicando em tal seqüência onde emergem as clássicas etapas em que se 

divide a experiência pascalina: primeira conversão, período mundano e segunda 

conversão. É nesse contexto que serão feitas as diversas análises de suas obras, como 

explicitação das variadas facetas de tal experiência; ou seja a perspectiva apologética, a 

de recolhimento e a trágica. 

 

2.2 Visão geral da experiência religiosa de Blaise Pascal  

 

A experiência religiosa de Pascal nasce, cresce e se desenvolve dentro de um  

cenário de contendas teológicas, protagonizadas de um  lado pelos jansenistas e de outro 

pelos jesuítas. Antes de qualquer análise específica de tal experiência, faz-se necessário, 

portanto, um breve enfoque sobre o Jansenismo. 

 

2.2.1 O Jansenismo: visão geral 

  

Durante muito tempo os teólogos compartilharam, sem divergências significativas, 

da idéia de que a onipotência de Deus predestinava o ser humano para a salvação; e esta 

predestinação se conciliava perfeitamente com a justiça e a bondade de Deus, mas de uma 

maneira que permanecia um mistério para o homem. Dessa forma não haveria oposição 

entre a vontade absoluta de Deus e a liberdade humana. Estas idéias tinham como fonte 

de inspiração o pensamento de Santo Agostinho (354-430) e estavam presentes na 

Reforma Protestante. Foi por esta razão que o Concílio de Trento (1545-1547), 

encarregado de apontar os erros da Reforma em relação à Igreja Católica, não tratou 

explicitamente do problema. 

 Em 1588 o jesuíta Molina publicou em Lisboa a obra Sobre o acordo do livre 

arbítrio com o dom da graça divina. Neste livro o autor desconsidera o conceito de graça 

eficaz defendido por Santo Agostinho e insere o conceito de graça suficiente. Esta era 

considerada uma dádiva de Deus que dotava as pessoas de uma inclinação para o bem, 

embora seu efeito só se manifestaria se o livre arbítrio do homem o permitisse. 

   Os jesuítas compartilharam das idéias de Molina em contraposição ao que pensavam os  

dominicanos, adeptos da linha de Santo Agostinho. Por este motivo cada uma das 



53 
 

congregações acusava a outra de heresia. O Vaticano se empenhou em minimizar a disputa, 

evitando expor seu pensamento de modo mais dogmático. 

 Em 1640 foi publicada a volumosa obra Augustinus, escrita pelo holandês Córnélio 

Jansen (1585-1638), abordando a questão da graça. Tal publicação, aliada às contendas 

eclesiais da época, tiveram uma grande repercussão no ambiente religioso francês, 

preparando as bases para o desenvolvimento de uma corrente de pensamento dentro da 

Igreja Católica, denominada Jansenismo, numa alusão à participação de Jansênio, como 

também era conhecido. Este sacerdote era doutor em Teologia pela Universidade de 

Louvain e bispo de Ypres.               

 

2.2.2 Principais características e difusão do Jansenismo 

 

 O Jansenismo causou grandes controvérsias no catolicismo entre os séculos XVII e 

XVIII e tinha como objetivo reformular a vida cristã considerada abalada pelo exagerado 

racionalismo dos teólogos escolásticos. Jansênio tinha sido amigo de Jean Douvergier de 

Hauranne, futuro abade de Saint-Cyran, com o qual teve longas discussões teológicas, 

sendo também este desejoso de um retorno do catolicismo à disciplina e à moral dos 

primeiros tempos do cristianismo. 

 Os jansenistas se dedicaram particularmente à discussão do problema da graça e 

buscaram em Santo Agostinho elementos que permitissem uma conciliação entre as 

proposições defendidas pelos adeptos da Reforma Protestante e os defensores da doutrina 

da Igreja Católica. 

 Na obra Augustinus, Jansênio afirmava que a razão assim como era apresentada pela 

filosofia era a mãe de todas as heresias. Sua doutrina do dúplice amor, com base em Santo 

Agostinho, afirmava que Adão antes de pecar era livre; pelo pecado perdeu a liberdade e 

tornou-se escravo da concupiscência que o arrastou para o mal. Como conseqüência o 

homem só deixaria de pecar com a intervenção da caridade (o amor celeste), que o orienta 

infalivelmente para o bem. Portanto, a graça é necessária para a realização das boas obras, a 

predestinação é gratuita mas não prejudica a liberdade porque qualquer ato só é 

verdadeiramente livre quando o coração quer e faz o que Deus quer que ele queira e faça.  
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Regidos pela lei desse dúplice amor, os seres humanos tornaram-se escravos da 

terra ou do céu, arrastados para a condenação ou a salvação. Deste modo, independente 

das ações que cometa o homem, ele está predestinado para o céu ou para o inferno. 

Collantes (2003, p. 907) ao comentar uma das teses de Jansênio, posteriormente 

condenadas pela Igreja Católica, apresenta de modo sintético as idéias por ele 

defendidas a respeito da graça: 

 

A tese pressupõe o conceito fundamental do autor, ou seja, a existência de 
uma radical oposição entre a graça no estado de inocência e a graça depois 
da queda de Adão. No primeiro caso, a graça deixa intacta a liberdade 
humana, de modo que o homem possa lhe opor resistência (é a graça 
suficiente do molinismo), no segundo caso, não há mais liberdade de 
cooperação: ou há graça e o homem não pode não fazer o bem; ou falta a 
graça e ele então não pode senão fazer o mal. Conseqüência: quem não 
guarda os mandamentos de Deus também não tem a possibilidade de fazê-
lo por lhe faltar a graça para isso. 
 

  

Para se ter uma idéia do espírito de contenda teológica que marcou aquele tempo, no 

ano seguinte à publicação de Augustinus, os jesuítas de Louvania defenderam teses 

radicalmente opostas às de Jansênio, levando cinco meses mais tarde a um decreto da 

Inquisição condenando Augustinus, bem como a tese dos jesuítas a respeito da graça 

suficiente.  

 O Jansenismo expandiu-se principalmente na França, graças à atuação do abade de 

Saint-Cyran e de Antoine Arnauld (1612-1694), que tendo se juntado a outros intelectuais, 

fizeram de Port-Royal uma espécie de trincheira. Ali o Jansenismo se corporificou de forma 

ascética e polêmica, considerado um verdadeiro cisma dentro da Igreja Católica. O 

Jansenismo apresentou duas vertentes: uma preconizava o retiro completo do mundo e a 

segunda optava pela militância religiosa; este esclarecimento é importante pelo fato de 

Pascal, em momentos distintos de sua vida, ter compartilhado das idéias das duas correntes. 

 

2.2.3 A visão política do Jansenismo       

 

De acordo com Pascal (1988), em torno do século XVII a França vivia um período 

de mudanças na monarquia, evoluindo de uma forma temperada do antigo regime (cuja 
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característica era a primazia da realeza sobre os senhores, graças ao apoio do terceiro 

estado, dos legisladores e dos oficiais) para um regime absoluto no qual as atribuições dos 

oficiais e das cortes eram transferidas para o corpo de comissários do rei.  

Os iniciadores do Movimento Jansenista na França pertenciam à nobreza e, em 

particular, a um grupo desses nobres que almejavam passar à condição de emissários do rei 

Luis XIII. Dentre eles destacavam-se: Saint-  

Antes do início desse Movimento os mais importantes integrantes do grupo de       

Port-Royal eram amigos e companheiros do cardeal Richelieu, embora dele discordassem 

quanto a pontos como a aliança com a Espanha católica ou a luta mortal contra os 

huguenotes21  que estivessem dentro ou fora do país.  

Até 1637 a oposição entre este grupo e Richelieu não se referia à incompatibilidade 

entre a vida cristã e a política. Eles questionavam qual era a política cristã.      

A vitória de Richelieu desencadeou a ruptura com o grupo, tendo inclusive um de 

seus membros, Saint-Cyran, sido preso por dez anos no castelo de Vincennes. A partir de 

então nasce de fato o Jansenisno, com a convicção de que é impossível para o verdadeiro  

cristão e para o verdadeiro eclesiástico participar da vida política e social. 

De fato, a vanguarda jansenista era constituída por advogados e suas famílias que se 

incompatibilizaram com a política de Richelieu. O movimento tinha entre os simpatizantes 

oficiais, advogados e membros das cortes supremas desgostosos com o poder dos 

comissários do rei que passaram a exercer as antigas funções dos oficiais e das cortes. Não 

podemos esquecer que o pai de Pascal era membro da corte suprema de Clermont-Ferrand. 

A posição política dos jansenistas era apenas uma das modalidades de oposição que se fazia 

à monarquia naquela época e que, depois do famoso levante contra o ministro Mazarin, 

contou com muito maior número de adeptos. 

 

2.3 A primeira conversão    

        

O período da experiência religiosa de Pascal denominado por Brun (1992) e 

Sorveral (1995), dentre outros, de primeira conversão (1646-1651), está relacionado com 

sua adesão ao Jansenismo. A sua aproximação a este movimento deu-se em janeiro de 1646 

                                                 
21 Nome depreciativo dado pelos católicos franceses aos protestantes, em particular aos calvinistas. 
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pela influência dos irmãos Deschamps, dois cirurgiões improvisados que freqüentaram por 

três messes a casa de Pascal, para auxiliar na cura do seu pai que quebrara uma perna. 

Pascal nesse período lê as obras de Saint-Cyran e provavelmente também a Comunhão 

freqüente 

espiritualidade seu pai e sua irmã Jacqueline. 

 O termo conversão é analisado de modo especial por Sorveral (1995, p.88): 

 

Não se trata de conversão em sentido corrente. Blaise nunca perdeu a fé 
nem se entregou nunca a uma vida dissoluta que o tivesse afastado da 
Igreja [...]. O que houve nele foi um progressivo aperfeiçoamento cristão, 
impulsionado, em grande parte, por três experiências religiosas 
particularmente intensas que marcaram a sua vida e que, por 
circunstâncias de fato, mas também por disposição de caráter e formação 
familiar, se orientou no sentido da espiritualidade e das concepções 
teológicas de Port-Royal. 

 

O período da primeira conversão foi caracterizado por uma postura apologética, 

pela qual, segundo Brun (1992) ele deu provas de um zelo teológico completamente novo, 

embora não possamos reduzir sua conduta apologética apenas a este período. Alguns 

episódios dessa fase refletem sua adesão ao jansenismo. Um exemplo disso deu-se quando 

Pascal com dois amigos denunciaram ao arcebispo de Rouen um ex-capuchinho de 

tendência racionalista, conhecido como Saint-Ange, personagem muito singular e de 

espírito aventureiro. Este senhor foi constrangido a retratar-se sobre 12 proposições 

consideradas contrárias à ortodoxia eclesial da época, apresentadas por ele numa 

conferência em Rouen. Antes da retratação, Pascal e os amigos entraram em contato com 

ele, mas diante de sua objeção, eles apelaram ao coadjutor, Jean-Pierre Camus. Em seguida, 

por considerá-lo pouco severo, submeteram o caso ao arcebispo, que avaliando a gravidade 

das denúncias optou pela retratação. 

Em julho de 1648, quando seu pai volta a morar em Paris, encontra Blaise e 

Jacqueline já em contato com o grupo espiritual de Port-Royal, onde vão escutar os 

sermões de  M. Singlin e conversar com Antoine de Rebours. 

A morte de Etienne Pascal em 24 de setembro de 1651 gera uma situação nova: 

Jacqueline manifesta a decisão de entrar em Port-Royal como religiosa e entra em 
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divergência com Pascal; discórdia só superada em 1653 quando entram em acordo sobre a 

divisão dos bens e sobre a parte que Jacqueline doaria a Port-Royal.  

Correndo o risco de ser impreciso, mas para efeito de sistematização, podemos 

delimitar o final do período da primeira conversão em 1651. 

 

2.3.1 Um olhar sobre a vida, a obra e o contexto no período da primeira conversão 

 

A produção de Pascal relativa à religião encontrada nas Oeuvres complètes 

(PASCAL, 1954) no período da primeira conversão (1646-1651) são de caráter epistolar. 

Dentre as cinco cartas apresentadas, quatro são de conteúdo religioso. Entre elas merece 

destaque uma datada de 17 de outubro de 1651, intitulada Lettre de Pascal a M. et Mme. 

t de M. Pascal le père, décédé a Paris le 24 

septembre 1651. (PASCAL, 1954). É uma solene meditação sobre a morte, de grande 

densidade espiritual. 

Com relação à produção científica deste período esta esteve concentrada em 1646-

1647 na reprodução da experiência de Torricelli, na publicação das Expériences nouvelles 

touchant le vide, incluindo o célebre prefácio. Em 1648 publicou a Récit de la grande 

es liquers. No campo da matemática escreveu nesse período 

(1648) o Generation des sections coniques.      

O quadro-síntese elaborado a partir das Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) permite 

um olhar concentrado com relação à vida, obra e contexto em que Pascal viveu no período 

da primeira conversão. Neste quadro os códigos representam respectivamente ER= 

experiência religiosa, AR= atividade religiosa, PC= produção científica, PG= produção 

geral, PR= produção religiosa, HV= história de vida, CR= cartas e CTX= contexto no qual 

Pascal viveu.    
Quadro-1. Primeira conversão: síntese da vida, obra e contexto. 

Fonte: Elaboração do autor tendo por base as cronologias apresentadas nas referências. 
 

 
PERÍODO 

 
DESTAQUE  

 
DESCRIÇÃO 

 
1646 (jan.) ER 

 
Primeiro encontro de Pascal com a espiritualidade jansenista. 

1646 (ago-nov.) PC Com o matemático Pierre Petit, Pascal em Rouen repete a 
experiência de Toricelli. 
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PERÍODO 

 
DESTAQUE  

 
DESCRIÇÃO 

 
1647 (fev.) ER Pascal com dois amigos denunciam ao arcebispo de Rouen, 

Jacques Forton, que foi constrangido a retratar-se sobre 12 
proposições consideradas  heréticas. 

1647 (maio) HV Pascal doente fica em Paris junto com sua irmã Jacqueline. 
1647 (23 e 24 set.) PC Pascal doente tem dois encontros com Descartes. Não encontrou 

com ele campo de entendimento e polemiza sobre o vácuo.  
1647 (out.) PC Pascal publica Expériences nouvelles touchant le vide . Inicia um 

Traité du vide, do qual restam o prefácio e alguns fragmentos. 
Envolve-se numa polêmica com o jesuíta P. Noel, um dos 
primeiros professores de Descartes, defensor de uma física 
aristotélico-cartesiana. 

1647 (15 nov.) 
 

PC Carta ao cunhado Périer onde o convida a participar em Puy-de- 
Dôme de uma experiência para verificar as hipóteses de Toricelli 
sobre o vácuo. A experiência foi feita em 19 de setembro de 1648 
e será repetida por Pascal em Paris, sobre a Torre de Saint-Jacques 

 
1648 (26 jan.) CR Carta à irmã M. Perier  na qual aborda questões pessoais como seu 

encontro com M. Rebours. Não comenta sobre religião. 
1648 (fev.) PC Pascal escreve a Lettre à Le Pailleur contra Pe. Noel. 

1648 (março) PC Completa o tratado Generatio conisectionum, perdido e salvo, em 
algumas partes organizadas por Leibniz. 

1648 (1 abril) CR Carta de Pascal e de sua Irmã Jacqueline a Mme. Périer sobre 
discórdias familiares, percepções espirituais e questões gerais. 
Aborda tanto o sincero desejo da irmã de consagrar-se como 
religiosa quanto sua própria visão sobre a religião. 

1648 (julho) HV Etiènne Pascal  volta a morar em Paris.  
1648 (out.) PC Publica  

1648 (5 nov.) CR Carta de Pascal e de sua Irmã Jacqueline a Mme. Périer 
esclarecendo as discórdias familiares. Destaca-se de concepções 
religiosas. 

1649 (maio) HV Obtém a patente da máquina de calcular. A família retorna a 
Clermont, onde Jacqueline vive retirada, enquanto Pascal continua  
a aperfeiçoar sua máquina. 

 CTX. Paris torna-se palco da Fronda, sublevação contra Mazarin (1602-
1661) comandada pelo partido homônimo durante a menoridade  
de Luiz XIV (1638-1715) e que precipitou a guerra civil (1648- 
1653). 

1650 (11 fev.) CTX. Morte de Descartes. 
1650 (nov.) HV Etienne Pascal volta a se estabelecer em Paris com toda a família. 

1651 (jul-ago). PC Pascal escreve duas lettres à M. de Ribeyre, para defender  seus 
direitos de prioridade na pesquisa sobre o vácuo, colocada em 
discussão. Redige ao mesmo tempo, sem concluir, o Traité du 
vide, cujos fragmentos apareceram  depois de sua morte. 

1651 (24 set.) HV Morte de Etienne Pascal. Jacqueline cede sua parte da herança ao 
irmão que se compromete a dar-lhe a renda. Depois manifesta sua 
decisão de entrar em Port-Royal, fato que desagrada Pascal. 
Houve uma divergência entre eles sobre a constituição do dote. 

1651 (17 out.) CR.  Lettre de Pascal a Monsieur et Madame Périer a Clermont sobre a 
morte de seu pai, na qual procura consolar a irmã, dando a visão 
cristã da morte, É uma meditação de grande densidade teológica. 
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2.4 O período mundano 

 

Uma outra etapa que paradoxalmente consideramos parte da experiência religiosa de 

Pascal é o período mundano (1652-1654). Esta classificação é defendida por autores como 

Béguin (1953) e Brun (1992), dentre outros, e precedeu à segunda conversão.             

 Apesar da denominação período mundano, este pode ser enquadrado dentro da 

experiência religiosa na perspectiva de um contraponto, uma simetria espiritual, quase uma 

necessidade de escuro, de modo que com isto Pascal pudesse perceber o valor da luz. 

 Pascal no início desta fase, por volta de abril de 1652, exibia brilhantemente seus 

sua máquina aritmética e expunha sua teoria sobre o vácuo.  

Em junho de 1652, Pascal enviou à rainha Cristina da Suécia uma máquina de 

calcular por ele criada. Foi acompanhando o engenho uma carta na qual ele esboçava sua 

tese das ordens da realidade: a do espírito ultrapassando a dos corpos, a da caridade 

ultrapassando infinitamente aquela do espírito, conforme será aprofundado na seção 4.7. 

Em outubro de 1652, Pascal deixou Paris mudando-se para Clermont, onde 

permaneceu até maio do ano seguinte. Nesse período, segundo se pode inferir de Béguin 

(1953), enamorou-se pela senhorita De Roannez, irmã de seu amigo o Duque de Roannez, a 

quem Pascal se referia como a belle savante de Clermont. Sobre este episódio há diversas 

interpretações.  

Segundo Mauriac (1961, p.8):   

 
Nada sabemos dos amores de Pascal. É totalmente absurdo o que a esse 
respeito se escreveu com referência a suas relações com a irmã de seu 
amigo, a senhorita de Roannez. Se jamais amou alguém não lhe escrevera 
sem dúvida essas cartas edificantes como as que enviou a senhorita de 
Roannez. Nunca tivera a força de vontade de adotar nessa hipótese o tom 
devoto de teólogo; qual o apaixonado capaz de semelhante coragem? 
Nada sabemos do Pascal amoroso, senão que falava de amor como 
alguém que o conheceu. 

 

  Brun (1992, p.19) apesar de não se pronunciar com exatidão sobre o episódio 

indaga: 
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Ter-se á apaixonado pela jovem de Roannez? Terá levado uma vida de 
esbanjamento? É impossível pronunciarmo-nos com exatidão. Porém 
assim que terminou este curto período de sua vida, a irmã Jacqueline 
escreveu-lhe dizendo que estava feliz por ver que ele se tinha arrancado 
às torpezas nas quais vivera durante três anos. Certamente que estas 
frases muito duras são escritas por uma religiosa sem indulgências, mas 
também são escritas por uma irmã que fala ao seu irmão, o que permite 
supor que durante este período Pascal levou uma vida senão tempestuosa, 
ao menos agitada. 

         

Em maio de 1653, Pascal retorna a Paris. Ele e sua irmã Gilberte discordam da 

intenção de Jacqueline de fazer a doação dos seus bens a Port-Royal. Essa resistência fere 

profundamente a noviça a ponto da superiora do convento, Mère Angelique, aceitar  

recebê-la sem dotes. Em junho de 1653 conclui-se a discórdia entre Pascal e Jacqueline 

com a doação por Pascal de uma quantia em favor de Port-Royal. Em 5 de junho de 1653, 

não obstante a oposição do irmão, Jacqueline faz suas promessas com as monjas deste 

convento, recebendo o nome de Jacqueline de Sainte-Euphèmie. 

No que se refere ao contexto do período mundano, vale destacar que em 31 de maio 

de 1653, a bula Cun ocasione de Inocêncio X condena cinco proposições atribuídas a 

Augustinus de Jansênio, em torno das quais se concentrará a polêmica entre Arnauld e o 

grupo dos jansenistas de um lado, e a Sorbonne e os jesuítas de outro. 

Pascal vive seu período mundano ligado pela amizade com o Duque de Ronnez e os 

libertinos Meré e Demian Milton, sendo hóspede nos salões de Mme de Sablé.  

Provavelmente em setembro de 1653 fez uma viagem a Poitou, em companhia de 

Chevalier de Mérè, Demian Milton e o Duque de Roannez. Por meio deles Pascal se 

aproximou sempre mais de um círculo freqüentado por pessoas que mais ou menos 

abertamente se declaravam sem fé.  Segundo Gilberte, por esta época ele avaliou o modo de 

viver da corte e lançou-se também em diversos empreendimentos lucrativos.  

A produção científica de Pascal neste período é relevante. Nesta fase ele prepara 

dois tratados que serão publicados postumamente: e De la 

(1663). Escreve o Traité du triangle aritmetique, publicado 

postumamente em 1665 e o 

(conservado numa cópia por Leibniz), onde ele anuncia triunfalmente a invenção iminente 

de uma geometria do acaso. Aprofunda nesta fase os primeiros passos no cálculo das 

probabilidades em correspondência com Fermat. 
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A experiência mundana de Pascal teve pouca duração. Entre setembro e outubro de 

carta de Jacqueline a Gilberte, 8 dez. 1654) e do mundo. Este período pode ser 

considerado como o fim da fase mundana, a partir do qual intensifica seu relacionamento 

com Jacqueline, indo visitá-la em Port-Royal. Pascal muda de residência em busca de 

isolamento. Provavelmente é deste período a obra de cunho religioso Sur la conversion du 

pécheur. 

 

2.4.1 Um olhar sobre a vida, a obra e o contexto no período mundano 

 

Pascal não produziu material de cunho religioso no período mundano (1651-1654) e 

as Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) não nos fornece informação neste sentido.   

O quadro síntese elaborado a partir das cronologias apresentadas por Béguin (1953), 

pelas edições dos Pensamentos publicados pela Nova Cultural (1988), Mondadori (2000), 

Città Nuova (2003) e nas Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) permitem um olhar 

concentrado com relação à vida, obra e contexto em que Pascal viveu no chamado período 

mundano. Neste quadro os códigos representam respectivamente ER= experiência religiosa, 

AR= atividade religiosa, PC= produção científica, PG= produção geral, PR= produção 

religiosa, HV= história de vida , CR= cartas e CTX= contexto no qual Pascal viveu. 
 

Quadro-2. Período Mundano: síntese da vida, obra e contexto. 
Fonte: Elaboração do autor tendo por base as cronologias apresentadas nas referências. 

 
 

PERÍODO 
 

 
DESTAQUE 

 
DESCRIÇÃO 

1652 (4 jan.) HV Jacqueline se retira em Port-Royal, recebendo o hábito em 26 de maio. 
Segundo Mme. Périer, data desse tempo o período mundano de Pascal. 

1652 (abril) HV Pascal exibe brilhantemente seus dotes de cientista e nos salões de 

maquina aritmética e sua teoria sobre o vácuo. 
1652 (junho) PC Pascal escreve uma carta à rainha Cristina da Suécia a qual acompanha 

o envio da maquina de calcular. Nesta carta ele esboça sua tese das 
ordens da realidade: a do espírito ultrapassando a dos corpos e a da 
caridade ultrapassando infinitamente a do espírito, como dirá mais 
tarde. 
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PERÍODO 

 

 
DESTAQUE 

 
DESCRIÇÃO 

1652 (out.) HV Pascal deixa Paris e se fixa em Clermont onde permanecerá até maio 
do ano seguinte. Enamorou-se provavelmente pela irmã do Duque de 
Roannez. 

1653 (maio) HV Pascal retorna a Paris. Ele e sua irmã Gilberte discordam da intenção 
de Jacqueline de fazer a doação dos seus bens a Port-Royal. Essa 
resistência fere profundamente a noviça a ponto da Mère Angelique 
aceitar recebê-la sem dotes. 

1653  
(31 maio) 

CTX A bula Cun ocasione de Inocêncio X condena cinco proposições 
atribuídas a Augustinus de Giansenio, em torno das quais se 
concentrará a polêmica entre Arnauld e o grupo dos jansenistas de um 
lado, e a Sorbonne e os jesuítas de outro. 

1653 (5 junho) HV Conclui-se a discórdia entre Pascal e Jacqueline com a doação por 
Pascal de uma quantia em favor de Port-Royal, onde em 5 de junho 
Jacqueline faz suas promessas com as monjas deste convento. 

1653 ( 6 jun.) CR Pascal escreve uma carta a monsieur Périer (restam fragmentos) na 
qual vem comunicada a profissão religiosa de Jacqueline. 

1653 (set.) ?  PG Pascal escreve Discurs sur les passions  Há divergência se 
este escrito é mesmo de autoria de Pascal. As Oeuvres complètes 
(1954) o coloca na cronologia. O autor aprofunda nuances de 
sentimentos, atitudes e sensibilidades que emergem no relacionamento 
afetivo entre homem e mulher.  

1653 (set.) HV Pascal vive ainda seu período mundano ligado pela amizade com o 
Duque 
hóspede nos salões de Mme de Sablé. Setembro é a provável data da 
viagem de Pascal a Poitou em companhia de Chevalier de Mérè, 
Demian Milton e o duque de Roannez. Por meio deles Pascal se 
aproxima sempre mais de um círculo freqüentado por pessoas que mais 
ou menos abertamente se declaram sem fé. Segundo Gilberte, por esta 
época ele avalia o modo de viver da corte. Lança-se também em 
diversos empreendimentos lucrativos, mas esta experiência mundana 
teve pouca duração. 

1653  PC Prepara os dois tratados que serão publicados postumamente:   
es liquers  e De la pesanteur da l a  

1654 PC Escreve o Traité du triangle aritmetique, publicado postumamente em 
1665, um trabalho essencialmente técnico, no qual Pascal discorre 
sobre o triângulo aritmético e suas propriedades. Na 12ª aparece a 
demonstração pelo processo de indução. Escreve também o Adresse à 

(conservado uma cópia por 
Leibniz) onde ele anuncia triunfalmente a invenção iminente de uma 

questão do cálculo das 
probabilidades em correspondência com Fermat. 

1654 PC Escreve Divers usages du triangle arithmetique, trabalho técnico no 

qual Pascal aplica o triângulo em quatro situações especiais. 

1654 PC Escreve Traité des ordres numeriques. aplicação do triângulo às ordens 
numéricas. Nesse estudo Pascal em algumas partes revela sua 
admiração pela geometria.  

1654 PC Escreve De numericis ordinibus tractatus em latim. É um tratado 
técnico apresentado nas Oeuvres completes (1954) como um dos que 
compõem o Traité du triangle aritmetique. 
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PERÍODO 

 

 
DESTAQUE 

 
DESCRIÇÃO 

1654 PC Escreve em latim De numerorum continuorum productis. É um tratado 
técnico apresentado nas Oeuvres complètes (1954) como um dos que 
compõem o Traité du triangle aritmetique.  

1654 PC Escreve em latim o Numericarum potestatum generalis resolutio. É um 
tratado técnico apresentado nas Oeuvres complètes (1954) como um 
dos tratados que compõem o Traité du triangle aritmetique. 

1654 PC Combinationes escrito em latim, é um tratado técnico apresentado nas 
Oeuvres complètes (1954) como um dos que compõem o Traité du 
triangle aritmetique. 

1654 PC De Numeris multiplicibus, escrito em latim, é um tratado técnico 
apresentado nas Oeuvres complètes (1954) como um dos tratados que 
compõem o Traité du triangle aritmetique. Fornece procedimento para 
a identificação de um número múltiplo de outro. 

1654 PC Potestatum numericarum summa, escrito em latim é um tratado técnico 
apresentado nas Oeuvres complètes (1954) como um dos tratados que 
compõem o Traité du triangle aritmetique. Fornece procedimento para 
o cálculo da soma das potências numéricas. 

1654 (set-out) ER Tomado por uma certa 

mundo, intensifica seu relacionamento com Jacqueline, indo visitá-la 
em Port-Royal. Ele muda-se para um lugar isolado. Provavelmente é 
deste período a obra Sur la conversion du pécheur. 

 
 
A noite de fogo e a obra Sur la conversion du pécheur representam marcos na 

transição para uma outra fase de sua experiência religiosa, denominada de segunda 

conversão.  

 

2.5. A segunda conversão 

 

Estudiosos de Pascal como Brun (1992), dentre outros, consideram que a segunda 

conversão tem relação com três fatos muito importantes: o acidente da Ponte de Neuily, a 

noite de fogo e o milagre do Santo Espinho.    

O primeiro acontecimento, o acidente da Ponte de Neuily, deu-se durante um 

passeio de carruagem num dia festivo. Os cavalos dispararam numa direção onde não havia 

os muros de proteção. As rédeas se partiram e Pascal julgou que ia morrer. Entretanto, a 

carruagem se detém à beira de um precipício. Pascal é salvo e avalia o fato não como um 

simples salvamento, mas uma segunda chance que Deus lhe concedia para viver. 

O segundo acontecimento, que na visão de Brun (1992) marca o nascimento do 

verdadeiro Pascal, deu-se em 23 de novembro de 1654. Nesta noite ele viveu uma 
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experiência de iluminação e êxtase, conhecida como noite de fogo, um momento de 

particular união com Deus. Tudo que percebeu e sentiu foi condensado num texto 

encontrado depois de sua morte. A página foi escrita de um só fôlego e é muito curta, 

porém de grande densidade, como se pode inferir da leitura do texto completo, a seguir: 
 

Ano da graça de 1654. 
Segunda feira, 23 de novembro, dia de S. Clemente, papa e mártir e 
outros do martirológio. 
Véspera de Crisógono, mártir, e outros. 
Desde cerca de dez horas da noite até cerca de meia noite e meia. 
FOGO. 
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos 
sábios. 
Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. 
Deus de Jesus Cristo. 
Deum meum et Deum Vestrum 
O teu Deus será o meu Deus  
Esquecimento do mundo e de tudo, salvo de Deus. 
Ele não se encontra fora dos caminhos ensinados no Evangelho. 
Grandeza da alma humana. 
Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. 
Alegria, alegria, alegria, lágrimas de alegria. 
Eu separei-me dele. 
Dereliquerant me fontem aquae vivae  
Meu Deus, me deixarás? 
Que eu não seja separado de ti eternamente. 
Esta é a vida eterna, que reconheçam só a ti. 
Deus verdadeiro é aquele que tu enviaste, J.C. 
Jesus Cristo. 
Jesus Cristo. 
Eu separei-me dele. Fugi-lhe, reneguei-o, crucifiquei-o. 
Que nunca mais seja dele separado. 
Ele não se conserva senão pelos meios ensinados no Evangelho. 
Renúncia total e doce. 
Submissão total a Jesus Cristo e ao meu Diretor. 
Eternamente um júbilo por um dia de trabalho  sobre a terra. 
Non obliviscar sermones tuos. Amen.(SOVERAL, 1995, p.93). 

 

  A importância desta experiência mística pode ser avaliada sob vários pontos de 

vista. O Memorial, texto que descreve em frases muito breves e com poucos verbos as 

impressões daquela noite, foi mantido escondido na dobra do casaco de Pascal, tendo sido 

encontrado somente após sua morte. Isso nos leva a inferir que a experiência feita por ele se 

revestira de um valor secreto, pessoal, um alimento espiritual. Para Mauriac (1961, p. 12): 
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Pascal precisava de alegria para não perder coragem, porque era desses 
cuja salvação se realiza entre temores e tremores. Tempo virá talvez em 
que já não sentirá nada, em que poderá duvidar desse fogo que, uma vez 
extinto, deixa o coração mais frio e mais negro. Então poderá tocar, 
através do casaco, aquele papel que traz consigo, sinal sensível de que 
não houve ilusão, de que foi visitado, possuído, alma e corpo, pela mais 
viva alegria.    

  

Soveral (1995) após apresentar o texto na íntegra, faz quase uma dezena de 

conjecturas a respeito da noite de fogo. Entretanto, no desenvolvimento de suas 

considerações, em um dos parágrafos onde é afirmativo, considera que: 

 

Não é, positivamente, o relato de uma alucinação, nem de uma visão. A 
única referência a objeto percepcionável, real ou ilusoriamente está na 
palavra fogo, e essa mesma é de sentido metafórico tão corrente e 
variado, que pode significar tudo e nada dizer, ou seja, não é conclusiva. 
O resto do texto, embora difícil de interpretar, não deixa uma idéia de 
incongruência, de obscuridade básica invencível, ou, menos ainda, de 
descrição fantástica. Não, o Memorial refere-se, sem sombra de dúvidas, 
a algo que de fato aconteceu (SOVERAL, 1995, p.94). 

          

 

 Brun (1992, p.23) compara as duas conversões na vida de Pascal e avalia que a 

segunda propiciou um salto de qualidade na sua vida espiritual. 
 

A primeira conversão tinha feito de Pascal uma espécie de diretor de 
consciência intransigente e lutador, manuseando simultaneamente a 
edificação, a denúncia e o sarcasmo, fazendo mesmo reinar aquilo a que 

dele um místico que já não se contenta em dissertar sobre a graça, mas 
que está totalmente voltado para ela. 

       

   Uma outra avaliação que pode ser feita é que este episódio marca uma outra visão 

de mundo, uma hierarquização com relação às coisas da terra e as coisas de Deus. De fato, 

após a segunda conversão, Pascal, mesmo tendo retomado atividades de cunho científico, 

parece querer demarcar na prática o que explicitara no Memorial: Deus de Abraão, Deus 

.                

O terceiro acontecimento ocorreu em 24 de março de 1656 e é conhecido como o 

milagre do Santo Espinho. A sobrinha de Pascal, Marguerite, sofria a mais de três anos de 

uma fístula lacrimal. A inflamação que já tinha afetado o olho, o nariz e a boca, estava 



66 
 

sendo considerada pelos melhores cirurgiões de Paris como um mal incurável. Um relicário 

contendo um fragmento da Santa Coroa de Cristo foi levada à escola onde se encontrava 

Marguerite. Uma religiosa teve a idéia de tocar com o relicário o olho doente da menina. À 

noite Marguerite dizia que seu olho já não a incomodava, o corrimento havia parado e 

alguns dias depois a chaga havia sido cicatrizada. Os médicos que acompanhavam o caso 

declararam que esta cura, ultrapassando as forças comuns da natureza, deveria ser 

considerada um milagre.  

Pascal ficou profundamente marcado por este episódio, conforme atesta Gilberte 

(PASCAL, 1954, p.15): 

Minha filha era afilhada de meu irmão; mas ele ficou principalmente 
comovido com o milagre porque ele via Deus glorificado e porque isso 
ocorria numa época em que a fé da maior parte das pessoas era medíocre. 
Sua alegria foi imensa e, como seu espírito não se ocupava de nada sem 
muita reflexão, ocorreram-lhe por ocasião desse milagre particular    
muitos pensamentos importantes acerca dos milagres em geral, tanto do 
Antigo como do Novo Testamento. 

 

Apesar da característica mais passional do que racional da biografia, A vida de 

Pascal escrita por Mme Perier, sua irmã (PASCAL, 1988), neste episódio há uma sintonia 

com o que pensa Gilberte e Pascal. De fato, num dos fragmentos dos Pensamentos (PASCAL, 

1988, p. 256) ele afirma: 

 

Eis um espinho da coroa do Salvador do mundo, sobre o qual o príncipe 
deste mundo não tem poder, que faz milagres pelo próprio poder desse 
sangue derramado por nós. Deus escolheu, Ele próprio essa casa para 
nela fazer brilhar o seu poder. [...] É o próprio Deus, é o instrumento da 
paixão do seu Filho único que, estando em vários lugares, escolheu esse, 
e mandou vir homens de todos os lados para nele receberem esses alívios 
milagrosos em seus langores.   

  

 Comentadores como Granges (PASCAL,1988, p.9) consideram os milagres como 

algo de uma importância muito grande no pensamento de Pascal.       
 

As análises sobre os milagres são fundamentais no pensamento de Pascal, 
pois determinam o centro de todas as suas reflexões religiosas e 
filosóficas: a figura de Cristo, mediador entre o finito (as criaturas) e o 
infinito (Deus criador). Em função de Cristo, Pascal estabelece a 
verdadeira relação entre os dois Testamentos: o Antigo revelaria a 
justiças de Deus, perante a qual todos os homens seriam culpados pela 
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transmissão do pecado original; o Novo revelaria a misericórdia de Deus, 
que o leva a descer entre os homens por intermédio de seu Filho, cujo 
sacrifício infunde a graça santificante no coração dos homens e os 
redime. A idéia central de Pascal sobre o problema religioso é, portanto, 
a de que sem Cristo o homem está no vício e na miséria; com Cristo, está 
na felicidade, na virtude e na luz. 

 

 Os milagres tiveram importância sempre, para os fiéis e infiéis de um modo geral, e 

não apenas para Pascal. É verdade que muitos fatos outrora considerados pelo senso 

comum como milagres hoje têm uma explicação científica. Entretanto, o que é considerado 

oficialmente milagre, em particular no âmbito da Igreja católica, escapa tanto no tempo de 

Pascal quanto hoje de uma explicação plausível e racional, sendo considerado um campo 

regido por leis supranaturais.       

 

2.5.1 Dimensão apologética e de recolhimento    

 

Como conseqüência da primeira e da segunda conversão, Pascal reflete na sua vida 

e na sua obra, além do aspecto apologético, posteriormente o do recolhimento, aliado a uma 

visão trágica quanto ao sentido da vida. De fato, investigando sua militância como cristão e 

sua produção de caráter científico e religioso a partir das cronologias já citadas em 2.4.1, é 

possível identificar não só o Pascal apologeta, mas o homem isolado experimentando o lado 

trágico da existência humana.  

O quadro síntese elaborado a partir das obras supracitadas permite um olhar 

concentrado com relação à vida, obra e contexto em que Pascal viveu desde o período 

conhecido por segunda conversão até o falecimento. Neste quadro os códigos representam 

respectivamente ER= experiência religiosa, AR= atividade religiosa, PC= produção 

científica, PG= produção geral, PR= produção religiosa, HV= história de vida , CR= cartas 

e CTX= contexto no qual Pascal viveu. 
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2.5.2  Da segunda conversão ao falecimento: síntese da vida, obra e contexto 
 

A produção de Pascal relativa ao período da segunda conversão até seu falecimento 

(1654-1662), apresentada no quadro-3, não se refere apenas ao aspecto religioso, mas 

engloba também o científico, incluindo livros e cartas. Além disso, há destaques relativos 

ao contexto no qual Pascal viveu. A razão para um enfoque tão amplo dessa fase da vida de 

Pascal, deve-se ao fato dele ter dado, a partir desta fase, um sentido religioso até mesmo à 

sua produção de caráter científico, quando por perceber ser do agrado de Deus, volta ao 

estudo da matemática, trabalhando no problema da ciclóide, como será aprofundado mais 

adiante no quarto capítulo. 
 
 

Quadro- 3. Da segunda conversão ao falecimento: síntese da vida, obra e contexto. 
Fonte: elaboração do autor com base nas cronologias das referências. 

 
 
 

PERÍODO 
 

DESTAQUE 
 

 
DESCRIÇÃO 

1654  (23/11) PR Escreve Memorial, o documento com menor quantidade de palavras 
e mais referencial de sua vida, atestado pelo modo como era 
guardado. Nele Pascal explicita as bases de suas escolhas 
posteriores. 

1655 (jan.) ER Primeiro retiro em Port-Royal des Champs. O eco de suas conversas 
com o confessor do mosteiro, M. de Sacy foi conservado e colocado 
em forma de passagem na obra Memórias de Fontaine.  

1655 PR Escreve Abrégé de la vie de Jésus-Christ reconstrução de forma 
nova sobre a vida de Cristo, enriquecida de reflexões em meio à 
exposição. No contexto da turbulência da disputa jansenista, inicia a 
compor o Écrits sur la grace. 

1655 (fev.) CTX É negada a absolvição ao Duque de Liancourt, suspeito de 
Jansenismo. Arnauld escreve Lettre à une persone de condition, 
seguida no mês de julho  por Lettre à um duc et pair de france. 

1655 PR Escreve Entretien avec M de Saci. Relata-nos o teor dos temas 
abordados por Pascal no início do ano 1655, ocasião em que ele, 
após sua conversão passa duas semanas em Port-Royal e conversa 
longamente com o senhor de Sacy, neto de Antoinne Arnauld.  

1656 (jan.)  CTX  A Sorbone condena Arnauld. 
? PR Escreve Notes pour Les provinciales e Les factums, fragmentos 

formados por anotações escritas na maior parte pelas mãos de 
Pascal, segundo uma disposição muito aleatória. São pequenos 
textos que parecem servir de esboço para a preparação das 
Provinciales  de dos Factuns. 
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PERÍODO 

 
DESTAQUE 

 

 
DESCRIÇÃO 

1656 (jan.) PR Pascal entra na polêmica da condenação de Arnauld e publica as  
Provinciales (a primeira em 23 de jan.) entre 1656-1657. É uma obra 
de conteúdo teológico e apologético. Critica com sutil ironia a 
postura dos jesuítas e defende a sinceridade do Jansenismo. Afronta 

jesuítas e a teologia da graça sustentada pela Companhia de Jesus, 
em contraposição ao radicalismo agostiniano dos jansenistas. São 
consideradas do ponto de vista literário como uma das obras-primas 
da prosa francesa. A primeira foi publicada em 23 de janeiro. As 
outras se sucedem com 15 dias ou um mês de distância. De janeiro a 
março do ano seguinte foram 17 cartas (29 janeiro, 9 e 25 fevereiro, 
20 março, 10 e 25 de abril, 28 maio,  3 de julho,  2 e 18 de agosto,  9 
e 30 de setembro, 23 de outubro, 25 de novembro, 4 de dezembro, 
23 de janeiro e 24 de março de 1657). As outras se sucedem com 15 
dias ou um mês de distância.   

1656 (24 mar.) HV Milagre do Santo Espinho ocorrido em Port-Royal, ou seja, a cura de 
Marguerite Périer, sobrinha de Pascal acometida de uma fístula 
lacrimal, após contato com uma relíquia da coroa de espinhos. Em 
seguida a este fato Pascal inicia suas reflexões sobre os milagres. 

1656 (mar.)  PR Pascal interrompe a produção dos Écrits sur la grace. 
1656 (set.) CR Cartas a Charlotte De Roanez (9 cartas) de setembro a dezembro. 

Pascal responde a cartas da irmã de seu amigo. São cartas edificantes 
das quais restam-nos importantes fragmentos. Por meio delas Pascal 
expõe concepções e experiências religiosas e a incentiva à escolha de 
uma vida baseada na religião.  

1657 (11 mar.) CTX A bula Ad Sacrum que condena as cinco proposições de Jansênio é 
entregue a Luis XIV. 

1657 (maio) ER Abdica de trabalhar na elaboração da 19ª provincial. 
1657 (6 set.)  CTX Condenação das Provinciales. 
1657 (7 set.) PR Pascal escreve . 

Fragmentos onde jorra espontâneo o sentimento de revolta de sua 
alma diante do apelo do tribunal de Cristo, escrito no dia seguinte a 
promulgação do decreto do papa Alexandre VII condenando as 
Provinciales. 

1657 PC Prepara alguns livros didáticos para alunos das escolas de Port-Royal 
(Éléments de géométrie) que não foram conservados. 

1657  PR Trabalha na preparação de uma Apologie da religião cristã. 
1657 (out.) CTX É informado que as Provinciales  foram colocadas no Index. 
1656 (set.)-
1657 (nov.) 

PR Pascal escreve Sur les miracles, fragmentos cujo conteúdo aborda 
diversos aspectos ligados aos milagres e foram escritos na intenção 
de responder aos ataques suscitados pelo milagre do Santo Espinho. 

1657 PR Pascal escreve Écrits sur la grace, que serão publicados em 1779, 
texto de grande profundidade teológica que aborda variados pontos 
sobre a graça divina, colocando-os em confronto com outras 
concepções vigentes. 

1657 PR Quest - 
Cyran. Fragmentos relativos a 12 perguntas feitas a M. Berços, 
abade de Saint-Cyran, sobre o tema milagres e as respectivas 
respostas.  
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PERÍODO 

 
DESTAQUE 

 

 
DESCRIÇÃO 

? PR Pascal escreve Sur la casuistique et la probabilité. Inserido no título 
Fragments divers das Oeuvres complètes (1954), reúne textos nos 
quais ele critica vivamente a moral casuística e a doutrina da opinião 
provável. 

1657 (dez.) CTX Em dezembro aparece a obra Apologie pour les casuistes do jesuíta 
Pirot, a qual responderá a uma campanha dos párocos de Paris que, 
ajudados por Pascal, redigem o Factums des cures de Paris (dez. 
1657 a julho 1658), prolongando a polêmica com os jesuítas e 
conduzindo à condenação a obra de Pirot. 

1658 (25 jan.) PR Pascal escreve Factun pour les cures de Paris. Inserido nas Oeuvres 
complètes (1954) na parte intitulada La suíte des Provinciales, este 
escrito foi elaborado com a intenção de se contrapor a uma apologia 
escrita pelos casuístas contra as calúnias dos jansenistas.  É um texto 
que se enquadra na grande polêmica religiosa, na qual Pascal se 
envolvera. 

1658 (2 abril) PR Pascal escreve o Second écrit des curés de Paris, inserido nas 
Oeuvres complètes (1954) na parte intitulada La suíte des 
Provinciales. Este escrito foi feito com o objetivo de sustentar o 
Factum pour les curés de Paris, com a mesma intenção de alimentar 
a polêmica com os jesuítas. 

1658 (primav.) PR Pascal escreve Sur la conversion du pécheur. Nas Oeuvres complètes 
(1954) afirma-se que o texto é de 1653, mas estudos de Jean 
Mesnard sugerem que se coloque nesse período, além desse escrito, 
Comparaison des chrétiens des premiers temps avec ceux 

. O opúsculo exprime seu zelo pela reforma na vida 
interna da Igreja e traduz com muita exatidão os sentimentos de 
Pascal, seu estado de espírito desde o final de 1653, quando 
experimenta um desgosto insuportável pelas pessoas e pelo mundo. 

1658 (11 jun.) PR Cinquieme ecrit des cures de Paris. Inserido nas Oeuvres complètes 
(1954) na La suíte des provinciales, foi escrito contemporaneamente 
à Première lettre circulaire relative à la cicluyde. Continua a 
polêmica religiosa e destaca as vantagens dos heréticos contra a 
Igreja com relação à moral dos casuístas e dos jesuítas. 

1658 (jun/jul)  PC Première lettre circulaire relative à la cicluyde. Pascal, numa carta 
sob o pseudônimo de Amos Dettonville, lança um desafio aos 
matemáticos da Europa sobre os problemas da ciclóide. As soluções 
ele mesmo encontrara no início do ano, no curso de noites de 
insônia. Toda uma correspondência pública se desenvolve até a 
metade de 1659 sobre o assunto desse concurso, com Carcavi, Sluse, 
Huygens, Wallis, Padre Lalouère. Pascal se lança apaixonadamente 
na solução dando respostas vivas.  

1658 PR . 
Encontrado entre os papéis de Pascal e escrito do próprio punho, está  
inserido nas Oeuvres complètes (1954), na parte intitulada La suíte 
des provinciales. lêmica 
religiosa. 
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PERÍODO 

 
DESTAQUE 

 

 
DESCRIÇÃO 

1658 (11 set.) CR Fragmentos de uma carta ao Padre Laluère na qual Pascal o 
incentiva a apresentar a solução do problema da ciclóide. 

1658 PR Reorganiza os pensamentos então selecionados para a Apologie. 
1658 PC É provavelmente dessa época o escrito 

 (publicado postumamente). É um texto 
fundamental que evidencia a inteligência, a lógica, a retórica 
pascalina. Revela como ele passou da geometria ao estudo do 
homem e de Deus. Foi composto numa data impossível de se 
precisar, mas se atribui 1658. Pascal parte do princípio que para se 
estudar a verdade deve-se ter três objetivos: descobri-la ao procurá-
la, demonstrá-la ao possuí-la, discerni-la do falso ao examiná-la. 
Apresenta a geometria como o conhecimento superior nesses três 
gêneros, única aplicação verdadeira da logicidade. Como ideal, 
pode-se pensar num método ainda mais elevado que o geométrico, 
mas um ideal que o conhecimento humano não permite realizar 
(definir todos os termos e demonstrar todas as proposições). Mas 
para conhecer o íntimo do homem a razão não serve. Apresenta a 

não geométricas.    
1658 

(out/nov.) 
AR Entre outubro e novembro expõe a alguns amigos de Port- Royal, em 

uma conferência de mais de 2 horas, o plano de uma grande obra, 
uma Apologie, exposição que Filleau de la Chaise (que foi 
testemunha por anos) redigirá em 1672, depois de ordenar suas 
lembranças e de outros ouvintes e depois dos manuscritos dos 
Pensées. 

1659 CR Fragmento de carta à Mme. Périer na qual Pascal posiciona-se com 
relação à possibilidade de casamento de Jacqueline. 

1659 (6 jan.) CR Carta a Huygens na qual, em tom de elogio, fornece ao amigo dois 
exemplares do tratado sobre a ciclóide. 

1659 (fev.) HV Adoece gravemente e é obrigado a interromper qualquer trabalho 
mais exigente. É acometido de um estado de prostração. Uma carta 
de Carcavi à Huygens nos informa que a doença de que Pascal é 
acometido por muito tempo assume formas preocupantes.  

1659 (fev.) PC Em fevereiro as Lettres de A. Dettonville publicam a solução 
pascalina dos problemas da ciclóide e outros problemas matemáticos 
coligados com o tema. São quase 200 páginas, nas quais são 
apresentados resultados que revelam o talento e o modo sintético do 
raciocínio matemático pascalino e lançam bases para o cálculo 
infinitesimal.  

1659 ( nov.?) PR Pascal escreve Prière pour demander a Dieu le bom usage des 
maladie, meditações de grande densidade espiritual, caracterizada 
por um apelo a compreender cada vez mais a dimensão do 
sofrimento pessoal unido ao sofrimento de Cristo. 

1660      
(maio-set.) 

HV Permanece no castelo de Bien-Assis, perto de Clermont na casa 
Gilberte Périer. Em Auvergne, como em Paris, Pascal leva uma vida 
sempre mais austera, cuidando de socorrer ainda mais os pobres. 

1660 (10 ago.) CR Carta a Fermat na qual Pascal faz elogios, assegura sua amizade e 
destaca suas qualidades morais. 

1660 (outono) PG Pascal elabora Trois discours sur la condition des grands,  
endereçado ao jovem duque de Chevreuse, publicado posteriormente 
por Nicole. Em tais discursos são postos em evidência, dentre outras 
coisas, o compromisso social e moral dos que detêm o poder. 
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PERÍODO 
 

DESTAQUE 
 

 
DESCRIÇÃO 

1660 (dez.) CR Pascal escreve carta à marquesa de Sablé, na qual trata do médico 
Menjot, que pertence à Igreja reformada e acabara de publicar um 
livro sobre a história e a cura da febre maligna. 

1661 (1 fev.) CTX A Assembléia do Clero exige que todo clérigo assine um formulário, 
de março de 1657, acerca da condenação de Jansênio. O Conselho de 
Estado confirma esta decisão. As pequenas escolas de Port-Royal 
são dissolvidas e o mosteiro é impedido de receber novas religiosas. 
Arnauld e seus amigos assinam (22 de junho) no sentido do direito, 
depois de ter obtido um Mandemant do Grands-Vicaires que admite 
a distinção entre o direito (as cinco proposições são condenáveis) e o 
fato (elas são ou não são de Jansênio). O Mandemant é anulado em 
Julho. 

1661 (outono) HV Retorna a Paris e trabalha mais intensamente na Apologie, anotando 
os pensamentos.    

1661 (jun. ou 
jul.) 

AR Pascal escreve Écrit sur la signatura. Tal escrito atesta o desacordo 
existente entre Pascal e os amigos de Port-Royal, pois ele se retira de 
toda polêmica, num espírito de perfeita submissão ao vigário de 
Cristo. É um escrito essencialmente religioso. 

1661 (4 out.) HV Morte de Jaqueline, provavelmente de peritonite, cujo drama de 
nte.  

1661 (31 out.) AR Mandemant para a subscrição pura e simples do formulário. Reunião 
dos maiores expoentes jansenistas na casa de Pascal para examinar 
se é oportuno assinar o formulário. Arnauld e Nicole optam por 
assinar. Pascal, Roannez o jurista Domat se colocam violentamente 

durante uma reunião em sua casa, depois disso se retira de toda 
controvérsia para dedicar-se unicamente a Deus. 

1661 CR Carta a Mme Périer na qual diz ter muita coisa a dizer, embora a 
carta tenha poucas linhas. Pede preces e ação de graças. 

1661 CR Fragmentos de carta na qual narra seus sentimentos ao jurista 
Domat, sobre as divergências com os amigos de Port-Royal, por 
ocasião da assinatura do formulário, atestando seu apego 
escrupuloso e apaixonado pela verdade. 

1662 (jan.) HV Pascal obtém do rei a permissão para a primeira linha pública de 
transporte. 

1662 (jan.) AR Pascal se retira de qualquer controvérsia. Nos primeiros meses do 
ano se dedica intensamente aos trabalhos para a Apologie. 

1662 (18 mar.) CTX Inaugurada a primeira linha pública de transporte, iniciativa de 
Pascal e do Duque de Roannez. 

1662 (29 jun.) HV Cada vez pior de saúde, Pascal aceita deixar a sua casa e ser levado à 
residência da irmã Gilberte.  

1662 (4 julh.) HV Chama o cura Beurrier e recebe também a visita do confessor de 
Port-Royal, o abade de Sainte-Marthe, que na ocasião vivia 
escondido. 

1662 (3 ago.) HV Faz o testamento. 
1662 (17 ago.) HV Recebe a unção dos enfermos. 
1662 (19 ago.) HV Pascal morre a uma hora da manhã. 

1662 CTX Durante o ano, os fragmentos originais dos Pensées são copiados, 
visando uma publicação. Gilberte Perier redige a L a vie de monsieur 
Pascal. 
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PERÍODO 

 
DESTAQUE 

 

 
DESCRIÇÃO 

1664 CTX Grande perseguição ao Jansenismo até a de 1668. 
1670 CTX Primeira publicação dos Pensées de M.Pascal sur la religion et sur 

quelques autres sujets, pelo editor Guillaume Desprez, organizada 
pelos amigos de Port-
Port- Périer.  
Pensées é uma obra referencial, considerada desde sua publicação 
sob a ótica de filosofia, religião, prosa etc.  

1709 CTX Destruição total de Port- Royal. 
 

 

No quadro acima, a obra os Pensées  foi mencionada de modo sintético. Entretanto, 

devido a sua importância histórica e a sua contribuição a diversos campos do saber, se faz 

necessário um olhar mais específico sobre ela. Será feita uma breve incursão sobre as 

diversas facetas presentes na elaboração deste livro, com o intuito de mergulhar um pouco 

no contexto no qual emergiram seja as idéias que deram origem aos Pensées, seja as 

variadas versões ao longo dos anos. 

 

2.6 Os Pensées: obra-prima da experiência religiosa de Pascal 

 

       Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets é uma obra 

referencial por apresentar áreas de intersecção com a religião, a filosofia, a matemática, a 

ciência de um modo geral e até mesmo com a literatura. Nos Pensées, Pascal segundo sua 

concepção, estabelece uma hierarquia: ciência, matemática e as coisas do espírito, sendo 

estas últimas, segundo ele, de uma esfera superior. É uma apologia da vida cristã 

apresentada em forma de aforismos. Toca em pontos como a fé, a justiça, a filosofia, a 

moral, a doutrina, as profecias, os milagres etc.  

 

2.6.1 A contextualização dos Pensées   

         

Em 1654, durante a segunda conversão, Pascal elaborou as primeiras reflexões e 

nasceu nele o desejo de escrever uma apologia da religião cristã. Era seu objetivo dar uma 

resposta, por meio dessa obra às pessoas com as quais tivera grande aproximação no 
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período mundano. Era uma gente que valorizava as questões científicas e portanto o Pascal 

sábio e cientista, muito embora fosse refratária às coisas da religião. 

 De 1657 a 1658 ele trabalhou na Apologie e em outubro-novembro de 1658, 

atendendo a pedidos de alguns amigos de Port-Royal, ministrou uma conferência de mais 

de duas horas, na qual expõe seu plano, recolhendo e ordenando cerca de um terço do 

material. 

 A avaliação da grandeza do projeto de Pascal é apresentado por Aulletta em Pascal  

(2000, p.5) com muita ênfase: 
 

Seria absurdo fazer conjecturas sobre a acolhida e o valor apologético-
literário que poderia ter após sua conclusão o projeto da Apologie. 
Detendo-

antigo campo da apologética, ligada há muito tempo a esquemas 

sentido agostiniano e pascalino) teria chegado ao fim com o ser 
esmagado pela prepotente razão, e o homem reduzido e tratado como 

teorema, uma geometria, não mais um ser vivo. Pascal que odiava todo 
tipo de intelectualismo, mesmo estando a serviço da razão, entendia 
portanto não somente recolocar sobre o pedestal toda a realidade humana 
considerada na sua concretização existencial, mas mostrar também como 
o problema fundamental do homem é de caráter religioso; queria fazer 
sentir, sobretudo ao incrédulo moderno, que a religião cristã não é uma 

humanidade concreta, mas uma comprometida participação ao 
surpreendente fato, tão decisivo na história, que é a encarnação, a qual 
ocorreu na totalidade da natureza humana, tudo assumindo e 
transfigurando para um destino sobrenatural. 

 
  

 Com a morte de Pascal em 1662, não foi difícil reconhecer nas notas deixadas por 

ele o material da Apologie, então enviado a Port-Royal para ser decifrado por alguém que 

conhecia bem sua letra. Entretanto, até 1669 nada havia sido publicado por dificuldades, 

sobretudo com relação às opções a serem feitas: imprimir com fidelidade absoluta sem 

modificação ou cortar? Reconstruir o plano exposto por Pascal na célebre conferência, 

preenchendo apenas as lacunas quanto à argumentação e à redação? Optar por um meio 

termo, oferecendo ao público apenas os termos definitivamente revistos pelo autor, com 

seleção discreta e prudentemente corrigida dos pensamentos inacabados?  

 A comissão constituída para avaliar o caso era formada por Arnauld, Nicole, o 
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Senhor De Treville, o Senhor Du Bois, o Senhor Filleau de la Chaise e o Senhor De 

Brienne. Eles optaram pela proposta de Roannez, ou seja, a reconstituição do plano exposto 

na conferência.  

 Esta opção foi rejeitada por Gilberte Périer, irmã de Pascal, que mesmo sem lograr 

êxito para imprimir com exatidão todo o manuscrito, deve-se ao seu empenho a publicação 

de 1670 conhecida até hoje como edição de Port-Royal. O prefácio desta edição é de 

Etienne Périer, filho de Gilberte onde ele expõe com clareza o plano da apologia. Esse 

plano não foi respeitado na própria concepção do texto intitulado de Pensées de M. Pascal 

sur la religion et sur quelques autres sujets. Madame Périer havia preparado La vie de 

monsieur Pascal a ser anexada nesta edição, porém tal biografia foi publicada somente em 

1684 na Holanda e, portanto, só a partir da 5ª edição de 1687 é que compunha a obra como 

um todo. 

 
Figura 22 . Primeira página dos Pensées. 

Fonte: Google Imagens. 

 

 Um outro aspecto relevante ligado à primeira publicação dos Pensées é que em 

1668 a Igreja pusera fim às polêmicas teológicas entre jansenistas e jesuítas, e a publicação 

de La vie de monsieur Pascal como parte dos Pensées, relembrando suas relações com 

Port-Royal poderiam comprometer o sucesso da publicação. Tudo deveria ser estruturado 

de modo que o Pascal das Provinciales 

esta a postura dos primeiros editores ao atenuar, suprimir e corrigir o texto de modo que a 
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obra pudesse ser avaliada como compatível com a ortodoxia católica. 

 

 
 

Figura 23.  Primeira página dos Pensées. 

Fonte: Béguin, (1953, p. 40). 

 

 A respeito desta série de adaptações a opinião de Bunschvicg (PASCAL, 1988, p.4) é 

que: 

 

Os amigos de Pascal acreditaram de boa fé trabalhar pela sua memória 
adaptando os Pensées à nova situação de Port-Royal, fazendo de um 
livro escrito no ardor da luta contra o partido dos jesuítas uma obra de 
edificação, inspiradora de calma e recolhimento, digna de servir de 
profissão e como de centro à Igreja reconciliada e unificada.    

  

 Isto evidencia o poder exercido pela Igreja Católica na época de Pascal e sua 

influência nas relações sociais, interferindo inclusive na liberdade de pensamento dos 

homens da ciência.    

 A edição de Port-Royal está organizada em 32 títulos distribuídos na seqüência: 

 



77 

 Trecho contra os ateus. 

 As marcas da verdadeira religião. 

 O pecado original. 

 A regra da aposta. 

 A corrupção dos homens. 

 Trechos sobre os judeus, Moisés, Jesus... 

 Do título XXI ao XXVII a grandeza e fraqueza do homem. 

 Pensamentos sobre milagres. 

 Pensamentos cristãos, morais e diversos, uma parte do que os 

editores não puderam introduzir nos títulos precedentes.  

 A estruturação definitiva da edição de 1670 é criticada por Granges em Pascal 

(1988) que considera não se tratar de um plano; no máximo uma classificação de 

pensamentos análogos, sem nenhuma linha de encadeamento lógico. 

 A edição de 1670 foi utilizada pelos leitores de Pascal até 1776, quando aparece 

uma nova edição publicada por Condorcet, na qual embora declare seu respeito por Pascal, 

alterava o espírito dos Pensées. Se a edição de 1670 havia maquiado a dimensão jansenista, 

da impotência da razão, da incerteza necessária da religião, das dificuldades da 

interpretação das profecias e milagres, etc.  

        Em 1779 foi publicada e edição do Abade Bossut, cuja preocupação era a de oferecer 

ao público todas as obras de Pascal, não tendo distribuído os Pensées na ordem proposta 

por Etienne Périer. Decidiu apresentar duas seções: 

 Pensamentos relacionados com a filosofia, a moral e as letras. 

 Pensamentos imediatamente relativos à religião (com capítulo de Pensamentos 

diversos).  

        Tal ordem é a que se impôs desde então, com algumas exceções aos editores.   

 Em 1844, foi publicada a edição de Prosper Faugère, conseqüência da indignação 

manifestada por Vitor Cousin numa comunicação à Academia Francesa em 1842, na qual 

ele protestava contra tantas alterações a ponto de transfigurar o texto original. Portanto, esta 

edição recorre ao que os historiadores chamam de fonte primária, ou seja, os manuscritos 

originais. 



78 
 

 A partir desta publicação verificamos melhorias devidas às leituras mais atentas, em 

particular: E. Havet (1851), Molinier (1877-79) e G. Michaut (1896). Uma outra 

organização consistiu em apresentar os Pensées  numa perspectiva apologética; e a edição 

de Rocher (1873) é a mais interessante tentativa anterior a L. Brunschvicg. 

 A edição de  L. Brunschvicg (1897), reeditada varias vezes e em edições maiores 

(três volumes em 1904), tornou-se a versão clássica pela sua sistematicidade, resolvendo 

por muito tempo a questão do texto, do plano e do comentário.        

 Brunschvicg distribuiu em catorze seções os fragmentos deixados por Pascal, 

justificando tal procedimento da seguinte forma:  

 

É necessário considerar que a Apologie de Pascal devia compreender três 
momentos que ele sem dúvida teria reunido e fundido: primeiramente 

perversão da vontade, apela para o interesse do homem e pretende 
convencê-lo de que a religião é agradável; a seguir, volta-se para a 
inteligência e, confrontando as explicações parciais do filósofo com a 
verdade total que só o cristianismo detém, demonstra que a religião é 
razoável; enfim, para penetrar o ser inteiro da verdade do cristianismo, 
mostra-lhe a realidade manifestando-se desde a origem do mundo pela lei 
dos judeus, pelas profecias, pela encarnação, pelos milagres, realidade 
perpétua, permanente, atual, pois, e que vem atestar de novo o milagre do 
santo espinho, o relâmpago, que evidencia subitamente a presença muito 
próxima do Deus oculto (PASCAL, 1988, p.7). 

   

Como conclusão, faz-se necessário um contraponto que lance luzes sobre a questão 

até agora apresentada, relativa à fragmentação e à organização dos Pensées. De fato, um 

outro ponto de vista é apresentado por Auleta (PASCAL, 2000, p.6). Ele considera que a 

unidade da obra é dada pela sua inspiração: 

 

A fragmentação dos Pensées não deve nos fazer crer em uma falta de 

o mundo e para arte, existem dois tipos de unidade: unidade orgânica e 

interior e leva à mesma meta mesmo se por estradas muito diversas, que é 
constituída sobretudo das inspirações dos Pensées e da finalidade para a 
qual tendem. Quem esquece esta unidade interior que liga idealmente 
todos os fragmentos entre si e é o pressuposto absoluto da sua 
compreensão, pode também abandonar-se ao jogo erudito e divagante. E 
por isso incapaz de profundidade, de compreensão espiritual de um Pascal 
douto, diferente do homem Pascal, ou de um Pascal crente, diferente se 
não separado do douto e do homem; mas não poderá nunca dizer que 
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conheceu o verdadeiro Pascal. Porque um dos principais dotes do gênio 
de Pascal foi o de não adotar compartimentos estanques na sua alma; o 
físico, o matemático, o inventor, o homem, o crente e o místico vivem 
nele numa tão admirável harmonia que ainda hoje ele consegue estar 
próximo ao nosso coração de carne, sem nada perder da sua grandeza. 

 
  

Parece-nos importante a inserção do pensamento de Auleta, no sentido de 

acrescentar à discussão algo novo a partir do conceito de unidade orgânica, elemento 

aparentemente subjetivo e no entanto capaz de propiciar a descoberta de pontos de contato 

em contextos aparentemente dicotômicos.    

  

2.7  O perfil intelectual de Pascal e os Pensées  

  

Como último tópico dentro do aprofundamento da experiência teológica de Pascal, 

queremos avaliar de modo breve o papel dos Pensées na elaboração do perfil intelectual de 

Pascal. De fato, pode se considerar que com os esta obra consolida-se um aspecto 

contraditório com relação ao enquadramento de Pascal em determinadas gavetas do campo 

do saber. Estudando os Pensées torna-se cada vez mais difícil distinguir o que ele é, 

fazendo eco à afirmação de Brun (1992) segundo a qual Pascal é o mal amado dos filósofos 

franceses.  

Brun atribui esta antipatia intelectual a alguns fatores, como ao fato de ser ele um 

pensador cristão, ou de ter sido vítima da um julgamento muito severo por parte dos 

racionalistas e positivistas devido a sua oposição à filosofia de Descartes. Além disso, 

Pascal não deixou nenhuma obra sistemática, organizada segundo um preciso fio condutor. 

Nesse sentido os Pensées colabora fortemente para o insolúvel problema dos editores em 

diversos períodos da história, no sentido de uma classificação coerente das suas idéias. Por 

tudo isso, pode-se inferir que foi se consolidando a seguinte atitude intelectual: embora 

fosse reconhecido na comunidade científica o adjetivo pascalino, não se adotava a 

expressão pascalianismo. Entretanto esta mesma comunidade reconhecia e adotava as 

expressões cartesianismo, leibnizianismo, hegelianismo, etc.  

A este respeito Brun (1992, p.8) comenta: 
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É tanto mais difícil encontrar um sistema em Pascal quanto ele utiliza 
uma terminologia extremamente simples e nunca necessita recorrer a 
neologismos - retirados do grego, do latim ou das ciências em voga - 
para expor suas idéias. Além disso, Pascal não procede por intermédio 
de exposição analítica ou de demonstrações e não recorre à dialética: 
pensa por aforismos. É certo que os aforismos que constituem os 
Pensamantos de Pascal só o são porque a Apologia da religião cristã, 
que Pascal se propusera escrever ficou inacabada e só possuímos 
fragmentos de algumas linhas ou, quando muito, de algumas páginas. 
Mas tal como nos chegaram, esses fragmentos apresentam a grandeza 
das ruínas, além do mais, e sobretudo a sua concisão lhes confere uma 
profundidade que se procuraria em vão em obras filosóficas de vários 
volumes, onde longe de se tornarem explícitas, as idéias se diluem, 
sendo freqüente ficarem submergidas em desenvolvimento que as 
encobrem.                   

 

A tal ponto chega a contradição acerca da procura de um rótulo para Pascal que 

alguns manuais de filosofia, como Histoire de la philosophie, publicado em 1973 na 

Encyclopedie de la plêiade, consagra 176 páginas a Marx e aos marxistas e apenas uma 

única a Pascal. 

Entretanto, apesar da dimensão não sistemática, os Pensées colabora muito 

positivamente na formação do perfil intelectual de Pascal como filósofo, pois nesta obra ele 

não abandonou a principal característica dos filósofos de todos os tempos, isto é, a reflexão 

a respeito da condição humana. 

 

2.8  As repercussões da experiência religiosa de Pascal na sua concepção de ciência  

 

Um dos aspectos que podem caracterizar o século XVII, com relação à ciência, é a 

busca do método, entendido como um caminho pelo qual se chega a determinado 

resultado, permitindo com isto que um conhecimento legítimo e seguro possa ser 

constituído. Nessa busca, Francis Bacon, Espinosa, Malebranche, os jansenistas de Port-

Royal, Leibniz, Descartes e Pascal deram importantes contribuições.  

A busca do método aparece como uma necessidade de apoio, pelo fato de ter havido 

nesse período uma ruptura com toda a autoridade precedente em matéria de conhecimento. 

O método garantiria um pensamento verdadeiro, independentemente de tradição ou 

opiniões correntes. 

Para o racionalismo do século XVII, o método é sinônimo de regra e de ordem, e 
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deveria fornecer elementos que permitissem ordenar numa seqüência de razões todas as 

idéias. O procedimento dedutivo da geometria tornou-se o modelo do método e como 

conseqüência, a matemática passa a servir de modelo a outros ramos do saber. 

Pascal, como Descartes, concordava que as verdades da ciência deveriam apelar 

claramente para os sentidos ou para a razão e se ampliarem como conseqüência lógica de 

tais verdades. Em matéria de ciência, na qual só intervém nosso pensamento natural, a 

autoridade é inútil. Portanto, na ciência e na matemática não havia lugar para atitudes 

dogmáticas. Por outro lado, nada que tem a ver com a fé poderia ser explicado 

exclusivamente pela razão, sem auxílio de outras realidades. Neste campo a autoridade é 

importante.     

No prefácio do Traité du vide, Pascal considera que os conhecimentos que dependem 

da razão aperfeiçoam-se com o tempo, daí porque os modernos conhecem mais e melhor a 

física do que os antepassados. Com relação às verdades da fé, estas seriam fundadas na 

autoridade e na memória.   

Entretanto, com relação ao método na produção do conhecimento, a visão da 

matemática e até mesmo as opções no campo religioso, Pascal e Descartes têm pontos de 

vistas diferentes. Uma conjectura a respeito destas divergências é relacionada ao fato de 

Descartes ter sentido inveja do sucesso de Pascal. Essa é uma conclusão que se pode tirar 

da leitura de Simmons (1987). De fato, quando da publicação do Essai pour le conique, 

Descartes duvida que uma obra deste nível tenha sido criada por alguém tão jovem.  

Um outro fato que pode ter alimentado a distância entre eles é que entre 1636-1637 o 

pai de Pascal e Roberval criticaram fortemente o Discurso sobre o método, e numa 

controvérsia científica tomaram partido a favor de Fermat e contra Descartes. 

Quais eram em grandes linhas as diferenças de ponto de vista entre Pascal e 

Descartes em questões epistemológicas? 

Descartes, ao escrever o Discurso sobre o método afastou-se dos processos indutivos, 

priorizando o método dedutivo. Para ele, chega-se à certeza por meio da razão, princípio 

absoluto do conhecimento humano. Postula quatro regras: a da evidência, a da análise, a 

da síntese e a da enumeração.   

Ao contrário de Descartes, que preconiza um método universal, e de Viète, que 

considerava ser a matemática que forneceria este método, Pascal prefere falar de métodos 
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no plural. Para cada problema deve ser elaborado um método específico para resolvê-lo. 

Portanto, na visão pascalina haveria tantos métodos quantos são os problemas a serem 

resolvidos. A particularidade da questão apresentada exige a particularidade do 

instrumento capaz de resolvê-la. A renovada capacidade de descobrir soluções para os 

problemas seria a característica do matemático, cujo talento consistiria em descobrir 

noções e princípios úteis à resolução de diferentes problemas.  

No caso específico da geometria, a descoberta das propriedades das figuras não 

dependeria de um método comunicável a todos, como defendia Descartes, mas de um tipo 

específico de capacidade que muito poucos possuem e que Pascal chamava de espírito 

geométrico. Dentre as diversas clarificações sobre este ponto, encontramos em Pascal 

(2000, p.117) que no espírito geométrico:  

 

[...] os princípios são palpáveis, mas fora do uso comum, tanto que por 
falta de hábito custa prestar atenção neles, porém se prestarmos um 
pouco de atenção os princípios se vêem perfeitamente, e precisaria ter 
uma mente inteiramente falseada para raciocinar mal sobre princípios 
tão evidentes que é impossível que nos escape.      

 

Este espírito, entretanto, não esgota a totalidade do saber científico. Nos 

experimentos de física, onde vem à tona um grande número de princípios, deve prevalecer 

o espírito de justeza. Pascal considera que há situações em que o cientista não pode 

trabalhar com princípios. Em casos como o estudo do vácuo, o espírito de geometria e o 

de justeza são inúteis; deve-se lançar mão do método experimental.         

Para Pascal, cada um dos métodos revela uma direção e um dom do espírito. Ele não 

chega a descrevê-los, especulá-los ou apresentar regras, mas os pratica com entusiasmo. 

Considera que o espírito deve adaptar-se ao domínio dos objetivos de que se ocupa. Desse 

modo um espírito que é correto num domínio pode tornar-se falso e insuportável em outro 

campo do conhecimento. 

Pascal identificou ainda um tipo de espírito presente no homem comum e que nada 

tem a ver com raciocínios e observações dos cientistas: é o chamado espírito de intuição22. 

Este caracteriza-se por sentir mais que raciocinar; neste caso o ato de pensar se faz 

                                                 
22 A expressão espírito de intuição está sendo usada aqui no sentido apresentado por Koetsier e Bergmans 

, além de ser um termo mais correspondente a nossa linguagem e mais expressivo.   
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presente, entretanto de modo espontâneo. Consiste em ver a coisa de uma só vez e não por 

progresso do raciocínio. Trata-se em suma do espírito que qualifica o ser humano para 

aprender algo num só lance. Nos Pensamentos (1988, p. 37) Pascal clarifica o espírito de 

intuição partindo de uma comparação:  

 

O que faz com que alguns geômetras não sejam intuitivos é que não 
vêem o que está na frente deles, e que, estando acostumados aos 
princípios nítidos e grosseiros da geometria e a só raciocinar  depois de 
terem visto bem e bem manejados os seus princípios, perdem-se nas 
coisas da intuição, onde os princípios não se deixam manejar de igual 
modo. São apenas entrevistos; mais pressentidos do que vistos; é 
preciso um esforço infinito para torná-los sensíveis a quem não os sente 
por si próprios: são coisas de tal maneira delicadas e tão numerosas que 
é necessário um sentido muito delicado e muito preciso para senti-las, e 
para julgar reta e justamente de conformidade com esse sentimento, sem 
poder o mais das vezes demonstrá-las em ordem, como na geometria, 
porque não lhes possuímos do mesmo modo os princípios, e tentá-lo 
seria uma tarefa interminável. É preciso, num instante, ver a coisa num 
só golpe de vista e não pela marcha do raciocínio, ao menos até certo 
grau. E, assim, é raro que os geômetras sejam intuitivos e que os 
intuitivos sejam geômetras, porque os geômetras querem tratar 
geometricamente estas coisas intuitivas e tornam-se ridículos, 
procurando começar pelas definições e em seguida pelos princípios, o 
que não é a maneira de proceder nessa espécie de raciocínio. Não quer 
dizer que o espírito não o faça; mas ele o faz tácita e naturalmente, sem 
arte, pois a expressão se adapta a todos os homens, e o sentimento só 
pertence a poucos homens.          

 

Numa síntese bem sucedida, Rovighi (2000) utilizando o excerto acima procura 

esclarecer de forma direta a distinção entre o esprit de géométrie e o esprit de finesse. 

 

Há aquele famoso pensamento sobre o esprit de géométrie e o esprit de 
finesse no qual Pascal focaliza a complexidade da inteligência. Se a 
razão pode identificar-se com o esprit de géométrie, a inteligência é 
mais que a razão: é também esprit de finesse. No esprit de géométrie 
princípios são palpáveis, mas distantes do uso comum, de forma que é 
preciso um esforço para dirigir-lhes a atenção, devido à falta de hábito; 
mas, quando se dirige a eles o olhar, vêem-se princípios em quantidade 
[...] e seria preciso ter uma inteligência turva para raciocinar mal sobre 
verdades tão grandes, sobre princípios tão evidentes que é quase 
impossível que escapem. Mas no esprit de finesse os princípios estão no 
uso comum e diante dos olhos de todos. Não é preciso virar a cabeça 
[desviar a atenção do que é comum] e fazer um esforço; trata-se só de 
ter a vista boa, mas é preciso tê-la boa, já que os princípios estão tão 
esparsos, e em tamanho número, que é quase impossível que algum não 
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ce, portanto, que se pode identificar o esprit de géométrie 
com o intelecto abstrato, e o esprit de finesse com a inteligência do 
concreto: um requer esforço de abstração; o outro, capacidade de 
penetração. Quem está habituado a manejar conceitos abstratos costuma 
perder-se diante da riqueza do concreto. No concreto os princípios 

 podem ser sentidos mais do que 
vistos; é preciso um grande esforço para fazer com que sejam sentidos 
por aqueles que não os sentem por si; são coisas tão delicadas e 
múltiplas que é preciso um sentido bem delicado e bem nítido para 
senti-las [...] é necessário intuir a coisa de um só golpe, com um só 
olhar, e não com progresso de raciocínio [...]. E por isso é raro que os 
geômetras sejam finos e ROVIGHI, 2000,  
p.154)     

 

Na obra matemática de Pascal vem em evidência o esprit de géométrie, mas se 

sobressai também o esprit de finesse, pois muitos o consideram essencialmente intuitivo. 

De fato, ele antecipou grandes resultados, fez conjecturas e suposições, vendo e adotando 

métodos mais diretos. Num momento mais maduro de sua vida, chegou a considerar a 

intuição como fonte de toda a verdade. Comentando esta atitude de Pascal, Adamson 

(2005, p 408) afirma:  

 

Pascal sustenta que por mais rara e admirável que possa ser a 
perspectiva geométrica, ela não tem nenhum embasamento que seja 
realmente importante para a vida humana. O que realmente conta nesse 
princípio é a perspectiva intuitiva. Assim, enquanto os preceitos da 
perspectiva geométrica [...] produzem resultados que são reconhecidos 
universalmente, os preceitos da perspectiva intuitiva não guardam este 
tipo de certeza. Deus existe? Assim como Voltaire (embora com menos 
engenhosidade) um século mais tarde, Pascal assegura que a crença em 
Deus deveria ser um assunto de suprema importância para a vida de 
seus companheiros, embora nem mesmo o Deus do deísmo possa ser 
conclusivamente provado pela matemática, muito menos o Deus das 
religiões reveladas. Para ele a matemática é inútil em sua profundidade. 

   

Por algum motivo Pascal não era afeito ao uso da álgebra simbólica e nem viu o 

papel que uma boa notação desempenhava na descoberta em matemática; e nisso ele 

estava desatualizado em relação ao seu tempo. 

Alguns autores como Boyer (2001) consideram que se Pascal fosse mais atraído por 

métodos algorítmicos do que pela geometria e pela especulação sobre a filosofia da 

matemática, poderia ter se antecipado a Newton e Leibniz em sua maior descoberta, o 

cálculo. 
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Um outro aspecto que não pode deixar de ser evidenciado em Pascal é que sua 

atividade não foi nunca isolada exclusivamente dentro da matemática. Pelo contrário, 

atuou num vasto campo que ia da física à tecnologia. Simmons (1987, p. 701) destaca este 

aspecto da personalidade científica de Pascal, servindo-se de uma imagem hipotética do 

dia a dia de uma pessoa do nosso tempo:  

 

Um escriturário moderno, ao sair de casa pela manhã, pode dar uma 
olhada em seu relógio de pulso, consultar o barômetro, comprar o jornal 
na banca da esquina e receber seu troco da máquina registradora, tomar 
o ônibus do centro da cidade ao distrito de negócios. O que tem tudo 
isso a ver com o matemático francês envolvido em disputas teológicas 
apáticas quando Luiz XIV era ainda jovem? Pascal inventou o relógio 
de pulso, deu origem ao barômetro, inventou a máquina de calcular e foi 
o primeiro a pensar em um sistema de ônibus e a organizar uma 
companhia de transportes públicos. 

 

De fato, o resultado dos trabalhos de Pascal aparece com muita evidência no 

cotidiano da vida moderna. A imagem utilizada por Simmons (1987) foi muito feliz, 

apesar de ter esquecido que o escriturário poderia, após ter comprado o jornal, também ter 

jogado na loteria. Um outro aspecto da repercussão dos trabalhos de Pascal está ligado à 

Linguística: expressões como boa sorte, tenho chance, é provável já foram incorporadas à 

linguagem corrente.               
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3  MATEMÁTICA E RELIGIÃO: O QUE PENSAM ALGUNS MATEMÁTICOS E 

HISTORIADORES DA MATEMÁTICA SOBRE ESTA RELAÇÃO ? 

  

3.1 Considerações iniciais 

 

O presente capítulo tem como objetivo fazer um estudo sobre a relação entre a 

matemática e a religião, segundo o ponto de vista de alguns matemáticos e historiadores da 

matemática, identificando as questões que emergem do pensamento destes autores. Com 

isto se quer apresentar um cenário mais amplo, no qual se insere o problema de pesquisa 

que motivou todo o estudo; ou seja, a relação entre a matemática e a religião na obra de 

Blaise Pascal.  

A metodologia adotada consiste de uma pesquisa bibliográfica e documental, com 

leitura analítico-comparativa de textos referenciais. Foram analisados trabalhos de diversos 

autores, cada um destacando um aspecto relevante do tema em questão. A partir destes 

pontos de vista, são apresentadas na conclusão da tese possíveis conseqüências para futuros 

estudos segundo três vias: epistemológica, instrumental e institucional. 

 

3.2  A relação matemática e religião: um olhar mais amplo na história 

 

Em diversos períodos da história a relação entre a matemática e a religião, 

conforme já foi mencionado na introdução, sempre se fez presente. De fato, estudos em 

obras como as de Eves (1997), Boyer (2001), Kline (2001), Howell e Bradley (2001), 

Koetsier e Bergmans (2005), dentre outras, provocam o leitor nesta direção, apesar de 

revelar-se um tema pouco aprofundado se comparado àqueles que relacionam a 

matemática com outros campos do saber.   

Antes de investigar aspectos bem particulares desta relação, queremos lançar um 

olhar mais amplo sobre o tema, tentando identificar em cada período da história da 

matemática alguns cenários desta manifestação.  
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3.2.1  Cenário I: matemática e religião nas origens 

 

Os primeiros passos da matemática estão relacionados com as ações de contar e 

medir, ou seja, nos remete à origem dos números e da geometria. Quanto aos números 

Boyer (2001, p. 4) considera que:  

 

[...] Supõe-se usualmente que surgiu em resposta a necessidades práticas, 
mas estudos antropológicos sugerem a possibilidade de uma outra 
origem. Foi sugerido que a arte de contar surgiu em conexão com rituais 
religiosos primitivos e que o aspecto ordinal precedeu o conceito 
quantitativo. Em ritos cerimoniais representando mitos da criação era 
necessário chamar os participantes à cena segundo uma ordem específica, 
e talvez a contagem tenha sido inventada para resolver este problema.         

 

Com relação à origem da geometria, numa perspectiva de história ocidental, são 

consideradas atualmente as hipóteses de Aristóteles e de Heródoto. Aristóteles considerava 

que a existência no Egito de uma classe sacerdotal com lazeres é que tinha conduzido ao 

estudo da geometria. Heródoto, por sua vez, afirmava que ela originou-se pela necessidade 

prática de medição de terras após as inundações anuais no vale do Nilo. Boyer (2001, p.5) 

argumenta que se considerarmos como hipótese para a origem da geometria tanto a versão 

de Heródoto como a de Aristóteles, em ambas há a presença do elemento religioso.  
 

O fato de os geômetras egípcios serem às vezes chamados de estiradores  
de corda, pode ser tomado como apoio de qualquer das duas teorias, pois 
cordas eram indubitavelmente usadas tanto para traçar as bases de 
templos como para re-alinhar demarcações apagadas de terra.   

           

É possível encontrar motivações religiosas para as origens dos números e da 

geometria em diversas civilizações. O breve aceno feito anteriormente, restringindo a 

questão ao oriente médio, deve-se ao nosso objetivo que é o de apresentar uns poucos 

cenários relativos a cada etapa da história.       

 

3.2.2  Cenário II: matemática e religião na Grécia Antiga  

  

Os historiadores da matemática, para efeito didático, costumam dividir a história 
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desta ciência em períodos. O primeiro a ser apresentado é a pré-história, cuja interpretação 

é feita com a ajuda da antropologia e da arqueologia, e praticamente não existem as fontes 

primárias. Em seguida eles apresentam as primeiras manifestações da matemática nas 

antigas civilizações: egípcia, mesopotâmica, chinesa, indiana, grega e romana.  

Sabemos que culturas diferentes se relacionam com a religião de modo variado. 

Como cenário para evidenciar uma relação da matemática com a religião neste período 

podemos escolher a Grécia. Nela a escola pitagórica é um bom exemplo.  

Nesta escola a aprendizagem da matemática estava relacionada com uma visão de 

mundo corporificada na máxima tudo é número ou os números regem o mundo, e também a 

aspectos religiosos. Os pitagóricos consideravam que o ser humano chegava à perfeição por 

meio do estudo da matemática, à qual estava incorporada inclusive à música. Além disso, 

atribuíam aos números aspectos místicos.  

  Erickson e Fossa (2001) constatam a existência da relação entre a matemática e a 

religião neste período da história. Estes pesquisadores, estudando com profundidade a 

escola pitagórica e a escola platônica, encontraram a ligação da matemática destas duas 

escolas com aspectos filosóficos, metafísicos e religiosos. Ao abordar duas formas distintas 

de representar os ternos pitagóricos, os autores supracitados identificam a relação entre 

matemática e religião na Grécia Antiga.   
         

[...] Os ternos pitagóricos seriam de importância à aritmética sagrada de 
Platão, porque as medidas dos seus lados são números inteiros. A 
derivação dada acima das duas fórmulas conhecidas na antiguidade que 
geram ternos pitagóricos é significante, do ponto de vista religioso, 
porque unifica os ternos, a Linha Dividida e o Diagrama de Pappus- este 
último sendo central à estrutura do número nupcial. Tudo isto indica que 
há uma unidade profunda no universo (ERICKSON e FOSSA, 2001, p. 
113). 

 

Num estudo precedente, Erickson e Fossa (1996) aprofundam a ligação da 

matemática e religião em outras civilizações que se desenvolveram fora da Grécia Antiga. 

Partindo da matemática na obra de Platão, os autores nos apresentam o significado religioso 

dos números presentes no livro do Apocalipse. Erickson e Fossa (1996, p.80) consideram 

que: 

 

[...] O misticismo em relação aos números vem dos tempos mais 
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primitivos e se manteve bastante forte nas civilizações antigas. Sabemos 
por exemplo que o número sete era associado ao sagrado pelos babilônios  
desde os tempos mais remotos [...]; sete representa a perfeição, enquanto 
seis (o que cai aquém de sete)  representa a imperfeição pecaminosa do 
homem (que cai aquém de Deus). O triplo seis do número 666 (que cai 
triplamente aquém de 777), portanto, marca a enormidade da imperfeição 
humana. Eli Borden concorda com esta interpretação, acrescentando que 
seis representa a mortalidade da raça humana, porque o homem foi criado 
no sexto dia.       

 

Poderíamos continuar com diversos exemplos do entrelaçamento da matemática 

com a religião em outras civilizações neste mesmo período. Entretanto, permanecendo na 

Grécia vale lembrar que um dos três problemas clássicos da matemática grega, conhecido 

como a duplicação do cubo, tem sua origem relacionada com a duplicação de um altar para 

aplacar a ira de um deus, sublinhando mais uma vez a dimensão mística presente na 

matemática daquele período. 

    

3.2.3  Cenário III: matemática e religião na Idade Média 

 

A Idade Média (476-1453) é fonte de muitas pesquisas históricas no intuito de 

melhor compreendê-la. De modo geral, em se tratando deste período se tem evidenciado 

características bastante exploradas e explicitadas em vários slogans criados para    

descrevê-la: idade das sombras, idade das trevas, período de obscurantismo, etc. Entretanto 

aliado a aspectos conservadores, encontramos neste período da história muita vida 

inteligente, e isto vale também para a matemática.  

Uma dentre as características da Idade Média, em relação à matemática, foi a 

democratização da contagem. Antes da Idade Média o ato de calcular era privilégio de 

poucos especialistas. Imaginemos, por exemplo, operações aritméticas básicas a serem 

feitas no sistema de numeração romano. Devido ao complicado processo a contagem não 

era realmente uma atividade popular. Com a divulgação pelos árabes do sistema posicional, 

houve uma facilidade quanto à execução das operações básicas. A presença deles na 

península Ibérica e parte da Itália propiciou o progresso da matemática utilitária. Foram 

usados interessantes sistemas de contagem utilizando mãos, pedras e ábacos.  

Enquanto isso, com a cristianização de parte da Europa uma safra de intelectuais 

cristãos floresceram nos mosteiros. Apesar de uma produção matemática cuja divulgação 
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teve menor brilho do que a geometria euclidiana, por exemplo, a matemática elaborada sob 

influencia monacal revela outras facetas da relação matemática e religião no período. 

Comentando esta matemática Struik (1992, p. 134) afirma: 

  
Durante os primeiros séculos do feudalismo ocidental encontramos 
pouco interesse pelas matemáticas, mesmo nos mosteiros. Na primitiva 
sociedade agrícola deste período, os fatores estimulantes da matemática, 
mesmo de caráter mais prático, não existiam; e as matemáticas monacais 
não eram mais do que certa aritmética usada principalmente para o 
cálculo do calendário da Páscoa [...]. De alguma importância entre os 
matemáticos eclesiásticos era o britânico Alcuíno, associado à corte de 
Carlos Magno, cujos Problemas para estimular o espírito dos jovens 
continham uma seleção que influenciou os escritores durante muitos 
séculos.[...] Outro matemático eclesiástico foi Gerbert, um monge francês 
que em 999 se tornou o papa Silvestre II. Escreveu alguns tratados no 
espírito de Boécio e teve um papel ativo no despertar do interesse pela 
matemática em toda a Europa ocidental. Um ábaco com um quadro de 
vinte sete colunas foi atribuído a Gerbert ou à sua influência. Uma estada 
na Catalunha em 968 pode ter contribuído para interessar o mundo latino 
no estudo da ciência árabe. 

 

Um outro aspecto da inter-relação da matemática com a religião na Idade Média é 

evidenciado por  (1996, p.41 

igrejas, que deram origem ao gótico, e para a pintura religiosa, que deram origem à 

perspectiva, foram muito desenvolvidos. Esses foram essencialmente precursores do que 

viria a ser chamado de as geometrias não-   

 Além disso, o nascimento e difusão do islamismo, com suas conexões entre 

dimensão religiosa, conquistas políticas, integração e dominação de vários povos, revela 

uma ligação entre a matemática e a religião. Um exemplo é que no Alcorão, além de 

preceitos religiosos existem também os sociais, incluindo regras de propriedade e herança. 

A atuação destas regras necessitava de uma base matemática.  

        

3.2.4  Cenário IV: matemática e religião da Idade Moderna aos dias de hoje 

 

Um dos modos de avaliar a existência e a profundidade da relação entre a 

matemática e a religião, no período que vai da Idade Moderna ao século XXI, é listar o 

número de matemáticos que na sua obra ou nas suas reflexões sobre a matemática 

apontaram para esta direção. Koetsier e Bergmans (2005) organizaram uma obra na qual 
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cada capítulo foi escrito por um ou mais pesquisadores de importantes universidades da 

Europa dentro do tema a matemática e o divino. No período que corresponde da Idade 

Moderna até o século XX, encontramos não menos que 20 artigos nos quais emergem 

nomes de matemáticos de alto nível como Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Euler e 

Cantor.      

 Além de Pascal, cuja dimensão religiosa está sendo objeto de estudo nesta tese, 

estes outros matemáticos deram cada qual a seu modo uma contribuição na perspectiva da 

relação entre a matemática e a religião. 

 Descartes (1596-1650), ao escrever as Meditações considera a existência de Deus 

(causa) como a condição para explicar a existência de um ser finito e imperfeito chamado 

de eu pensante e dotado da idéia de infinito e de perfeição (efeito). Esta idéia estaria na 

mente do homem como a marca do artista impressa em sua obra. 

 Newton (1642-1727) dedicou os últimos vinte anos de sua vida a assuntos da 

religião e, segundo alguns estudiosos de sua obra, ele considerava estes temas mais 

importantes do que a física e a matemática. Entre os escritos desse período destacam-se 

Observações sobre as profecias de Daniel e do Apocalipse de São João. Como veremos na 

seção 3.3.5, quase numa profissão de fé Newton comentou ao escrever os Principia, que 

observava esses princípios, como deve fazer todo homem que pondera pelo fato de crer 

numa divindade. 

 Leibniz (1646-1716) não se afasta da religião. Ao formular sua concepção do 

universo composto por unidades de força, as mônadas, sustenta que Deus as cria como se 

fossem relógios, organiza-os com perfeição de modo a marcarem sempre as mesmas horas, 

e dá-lhes corda a partir do mesmo instante, deixando em seguida que seus mecanismos 

operem sozinhos. Em muitas outras reflexões irá evocar a existência de uma divindade, 

como na ocasião em que explica a presença do mal no mundo, quebrando a harmonia 

preestabelecida que ele defendia. 

 Euler (1707-1783) foi um dos matemáticos mais fecundos, tendo publicado, 

incluindo as obras póstumas, segundo Boyer (2001), 886 trabalhos de diversos tipos. Seus 

estudos cobriram os mais variados campos da matemática: teoria dos números, geometria, 

análise matemática e aspectos lúdicos. Seu pai era ministro religioso e Euler teve iniciação 

em estudos de teologia. Mesmo contrariando a idéia do pai, enveredou pela matemática, 
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sem entretanto abdicar de sua fé, que sempre o acompanhou. Segundo Bell (1948) sua 

profunda fé religiosa o ajudou a superar a cegueira que o acometeu nos últimos anos de sua 

vida, encontrando força e modo de continuar a produzir matemática com a ajuda dos filhos, 

para os quais ditava e explicava tudo aquilo que queria que fosse registrado. 

 Cantor (1845-1918), um dos maiores expoentes da matemática do século XX, 

nasceu numa família religiosa. Seu pai havia se convertido ao protestantismo e sua mãe era 

católica. Cantor optou pelo lado protestante e adquiriu um gosto singular pela teologia 

medieval. Bell (1948) considera que a teoria cantoriana sobre o infinito foi ansiosamente 

captada pelas mentes agudas dos jesuítas que descobriram na fantasia matemática de 

Cantor, além de uma compreensão teológica, provas indubitáveis da existência de Deus.                

            

3.3  Matemática e religião: um olhar mais específico segundo alguns matemáticos e 

historiadores da matemática  

 

Conforme afirmamos anteriormente, é pequeno o número de trabalhos que 

procuram aprofundar a relação entre a matemática e a religião, se comparado àqueles que 

relacionam a matemática com outros campos do saber. Entretanto, o interesse pelo estudo 

do tema tem vindo à tona ciclicamente, seja como conseqüência da obra de diversos 

matemáticos, seja pelas reflexões acerca da origem e desenvolvimento da matemática, feita 

por historiadores da matemática. Mesmo se os objetos de estudo da matemática e da 

religião são aparentemente diferentes, um olhar mais acurado revela uma certa colaboração 

entre estas áreas, sobretudo considerando os avanços tanto na pesquisa teológica quanto nas 

exigências de uma epistemologia da matemática sempre mais rica. Matemáticos como 

Davis e Hersh (1989), Ennio De Giorgi (Bassani, 2001) e pesquisadores em história da 

ciência em geral, e da matemática em particular, como Matthews (1995), Erickson e Fossa 

(1996), Fauvel e Maanen (2000), Kline (2001), Anglin (2001) e Grattan-Guinness (2001), 

dentre outros, apresentam estudos nesse campo e há reconhecimento da relação entre a 

matemática e a religião pela comunidade dos historiadores da matemática. 

Na seção que agora se inicia queremos mudar o foco do nosso olhar: de uma visão 

mais ampla desenvolvida anteriormente queremos abordar a seguir aspectos mais 

específicos da relação matemática e religião, no intuito de identificar os elementos que na 
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visão dos supracitados pesquisadores estão presentes na área de interseção destes dois 

campos. Este processo de identificar elementos comuns abre caminhos para o objetivo 

central do capítulo 4, que é identificar de que modo estes elementos se revelam na obra de 

Pascal.     

 

3.3.1  Fauvel e Maanen e as dimensões culturais desta relação 

 

O reconhecimento da relação entre a matemática e a religião numa perspectiva 

cultural emerge em trabalhos como o de Fauvel e Maanen (2000). Na obra organizada por 

eles e que sintetiza os trabalhos do ICMI de 1998, são apresentadas no capítulo 2, 

considerações a este respeito. Neste capítulo que contou com a colaboração de 16 

pesquisadores23 se ressalta, ao se tratar do vínculo entre a história da matemática e as outras 

disciplinas, a ligação entre ritual, religião e filosofia. Os autores consideram que há 

evidencias de que os primeiros passos da geometria vêm de rituais religiosos no Egito, 

Índia, China, Babilônia e Grécia. Além disso, apresentam algumas figuras geométricas, 

como o círculo e o quadrado, que foram considerados formas sagradas em algumas 

culturas. Afirmam que muitas práticas religiosas foram afetadas pela matemática, pelo 

simbolismo numérico e pelo misticismo. 

 

3.3.2  Davis e Hersh: o infinito como campo comum entre a matemática e a religião  

 

Davis e Hersh (1989), buscando uma vinculação mais filosófica, e apoiando-se 

provavelmente no fato de que apenas a matemática, a teologia e a filosofia manifestam 

interesse pelo conceito de infinito, afirmam que segundo uma concepção antiga a 

matemática era considerada a ciência do espaço e da quantidade e, segundo uma visão 

posterior, a ciência da forma e da estrutura dedutiva. Completam, acrescentando que desde 

os gregos ela é também a ciência do infinito. Apresentam em seguida algumas 

considerações de Herman Weyl a este respeito, nas quais ele especula que a presença do 

infinito na matemática corre paralelamente à intuição religiosa: 

                                                 
23 Lucia Grunetti e Leo Rogers coordenaram o grupo composto por Jaime Carvalho e Silva, Coralie Daniel, 
Daniel Coray, Miguel de Guzmán, Hélène Gispert, Abdulcarimo Ismael, Lesley Jones, Marta Menghini, 
George Philippou, Luis Radford, Ernesto Rottoli, Daina Taimina, Wendy Troy e Carlos Vasco. 
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A investigação puramente matemática, por si própria, segundo a 
convicção de muitos grandes pensadores, devido a seu caráter especial, 
sua certeza e severidade, leva a mente humana a uma proximidade maior 
com o divino do que pode ser atingido por meio de qualquer outro 
recurso. A matemática é a ciência do infinito, seu objetivo a compreensão 
simbólica do infinito com meios humanos, portanto finitos. O grande 
feito dos gregos foi ter tornado o contraste entre o finito e o infinito 
frutífero para um conhecimento da realidade. Vinda do oriente, a intuição 
religiosa do infinito [...] se apossa da alma grega. Esta tensão entre o 
finito e o infinito e sua reconciliação se torna agora a força motiva das 
investigações gregas.( WEYL, apud DAVIS e HERSH, 1989, p.138)  
 

 

Uma possibilidade de encontrar uma perspectiva matemático-religiosa que permita 

uma validação das idéias apresentadas por Davis e Hersh a respeito do infinito, leva-nos a 

um excerto de Morris (1998, p.45) comentando uma visão da Idade Média:  

 

Alguns filósofos medievais [...] sustentavam que havia um vazio infinito. 
Se Deus era infinito [...] devia haver um espaço infinito em que Ele era 
onipresente. Segundo uma metáfora muito citada, extraída do Livro dos 
XXIV filósofos, obra do século XII, Deus é uma esfera infinita cujo 
centro está em toda parte e a circunferência em lugar nenhum .        

 

Um aspecto da matemática capaz de ratificar a afirmação de Davis e Hersh seria o 

método da exaustão. Este método, precursor da noção matemática de limite, carrega em si 

uma grande afinidade com o conceito teológico de perfeição, sintetizado numa máxima 

muito apreciada na teologia: o já, mas ainda não. Esta frase aparentemente enigmática 

explica como a perfeição espiritual só pode ser alcançada se for uma experiência que leva o 

crente a melhorar sempre mais, sem todavia atingir um ponto final, um estágio pronto e 

acabado, num trajeto que dura até a conclusão da vida.       

 

3.3.3  Anglin e os conflitos entre a religião e a razão 

 

Anglin (2001), num artigo dedicado a levantar algumas questões sobre a natureza da 

história da matemática indaga: como poderia uma história da matemática estar relacionada 

com a religião? Anglin (2001, p.20) apresenta como pistas de resposta o texto seguinte:  
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Há conflito entre razão e religião? O filósofo positivista Auguste Comte 
(1798-1857) pensava assim, e certos historiadores da matemática 
concordam com ele. Por exemplo, Burton escreve: Um novo movimento 
desenvolveu-se em Alexandria e também em muitas outras partes do 
império, o qual devia acelerar a morte do conhecimento grego. Foi o 
desenvolvimento do cristianismo  (1988, p. 234). Em uma disposição 
similar, E.T. Bell se mostra infeliz por Pascal ter desperdiçado seu tempo 
trabalhando em filosofia da religião. Em Men of mathematics,Bell 
escreve: devemos considerar Pascal primeiramente como um 
matemático altamente talentoso, que permitiu que sua tendência 
masoquista para auto-tortura e especulações inúteis sobre as 
controvérsias sectárias do seu tempo o degradassem até fazer dele o que 
hoje seria chamado um neurótico religioso  (1937, p.73). Eves segue o 
processo. Em An lntroduction to the history of mathematics (5ª edição), 
ele descreve Pascal como alguém que poderia ter sido e como um 
religioso neurótico. Mais recentemente, Hollingdade uniu-se ao ataque. 
Em Makers of mathematics, lemos que os notáveis poderes intelectuais 
de Pascal foram exercidos principalmente em estéreis especulações 
teológicas ocasionadas pelas sectárias controvérsias religiosas de seu 
tempo. Acredite-se ou não, este é o mesmo Pascal que é tema de 
bajulação em um capítulo no volume IV do livro muito aclamado de 
Frederik Copleston History of westem philosophy. Parece que as 
especulações inúteis de Pascal estão classificadas pelos teólogos e 
filósofos de hoje como estando entre os melhores trabalhos da área. 
Felizmente, nem todo historiador da matemática se prende à visão 
fanática de que qualquer pessoa que está interessada em religião esteja, 
na melhor das hipóteses, perdendo seu tempo ou, na pior delas, esteja 
demente. D. E. Smith, por exemplo, compara Fibonacci a seu 
contemporâneo São Francisco de Assis, louvando ambos por trazerem 
nova luz às almas dos homens (1958, p. 217). Para dar outro exemplo, 
Boyer e Merzbach observam que as especulações dos escolásticos, como 
por exemplo as de São Tomás de Aquino, ajudaram a conduzir à teoria 
cantoriana do infinito (1989, p.294).Para o teísta, a razão não é um Deus, 
a matemática não é um caminho para a salvação e os matemáticos não 
são mais santos do que qualquer outra pessoa. Um teísta não escreveria 
uma história da matemática que desse todos os créditos aos seres 
humanos e nenhum a Deus. Contudo, um teísta pode dar as boas vindas à 
matemática como uma dádiva divina- do mesmo modo que um 
matemático pode dar boas-vindas à teologia natural como uma dádiva da 
razão. Historiadores da matemática poderiam considerar a possibilidade 
de que o conflito apontado entre razão e religião seja um mito. Por 
último, eles deveriam reconhecer que se um historiador injeta uma 
hostilidade anti-religiosa pessoal em um livro, logo este livro de história 
deixa de ser objetivo e se toma desagradavelmente tendencioso.  

 

Da análise das questões propostas por Anglin, emergem algumas considerações. A 

primeira delas diz respeito à dicotomia entre a razão e a religião. Atualmente há um passo 

novo na linha de uma integração entre ciência e fé, em oposição à perspectiva de Conte, 
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Burton, Bell e Eves, dentre outros. De fato, se considerarmos que a parte mais instigante 

desta disputa foi alimentada ao longo da historia pela Igreja católica, coube a ela uma 

interpretação atualizada por uma nova síntese, expressa num documento oficial, a encíclica 

publicada pelo papa João Paulo II em 1998, intitulada Fides et ratio (Fé e razão). Neste 

texto de 140 páginas nas quais aparece uma abordagem muito ampla dessa temática, o 

conflito foi praticamente resolvido, abrindo espaço para um trabalho fecundo de integração 

no campo da ciência e da religião. O documento de início apresenta numa metáfora na qual 

vem em evidencia o conteúdo do estudo: 
 
A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito 
humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem 
colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em 
última análise, de conhecer a Ele, para que conhecendo-O e amando-O 
possa também chegar à verdade plena sobre si mesmo (JOÃO PAULO II, 
1998, p.5). 

   

João Paulo II lembra que a filosofia e as várias ciências situam-se na ordem da razão 

natural, enquanto a fé se baseia sobre a revelação iluminada do Espírito. Entretanto, mesmo 

se existem diversas formas e níveis de verdade, elas não podem se contradizer porque a 

verdade é única.  

 
A verdade que Deus nos revela em Jesus Cristo não está em contraste 
com as verdades que se alcançam filosofando. Pelo contrário, as duas 
ordens de conhecimento conduzem à verdade na sua plenitude. A 
unidade da verdade já é um postulado fundamental da razão humana, 
expresso no princípio da não-contradição. A Revelação dá a certeza dessa 
unidade ao mostrar que Deus criador é também o Deus da história da 
salvação. Deus que fundamenta e garante o caráter inteligível e racional 
da ordem natural das coisas, sobre o qual os cientistas se apóiam 
confiadamente, é o mesmo que se revela como Pai de nosso senhor Jesus 
Cristo. Essa unidade de verdade, natural e revelada, encontra sua 
identificação viva e pessoal em Cristo (JOÃO PAULO II, 1998, p. 48). 

 

Portanto, nessa perspectiva, fé e razão estão intimamente ligadas e podem servir de 

estimulo e compreensão recíproca, mesmo tendo cada uma seu espaço próprio de 

realização.  

Uma outra consideração que vem à tona nos autores citados por Anglin diz respeito 

ao fato de considerarem perda de tempo uma reflexão teológica e filosófica. A riqueza 
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epistemológica que emerge quando um matemático envereda por campos que normalmente 

são ocupados pelo filósofo ou teólogo deveria ser levada em conta por Bell, Comte, Eves, 

Hollingdale e outros. Hoje a dimensão interdisciplinar do conhecimento necessita de 

categorias matemáticas para melhor explicitar estudos tanto de filosofia quanto de teologia.  

Uma terceira consideração relaciona-se a uma inversão de foco. Se o historiador da 

matemática posiciona-se francamente contrário à religião, estaria ele elevando a ciência à 

categoria de religião? A este respeito, Alves (1987, p.27) servindo-se de uma série de 

metáforas faz um paralelo entre as celebrações rituais dos mitos inaugurais da ciência e a 

prática religiosa:   

 
Quem tem o nariz treinado para sentir o cheiro das coisas sagradas 
espanta-se sempre com aquele indisfarçável odor de coisas religiosas que 
se desprende dos gestos e das falas dos festivais da ciência. Ali há lugar 
para os mais variados gostos litúrgicos, desde os sacerdotes do saber, em 
seus momentos mais solenes, vestes talares multicoloridas, até as ordens 
mendicantes, avessas às cores e perfumes oficiais, e identificadas por  
roupas e gestos diferentes, em ambos os casos símbolos de realidades 
invisíveis aos olhos dos não iniciados. Os rituais esotéricos são sucedidos 
pelas celebrações da religiosidade popular, em que o corpo sacerdotal, 
teólogos, profetas e ordens de todos os tipos se misturam com os 
neófitos, na mesma explosão de entusiasmo científico, atmosfera de 
romaria, em que o que está em jogo não é a verdade fria das galáxias ou 
células, mas um certo fervor que faz com que todos se reconheçam como 
membros de uma mesma procissão de saber. São as celebrações rituais 
dos mitos inaugurais da ciência. E se a coisa tem o jeito de religião é 
porque a ciência começou como uma nova religião, em que uma classe 
sacerdotal de roupa preta foi derrotada por uma classe sacerdotal de 
roupa branca. O que se pretendia não era o fim da religião, mas uma 
religião melhor; não o ateísmo, mas uma contemplação mais direta dos 
mistérios da divindade. 

        

Um argumento freqüentemente apresentado pelos que defendem um distanciamento 

entre ciência e religião está ligado à questão da certeza, da segurança e da evidencia, 

elementos aparentemente pouco valorizados na religião. Entretanto, Guillen (1987, p.125) 

considera que:  
 
Até cerca de cinqüenta anos atrás, a verdade para os matemáticos foi 
sinônimo de demonstração lógica. Uma hipótese era verdadeira se podia 
ser logicamente demonstrada e falsa no caso contrário. Por esta razão os 
matemáticos atuavam num mundo de fantasia, no qual não havia lugar 
para a fé porque era possível demonstrar a verdade ou falsidade do que 
quer que fosse [...]. Em 1931, contudo, o mundo fantasioso dos 
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matemáticos tornou-se um pouco mais realista quando o lógico vienense 
Kurt Gödel provou que existem e sempre existirão verdades matemáticas 
impossíveis de demonstrar por via lógica. Subitamente, o mundo 
matemático concedeu um papel formal à subjetividade, dado que o único 
modo de reconhecer uma verdade indemonstrável, matemática ou de 
qualquer outra espécie, é aceitá-la como matéria de fé (a subjetividade 
sempre teve um papel informal, a ponto de os matemáticos perseguirem e 
condenarem os pressentimentos e outras formas de intuição na 
formulação de hipóteses). Foi uma modificação cujas conseqüências 
ainda não conhecemos bem, porque, se os matemáticos já se decidiram a 
admitir a existência de verdades indemonstráveis, continua ainda obscuro 
o papel que a fé desempenhará exatamente neste novo mundo             
pós-gödeliano. 

 

É interessante destacar que o conflito entre razão e religião apresentado por Anglin 

no âmbito da matemática e que, como vimos, nos remete ao tema fé, reaparece de uma 

forma inquietante no texto de Guillen, quase a nos revelar uma espécie de revanche 

epistemológica relacionada com uma dimensão de subjetividade, até então desconhecida e 

rejeitada por matemáticos como algo que atentava contra a verdade e a certeza. 
 

3.3.4  Moris Kline e o fazer matemática como uma atitude religiosa 

 

Moris Kline destaca um aspecto pouco explorado da relação entre matemática e 

religião. Ele vai além da abordagem que prioriza possíveis dicotomias ou áreas de 

interseção entre esses dois campos, e procura apresentar o matemático como um teólogo 

que usa ferramentas numéricas ao invés de espirituais. 
 

Na realidade, o trabalho dos matemáticos dos séculos XVI, XVII e até 
alguns do século XVIII foi uma pesquisa religiosa impulsionada por 
crenças religiosas e justificada ante a sua consciência com a suposição de 
que seus trabalhos estavam encaminhados a executar esse grande 
propósito. A busca das leis matemáticas da natureza foi ato de devoção. 
Pelo estudo de Deus, seus modos de ser e sua natureza, se revelaria a 
majestade de sua obra. O cientista do renascimento era um teólogo que 
estudava a natureza no lugar da Bíblia. Copérnico, Kepler e Descartes 
falavam reiteradamente da harmonia que Deus imprimiu ao universo ao 
planejá-lo matematicamente (KLINE, 2001, p. 212). 

 

Um exemplo que ratifica o ponto de vista de Kline encontramos em Panzarino 

(2005, p. 85) quando destaca as motivações de Luca Pacioli (1445-1514) ao escrever A 

Divina Proporção. 
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(Pacioli) apresenta cinco motivações para explicar a escolha do título De 
divina proportione, dado ao tratado em três volumes publicado em 1509; 
nas quatro primeiras existe um estreito relacionamento entre Deus e a 
seção áurea: 1) O valor único da razão áurea nos remete à unidade como 
o maior qualidade de Deus. 2) Os três cumprimentos da razão áurea 
remetem à definição de Deus uno e trino. 3) O fato que a razão áurea se 
exprime com um número irracional e o fato que o intelecto humano não 
pode compreender a natureza de Deus são conceitos equivalentes. 4) 
Dado que o valor da seção áurea é sempre o mesmo  independentemente 
do comprimento do segmento é fácil coligarmo-nos com a idéia da 
imutabilidade de Deus. 

  

Kline (2001) considera que o conhecimento matemático, que em si mesmo é a 

revelação de uma verdade do universo, é tão sagrado e santo como qualquer trecho das 

Bíblia. Kline (2001) concorda com Galileu quando ele 

menos admirável nos feitos da natureza do que nas palavras da Sagrada Escritura" 

(GALILEU, apud Kline, 2001, p.213). 

 Kline na realidade sublinha um aspecto fundamental presente na escola pitagórica, 

bem como nas imbricações entre a matemática e as visões de sociedade e do cosmo no 

pensamento platônico e em tantas outras manifestações da relação entre a matemática e o 

divino.    

     

3.3.5  Mathews e a dimensão pedagógica da relação entre matemática e religião 

 

Mathewes (1995) advoga a idéia de que a relação entre a ciência e a religião carrega 

em si uma riqueza pedagógica a ser explorada nas aulas de ciências e conseqüentemente de 

matemática. Ele constata que o papel da crença religiosa na motivação e nas 

conceitualizações de grandes cientistas normalmente é esquecido nos programas de ciência 

e isto, segundo Mathews (1995, p.194), é ignorar um importante tópico da história da 

ciência. 

 
Os estudantes aprendem, muito freqüentemente, que Newton descobriu 
três leis e as suas fórmulas, porém raramente aprendem que Newton 
comentara ao escrever os Principia, o fundamento de toda a ciência 
moderna: Eu observava esses princípios como deve fazer todo homem 
que pondera por crer numa divindade: e nada pode alegrar-me mais do 
que saber que isso serviu ao seu propósito  (Thayer, 1953, p.46). Eles 
também aprendem amiúde que Boyle descobriu uma lei importante e sua 
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fórmula, porém, aprendem com menos freqüência que ele deixou em seu 
testamento uma certa quantia para uma série de palestras públicas a fim 
de levar a religião cristã aos infiéis notórios  e que ele acreditava que sua 
própria filosofia mecânica servia para comprovar a existência de um 
criador do universo. A despeito de a história da ciência ocidental ser em 
sua maior parte, a história dos esforços de pessoas que viam suas obras 
como a proclamação da majestade de Deus, não se ouve mais nada a esse 
respeito no tratamento dispensado a essas figuras e a suas descobertas 
numa típica aula de ciências. Há, entretanto, muitas estórias interessantes 
de caráter psicológico, cultural e filosófico que poderiam ser 
vantajosamente exploradas em sala de aula. 

 

A dimensão pedagógica explicitada por Mathewes se articula, por outro lado, com 

os chamados recursos didáticos. Neste campo vale destacar uma série de atividades 

complementares que podem servir para a inserção de reflexões e discussões ligadas ao tema 

ciência e religião. Podemos citar os cine-fóruns, os seminários de matemática, as feiras de 

ciências e atividades lúdicas, dentre outras. Estas iniciativas se bem exploradas no contexto 

da escola enriquecem a prática pedagógica propiciando novas abordagens para um tema tão 

instigante.     

 

3.3.6  Ennio De Giorgi e a relação matemática e religião via  sapiência e abstração 

 

A relação entre a matemática e a religião na perspectiva apresentada pelo 

matemático italiano Ennio De Giorgi (1928- 1996) emerge de uma reflexão mais ampla a 

respeito da matemática e aparece na obra organizada por F. Bassani e outros colaboradores. 

De Giorgi destaca ao menos dois aspectos. 

O primeiro leva em conta uma dimensão localizada na interseção entre as coisas 

divinas, o conhecimento, a erudição e a intuição. Ela chama isto de sapiência. O dicionário 

Aurélio (1999) define sapiente como um conhecedor das coisas divinas e humanas; um 

sabedor; um sábio; um erudito. Portanto, a sapiência é a qualidade de quem é sapiente; é 

considerada também sabedoria divina. 

De Giorgi (apud BASSANI, 2001, p.223) manifesta a crença de que: 
 

[...] seja um mistério o motivo da utilidade da matemática nos confins da 
realidade não somente física mas também biológica, econômica, etc. Eu 
penso que a indicação mais sugestiva para mim, vem do Livro dos 
Provérbios, um dos mais antigos livros da Bíblia, que a um certo ponto 
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diz que a matemática, isto é, a sapiência, que é maior que a matemática, 
estava com Deus quando Deus criou o mundo, e a sapiência ama    
deixar-se encontrar pelos homens que a procuram e a amam; penso que a 
matemática seja uma das manifestações mais significativas do amor pela 
sapiência e como tal a matemática é caracterizada de um lado por uma 
grande liberdade e do outro por uma intuição [...] . 

 

O segundo aspecto comum à matemática e à religião, segundo De Giorgi é a 

capacidade de propiciar um salto do mundo formado por realidades materiais, concretas, 

...] a matemática tem 

talvez uma capacidade única entre todas as ciências de passar da observação de coisas 

visíveis à imaginação de coisas invisíveis. Este talvez seja o segredo da força da 

 (DI GIORGI apud BASSANI, 2001, p.223). 

 Esta última consideração de De Giorgi é muito significativa. De fato, no campo da 

matemática é comum sairmos de uma dimensão familiar, do ponto de vista sensorial como 

o espaço tri-dimensional R3 , e passarmos para uma situação totalmente abstrata, no espaço 

de dimensão n, maior que 3. Se considerarmos como exemplo, a equação                         

c1x1 + c2x2 + ...+cnxn = b (com c1 ,c2 ,...cn   {0} Hiperplano 

do Rn  e expressa com total coerência lógica algo impossível de ser visualizado24 . Por outro 

lado, no campo da religião a passagem de uma dimensão espaço-temporal para uma outra 

dimensão supranatural, onde por exemplo a variável tempo passa a ter uma percepção 

diferente da usual, é muito freqüente nas experiências de místicos e de pessoas adeptas a 

práticas de meditação.   

 

3.3.7 Grattan-Guinness, Erickson e Fossa e a matemática como ferramenta para 

descrever as várias dimensões do fenômeno religioso  

 

Um outro enfoque da relação entre a matemática e a religião que merece destaque é 

aquela que será cunhada por nós como instrumental. Tal dimensão emerge em estudos 

como os de Erickson e Fossa (1996) e Grattan-Guinnes (2001). Estes pesquisadores 

consideram que a matemática é uma ferramenta auxiliar para uma melhor compreensão da 

religião. A motivação para o uso do termo instrumental advém do fato da matemática 

                                                 
24 Expressão usada por Lipschutz (1978, p. 16). 
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disponibilizar para a teologia uma linguagem específica, sem a qual o processo de descrição 

de fatos, elaboração de textos e construção de metáforas estaria seriamente comprometido. 

Erickson e Fossa (1996) deixam transparecer esta dimensão instrumental, ao 

analisarem, por exemplo, o papel do número na compreensão dos textos sagrados, em 

particular no livro do Apocalipse. 

Grattan-Guinness (2001) afirma que matemática e cristianismo têm ambos uma 

longa história e que os vínculos entre eles não foram estudados amplamente, sobretudo o 

efeito do segundo sobre o primeiro. Entretanto, neste artigo ele examina inversamente o 

papel exercido pela matemática na elaboração de textos e na construção de artefatos que 

vão desde objetos de uso religioso, até os próprios templos, envolvendo ramos como 

aritmética, geometria e trigonometria. 

A dimensão instrumental da matemática no confronto com a religião está presente 

também nas reflexões de matemáticos como Pascal, como veremos no capítulo 4. Ele em 

diversos escritos, como na metáfora da aposta, lança mão de categorias matemáticas para 

se expressar sobre variadas questões ligadas à religião.   

 

3.4  O relacionamento entre a matemática e a religião: um olhar a partir dos eventos e 

publicações  

 

A realização de um congresso é sempre um momento referencial para a comunidade 

científica. Ultimamente tem havido mobilização e interesse da comunidade de matemáticos 

e historiadores da matemática com relação ao aprofundamento do tema matemática e 

religião, seja em congressos de história da matemática, seja em encontros mais específicos, 

em geral com uma participação multidisciplinar do matemático, do historiador da 

matemática, do teólogo e do filósofo.  

Com relação a publicações, seja em livros, seja em sites específicos, encontramos 

algo de interessante nesse campo. 

 

3.4.1  Congressos específicos 

 

Um dos últimos eventos dedicados ao aprofundamento da relação entre a 



104 

matemática e a religião ocorreu de 22 a 26 de outubro de 2005, na Romênia, e teve como 

objetivo, segundo o folder eletrônico (http://www.adstr.ro/congress

e metodologias de aproximação no debate entre ciência e religião ortodoxa, contribuindo 
25.  

O congresso organizado pela Fundação Templeton, Academia Romena, Fundação 

Nacional para a Ciência e Arte, Patriarcado Romeno da Igreja Ortodoxa e CIRET- Centro 

Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares de Paris, teve como tema central 

Ciência e ortodoxia: um diálogo necessário. Foram apresentadas 15 comunicações feitas 

por professores do Reino Unido, Romênia, Estados Unidos, Austrália, França, Grécia e 

Canadá.                   

Um outro evento ligado ao tema da relação entre a matemática e a religião ocorreu 

em Castelgandolfo (Roma) de 17 a 19 de março de 2006 e reuniu cerca de 60 participantes 

entre matemáticos e professores de matemática do ensino superior e médio. O tema do       

II Workshop Internacional de Matemática foi Matemáticos em diálogo: entre si, com Deus 

e com o mundo e foi preparado por um grupo supra-institucional que atua em diversas 

universidades e já tinham uma articulação precedente dentro deste campo de interesse. 

Dentre eles, Lamberto Rondoni (Politecnico de Torino), Lidia Obojska (Acaddemia di 

Podlasie, Polonia), Lucio Torelli (Università di Trieste), Marcin Zygmunt (Wroclaw 

University, Polônia), Ugo Gianazza (Università di Pavia)

Illinois University, Chicago) e Tereza Brito de Melo (UF do ABC, Brasil). 

Nos três dias de trabalho foi explorada a importância do diálogo em nível teórico e 

prático. Para atingir tal objetivo, foi estabelecido um programa que compreendia 

conferência plenária, mesa redonda e trabalhos em grupos temáticos. Os temas abordados 

nas conferências plenárias foram: 

 Matemáticos em diálogo: um percurso tri-direcional  

 Matemática e medicina em diálogo 

 Matemática e arquitetura em diálogo 

A mesa redonda abordou o tema Instâncias ontológicas: matemática e teologia em 

diálogo. 

Os trabalhos em grupos enfocaram quatro temas: 

                                                 
25 Tradução do autor. 
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matemática e o desenvolvimento de uma nova forma não-standard e 

dinâmica de identidade. 

 Introdução às dinâmicas de população. 

 Interação de partículas e mecânica estatística 

 Estatística para o meio ambiente e a saúde pública. 

 

3.4.2  Recentes publicações 

 

Considerando como ponto de partida a criação da Sociedade Brasileira de História 

da Matemática em 1999 e suas conseqüências (organização dos Seminários Nacionais, 

publicação da Revista Brasileira de História da Matemática, etc.), fizemos uma pesquisa 

nos anais, cadernos de resumos e periódicos no intuito de identificar de que modo emergiu 

nesse período a temática da relação entre a matemática e a religião de forma direta ou 

indireta.   

A consulta aos anais revelou que desde o primeiro Seminário Nacional de História 

da Matemática até hoje, foram apresentados oito trabalhos cujos títulos, modalidades, 

autores a ano estão registrados no quadro- 4. Além desses, há uma serie de outros trabalhos 

que, mesmo sem abordar diretamente a questão da matemática e religião, apresentam 

pontos de contato entre estes dois campos. Dentre estes, são exemplos o de John A. Fossa 

sobre a caracterização da matemática platônica (SNHMat, 1999) e a conferência plenária de 

Ubiratan  com o título Produzir e ensinar história da matemática (SNHMat, 

2007). 

 
Quadro- 4 : A presença do tema matemática e religião nos SNHMat. Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

NOME DO TRABALHO E AUTOR 

 

CATEGORIA 

 

ANO 

A Companhia de Jesus e a ciência na América Portuguesa entre 1663 

e 1759 (Carlos Ziller) 

Mesa Redonda 1999 

Os jesuítas e o Desenvolvimento da Ciência no Brasil   

(Sérgio Nobre)

Mesa Redonda 1999 
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NOME DO TRABALHO E AUTOR 
 

CATEGORIA 
 

 
ANO 

Os matemáticos jesuítas da Bahia colonial. (Carlos Ziller) Comunicação 

Científica  

2001 

Sobre judeus na história da matemática (Edílson Pacheco) Comunicação 

Científica 

2003 

Acerca da atividade matemática de judeus no Islã (Edílson Pacheco) Comunicação 

Científica 

2005 

Retrato de uma história das matemáticas nas Reduções Jesuíticas dos 

Sete Povos das Missões (Marcos Lübeck) 

Comunicação 

Científica 

2005 

Um estudo sobre elementos matemáticos presentes na narrativa da 

descrição do Templo de Jerusalém (Sabrina Bonfim) 

Comunicação 

Pôster 

2007 

 

A consulta à Revista Brasileira de História da Matemática revela que em 16 

números publicados entre 2001 e 2009, quatro números abordam o tema da relação entre a 

matemática e a religião. O quadro-5 apresenta a relação dos artigos, especificando ano e 

autor. 
Quadro- 5 : O tema matemática e religião na revista da SBHMat 

     Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

NOME DO ARTIGO 

 

AUTOR 

 

REFERÊNCIA 

Manifestations of Mathematics in and around 

the christianities: some examples and issues  

Gratann-Guinness n.1 , 2001. 

Talhas Numéricas e o Antigo Testamento Manoel de Campos Almeida n.4, 2002 

Fratre Luca Paciolu e su Divin Proportion.  Fábio Maia Bertato n.9, 2005 

La Aritmética Practica del Padre Padilla y los 

inícios de la Matemática em Centro América 

em el Período Colonial.   

Luiz Radford n.14, 2007 

    

 

Com relação a livros recentes dedicados ao tema matemática e religião merece 

destaque a obra de Howell e Bradley (2001). Já na introdução os autores questionam o 

título perguntando se o Teorema de Pitágoras é diferente para o cristão. Afirma, é claro, que 

não há diferença, porém consideram que a perspectiva cristã pode enriquecer o 
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entendimento da matemática. Com essa premissa os autores apresentam em três capítulos: a 

natureza da matemática, as influências da matemática, fatos e perspectivas em matemática. 

São apresentados 12 subtítulos nas 399 páginas que compõe a obra. 

Uma outra publicação importante foi organizada por Koetsier e Bergmans (2005). O 

primeiro é da Universidade de Paris IV (Sorbonne) e o segundo de Universidade de Vrije 

(Amsterdã). Em 701 páginas são apresentados por estudiosos de grandes universidades da 

Europa 35 capítulos sobre as principais possibilidades de conexão entre a matemática e o 

divino no decorrer da História. Esta obra foi submetida a uma análise indireta na medida em 

que forneceu referências presentes em algumas seções desta tese.              

Concluindo o item dedicado a publicações, vale destacar que no contexto da internet 

encontramos alguns sites com informações confiáveis que se dedicam à divulgação do tema 

matemática e religião a partir de links disponibilizados pela SBHMAT, pela SBEM e outras 

sociedades. Entretanto não foi possível avaliar o grau  de confiabilidade do material 

publicado em sites como o http://www.acmsonline.org/, embora encontremos neste 

endereço alusão à  seminários com a participação de nomes como  William Dunham, um 

dos autores citados na referência bibliografia desta tese.        
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4 UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A MATEMÁTICA E A RELIGIÃO 

NA OBRA DE PASCAL   

 

4.1  Considerações iniciais 

 

No capítulo 3 da tese foram analisadas diversas categorias identificadas por 

matemáticos ou historiadores da matemática como sendo comuns entre a matemática e a 

religião, as quais estão sintetizados no quadro seguinte: 
 

Quadro- 6 : Categorias comuns à matemática e a religião,  
identificadas nas obras de matemáticos e historiadores da matemática. 
                             Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

MATEMÁTICOS 

OU 

HISTORIADORES 

 

CATEGORIAS COMUNS À  

MATEMÀTICA E RELIGIÃO 

Enio De Giorgi Transição do concreto para um mundo do imaginário 

Fauvel e Maanen Dimensões culturais 

Mathews Dimensão pedagógica 

Erickson e Fossa 
e 

Grattan-Guinness 

Perspectiva instrumental 

Moris Kline Fazer matemática como atitude religiosa 

Anglin Conflito entre fé e razão  

Davis e Hersh O infinito como elo entre matemática e religião 

 
 

O objetivo deste capítulo 4 é o de investigar de que modo as categorias  

apresentadas no quadro-6 podem ser identificadas na obra de Pascal; ou seja, queremos 

estudar mais profundamente os elementos que se encontram na área de interseção entre a 

matemática, a religião e a obra de Pascal. Esta proposta pode ser visualizada pelo diagrama 

da figura 24 cujas características são: 

 O círculo M representando o conjunto denominado de matemática cujos 

elementos são os diversos aspectos (técnicos, históricos, filosóficos, 

educacionais, psicológicos, etc.) que a compõem. 

 O círculo R representando o conjunto denominado religião constituído pelos 
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elementos ligados a este campo numa abrangência que vai da experiência 

individual ou coletiva de religiosidade até os diversos campos da teologia. 

 O círculo P representando o conjunto denominado obra de Pascal, cujos 

elementos são os diversos trabalhos por ele produzido, envolvendo áreas do 

saber ligadas à religião, filosofia, matemática, física e tecnologia. 

 

O diagrama foi construído de modo a explicitar o objetivo do capítulo que é 

trabalhar na área de interseção dos três conjuntos. Entretanto, a investigação deste campo 

comum será feita com a condição de utilizar nesta análise exclusivamente as categorias 

identificadas no capítulo 3. 

 
Figura 24 

Diagrama ilustrando a relação entre a matemática, religião e a obra de Pascal 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A metodologia do presente capítulo será, como nos precedentes, uma pesquisa 

bibliográfica com análise de textos referenciais, tendo como base as Oeuvres complètes 

(PASCAL,1954), ou partes desta obra, publicadas isoladamente em língua portuguesa, 

espanhola ou italiana. O capítulo está estruturado de tal modo que cada seção à partir da 4.3 

aborda uma das categorias apresentadas no quadro-6, na mesma ordem em que aparece no 

M 

P R 
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quadro. Nestas seções serão analisados excertos de escritos de Pascal com a finalidade de 

validar a interseção matemática, religião e obra pascalina segundo as sete categorias 

supracitadas. Por outro lado três elementos emergentes perpassam direta ou indiretamente 

todas estas categorias; são eles o infinito, o coração e a razão. Este entendimento nos 

motivou a elaborar a seção 4.2 apresentada como um cenário mais amplo no qual emergem 

as análises das categorias.                

 

4.2 O infinito, o coração e a proporção: três pontos que determinam um plano  

 

Com esta metáfora ligada à geometria euclidiana queremos reforçar que o infinito, o 

coração e a proporção são três elementos que perpassam a obra de Pascal e exercem um 

papel fundamental no seu pensamento. 

Com relação ao infinito dedicaremos a este tema a seção 4.9 deste estudo. Veremos 

como este conceito norteia o pensamento religioso de Pascal a tal ponto que mesmo o 

argumento da Aposta também pode ser visto como uma tentativa de sensibilizar os ateus 

com relação à grandeza de Deus, expressa pela idéia do infinito. O infinito está sempre 

presente quando Pascal apresenta aspectos referentes à religião. Ligado a isto, surge a 

figura do ser humano como insubstituível mediador entre o finito e o infinito, como 

mediador entre o divino e o mundano, este ser humano que nasceu para o infinito, com um 

destino infinito.   

Pascal lançando mão do contexto em que está vivendo, aproveita os resultados da 

descoberta do telescópio e do microscópio para levar o ser humano a tomar consciência de 

seu papel diante da grandeza da criação, redescoberta com a inclusão de um mundo 

infinitamente grande e outro infinitamente pequeno.  

A questão da proporção e desproporção numa contínua manifestação dialética 

emerge como conseqüência da posição do homem como mediador entre o finito e o 

infinito. 

 O coração é um outro elemento que ocupa posição de destaque no pensamento de 

Pascal. Ele se refere ao coração em diversas passagens de sua obra, em particular nos 

Pensamentos (1988) onde dedica os fragmentos 277, 278, 282, 283, 287, 404, 758 e 793 ao 

tema. O estudo destes fragmentos nos levará a perceber uma variedade de significados que 
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ele dá ao coração.  

Consideremos por exemplo o fragmento 277 (PASCAL, 1988, p.107). Nele Pascal 

o coração tem as suas razões que a própria razão desconhece  

interpretação deste aforismo leva em conta que o termo coração é usado num sentido que 

vai muito além do sentimento do amor ou simplesmente das emoções; isto porque para 

Pascal as paixões impedem o ser humano de se conhecer e se salvar.  

O termo está ligado à apreensão instintiva da verdade e surge em vários contextos, 

inclusive na matemática, funcionando para garantir a compreensão dos princípios básicos. 

O coração, portanto, assume um papel ligado à aprendizagem. Trata-se de um tipo peculiar 

de inteligência que está em oposição à razão dos racionalistas. A razão é o conhecimento 

demonstrativo e discursivo, enquanto o coração seria uma forma de inteligência que 

propicia o conhecimento imediato e intuitivo dos princípios. Como vimos na seção 2.8, 

segundo Pascal nossas fontes de conhecimento não se limitam apenas à razão e à 

experiência sensitiva, mas também incluem uma faculdade intuitiva a qual fornece 

informações básicas sem as quais as outras duas formas de adquirir conhecimento seriam 

incompletas e destituídas de certeza.  

 Pascal eleva o coração a um grau superlativo, atribuindo também a este a 

capacidade de apreensão espontânea de valores morais e de sentir a experiência do amor de 

Deus. De fato, no fragmento 278 (PASCAL oração que sente 

estabelecida por Pascal a de ordem superior, por ser de origem divina, como conseqüência 

o coração que sente Deus se apresenta como um elemento da maior importância.  

 Brun (1992) tomado como base o fragmento 280 (PASCAL, 1988, p.107), o qual 

respeito da convivência entre razão e coração em Pascal, afirmando que se a razão pode 

levar ao conhecimento, ela é incapaz de conduzir ao amor.      

 

4.3 A Transição do concreto para um mundo do imaginário 

 

A transição do mundo concreto para uma dimensão imaginária é, segundo Ennio De 

Giorgi, um dos pontos de interseção entre a matemática e a religião. Esta dimensão não se 
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manifesta de modo claro na obra de Pascal, de modo que o presente estudo a considera 

ausente e irrelevante na perspectiva pascalina. De fato, não se pode afirmar com segurança 

que encontramos em Pascal um exemplo de matemático que revela em suas pesquisas o 

interesse pela transição do mundo concreto para o imaginário. Ao contrário, desde o Essai 

pour les coniques, seu primeiro trabalho, passando pelo estudo da probabilidade com todos 

os possíveis desdobramentos, chegando até os trabalhos sobre a ciclóide, vemos no Pascal 

matemático um raciocínio voltado fundamentalmente para aspectos práticos da vida, 

aproximando-se muito de um engenheiro, no sentido de revelar uma sensibilidade para a 

confecção de engenhos. A máquina de calcular é um engenho, a ciclóide é uma curva 

gerada por um mecanismo, o estudo da probabilidade para Pascal teve início com um 

problema concreto de jogo de cartas, portanto bem contextualizado.  

Sem dúvida a própria forma de escrever a matemática revela uma abstração 

intrínseca à matemática, na medida em que escrever números ou raciocinar na solução de 

um problema não dispensa a abstração. Portanto, como matemático seria impossível ele 

abrir mão totalmente da abstração, sem negar que estivesse fazendo matemática. De fato, 

quando Pascal aborda o infinito, como se verá posteriormente, vem à tona esta passagem 

concreto-abstrato. Entretanto, seja ela ligada a aspectos dos números (a infinidade dos 

números, etc.), seja ligada a aspectos geométricos, esta passagem está mais marcada como 

conseqüência de um raciocínio indutivo do que por uma opção clara de enveredar pelo 

caminho da abstração. Além disso, Pascal dispensa na maioria dos casos formalismos que 

poderiam aproximá-lo da álgebra de Viète ou métodos gerais que o aproximaria de 

Descartes. Pelo contrário, abdica de abordagens generalistas e prefere falar de um método 

para cada problema.  

É claro que historicamente a matemática da época de Pascal não havia amadurecido 

suficientemente, a ponto de produzir um grau de abstração como o que se tem hoje. De 

fato, é na passagem dos séculos XVIII para o XIX que vêm à tona aspectos estruturais da 

matemática e, portanto, um nível muito maior de abstração. Considerando que Ennio De 

Giorgi é um matemático do século XX, ele fica numa posição muito mais confortável para 

identificar na passagem do mundo concreto para o mundo da imaginação o elo entre a 

matemática e a religião. De fato, ele encontra uma matemática com uma trajetória muito 

mais amadurecida e ampliada do que aquela do tempo de Pascal. 
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4.4 As dimensões culturais 

 

Na obra organizada por Fauvel e Maanen (2000), sintetizando os trabalhos do ICMI 

1998, são apresentadas considerações relativas à dimensão cultural da matemática. No 

capítulo 2, intitulado Assuntos Filosóficos, Multiculturais e Interdisciplinares, elaborado 

com a participação de 16 pesquisadores, eles reconhecem a existência da relação entre 

ritual, religião e filosofia, sobretudo quando se leva em consideração a gênese dos ramos 

mais tradicionais da matemática como a geometria e a aritmética. Esta dimensão cultural tal 

como vem descrita na obra supracitada está relacionada mais intimamente a aspectos 

matemáticos emergentes em comunidades primitivas, em determinadas tribos, portanto 

mais ligada aos estudos da etnomatemática. Não é possível encontrar de forma clara em 

Pascal indícios da relação matemática e cultura tal como é apresentada por Fauvel e 

Maanen. Esta relação, portanto, pode ser considerada irrelevante na obra pascalina.   

Entretanto, numa tentativa de buscar um vínculo entre o que defende Fauvel e 

Maanen e a obra de Pascal, foi identificado nos Pensamentos (1988) alguns poucos 

fragmentos que no presente estudo foram chamados de leituras heterodoxas. São textos que 

se referem à esfera infinita, já citada no capítulo três e que será destacada mais adiante. Tal 

designação está associada a Hermes Trismegisto. 

Trismegisto, que significa três vezes grande, é o nome que os gregos deram a 

Hermes ou Mercúrio. A ele foi atribuída a autoria de livros sagrados, num total de quarenta 

e dois. Catorze capítulos deles, escritos em grego, nos foram legados. Tais capítulos que 

julgavam fossem muito antigos eram na realidade do primeiro século da nossa era; e os 

principais apologetas cristãos costumavam citar os testemunhos ali apresentados. No 

período do Renascimento, estudiosos interessados no tema também acreditavam na 

autenticidade dos Livros herméticos. 

 Haycock (2004) num artigo intitulado The long-lost truth: sir Isaac Newton and the 

newtonian pursuit of ancient knowlegde, 

mundo é uma esfera infinita cujo centro se encontra em toda parte e cuja circunferência não 

. Esta mesma citação em um contexto diferente aparece no 

fragmento 72 dos Pensamentos (1988), conforme veremos mais adiante, em 4.8.2. e gera 

alguns questionamentos: o que poderia se inferir desta coincidente citação? Haveria alguma 
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relação não vista até agora entre a obra de Pascal e a literatura oculta apresentada por 

Trismegisto?   

Por um lado, sabe-se que Pascal na sua formação aprendera diretamente com seu pai 

latim e grego, estando portanto habilitado a ler a obra de Trismegisto. Por outro lado, o 

único fragmento dos Pensamentos 26 no qual Pascal faz uma menção explícita a 

Trismegisto não autoriza a crer que ele compartilhava das suas idéias. De fato, no 

pensamento 628 encontramos: 

 
A antiguidade dos judeus - que diferença entre um livro e o outro! Não me 
admira que os gregos tenham feito a Ilíada, nem os egípcios e os chineses 
as suas histórias. Basta ver como isso nasceu. Esses historiadores 
fabulosos não são contemporâneos das coisas a cujo respeito escrevem. 
Homero faz um romance que ele dá como tal e assim é aceito, pois 
ninguém duvidava de que a existência de Tróia e Agamenon  fosse como 
o pomo de ouro. Nem ele pensou em fazer  uma história, mas apenas um 
divertimento. O seu livro é o único do seu tempo; a beleza da obra faz 
durar a coisa: todos a conhecem e falam dela: é preciso conhecê-la; todos 
a sabem de cor. Quatrocentos anos depois, os testemunhos das coisas não 
estão mais vivos, ninguém sabe mais, por seu conhecimento, se é uma 
fábula ou uma história: visto que foi aprendida dos antepassados, pode 
passar por verdadeira. Toda história que não é contemporânea é suspeita. 
Assim os livros Sibilinos e de Trismegisto, e outros tantos em que o 
mundo acredita, são falsos e se revelam falsos com o tempo. Não ocorre o 
mesmo com os autores contemporâneos. Há muita diferença entre um 
livro que faz um particular e é oferecido ao povo, e um livro que faz ele 
próprio um povo. Não há como duvidar  seja este livro tão antigo quanto o 
povo! (PASCAL, 1988, p.195) 

 

Da leitura pode se inferir que Pascal apesar de conhecer a obra não compartilhava 

da sua veracidade. Entretanto, pelo fato da afirmação relativa à esfera infinita não se 

referir a um testemunho, mas a um conceito, uma visão de mundo, nesse caso há algum 

indício de conexão parcial entre Pascal e Trismegisto, mas somente neste aspecto. Por 

outro lado, das leituras feitas para a elaboração desse estudo, não foi possível esclarecer 

se Pascal pactuava com temas não ortodoxos. Uma leitura atenta da Biografia de Pascal 

narrada por sua irmã Mme. Périer (PASCAL, 1954) não autoriza a atribuir a Pascal nem 

como gosto, nem como formação, um contato com uma cultura religiosa desvinculada de 

suas raízes cristãs.  

                                                 
26 Os números dos fragmentos que estão sendo usados em todo capítulo se referem à edição de L. 
Brunschvicg. Outras edições como a Lafuma ou  Chevalier estabelecem uma outra seqüência de numeração. 
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4.5  A dimensão pedagógica 

  

A dimensão pedagógica da relação entre a matemática e a religião é defendida por 

Mathews (1995). Segundo ele, a exploração no contexto da escola, da relação entre a 

ciência e a religião carrega em si uma riqueza muito grande para a prática pedagógica. Há 

um potencial pedagógico na relação entre a matemática, religião e a obra de Pascal? De 

fato, este aspecto pode ser considerado relevante na obra de Pascal. Vale destacar que a 

própria elaboração do presente estudo é uma tentativa de abrir caminhos para a 

consolidação e institucionalização da dimensão pedagógica defendida por Mathews e um 

dos resultados esperados no final deste estudo é que ele ajude na elaboração de uma 

epistemologia da matemática mais rica e conseqüentemente tenha uma repercussão na 

formação de futuros professores. A opção em pesquisar a relação entre a matemática e a 

religião na obra de Pascal está em total sintonia com a proposta de Matthews e todo o 

levantamento de dados e a leitura das Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) representam as 

diversas etapas dos desdobramentos, da dimensão pedagógica, na relação entre a 

matemática e a religião. 

 

4.6 A perspectiva instrumental 

 

A perspectiva instrumental é o ponto de conexão entre a matemática e a religião que 

inferimos dos estudos de Erickson e Fossa (1996) e Grattan-Guinness (2001). Conforme foi 

evidenciado no capítulo-3, esta perspectiva relaciona-se ao uso da matemática como uma 

linguagem para explicitar aspectos da experiência religiosa, sem a qual uma melhor 

compreensão do fenômeno religioso ou de uma experiência espiritual não seria possível. 

Na seção 3.3 fizemos um esclarecimento com relação ao uso do termo instrumental. 

Erickson e Fossa ou Grattan-Guiness não utilizam a expressão perspectiva instrumental, 

entretanto a elegemos por entender que ela expressa com clareza o uso que estes autores 

fazem da matemática nos textos que estudamos.     

O aspecto instrumental aparece de modo forte na obra de Pascal, embora ele não 

faça uso desta categoria no sentido da matemática revelar estruturas do sagrado. Ele utiliza  
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o raciocínio matemático para se expressar sobre coisas da religião. Neste sentido a 

perspectiva instrumental em Pascal deve ser considerada relevante. De fato, ele faz isso em 

diversas partes de sua obra. Como exemplo podemos citar, conforme será apresentado mais 

adiante, na seção 4.9, o uso do infinito para evidenciar a grandeza de Deus e a 

insignificância do homem; o uso do recém-criado conceito de probabilidade para convencer 

os ateus sobre a necessidade da fé num ser supremo, ou o uso de estruturas da lógica 

matemática como organizador de seu pensamento, por ocasião da polêmica epistolar com 

os jesuítas, por meio das Provinciales. 

A metodologia para a abordagem desta seção consiste em apresentar numa 

seqüência cronológica as obras de Pascal, identificando nelas as passagens mais 

significativas que ratificam a dimensão instrumental da relação entre a matemática e a 

religião. 

 

4.6.1  A perspectiva instrumental nos Pensées 

 

 Uma primeira constatação com relação ao uso instrumental da matemática nos 

Pensées diz respeito ao uso do infinito. Pascal trabalha o infinito como um conceito central 

em toda sua obra religiosa e filosófica; este aspecto será aprofundado posteriormente na 

seção 4.9. Uma outra manifestação muito marcante e polêmica com relação à perspectiva 

instrumental nos Pensées, diz respeito ao argumento da Aposta no qual Pascal usa o 

conceito matemático de probabilidade com finalidade apologética. Além disso, a referência 

a aspectos probabilísticos vem à tona em vários fragmentos, como será visto a seguir.  

 

4.6.1.1  A probabilidade e o argumento da Aposta  

 

O chamado argumento da Aposta encontra-se no fragmento 233 e é um dos textos 

de Pascal que apresenta grande vitalidade e, desde o século XVII até hoje, foi alvo de 

interesse, adesão e contestação. Como premissa é importante destacar que, considerando-se 

o conteúdo e a forma como o argumento foi desenvolvido, poderia ser apresentado na seção 

dedicada ao uso do infinito. Entretanto a Aposta pode também ser identificada numa 

perspectiva instrumental, conforme vimos no capítulo 3. Pascal (1988, p.95) afirma o 
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seguinte:         

  
 razão 

não o pode determinar: há um caos infinito que nos separa. Na 
extremidade dessa distância infinita, joga-se cara ou coroa. Em que 
apostareis? Pela razão não podereis atingir nem uma nem outra; pela 
razão não podereis defender uma ou outra [...]. Sim: mas é preciso 
apostar. Não é coisa que dependa da vontade, já estamos metidos nisso. 
Qual escolhereis então? [...] Vossa razão não se sentirá mais atingida por 
terdes escolhido uma coisa de preferência à outra, já que é preciso 
necessariamente escolher.[...] Pesemos o ganho e a perda, escolhendo a 
cruz que é Deus. Consideremos esses dois casos: se ganhardes, ganhareis 
tudo; se perderdes, não perdereis nada. Apostai, pois, que Ele existe sem 
hesitar.[...] Já que o acaso entra por igual no ganho e na perda, se 
tivésseis apenas a ganhar duas vidas por uma, podereis ainda apostar; 
mas se houvesse três a ganhar, seria preciso jogar [...], e serieis  
imprudentes, quando forçado a jogar, se não arriscásseis vossa vida para 
ganhar três, num jogo em que o acaso entra por igual no ganho e na 
perda. Mas há uma eternidade de vida e de felicidade. E, sendo assim, 
mesmo que houvesse uma infinidade de probabilidades, das quais uma 
somente ao vosso favor, tereis ainda motivo para apostar um para ter 
dois; e procederíeis sem tino se, obrigado a jogar, e havendo uma 
infinidade de vida infinitamente feliz a ganhar, recusásseis jogar uma 
vida contra três num jogo em que, numa infinidade de acasos, há um a 
vosso favor. Ora, aqui há uma infinidade de vida infinitamente feliz a 
ganhar e uma probabilidade de ganho contra um número finito de 
probabilidades de perda, e o que jogais é finito. Isso exclui qualquer 
escolha: sempre que temos o infinito, e que não há uma infinidade de 
probabilidades de perda contra a de ganho, não há que hesitar, é preciso 
dar tudo. 

 

O resumo do texto acima é fundamentalmente o seguinte: pelo fato de ser 

impossível ao ser humano provar que Deus existe ou que Deus não existe e, 

conseqüentemente, que existe ou não a salvação eterna, a única opção que resta é fazer uma 

aposta. Entretanto, quem aposta deve estar atento às perdas e ganhos. Se alguém aposta que 

Deus não existe e ele existe, o apostador está perdido. Se aposta que Deus existe e ele não 

existe, nada acontece. Portanto, deve-se apostar na existência de Deus.  

A citação de Pascal relativa à Aposta  revela o zelo na elaboração do argumento e o 

empenho do ponto de vista apologético.  

Um dentre os aspectos relevantes na Aposta  
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. Para ele significa que a razão é incapaz de 

iluminar a questão da existência ou não de um ser supremo. Sendo assim, resta ao ser 

humano fazer uma opção no escuro, sob o ponto de vista racional, enveredando pelos 

caminhos do coração. No excerto da Aposta Pascal não explicita a palavra coração, 

entretanto em outras ocasiões ele faz uso freqüente do termo, por isto ele corre o risco de 

ser mal interpretado e banalizado. Ele não está se referindo à paixão entre pessoas, mas a 

tudo aquilo que se relaciona com Deus, como revela o fragmento 278, ao afirmar que é o 

coração que sente Deus e não a razão.  

 Ainda no mesmo fragmento 233, o processo de convencimento se desdobra em 

nuances relativas a certezas, incertezas e ganho, apresentadas por meio de um hipotético 

diálogo entre alguém que propõe e adere ao argumento da aposta e um outro personagem 

relutante. 

 

Não adianta, pois, dizer que é incerto ganhar e que é certo que se arrisca,  
e que a distância infinita que há entre a certeza do que se aventura, e a 
incerteza do que se ganhará iguala o bem finito, que certamente se expõe, 
ao infinito, que é incerto. Não; todo jogador arisca com certeza, para 
ganhar com incerteza, e contudo arrisca certamente o finito, para ganhar 
incertamente o finito, sem pecar contra a razão. Não há infinidade de 
distância  entre essa certeza do que se joga e a incerteza do que se ganha; 
isso é falso. Há, na verdade, infinidade entre a certeza de ganhar e a 
certeza de perder. Mas a incerteza de ganhar é proporcional  à certeza do 
que se arrisca, segundo a proporção das probabilidades de ganho e de 
perda. De onde se deduz que, se há tantas probabilidades de um lado 
como do outro, a partida deve ser jogada em paradas iguais; e então a 
certeza daquilo que se arrisca é igual à incerteza do ganho, pouco se nos 
dando que esteja infinitamente distante. E assim a nossa proposição tem 
uma força infinita, quando há o finito a arriscar num jogo onde há iguais 
probabilidades de ganho e de perda, e o infinito a ganhar. Isso é 
demonstrável; e se os homens são capazes de alguma verdade, essa é uma 
verdade.[...] (PASCAL, 1988, p.96) 

  

Pascal considera que no contexto do mundo material uma aposta é feita 

racionalmente, mesmo considerando que nela se arisca de modo certo o finito para ganhar 

de modo incerto algo também finito. Ele elabora uma argumentação que considerando 

racional a incerteza no contexto finito, levaria o leitor a arriscar no contexto do infinito. 

Pascal cria um diálogo entre ele e um interlocutor descrente, movido pela curiosidade para 

entender o que está por trás desse jogo e ao mesmo tempo obrigado a apostar. 
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 [...] Mas não haverá ainda um meio de ver o que está atrás do jogo?  
Sim, a Escritura, e o resto, etc.- Está bem, mas tenho as mãos amarradas  
e a boca fechada; obrigam-me a apostar, e não estou livre [...]. E sou feito 
de tal maneira que não posso crer. Que quereis, pois, que eu faça? [...] 
aprendei pelo menos vossa impotência para crer, já que a razão a isso vos 
conduz e que todavia não o podeis. Esforçai-vos, pois, não para vos 
convencerdes pelo aumento das provas de Deus, mas pela diminuição das 
vossas paixões. Quereis chegar à fé e não sabeis o caminho, quereis 
curar-vos da infidelidade e pedis o remédio: aprendei com os que 
estiveram atados como vós e que apostam agora todos os seus bens; são 
pessoas que conhecem esse caminho que desejareis seguir e que estão 
curadas do mal de que desejais curar-vos. Segui a maneira pela qual 
começaram: fazendo tudo como se tivessem fé, tomando água benta, 
mandando dizer missas, etc [...] isso vos fará crer e vos bestificará.  
Mas é isso o que eu temo .  E por quê? Que tendes a perder? ...  

(PASCAL, 1988, p.96) 
  

Na parte final do excerto acima, encontramos uma variação muito grande em 

relação ao modo pelo qual Pascal inicia e conclui o texto. Ele começa sua argumentação 

lançando mão de elementos ligados a uma dimensão racional. Entretanto, ao avançar na sua 

exposição, muda de foco saltando da dimensão material para uma transcendente, 

praticamente impossibilitado pela complexidade do objetivo a que se propõe; ou seja, 

convencer o leitor a usar categorias racionais para apostar no irracional. Na prática ele pula 

da racionalidade do cálculo das probabilidades para o ato de fé expresso em práticas 

religiosas e litúrgicas. O argumento da aposta é concluído por Pascal sempre no estilo de 

um hipotético diálogo dele com alguém que não tem fé:   
 
[...] - Oh, esse raciocínio me transporte, me encanta, etc.  Se esse 
raciocínio vos agrada e vos parece forte, sabei que é feito por um homem 
que se pôs de joelhos antes e depois, para suplicar a esse ser infinito e 
sem partes ao qual submete tudo o que é seu, que submeta também o que 
é vosso para vosso próprio bem e para sua glória, e que assim a força se 
concilie com essa baixeza (PASCAL, 1988, p.97). 

  

O argumento da aposta se conclui de um modo estranho, quase como num 

raciocínio circular. De fato, se no início Pascal se propõe a usar as ferramentas da razão 

para convencer as pessoas da necessidade de se apostar na existência de Deus, encerra 

confessando que se colocou em atitude de adoração e súplica como condição para elaborar 

o referido argumento e portanto apelando paradoxalmente para aquilo que ele quer provar.        

 O argumento da aposta, como é razoável supor, foi ao longo da história alvo de 
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considerações favoráveis e também de muitos ataques. A favor do argumento, Rovighi 

(2000, p.158) considera que: 
 

Pascal faz sentir com um vigor insuperável a gravidade do problema. 
Não há ali nenhuma retórica, é experiência vivida. Caso se tratasse de um 
problema de matemática, de ciência, eu poderia desinteressar-me pela 
solução, poderia dizer: desisto de saber. Mas quando se trata da 
existência de Deus, da imortalidade da alma, eu mesmo estou em 
questão, e qualquer atitude minha, qualquer modo meu de viver já é uma 
tomada de posição [...]. Que sentido tem essa famosa aposta? Há 
inúmeras interpretações. Não nos parece ser possível interpretá-la em 
sentido utilitarista, como se significasse: cremos por medo. E tampouco 
em sentido pragmático: cremos porque faz bem. Em sentido racionalista, 
porém, parece que sim, ao menos dentro de certos limites. Para aderir às 
verdades fundamentais, aos princípios, àquelas verdades que a razão já 
encontra, e deve pressupor, é preciso um impulso da vontade, uma 
aposta, um risco. 

 

 Soveral (1995) reconhece aspectos originais na aposta, entretanto considera que ela 

rompe com uma seqüência característica da estrutura apologética do pensamento pascalino.  

Para Soveral (1995, p.187) 

 
[...] agora é a própria razão, atida às regras lógicas do cálculo de 
probabilidades, que obriga a apostar na existência de Deus. Compreende-
se que o valor apologético deste novo argumento de Pascal levante 
problemas muito complexos. Ele próprio se deu conta deles e não é de 
estranhar que tenha trazido, por muito tempo, o manuscrito no bolso, e 
tenha pensado e repensado o seu conteúdo: é simultaneamente, tão 
importante mas tão diverso, no tom, de todos os outros, que- em nosso 
entender- poderá admitir-se viesse a obrigar o filósofo ou a rever toda a 
sua Apologie...ou a suprimi-lo. Na verdade, de um ponto de vista 
psicológico, a passagem da aposta forçada em Deus para o abetier e para 
a água benta é muito difícil de fazer; corre-se o risco de deixar entrar em 
cena o Deus dos filósofos por isso se compreende o inesperado e patético 
final que Blaise deu ao manuscrito..          
           

Com relação às objeções ao argumento da aposta, mesmo considerando a tentativa 

do rigor matemático na sua formulação, Adamson (2005, p 414-415) enumera sete pontos 

de maior relevo que servem de obstáculo à aceitação do argumento defendido por Pascal. 

São os seguintes: 
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1) Existência do Ganho: Contrariamente às convenções matemáticas 
normais de uma aposta, o interlocutor é pressionado a jogar face à 
possível existência do prêmio. 2) Natureza do Ganho: De que maneira a 
matemática do argumento de Pascal guarda correlação com o conceito 
específico do Céu Cristão? 3) Compulsão: A Aposta pascalina não é 
construída sobre o modelo normal, onde os riscos são encargo do livre 
arbítrio do apostador. Por razões não esclarecidas, Pascal diz ao seu 
interlocutor que ele tem de jogar porque ele está no jogo, embarcado. 
Porém, apostar em Deus é realmente crer nele ou simplesmente fazer o 
esforço para crer? 4) Aversão à Imortalidade: Os não-crentes podem 
serenamente enfrentar a perspectiva da extinção total [...], principalmente 
para os primeiros (os não-crentes), o argumento da Aposta deveria 
basear-se no conceito do inferno. 5) Cripto-materialismo da noção de 
ganho: Da mesma forma que os jesuítas atacaram as Cartas provinciais  
por ridicularizar as coisas sagradas, Pascal também se expõe à crítica de 
que as coisas sagradas são quantificadas e materializadas no argumento 
da Aposta. 6) Recompensas Diferenciadas: Conseqüentemente, Deus não 
recompensaria infinitamente aqueles cujos esforços para crer nele sejam 
originados em considerações mercenárias. Da mesma forma, ele 
diferenciaria a crença que é baseada na fé daquela que é baseada em 
razões de evidência. Talvez, a conseqüência é que matrizes de decisões 
diferentes sejam requeridas de pessoas diferentes. 7) Desproporção: A 
ausência de qualquer relação reconhecível entre a aposta e o ganho seja 
um obstáculo quase insuperável àqueles apostadores cuja prioridade 
maior seja a maximização do ganho. Ao contrário, o valor que a aposta 
ainda tem para o descrente em termos de prazer secular não é mais um 
ponto crucial para aqueles que buscam minimizar perdas potenciais. 
Parece faltar ao argumento da Aposta, do ponto de vista matemático ou 
outro, a força decisiva imaginada por seu criador. No entanto, ( ) 
podemos conjeturar se este argumento e o conceito de diverstissement 
eram expressões específicas de uma visão neurótica; e ( ) o argumento 
quase-matemático da Aposta poderia não se tornar essencial em abrir 
caminho para uma análise pessimista da natureza humana no esplendor 
da revelação cristã. Ao contrário, ele provavelmente se tornaria um dos 
numerosos argumentos convergentes usados por Pascal em apoio aos 
seus objetivos apologéticos. 
 

A título de uma conclusão parcial, alguns aspectos chamam a atenção quanto aos 

objetivos e a forma como emerge o argumento da Aposta. Um deles é que Pascal lança mão 

na sua apologia de um conceito matemático emergente e ligado ao seu campo de trabalho. 

De fato, como vimos no capítulo 1, a origem do Cálculo das Probabilidades está associada 

ao contato epistolar entre Pascal e Fermat. Ao adotar como elemento de persuasão no 

contexto da religião um conceito matemático novo, ele introduz no embate de idéias 

elementos que poderiam qualificar ainda mais seus argumentos. Nesse sentido Elena 

(PASCAL, 1984, p. 3) lembra que para Pascal os ateus deviam ser combatidos inclusive em 
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seu próprio campo, superando-os em tudo que fosse matéria de demonstração.     

 Um outro aspecto que vem em evidência é que o texto revela um esforço intelectual 

na elaboração de um argumento com característica quase holística, adquirindo portanto uma 

atualidade. Além disso, no contexto da história do cristianismo não é freqüente a utilização 

de uma ferramenta matemática recém-criada para finalidades apologéticas, e nesse sentido 

Pascal cria, do ponto de vista da teologia, um fato novo.     

 Por outro lado, dois aspectos devem ser considerados. Um primeiro é que já na 

Idade Média era freqüente a preocupação de provar a existência de Deus com a ajuda de 

argumentos racionais e até de silogismos. Rámon Llull, por exemplo, um leigo muito 

ligado à ordem dos franciscanos, nascido em Palma de Maiorca e que viveu entre os 

séculos XIII e XIV, quis aperfeiçoar uma Grande Arte, por meio da qual pensava que 

poderia conduzir os infiéis ao cristianismo. Era um período de grande força da Igreja 

Católica que se apresentava muitas vezes conivente com o poder temporal. Entretanto, 

como afirma Brun (1992) geralmente nenhuma prova da existência de Deus foi capaz de 

converter um ateu e também, de um modo geral, nenhuma prova de sua inexistência 

conseguiu tirar a fé de um crente.       

Um segundo aspecto a ser destacado é que ao elaborar um argumento com as  

características da Aposta, Pascal parece cair numa certa contradição, colocando-se em 

choque com o que ele defendia, ao menos em dois pontos de sua obra. Um primeiro ponto 

surge no prefácio do Traité du vide, onde ele afirma que as coisas da ciência deveriam ser 

submetidas à experimentação e não se apegar ao passado, enquanto as coisas da fé 

deveriam ser confrontadas com as escrituras e a tradição. Um outro ponto aparece no 

célebre Memorial, mencionado na seção 2.5, no qual Pascal faz uma nítida separação entre 

o Deus dos profetas e dos filósofos.  

  

4.6.1.2 Outros enfoques da probabilidade nos Pensées   

  

A presença da matemática e o papel que ela desempenha no desenvolvimento da 

apologia pascalina e na sua percepção da divindade é destacada por Adamson (2005, p. 

416) em particular com relação à probabilidade. Para ele:    
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O trabalho de Pascal com Fermat sobre probabilidade havia libertado as 
ciências naturais do confinamento da certeza absoluta, estabelecendo, em 
seu lugar, o conceito de um universo estocástico. Essas descobertas 
matemáticas conjuntas influenciaram profundamente tanto o pensamento 
religioso de Pascal quanto a sua representação: nem todos serão salvos, 
nem todos serão amaldiçoados. O que é impossível é ler a mente de 
Deus, e sabemos através de sua palavra revelada que a salvação humana 
dependerá da concessão de Sua graça, e que a fé humana por si só não 
será suficiente para a salvação. O plano da salvação é, assim, em grande 
parte determinístico, mas não completamente, de modo que o 
compromisso humano é necessário para que o plano surta o efeito. Em 
um âmbito religioso, a mente que havia se apegado com a probabilidade 
matemática estava universalmente consciente da probabilidade [...]. Além 
disso, no argumento da aposta, o seu trabalho com Fermat é o cerne de 
sua apresentação da escolha escatológica [...]. Pascal reconheceu que é ao 
mesmo tempo natural e correto assumir riscos calculados.  

 

A citação acima merece um comentário. Realmente os trabalhos de Pascal e Fermat 

abriram um campo novo dentro da matemática. Entretanto parece exagerado afirmar que 

tais descobertas tenham influenciado profundamente o pensamento religioso de Pascal. Nas 

seções 4.7 e 4.8 se verá que a relação de Pascal com a religião e a matemática era 

conflituosa e para ele a matemática não poderia influenciar a religião. Assim sendo, parece 

mais coerente afirmar que a probabilidade relacionada com a religião emerge tanto no 

argumento da Aposta, como em outros textos pascalinos, mais como uma ferramenta a ser 

utilizada com a finalidade de propagação da fé do que como elemento capaz de moldar o 

pensamento religioso de Pascal.  

Além do argumento da Aposta, a presença da componente probabilística emerge em 

diversos fragmentos (694, 844, 917,918 e 919), todos com o objetivo de incentivar uma 

adesão à religião.   

 

[...] O ardor dos santos em procurar a verdade seria inútil se a 
probabilidade fosse certa. Medo dos santos que sempre tinham seguido o 
mais seguro (Santa Tereza tendo sempre seguido seu confessor) [...] Tirai 
a probabilidade, não se pode mais agradar ao mundo: ponde a 
probabilidade, não se pode mais desagradar-lhe. [...] Probabilidade- De 
bom grado explicaram a segurança; pois, após terem estabelecido que 
todos os seus caminhos são seguros, não mais se referiam ao que leva ao 
céu, sem perigo de lá não chegar, e sim ao que leva ao céu, sem perigo de 
sair desse caminho (PASCAL, 1988 , p.274). 
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 São aforismos por meio dos quais Pascal provoca o leitor com um raciocínio 

dicotômico, por vezes não muito claro, mas revestido de uma grande capacidade de 

inquietar o ser humano, a tal ponto de ainda hoje se manter como fonte para uma profunda 

reflexão sobre o sentido da vida.    

 

4.6.2  Abordagem Instrumental nas Provinciales 

  

A dimensão instrumental da matemática a serviço da religião se revela também nas 

Provinciales já mencionadas na seção 2.5. Nestas cartas, cujo conteúdo diz respeito à 

polêmica teológica travada entre jesuítas e jansenistas, Pascal faz uso da matemática de 

modo indireto. De fato, ela é encontrada implicitamente, na construção do texto fortemente 

marcado pela presença de um raciocínio silogístico. Adamson (2005, p 417), analisando a 

estrutura e o conteúdo das Provinciales considera que: 

 

[...] em algumas delas os relacionamentos misteriosos dos seres humanos 
com Deus foram tratados como se fosse um problema geométrico. As 
técnicas quase-matemáticas do silogismo e sorites são usadas 
basicamente nas primeiras cartas discutindo as doutrinas rivais da divina 
graça [...], embora elas sejam usadas com efeito letal na visão sarcástica 
de Pascal quanto às implicações éticas dos artifícios casuísticos dos 
jesuítas [...]. Mesmo antes de dedicar-se com afinco aos Pensamentos, 
Pascal havia aperfeiçoado seu domínio do silogismo nas Cartas 
provinciais. Essa destreza com silogismos e quase-silogismos deve ter 
contribuído para um domínio similar do discurso apotegmático, como no 
paradoxo auto-
(521). O Pensamento 192 é o melhor exemplo de um quase-silogismo: O 
conhecimento de Deus sem conhecimento da própria vilania leva ao 
orgulho. O conhecimento da própria vilania sem o conhecimento de Deus 
leva ao desespero. O conhecimento de Jesus Cristo é o meio feliz porque 
nele nós encontramos tanto a Deus quanto a nossa própria vilania . 

  

 Pascal nas Provinciales joga com as palavras e com o raciocínio lógico de modo tal, 

que mesmo uma pessoa que não tenha interesse na polêmica teológica se sente motivado a 

continuar a leitura. Por tudo isso, as Provinciales são consideradas, do ponto de vista 

literário, como uma das obras-primas da prosa francesa. Entretanto, não será apresentado 

excertos relativo às Provinciales, pois é necessário um texto relativamente grande para se 

ter uma noção mais clara de como os argumentos são desenvolvidos.        
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4.6.3  Abordagem Instrumental implícita nos Écrits sur la grace   

  

Os Écrits sur la grace são os textos que mais aproximaram Pascal da teologia 

formal. Nesta obra não se pode dizer que exista uma presença explícita da perspectiva 

instrumental da matemática no confronto com a religião, do modo como foi identificada até 

agora. Entretanto, considera-se que os Écrits revelam uma presença instrumental implícita, 

na medida em que é possível encontrar no texto não apenas a obra de um teólogo, mas na 

sua estrutura a presença de uma especulação à maneira de um matemático que, por meio de 

um raciocínio silogístico, procura uma solução elegante para contradições aparentes.      

 

4.6.4  Outros usos instrumentais da matemática    

  

Uma outra faceta relativa ao uso instrumental da matemática é aquela fora do 

contexto religioso. De fato, Pascal é um homem que pensa matematicamente. Este modus 

operandi tem reflexos que vão além da elaboração de idéias religiosas com linguagem 

matemática, como ficou evidente nos tópicos anteriores. A mesma estrutura silogística 

evidenciada nas Provinciales emerge em outros textos. Por exemplo, o final da leitura do 

fragmento 868 quase impele o leitor com alguma noção de lógica matemática a construir 

uma tabela- de pessoa: 

zelo sem ciência, ciência sem zelo, nem ciência nem zelo; zelo e ciência. As três primeiras 

o condenam, as últimas o absolvem, são excomungadas pela Igreja e, no entanto, salvam a 

PASCAL, 1988, p.267). 

No fragmento 180 (PASCAL, 1988, p.81), ele se serve da imagem da circunferência 

(ou da ciclóide pelo fato de mencionar o movimento) para emitir um juízo de valor com 

mesmos aborrecimentos e as mesmas paixões; mas um está no alto da roda, e o outro perto 

 

Por outro lado, esta característica de raciocinar matematicamente extrapola a 

elaboração de textos e se revela até mesmo em aspectos secundários de sua atividade 

intelectual. Nas Lettres de A. Dettonville, nas quais Pascal apresenta a história da ciclóide, 

aparece um personagem fictício, Amos Dettonville, cujo nome é um anagrama de Louis de 
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Montalte, pseudônimo usado por ele nas Provinciales; comprovando que ele raciocina com 

categorias relativas ao cálculo combinatório.  

 

 

4.7  O fazer matemática como atitude religiosa 

 

 O fazer matemática como atitude religiosa é uma conexão entre a matemática e a 

religião defendida por Kline (2001). Para ele, como foi visto no capítulo 3, muitos 

matemáticos dos séculos XVI, XVII, XVIII eram teólogos que estudavam a natureza no 

lugar da Bíblia. Para investigar esta categoria faremos análises de diversos textos, 

confrontando-os com informações biográficas. 

Não é possível considerar que esta categoria se manifesta de modo claro na obra de 

Pascal. Não existe um trabalho no qual ele se dedica ao ofício de matemático como meio de 

explicitar sua fé e glorificar a Deus.   

O ponto de referência da separação entre o estudo da matemática e as coisas da 

religião pode ser localizado no período da segunda conversão, em particular no dia 23 de 

novembro de 1654. Após a experiência mística chamada de noite de fogo, registrada para a 

posteridade no Memorial conforme foi visto na seção 2.5, Pascal (2000, p. 96) escreveu:    
 

[...] Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e 
dos sábios. [...] Esquecimento do mundo e de tudo, salvo de Deus.[...] Ele 
não se encontra fora dos caminhos ensinados no Evangelho.[...] Pai justo, 
o mundo não te conheceu, mas eu te conheci.[...] Esta é a vida eterna, que 
reconheçam só a ti.[...] Que nunca mais seja dele separado. Ele não se 
conserva senão pelos meios ensinados no Evangelho.[...] Submissão total 
a Jesus Cristo e ao meu Diretor.  

    
 

Com a expressão não o Deus dos filósofos e dos sábios fica estabelecida uma hierarquia, 

colocando em posição secundária o conhecimento humano em relação às coisas da religião. 

Entretanto, em 1658 Pascal volta à matemática com nova motivação, por entender que era 

vontade de Deus que ele se dedicasse a esta atividade. Neste período ele pesquisou sobre a 

ciclóide. Este episódio narrado de forma sintética em Boyer (2001) e apresentado na seção 

1.7, ganha uma interpretação mais detalhada nas narrações de sua irmã Gilberte Périer e sua 

sobrinha, Marguerite Périer, ambas biógrafas que conviveram com o biografado.    
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Essa volta das enfermidades de meu irmão começou por uma dor de 
dente que lhe tirou inteiramente o sono. Mas que meios tem um espírito 
como o seu para ficar acordado sem pensar em nada? Eis por que nas 
suas insônias, de resto mui freqüentes e cansativas, vieram-lhe uma noite 
ao espírito alguns pensamentos sobre a ciclóide. Ao primeiro seguiu-se 
um segundo e a este um terceiro e, enfim, surgiram uns dos outros, 
inúmeros pensamentos os quais lhe mostraram uma demonstração da 
ciclóide, com a qual ele próprio se surpreendeu. Mas como a muito 
renunciara a todas essas coisas, não pensou sequer em escrever; falou, 
entretanto, com uma pessoa a quem devia deferência e, tanto por respeito 
a seu mérito como pela afeição com que era honrada, essa pessoa teve 
com essa invenção uma idéia, toda à gloria de Deus, sugerindo a meu 
irmão que escrevesse tudo o que lhe viera ao espírito e o mandasse 
imprimir (PASCAL, 1988, p.22). 

          

A informação transmitida por Gilberte Périer deixa claro que Pascal há muito tempo 

havia abdicado da matemática, confirmando a suposição de que o fazer matemática como 

atitude religiosa como Kline apresenta, não fazia parte do projeto de vida de Pascal. 

Entretanto, a narrativa anterior não deixa claro se a volta de Pascal à atividade matemática 

estava em sintonia com a vontade de Deus. A narrativa de Marguerite Périer fornece 

elementos complementares: 
 

Durante o tempo no qual trabalhava contra os ateus, foi acometido de 
uma forte dor de dente. Uma noite, o Duque de Roanez o deixou 
vitimado por estas dores violentas. Ficou na cama e como as dores 
aumentavam, para distrair-se decide aplicar-se em alguma coisa que o   
empenhasse a fundo e atraísse os espíritos vitais ao cérebro, a ponto de 
desviá-lo do pensamento de sua doença. Por isto pensou ao problema da 
ciclóide, proposto a ele outras vezes por Pe. Mersenne e que ninguém 
conseguira resolver, nem ele nunca tinha se interessado. E refletiu tão 
bem sobre o problema que encontrou a solução e todas as demonstrações. 
Este empenho tão grande na resolução fez com que a dor de dente 
desaparecesse; e quando terminou de pensar depois de ter encontrado a  
solução da ciclóide,  sentiu-se curado da doença. Na manhã seguinte, o 
duque de Roannez veio visitá-lo e o encontra sem dor; pergunta o que 
teria lhe curado. Respondeu que foi a ciclóide, a qual havia estudado e 
descoberto. O duque surpreso do efeito e da descoberta que sabia quanto 
era difícil, lhe perguntou o que pensava em fazer. Meu tio respondeu que 
ela já tinha lhe servido de remédio e que isto lhe bastava. O duque de 
Roannez disse-lhe que poderia fazer um uso melhor; a partir do momento 
que ele havia projetado de combater os ateus, precisaria mostrar a eles 
que em fatos relativos à geometria e coisas sujeitas a demonstrações 
sabia mais do que eles; e por isso se ele sabia submeter-se às coisas da fé, 
sabia também até onde podia chegar as demonstrações (PASCAL, 2000, 
p.68).                 
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Na citação acima fica claro que Pascal estabelece uma distinção entre as coisas da 

religião e o fazer matemática, fato reconhecido pelo duque de Roannez quando afirma que 

Pascal sabia até onde as demonstrações poderiam chegar, ou seja, tinha conhecimento do 

campo no qual está circunscrita a matemática. O estabelecimento de uma escala de valores 

para hierarquizar o ato de fazer matemática e o dedicar-se às coisas da religião vem à tona 

em trechos de uma carta de Pascal a Fermat, datada de 10 de outubro de 1660: 
 

[...] Porque para vos falar francamente da geometria, eu encontro nela o 
mais alto exercício do espírito, mas ao mesmo tempo eu a considero tão 
inútil que eu faço pouca diferença entre um homem que é um simples 
geômetra e um hábil artesão. [...] enquanto a geometria é um bom meio 
de testar as habilidades mentais de uma pessoa, mas não para empregar 
nossas forças: de sorte que eu não daria dois passos pela geometria.   

      (PASCAL, 1954, p.522 ) 
 
  
Pascal no excerto acima usa tintas fortes. A geometria tão exaltada na obra De 

 é considerada inútil por ele. Ao afirmar que não daria dois passos pela 

stões da religião, fica claro 

que Pascal está dando mais importância à religião do que à matemática. 

Nos Pensées encontramos diversos fragmentos a partir dos quais se pode inferir que 

a perspectiva pascalina é diferente da conexão defendida por Kline; ou seja, Pascal apesar 

de valorizar a matemática, dá prioridade às coisas do espírito. No fragmento 35, em Pascal 

e essa qualidade 

      

Encontramos uma complementação desta visão no fragmento 67, em                

Vaidade das ciências- A ciência das coisas exteriores 

não me consolará da ignorância da moral, em tempo de aflição; mas a ciência dos costumes 

 

 Comentando a opção de Pascal em estabelecer uma hierarquia em relação à ciência 

e as coisas do espírito, Brun (1992, p.85) é bastante claro na defesa das qualidades 

científicas de Pascal, argumentando que a escolha de um caminho religioso situa-se num 

âmbito de busca de uma verdade maior capaz de ir ao nosso encontro no infortúnio e a 
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saciar as exigências mais profundas de felicidade.  

   
É preciso nunca esquecer que Pascal de forma alguma faz parte daqueles 
que se afastam da ciência, devido à sua inaptidão neste domínio. Pascal 
era um grande matemático e um grande físico, e fez várias descobertas 
importantes. Acabou-se por virar as costas à ciência foi porque não 
encontrava nas verdades racionais, deduzidas e demonstráveis, a 
Mensagem que esperava. As verdades indiscutíveis que a razão define, 
nada tem a ver com a Verdade a que aspiramos no nosso infortúnio, e não 
é o conhecimento de uma teoria científica que será capaz de nos consolar 
nos momentos de aflição. Pascal di-lo-á claramente num fragmento sobre 
o qual há que não fazer interpretações errôneas: Passei muito tempo no 
estudo das ciências abstratas. E a pouca comunicação aí existente 
desencorajou-me. Quando comecei o estudo do homem, vi que estas 
ciências abstratas não são próprias do homem e que me afastavam mais 
da minha condição ao penetrar nelas do que os outros, ignorando-as  
(BRUN, 1992, p.85).    

 
 

 Brun comenta a parte final do fragmento por ele citado, discordando de como o faz 

Brunschvicg, que vincula o termo pouca comunicação ao reduzido número de pessoas com 

as quais Pascal convive. Para Brun, Pascal desde a infância viveu rodeado de sábios com os 

quais discutia matemática e áreas afins; portanto o termo pouca comunicação aplica-se 

àquilo que as ciências abstratas nos comunicam, que são verdades abstratas pelas quais, 

segundo Brun, não vale a pena viver nem morrer.     

O fragmento 556 é também revelador do pensamento de Pascal acerca das coisas da 

religião: 

 

Os sábios que disseram que existe um só Deus foram perseguidos, os 
judeus odiados, e os cristãos ainda mais. Eles viram pela luz natural que 
se há sobre a terra uma religião verdadeira, a marcha de todas as coisas 
deve conduzir a ela como seu centro: toda a marcha das coisas deve  
visar ao estabelecimento e à grandeza da religião; os homens devem 
possuir em si próprios sentimentos de conformidade com o que ela nos 
ensina; e, enfim, a religião deve de tal maneira ser o objeto e o centro 
para onde todas as coisas tendem, que quem conhecer os seus princípios 
poderá explicar a razão de toda a natureza do homem, em particular, e de 
toda a marcha do mundo, em geral (PASCAL, 1988, p.173). 

   

 Como já foi dito, não podemos afirmar a partir dos textos pascalinos que ele 

considerava o fazer matemática como uma atitude religiosa, conforme a perspectiva 

defendida por Kline (2001). Ele fez matemática por um período. Posteriormente abandonou 
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a matemática, reconhecendo o valor da religião e colocando-a num plano 

incomparavelmente superior em relação às ciências de um modo geral, e à matemática em 

particular. Ratifica este ponto de vista o testamento assinado por Pascal em 3 de agosto de 

1662, no qual faz doações de diversas quantias em dinheiro para pessoas necessitadas ou de 

seu ciclo de amizades. Entretanto, não fez nenhuma doação ou qualquer outro gesto de 

incentivo à ciência. De fato, a leitura do seu testamento nos leva a admitir que prioriza as 

obras de caridade.  

Pascal, como vimos anteriormente, volta à matemática por pouco tempo, mas com 

este regresso que se dá com a resolução do problema da ciclóide, ele continua a elevar a 

religião ao valor máximo, apesar de com este gesto voltar a fazer as pazes com o mundo 

material. Soveral (1995) considera que nesta volta à matemática há em Pascal um 

amadurecimento revelador de que ele mudara em relação ao modo de como dela se 

aproximava.   

É difícil avaliar os diversos aspectos objetivos, subjetivos e as motivações 

espirituais presentes neste gesto. Ele fez as pazes com o mundo, no entanto o mundo 

continuou a ser algo inferior para ele. Conseqüentemente, é difícil responder à questão: por 

que Pascal não continuou a fazer matemática depois do estudo da ciclóide?  Depois deste 

curto período dedicado ao ofício de matemático, segundo sua irmã Gilberte, seu corpo não 

pode resistir pois este foi o último abatimento que acabou de solapar inteiramente a sua 

saúde, reduzindo-o a uma condição que não podia sequer deglutir. Este agravamento de seu 

estado durou os últimos quatro anos de sua vida. É evidente que diante de um quadro de 

saúde tão delicado não se pode esperar que a pessoa tenha uma disposição e lucidez para 

nortear sua produção e escolhas no campo intelectual. Entretanto, se pode inferir que diante 

de duas opções, entre as coisas do mundo e as do espírito, Pascal escolheu aquilo que o 

apóstolo Paulo definia como as coisas do alto. De fato, foi nos últimos quatro anos de sua 

vida que ele organizou as idéias e o material para sua Apologia, depois transformada nos 

Pensées.       

 

  4.8  O conflito entre a fé e a razão 

 

O conflito entre fé e razão é segundo Anglin (2001) um ponto de contato entre a 
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religião e a matemática. Esta relação conflituosa emerge também na obra de Pascal. Em 

diversos escritos e com maior ou menor ênfase encontramos a presença destes dois  

elementos. As reflexões sobre fé e razão surgem de modo mais evidente nos Pensées. Esta 

constatação é algo previsível, considerando a natureza e o objetivo da obra, ou seja, 

apresentar uma apologia da vida cristã na tentativa de conseguir trazer para o âmbito da 

religião as pessoas afastadas da fé ou da prática religiosa. 

O quadro abaixo apresenta numa seqüência cronológica um resumo do material que 

será explorando neste tópico, entretanto não esgota todos os cenários nos quais emergem na 

obra de Pascal o binômio fé e razão. 

 
  Quadro- 7: Localização do tema fé e razão nas principais obras de Pascal 

                          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

NOME DA OBRA 
 

LOCALIZAÇÃO  

Traité du vide   Obras completas páginas 529-535. 

Carta resposta de Pascal à Pe. Noel Obras Pneumáticas páginas 56-58 

Da arte de persuadir  Página 33  

Pensamentos  Fragmentos de números:   

185,248,252,253,267,268,269-272,274-282, 345.  

 

 

Na seção 2.1 foi apresentado um breve comentário a respeito de como Pascal 

considerava a apreensão de conhecimento, distinguindo os que dependiam da razão e os 

que dependiam da fé. O interesse num aprofundamento da relação ciência e fé será o 

objetivo das sub-seções a seguir.    

 

4.8.1 Fé e razão no Traité du vide e nas obras de Pneumática 

 

Uma das primeiras e mais incisivas manifestações da opinião de Pascal acerca de fé 

e razão, foi escrita ainda em 1647, no célebre prefácio do Traité du vide, no qual ele 

procura delimitar os campos onde prevalece a razão e aqueles nos quais entra a fé. Este 

prefácio de oito páginas encontrado em Pascal (1984) e apresentado como um opúsculo, 
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nas Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) é de uma importância enorme. O texto revela de 

modo sintético, porém com muita clareza, onde o Pascal cientista avança e o Pascal 

religioso busca consolidar sua fé.    

Ele inicia o prefácio criticando a posição dos contemporâneos, afirmando que o 

respeito à tradição chega a tal extremo que mesmo em assuntos nos quais a tradição não 

deva ser levada em conta, ela se converte em oráculos e não é possível propor novidades 

pois o texto de um autor antigo é suficiente para destruir as mais sólidas razões. Afirmando 

que não é sua intenção passar de um extremo a outro; ou seja, perder a estima por tudo o 

que é antigo para dar espaço somente à razão, Pascal apresenta várias situações onde, 

segundo ele, faz sentido buscar apoio na tradição, nos livros, no passado. De fato, no 

desenvolvimento de sua argumentação ele defende modos diversos de apropriação do 

conhecimento. Os matemáticos a priori, a ciência por processos experimentais e a religião 

alicerçada na autoridade.      

Pascal prossegue apresentando outras situações nas quais a referência ao passado é 

irrelevante. 

 

Nas matérias onde se aspira saber unicamente o que os diferentes autores 
escreveram - como pode ser a história, a geografia, o direito, as línguas, e 
sobretudo, a teologia (em todas aquelas, em suma, cujo princípio é o fato 
simples ou a instituição divina ou humana) - é absolutamente necessário 
recorrer a seus livros, já que eles contêm tudo quanto é possível saber: é 
pois, evidente, que nelas se pode alcançar um conhecimento perfeito e 
que não é possível acrescentar muito mais. Quando trata-se, de saber 
quem foi o primeiro rei dos franceses, onde os geógrafos situam o 
primeiro meridiano, que palavras se utilizam em determinada língua 
morta, ou qualquer outra coisa dessa característica. De que outros meios 
se não os livros podemos nos servir? Quem poderá acrescentar algo ao 
que estes nos ensinam, se o que se deseja é justamente o que eles 
contêm? Esta é a única autoridade que nos pode revelar.[...] onde esta 
autoridade tem sua máxima vigência é na teologia, posto que nela é 
inseparável e esta não pode conhecer-se por nenhum outro meio: assim, 
pois, para conferir certeza absoluta àquelas matérias mais 
incompreensíveis para a razão, basta remeter-se aos livros sagrados (da 
mesma maneira que para mostrar a incerteza das coisas mais verossímeis 
não tem mais que fazer ver como estão recolhidas neles) dado que seus 
princípios transcendem a natureza e a razão; e o espírito humano -
demasiado limitado para aprendê-las por si mesmo - não pode chegar a 
eles se não é guiado por uma força onipotente e sobrenatural (PASCAL, 
1984, p.126).  
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 Na citação acima, um dos aspectos centrais consiste na afirmação de Pascal de que a 

fé é uma matéria incompreensível para a razão. Ao considerar o espírito humano demasiado 

limitado para se apropriar destas realidades transcendentais, ele abre espaço para a 

participação de um ser supremo neste processo; e está convencido que sem esta intervenção 

não se pode chegar a estas verdades. Neste sentido o pensamento de Pascal gera uma 

contradição com relação ao que foi apresentado, por exemplo, na seção 4.6, pois se por um 

lado ele está convencido que para a aquisição da fé se faz necessário que o próprio Deus 

intervenha, por outro, emprega suas energias numa prática apologética que culmina com a 

elaboração dos Pensées, com o objetivo de convencer os descrentes das verdades da fé.             

 Pascal continua a expor suas idéias, delimitando os campos de conhecimento 

ligados à religião e à ciência e as respectivas formas de se apropriar de cada uma das 

verdades.   
 

[...] Não acontece o mesmo com aquelas matérias que caem sob a 
competência do juízo ou do raciocínio: em tais casos a autoridade é inútil 
e unicamente a razão pode conhecê-las. Tem seus direitos separados: se 
antes era uma a que desfrutava de todas as vantagens, aqui é a outra a que 
toca reinar. Porém, como este tipo de matéria está em função da 
capacidade da mente, esta encontra uma absoluta liberdade para estender-
se sobre elas: sua inesgotável fecundidade dá frutos continuamente e seus 
logros podem suceder-se ilimitada e ininterruptamente [...] (PASCAL,  
1984, p.126). 

  

Pascal prossegue, esclarecendo que em campos como a geometria, a aritmética, a 

música, a física, a medicina, a arquitetura e todas as ciências submetidas à experiência, a  

razão deve se desenvolver para alcançar a perfeição. Os antepassados falaram dessas 

ciências de modo limitado e ele almeja que se deva deixar para as futuras gerações estas 

disciplinas num melhor estado do que a recebemos. Pascal se serve do célebre prefácio para 

expor seu descontentamento no que concerne à posição de seus contemporâneos sobre tudo 

que se refere à resistência à mudança com relação às ciências experimentais: 

 

A clarificação destas diferenças faz-nos lamentar a cegueira dos que 
apelam à mera autoridade - e não ao raciocínio e a experimentação - 
como prova nas questões físicas e inspira-nos horror pela maldade 
daqueles outros que unicamente empregam a argumentação na teologia, 
em vez de invocar a autoridade das Escrituras e dos Padres. É preciso 
despertar o valor desses tímidos que não se atrevem a fazer a menor 
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inovação em física e, pelo contrário, confundir a insolência daqueles 
temerários que introduzem novidades na teologia. Não obstante é tal o 
infortúnio deste século que encontramos numerosas opiniões novas em 
teologia, desconhecidas durante toda a antiguidade, que são defendidas 
tenazmente e são recebidas com aplausos; pelo contrário, as produzidas 
na física, ainda que escassas, parecem estar condenadas à falsidade a 
partir do momento que se oponham minimamente às opiniões recebidas. 
(PASCAL, 1984, p.127).     

 

Na citação acima fica claro que as idéias de Pascal estão em oposição a um 

pensamento corrente no ambiente científico conhecido por ele. Deste círculo fazem parte  

jesuítas como Pe. Noel, e matemáticos do porte de Descartes, dentre outros. 

Pe. Noel discorda de Pascal ao defender a impossibilidade de existência do vácuo na 

natureza. A tese do horror ao vácuo que era defendida pelo jesuíta, é contestada por Pascal, 

tendo por base os processos experimentais; e esta disputa criou o cenário que deu origem à 

elaboração do prefácio do Traité du vide . Em diversos embates epistolares com Pe. Noel, 

Pascal apresenta sua visão sobre o conhecimento e conseqüentemente apresenta varias 

considerações em torno do tema fé e razão. Dos jesuítas Pascal não aceita as concepções de 

física, demasiado conservadora; não aceita também as concepções de teologia em oposição 

às idéias do Jansenismo, conforme aprofundamos no capítulo 2. 

Descartes está também do lado oposto e fora considerado por Pascal  inútil e incerto 

no fragmento 78. Com relação a esta desavença, segundo Elena (PASCAL, 1983, p.19), um 

dos pontos da discórdia está no fato de Pascal considerar que o cartesianismo era uma nova 

roupagem da física aristotélica, apriorística e dogmática, que deveria ser combatida em 

nome da verdade e da prática experimental.   

Continuando o aprofundamento do prefácio do Traité du vide , Pascal prossegue sua 

argumentação afirmando que os segredos da natureza estão ocultos, e mesmo que operem 

sem cessar, nem sempre descobrimos seus efeitos, e as experiências é que proporcionam 

este conhecimento. Considera que os antepassados não conheciam tanto a natureza como 

agora e, portanto, lhe parece estranho o modo com o qual se reverencia opiniões dos 

antepassados como se não houvesse mais verdades a se descobrir. Pascal avalia que este 

modo de considerar a razão é indigno, colocando num mesmo patamar os homens e os 

animais.  
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Não é esta uma forma indigna de tratar a razão e de colocá-la  no nível do 
instinto dos animais, posto que eliminamos a principal diferença que não 
é outra senão que os efeitos do raciocínio evoluem sem cessar,  enquanto 
que o instinto permanece sempre no mesmo estado? As colméias das 
abelhas estavam tão bem medidas há mil anos como podem estar hoje e 
cada uma delas forma um hexágono tão exatamente a primeira como a 
última vez. Sempre ocorre igual com o que os animais produzem com 
esse impulso oculto. A natureza os instrui à medida que a necessidade os 
impele, mas esta frágil ciência desaparece quando desaparece a 
necessidade: como a recebem sem estudo, não têm a sorte de conservá-la, 
e quantas vezes lhes é dada, lhes resulta nova, posto que a natureza - que 
não tem outro objetivo que manter os animais em uma ordem de 
perfeição  limitada - os inspira esta ciência necessária, sempre igual, para 
evitar que desapareçam e não os permite aperfeiçoá-la, para que não 
ultrapasse os limites que foram prescritos. Não ocorre o mesmo com o 
homem, que foi criado para o infinito (PASCAL, 1984, p.129). 

 
  

No excerto acima, Pascal elabora de um modo singular uma reflexão sobre a 

natureza, e no final da citação ele exprime seu ponto de vista sobre o destino do ser 

humano, segundo ele, criado para o infinito. De fato, para Pascal, como vimos na seção 4.2 

o infinito é um dos elementos referenciais de toda a sua reflexão existencial.   

Pascal avança na sua argumentação, abordando sob diversos pontos de vista a 

necessidade da razão no campo da ciência, enfatizando a necessidade da experimentação, e 

conclui apresentando a já citada polêmica em torno do vácuo.  

Pascal apresenta seus pontos de vista a respeito do modo pelo qual a pessoa se 

apropria do conhecimento, não somente no prefácio do Traité du vide, mas em diversos 

textos epistolares. Ao expor seus argumentos apresenta conseqüentemente sua visão em 

torno do tema fé e razão.  

Numa carta-resposta dirigida a Pe. Noel, datada de 29 de outubro de 1647, Pascal 

inicia expondo uma regra universal que se aplica a todas as matérias concretas nas quais se 

trata de conhecer a verdade. No intuito de detalhar esta regra, escreve: 

 

[...] Dita regra estipula que nunca se deve emitir um juízo conclusivo da 
negativa ou da afirmativa de uma proposição, a menos que o afirmado ou 
negado satisfaça a uma destas duas conclusões, a saber: ou que resulte 
em si mesma tão clara e distinta aos sentidos ou à razão - segundo se trate 
de uma ou outra matéria - que a mente não possa abrigar nenhuma dúvida 
sobre sua certeza, recebendo então o nome de princípios ou axiomas 
(como por exemplo, se a coisas iguais se acrescentam coisas iguais, o 
todo também será igual); ou que seja uma conseqüência infalível e 
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necessária de tais axiomas ou princípios, de cuja certeza depende a de 
todas aquelas conseqüências bem deduzidas das mesmas (como a 
proposição os três ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos 
retos que sem ser visível por si mesma é demonstrada evidentemente 
pelas infalíveis conseqüências dos axiomas). Tudo que satisfaça a 
qualquer uma dessas condições é certo e verdadeiro, enquanto o que não 
o faz deve ser considerado duvidoso e incerto. E emitimos um 
julgamento conclusivo sobre o primeiro tipo de coisas, deixando as 
outras em suspenso e denominando-as segundo seja seu valor, visão, 
capricho, fantasia, idéia, ou no máximo bonito pensamento. [...] não 
podendo afirmar sem temor nos inclinamos melhor para a negação, 
dispostos sem dúvida a mudar de opinião se uma demonstração evidente 
nos mostrar a verdade. E reservamos para os mistérios da fé, revelados 
pelo próprio Espírito Santo, esta submissão da mente aos mistérios 
ocultos aos sentidos e a razão, nos quais não obstante, cremos 27 
(PASCAL, 1984, p.56).                   

  

         No texto acima Pascal delimita o campo do conhecimento, que pode ser sempre mais 

ampliado a partir de uma fronteira que é  segundo ele  aquela faixa oculta aos sentidos e 

à razão. Considera, como já foi visto em excertos anteriores, que a compreensão das 

verdades da fé ocorre com a intervenção de um ser supremo. Estabelecida esta partição, 

Pascal por um lado estimula o desenvolvimento das ciências experimentais, das 

especulações lógicas, filosóficas e tecnológicas; por outro lado, não abre mão da 

perspectiva religiosa que vai tomando sempre mais um lugar principal na sua vida, a ponto 

de dedicar-se totalmente a ela. Nesta inversão de prioridades, a ciência parece estar ligada a 

uma realidade mundana. Esta posição foi em parte reconsiderada, como se tivesse ele feito 

as pazes com o mundo, quando voltou à matemática dedicando-se à resolução dos 

problemas da ciclóide, como foi visto na seção 4.7 .        

Um outro aspecto relevante presente na citação acima diz respeito a uma indireta 

profissão de fé muito sofisticada. Pascal se refere a Deus não apenas como um ser supremo, 

mas menciona o Espírito Santo, componente indispensável da divindade cristã e 

profundamente imperceptível pelas categorias mentais e sensoriais da humanidade. 

   

4.8.2  Fé e razão no opúsculo   

 

Uma menção indireta sobre o modo pelo qual a razão vai se estruturando no ser 

                                                 
27 Tradução do autor. 
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humano aparece em Pascal (2006). Neste opúsculo, escrito provavelmente em 1658, Pascal 

consentem àquilo que lhes propomos e com as condições das coisas de que se quer fazer 

 (PASCAL, 2006,p. 33). No início do texto ele apresenta dois caminhos 

para  consolidar a razão.  

 

Ninguém ignora que há duas entradas pelas quais as opiniões são 
admitidas na alma, que são suas duas principais potências: o 
entendimento e a vontade. A mais natural é a do entendimento, pois 
nunca se deveria consentir senão nas verdades demonstradas, mas a mais 
usual, embora contra a natureza, é a da vontade, pois todos os homens 
são quase sempre levados a crer não pela prova, mas pelo agrado 
(PASCAL, 2006, p.33).         

 

No excerto acima a palavra agrado poderia ser traduzida também por  

consentimento ou aprovação, estabelecendo desse modo no texto uma mais clara oposição 

entre consentimento e convencimento, ou entre provar e aprovar. Pascal na consideração 

precedente exclui as verdades divinas desta perspectiva, colocando-as em outra estrutura.  

não teria coragem de incluí-las na arte de persuadir, pois elas estão infinitamente acima da 

natureza; somente Deus pode colocá-la  

Este texto como foi dito, é coerente, escrito provavelmente em 1658, dois anos após 

o milagre do santo espinho, episódio que o marcou profundamente com relação à fé e já 

apresentado com mais detalhes na seção 2.5. Entende-se daí a posição de Pascal ao excluir 

as verdades divinas desse modo de conceber a estruturação do pensamento e da razão.  

 

4.8.3 Fé e razão nos Pensées   

 

A obra de Pascal na qual as reflexões sobre fé e razão emergem de modo mais 

evidente é Pensées. Este fato é previsível e coerente considerando os objetivos apologéticos 

do trabalho. Percorrendo progressivamente os fragmentos é possível compor um quadro a 

partir dos diversos aforismos.    

No fragmento 185 está escrito: 
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A conduta de Deus, que tudo dispõe com doçura, consiste em por a 
religião no espírito pela razão, e no coração pela graça. Mas querer pô-la 
no espírito e no coração pela força e pelas ameaças não é mais pôr a 
religião e sim o terror.(PASCAL, 1988, p.83). 

  
 

O fragmento acima leva-nos a identificar num primeiro momento uma aproximação 

de Pascal com a teologia natural de Tomás de Aquino, mesmo considerando que não há 

evidências, de acordo com Soveral (1995) que Pascal tenha lido as obras de Tomás de 

Aquino.28 Este teólogo fazia uma distinção entre o conhecimento de Deus por meio da 

teologia revelada e o conhecimento obtido por especulação racional (teologia natural). O 

fragmento 185 evidencia que uma descoberta racional da fé pode ocorrer como um 

complemento à graça da fé obtida pela intervenção de Deus na vida das pessoas. 

 Os fragmentos 248, 252 e 253 dão continuidade às idéias apresentadas no 185: 

 

A fé é diferente da prova: uma é humana, a outra um dom de Deus. 
Justus ex fide vivit: dessa fé que o próprio Deus põe no coração, cuja 
prova é amiúde o instrumento, fides ex auditu, mas essa fé está no 
coração e faz que se diga credo e não scio.[...] A razão age lentamente e 
com tantas vistas, sobre tantos princípios, os quais devem estar presentes, 
que a cada instante ela cochila ou se perde, deixa de ter todos os seus 
princípios presentes. O sentimento não age assim: age um instante e está 
sempre pronto a agir. É preciso, pois, pôr a nossa fé no sentimento; de 
outra maneira, vacilará sempre. [...] Dois excessos: excluir a razão, só 
admitir a razão (PASCAL, 1988, p.102). 

  

 

Na citação acima Pascal aborda a lentidão da razão em face da multiplicidade dos 

princípios envolvidos no ato de raciocinar. O sentimento está provido de uma celeridade e é 

                                                 
28 Segundo Soveral, a formação de Pascal privilegiou mais o desenvolvimento das faculdades do que muita 
leitura. Aprendeu mais das conversas com o pai e amigos do que nas bibliotecas. Soveral considera que Pascal 
leu as Sagradas Escrituras, Montaigne, Saint-Cyran, Santo Agostinho, Jansênio, Arnauld  e alguns autores 
que constituíam o fundo cultural básico da época. De Descartes leu o Discurso sobre o Método e Regulae 
publicado postumamente, mas que circulava em manuscrito. A maioria dos biógrafos considera que Pascal leu 
Teologia Natural de Raimundo Sebonda, De veritate Religionis Christianae de Grócio, Pugio Fidei Adversus 
Maurus et Judaeos escrita no século XIII pelo dominicano catalão Raimundo Martini, Tratado do Amor de 
Deus de São Francisco de Sales, Sócrates Cristão e as Cartas de L.Guez de Balzac, os livros de Charron e 
mais alguns. Biógrafos como Ernest Jovy tem a posição menos aceitável que Pascal teria feito outras leituras 
como Jacques Forton e Jean Silhon, discípulos de Balzac. O biografo Pe Julian
que Pascal tenha lido Jean du Boc, um franciscano que em 1643 expôs um método semelhante ao seguido por 
Pascal nas conversas com Senhor de Sacy. Ainda segundo Soveral, há quem observe em Pascal influências de 
Hobes, de Gassendi (com relação ao infinito) e de Mersenne (no campo da apologia). Soveral considera 
razoável a opinião de Fortunat Strowsky segundo a qual Pascal leu diretamente Epicteto. 
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provavelmente neste sentido que Pascal sugere que fé e sentimento caminhem juntos. Há 

uma coerência entre a fé e o agir, mas não é claro no texto se esta é a intenção de Pascal.       

No pensamento de Pascal, tudo o que existe, incluindo o ser humano, está ligado a 

três ordens. A ordem do corpo (ou matéria), a ordem do espírito (ou intelecto) e ordem da 

vontade (ou caritas), como explica Pondé (2004). Esta última Pascal considera a mais alta 

corpos aos espíritos representa a distância infinitamente mais infinita dos espíritos à 

ordem da caridade e a compreensão do cosmo é reforçada de modo muito claro no 

fragmento 267. Nele P

que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Revelar-se-á fraca se não chegar a 

percebê-  

 No fragmento 268, intitulado Submissão, Pascal volta a delimitar o espaço da fé e 

da razão atribuindo à razão um campo de validade na hierarquia geral por ele elaborada. Ali 

encontramos:  

 
É preciso saber duvidar quando necessário, afirmar quando necessário, 
submeter-se quando necessário. Quem assim não faz não entende a força 
da razão. Há os que pecam contra esses três princípios, ou afirmando 
tudo como demonstrativo, por falta de conhecimento em demonstrações; 
ou duvidando de tudo, por não saberem quando é preciso submeter-se; ou 
submetendo-se a tudo, por ignorarem quando é preciso julgar (PASCAL, 
1988, p.106). 

  

Nos fragmentos seguintes (269 a 272) afirma que a submissão e o uso da razão são 

elementos que constituem o cristianismo. Evoca em seguida Santo Agostinho, quando 

afirma que a razão nunca se submeteria se não julgasse que há ocasiões em que deve se 

submeter. Por fim, apresenta no fragmento 273 uma opinião que revela sua busca de uma 

e 

submete-se tudo à razão, a nossa religião nada terá de misterioso nem de sobrenatural. Se 

contrariam-  (PASCAL, 

1988, p. 106).      

O aprofundamento da perspectiva do conflito entre fé e razão em suas diversas 

facetas avança nos fragmentos 274 a 282. Considerando o objetivo deste capítulo, vale 
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destacar o início do 277, no qual encontramos a popularíssima asserção o coração tem suas 

razões, que a razão não conhece. A primazia dada ao coração na reflexão sobre o binômio 

fé e razão pode ser justificada com os fragmento 278 e 279 nos quais se lê:  

 
É o coração que sente Deus, e não a razão. Eis o que é a fé: Deus sensível 
ao coração e não à razão.[...] A fé é um dom de Deus; não imagineis que 
a consideremos um dom do raciocínio. As outras religiões não dizem isso 
de sua fé: só davam o raciocínio para atingi-la, o qual, entretanto, não a 
alcança ( PASCAL, 1988, p.107). 

 

 Como vemos, embora estando de acordo em relação ao fato de uma prática 

religiosa não ser incompatível com o uso da razão, Pascal destaca que a fé é dádiva de 

Deus. Reconhece também, ao formular o fragmento 345, que somos em geral dominados 

desobedece PASCAL,1988, p.123).              

 Concluindo a seção dedicada à ciência e fé em Pascal, na perspectiva de Anglin 

(2001) é possível constatar que esta relação foi realmente de conflito, de contraposição, tão 

característica do tempo em que ele viveu. Num certo sentido toda a atividade religiosa de 

Pascal teve como objetivo lançar luzes sobre esta dicotomia. Afirmar com segurança que 

tenha alcançado seu objetivo é muito ousado. Entretanto, dentre os matemáticos que se 

propuseram a fazer uma reflexão sobre o binômio ciência e fé, Pascal ocupa seguramente a 

primeira linha. Numa visão contemporânea a reflexão é mais amadurecida e permite falar 

de dimensão complementar entre ciência e fé. Entretanto, a caminhada para se chegar à 

compreensão atual só foi possível porque no percurso houve contribuições como as de 

Pascal. 

 

4.9  O infinito como interseção entre a matemática, a religião e a Obra de Pascal  

 

Conforme foi apresentado no capítulo 3, Davis e Hersh (1989), fundamentados na 

matemática grega advogam que um aspecto comum à matemática e à religião é o conceito 

de infinito. O modo pelo qual este conceito é enfocado pelos dois pesquisadores norte-

americanos, surge com grande força na obra de Pascal. Ele usa fundamentalmente o infinito 

de duas maneiras; do ponto de vista técnico e no sentido filosófico-religioso.  
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No sentido técnico seu uso está relacionado com a atividade de Pascal como 

matemático, como por exemplo, o uso do infinito no tratado sobre a soma da potencias 

numéricas, relacionado à apresentação de procedimentos numéricos que podem ser 

aplicados continuamente.  

No sentido religioso ou filosófico aparece relacionado à elaboração de uma reflexão 

acerca de sua experiência mística, sua concepção a respeito do lugar que o ser humano 

ocupa no universo, sua visão a respeito da misericórdia de Deus, dentre outras. 

Especificamente com relação ao uso religioso, as motivações variam da reflexão existencial 

a uma atitude em defesa da fé. Adamson (2005) analisando o papel que a matemática 

exerce na apologética pascalina, destaca o infinito com elemento de grande importância:  
 

O conceito matemático de infinitude, tão familiar a Pascal a partir de seu 
conhecimento da formulação das séries infinitas, vem naturalmente à sua 
mente sempre que ele considera a natureza infinita de Deus, e por vezes 
ele pensa nesse conceito quando ele considera a situação cósmica do 
homem: os seres humanos são misteriosamente suspensos entre dois 
infinitos; a unidade adicionada à infinitude não acrescenta nada.. , etc. 
(418). Existe um número infinito de números finitos. Essa idéia é 
afirmada em nada menos que três Pensamentos (663, 418 e 110), e para 
Pascal esta é talvez a indicação mais clara da existência de um ser 
infinito (ADAMSON, 2005, p. 416). 
 

           

O estudo das Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) com o objetivo de identificar as 

diversas modalidades no uso do infinito apresentou resultados que estão resumidos no 

quadro-8. Entretanto, este quadro não esgota todas as situações nas quais Pascal se refere ao 

infinito; apenas revela os principais contextos onde emerge mais fortemente o infinito nas 

duas principais modalidades; ou seja, quanto aos aspectos técnico e religioso e 

conseqüentemente metafísico e filosófico. 
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PRINCIPAIS USOS DO INFINITO EM PASCAL 
Quadro- 8: Localização dos diversos usos do infinito nas principais obras de Pascal 

      Fonte: Elaborado pelo autor  
 

NOME DA OBRA 
 

USOS  DO INFINITO 

Tratado sobre o vácuo e Obras ligadas à pneumática e 

hidráulica. (Pascal, 1984,p. 129)   

Religioso e esporádico, para situar a 

posição do homem no universo.  

Carta de Pascal a monsieur et madame Perier a Clermont 

sobre a morte do pai.(Pascal 1954, p.496). 

Religioso e esporádico. O infinito aparece 

junto com o finito para exprimir a relação 

entre o amor de Deus e a si próprio.  

Traité du triangle arithmétique  

Combinationes (1654) 

A soma das potências numéricas (1654)  

(Pascal 1954, p.119,151,166) 

Técnico. O infinito é mencionado quando 

da apresentação de procedimentos 

numéricos que podem ser aplicados  

continuamente.    

 (cerca de 1658) (há dúvida)  

(Pascal, 2006, p. 25, 26,27,31,32)  

Técnico. Relaciona o infinito e a geometria 

La roulette et traites conexes (1659) (Pascal 1954, p.238).  Técnico. Relacionado à soma de 

quantidades infinitamente grandes, figuras 

infinitamente pequenas, etc.  

Pensamentos (Pascal,1988). Fragmentos 72, 115, 121, 194, 

206, 208, 231, 232,  233, 357, 425, 434, 435, 469, 532, 540, 

571,588, 588,710,793. 

Religioso e muito freqüente. Evidencia 

dentre outros, a grandeza de Deus, 

pequenez do homem, etc.  

 

 

4.9.1  O uso do infinito numa abordagem técnica na obra de Pascal 

 

O uso técnico do infinito, ou seja, o uso no sentido estritamente matemático, emerge 

em diversas partes das Oeuvres complètes (PASCAL, 1954) quando ele apresenta, como foi 

dito anteriormente, procedimentos numéricos que podem ser aplicados continuamente, 

como se observa a seguir: 

No Traité des ordres numeriques 

mesma coisa são infinitos [...]. O mesmo número conduzido na pirâmide do sucessivo 

maior dá o quádruplo do seu triângulo triangular; e assim ao infinito com um método geral 

PASCAL, 1954, p.133).  

No Potestatum numericarum summa ele trata de infinitas potencias (PASCAL, 1954).  
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Na obra La roulette et traites conexes (1659) (Pascal, 1954) consegue determinar 

com método rigoroso os limites da soma de um número infinitamente grande de 

quantidades infinitamente pequenas.           

 Ainda com relação ao uso técnico do infinito, vale destacar que Pascal se refere 

fundamentalmente ao método dos indivisíveis.  

Na mesma linha de abordagem matemática, voltando-se entretanto para uma 

dimensão mais epistemológica, encontramos na obra  géométrique, escrita 

provavelmente em torno de 1658, menções relativas ao infinito associado ao campo da 

geometria, em diferentes contextos. Nesta obra, faz-se necessário apresentar uma longa 

citação, motivado pelo aspecto imbricado do texto, a tal ponto que uma citação menor 

correria o risco de não ser bem compreendida. O contexto é um comentário sobre as 

diversas características da geometria, explicando que ela é construída com definições, com 

demonstrações, evidencias, etc.   

 

[...] não ficaríamos surpresos se observarmos que esta admirável ciência 
ao se apegar unicamente às coisas mais simples, essa mesma qualidade 
que as torna digna de ser seus objetos, as torna incapazes de ser 
definidas, de modo que a falta de definição é antes uma perfeição que um 
defeito, porquanto não decorre de sua obscuridade, mas, pelo contrário, 
de sua extrema evidencia, que é tamanha que ainda que não tenha a 
convicção das demonstrações, tem toda a certeza a respeito. Supõe, 
portanto, que se saiba qual a coisa que se entende por estas palavras: 
movimento, número, espaço; e sem se deter em defini-las, penetra em sua 
natureza e descobre suas maravilhosas propriedades. Estas três coisas, 
que compreendem todo o universo, segundo estas palavras: Deus fez 
todas as coisas segundo o peso, o número e a medida, possuem uma 
ligação recíproca e necessária. De fato, não se pode imaginar o 
movimento sem alguma coisa que se mova; e essa coisa sendo uma, essa 
unidade é a origem de todos os números; finalmente o movimento não 
podendo existir sem espaço, temos essas três coisas encerradas na 
primeira. O próprio tempo está também ali incluído, pois o movimento e 
o tempo são relativos um ao outro, uma vez que a rapidez e a lentidão, 
que são as diferenças dos movimentos, tem uma relação necessária com o 
tempo. Assim há propriedades comuns a todas essas coisas, cujo 
conhecimento abre o espírito às maiores maravilhas da natureza. A 
principal compreende as duas infinidades que se encontram em todas: 
uma de grandeza e outra de pequenez ( PASCAL, 2006, p. 24). 
           

Com relação à citação precedente, vale destacar que mesmo no contexto de uma 

abordagem técnica, a expressão Deus fez todas as coisas segundo o peso, o número e a 
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medida - extraída do capítulo 11, versículo 21, do Livro da Sabedoria - foi analisada e 

explorada de um modo muito inteligente, de modo que a passagem do aspecto 

epistemológico para a reflexão religiosa se dá sem ruptura.       

Pascal prossegue seu raciocínio, jogando com os dois aspectos do infinito no campo 

da física, da aritmética e da geometria, ou seja, primeiramente em relação ao movimento e 

em seguida em relação aos números, ao espaço e, por fim, volta à física, ao elaborar uma 

reflexão sobre o tempo. 

 
[...] por mais rápido que seja um movimento, pode-se conceber um que o 
seja mais ainda e outro mais rápido ainda que este último; e assim sempre 
até o infinito, sem chegar a um que seja de tal forma rápido que não 
possa ser superado por outro. E, ao contrário, por mais lento que seja um 
movimento, pode-se retardá-lo ainda mais e mais ainda este último; e 
assim até o infinito, sem jamais chegar a tal grau de lentidão que não se 
possa descer a uma infinidade de outros sem cair no repouso total. De 
igual modo, por maior que seja um número, pode-se conceber um maior 
e ainda um outro que ultrapasse o último; e assim até o infinito, sem 
jamais chegar a um que não possa ser aumentado. E, ao contrário, por 
menor que seja um número, como a centésima ou a décima milésima 
parte, pode-se conceber um menor e sempre até o infinito, sem chegar ao  
zero ou ao nada. Do mesmo modo, por maior que seja um espaço, pode-
se conceber um maior ainda e mais um que o seja ainda mais; e assim até 
o infinito, sem jamais chegar a um que não possa mais ser aumentado. E, 
ao contrário, por menor que seja um espaço, pode-se ainda considerar um 
menor e sempre até o infinito, sem jamais chegar a um indivisível que 
não tenha mais extensão. Ocorre o mesmo com o tempo. Pode-se sempre 
conceber um maior, sem um último e um menor, sem chegar jamais a um 
instante e a um puro nada de duração. Numa palavra, isto quer dizer que 
por maior que seja o movimento, o número, o espaço, o tempo, sempre 
há um maior e um menor, de modo que todos eles se sustentam entre o 
nada e o infinito, estando sempre infinitamente distantes dessas 
extremidades (PASCAL, 2006, p. 24) 

 

Pascal avança no seu argumento, seja esclarecendo a natureza da geometria, seja 

elaborando conexões do conceito de infinito com a própria maneira de ver o mundo. Neste 

excerto, Pascal coloca no mesmo plano o que Aristóteles distinguia como infinito atual e 

infinito potencial. Pascal reconhece a dificuldade de compreensão dessas idéias quando 

afirma: 

     
Não há conhecimento natural no homem que preceda essas verdades e 
que as ultrapasse com clareza. Entretanto [...] encontram-se espíritos que 
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excelentes em todas as outras coisas, ficam chocados com estas 
infinidades e que não conseguem sob hipótese alguma concordar com 
isso (PASCAL, 2006, p.26). 

  

 Ele prossegue na mesma linha de raciocínio para justificar a possibilidade de uma 

divisão infinita do espaço: 

 

Não há geômetra que não creia que o espaço é divisível ao infinito. Não 
se pode tampouco sê-lo sem esse princípio, como não se pode ser homem 
sem alma. E, no entanto, não há entre os geômetras quem compreenda 
uma divisão infinita; e não há como assegurar-se dessa verdade senão por 
esta única razão, mas que é certamente suficiente, ou seja, compreender 
perfeitamente que é falso que, ao dividir um espaço, se possa chegar a 
uma parte indivisível, isto é, que não tenha nenhuma extensão. De fato, 
que há de mais absurdo do que pretender que ao dividir sempre um 
espaço, se chegue finalmente a uma divisão tal que ao dividi-la em dois, 
cada uma das metades fiquem indivisíveis e sem nenhuma extensão, e 
que assim esses dois nadas de extensão formassem juntos uma extensão? 
Na verdade, gostaria de perguntar àqueles que tem esta idéia, se 
concebem nitidamente que dois indivisíveis se tocam: se for em toda 
parte, não passam de uma só e mesma coisa e, portanto, os dois juntos 
são indivisíveis; se não for em toda parte, então não é senão uma parte: 
portanto eles têm partes, logo não são indivisíveis (PASCAL, 2006, p.26). 
  

Na última parte do opúsculo Pascal adverte que aqueles que não estiverem 

satisfeitos com as razões apresentadas e que permanecem na crença de que o espaço não é 

divisível ao infinito, nada podem pretender das demonstrações geométricas. Entretanto, 

consola o seu leitor quando afirma que estas pessoas podem ser esclarecidas em outras 

coisas, pois alguém pode ser um homem muito hábil, embora mau geômetra. 

Pascal finaliza extrapolando o âmbito da reflexão estritamente epistemológica 

acerca da geometria: 

 
Mas aqueles que virem claramente essas verdades, poderão admirar a 
grandeza e o poder da natureza nessa dupla infinidade que nos cerca por 
todos os lados e aprender, com essa consideração maravilhosa, a se 
conhecer a si próprios, ao se observarem estar colocados entre uma 
infinidade e um nada de extensão, entre uma infinidade e um nada de 
números, entre uma infinidade e um nada de movimento, entre uma 
infinidade e um nada de tempo. Com isso se pode aprender a se estimar 
no justo valor e formar reflexões que valem muito mais do que o resto da 
geometria (PASCAL, 2006, p.32). 
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 É interessante observar que na parte conclusiva do e, Pascal 

aproveita a ocasião para fazer uma conexão da geometria com a vida, fazendo emergir do 

texto aspectos axiológicos oriundos das observações físicas e geométricas. Quando Pascal 

eflexões que valem 

posição do ser humano entre o infinito e o nada, iguala os homens entre si, colocando num 

mesmo plano todo o gênero humano. Com isto é possível eliminar desníveis, injustiças e 

toda espécie de conduta que leva as pessoas a discriminar seu semelhante.              

 Por outro lado, no excerto precedente Pascal ressalta o valor do homem e da vida, e 

ao colocar o ser humano como ponto de equilíbrio entre o tudo e o nada, revela que este ser 

não é desprovido de valor, mas um mediador e como tal deveria reconhecer o seu papel na 

condição da existência humana e, ao mesmo tempo, se dobrar a um ser superior, detentor 

das dimensões de infinidade em todos os sentidos.       

Esta preocupação está em sintonia com o que Pascal viria a projetar neste mesmo 

ano. De fato, entre outubro e novembro de 1658, expõe numa conferência em Port-Royal as 

idéias básicas para a elaboração de uma apologia da vida cristã, material que 

posteriormente daria origem aos Pensées.          
   

4.9.2  Uso do infinito no sentido religioso 

 

 Encontramos na obra de Pascal uma utilização do infinito, num sentido que 

extrapola os limites de um uso técnico no âmbito da matemática; ou seja, no sentido 

religioso. O emprego deste termo fora do contexto matemático tem como objetivo revelar 

aspectos da experiência espiritual de Pascal, de sua visão de mundo, de como concebe o ser 

humano, etc. Como foi dito no início da seção 4.9, o infinito no sentido religioso está 

relacionado à elaboração de uma reflexão acerca da experiência mística de Pascal, sua 

concepção do lugar do homem no universo, sua visão a respeito da dimensão da 

misericórdia de Deus, dentre outros. Este modo de empregar o termo infinito aparece de 

modo esporádico, embora marcante, em algumas passagens nas diversas obras e de modo 

significativo nos Pensées.  
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 É importante destacar que a expressão uso esporádico diz respeito não ao conteúdo 

da afirmação, ou ao peso que ela tem no conjunto do que está sendo apresentado, mas 

apenas à freqüência da citação em relação ao todo do trabalho em destaque. A expressão, 

portanto, está ligada à quantidade de vezes que o termo infinito surge no texto. 

Qualitativamente, mesmo sem ser de uso freqüente no texto escolhido, é uma palavra chave 

na reflexão pascalina sobre Deus, sua misericórdia e sobre o papel e posição do homem no 

universo; portanto, não tem um uso ornamental ou decorativo.  

 Considerando a dificuldade que se apresenta nesta ocasião em relação à escolha dos 

excertos de Pascal que possam validar a afirmação de Davis e Hersh (1989), optamos por 

apresentar apenas uma parte do texto considerado mais importante, deixando indicado no 

quadro-10, pistas que levam ao restante do material. 

               O uso esporádico explicitado no quadro-8 é, por exemplo, o que se encontra no 

Tratados de Pneumática (1984, p.129), no qual é feita uma menção sobre o infinito no 

contexto da comparação entre o instinto do animal e o homem. Pascal afirma que o homem  

foi criado para o infinito por ser obra de um ser infinitamente infinito. É finito na sua 

dimensão corpórea e Pascal experimenta esta condição, inclusive em relação à sua saúde. 

Entretanto, é infinito em sua dimensão espiritual na medida em que, já como um sinal de 

sua condição transcendental no jogo da relação com Deus, experimenta por exemplo, a 

força dos milagres, algo tão valorizado por Pascal. Para ele não tem sentido a existência do 

homem sem a existência de um ser infinito.             

               Continuando a sublinhar o uso esporádico, mas não decorativo, numa carta de 

Pascal a monsieur et madame Périer sobre a morte do pai, datada de 17 de outubro de 1651, 

o infinito aparece junto com o finito para exprimir a relação entre o amor a Deus, e a si 

próprio.  

 

[...] Deus criou o homem com dois amores, um a Deus e outro a si 
próprio; mas dentro desta lei que o amor a Deus seria infinito, isto é, sem 
outra finalidade senão Deus, e que o amor a si próprio seria finito e 
relacionado sempre com Deus. Neste estado o homem não somente 
amava a si próprio sem pecado, mas ainda não podia deixar de fazê-lo 
sem pecar. Depois do pecado perdeu o homem o primeiro desses amores; 
e o amor a si próprio tendo ficado sozinho nessa grande alma capaz de 
um amor infinito, esse amor-próprio se estendeu e transbordou no vazio 
deixado pelo amor a Deus. Assim, amou unicamente a si próprio e as 
coisas em si, isto é, infinitamente (PASCAL, 1954, p. 496). 
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  Para Pascal, o homem pelo pecado afastou-se de Deus e assim fazendo 

experimentou a solidão. Nesse estado a alma humana feita para o infinito, atrofiando as 

dimensões do amor a si mesmo, agiganta-se ocupando o espaço infinito antes reservado 

para amar a Deus.  

 A presença marcante do infinito, como já dissemos, emerge nos diversos fragmentos 

dos Pensées. A primeira manifestação dessa idéia ocorre no fragmento 72, onde se lê: 

 

Todo esse mundo visível é apenas um traço imperceptível na amplidão da 
natureza, que nem sequer nos é dado conhecer mesmo se de modo vago. 
Por mais que ampliemos as nossas concepções e as projetemos além dos 
espaços imagináveis, concebemos tão somente átomos em comparação  
com a realidade das coisas. Esta é uma esfera infinita cujo centro se 
encontra em toda parte e cuja circunferência não se acha em lugar 
nenhum. E o fato de nossa imaginação perder-se nesse pensamento, 
constitui, em suma, a maior característica sensível da onipotência de 
Deus.[...] Que é um homem dentro do infinito? (PASCAL, 1988, p.51).  

  

 Neste fragmento Pascal usa o infinito relacionado a algo como uma espécie de 

unidade de medida do universo e considera que o fato desses pensamentos povoarem a 

mente humana caracteriza a onipotência de Deus. É como se o homem não pudesse ter as 

percepções de algo infinitamente grande se não fosse inspirado pelo criador desta 

infinidade. Pascal continua sua reflexão adentrando no mundo do infinitamente pequeno. 

Ele toma em consideração um insignificante inseto e inicia uma viagem pelo micro 

cosmo.  
 

Eis uma lêndea que na pequenez de seu corpo, contém partes 
incomparavelmente menores, pernas com articulações, veias nessas 
pernas, sangue nessas veias, humores nesse sangue, gotas nesses humores, 
vapores nessas gotas; dividindo-se estas últimas coisas, esgotar-se-ão as 
capacidades de concepção do homem, e estaremos, portanto, ante o último 
objeto a que possa chegar o nosso discurso. Talvez ele imagine, então, ser 
essa a menor coisa da natureza. Quero mostrar-lhe porém dentro dela um 
novo abismo. Quero pintar-lhe não somente o universo visível, mas 
também a imensidade concebível da natureza dentro dessa parcela de 
átomo. Aí existe uma infinidade de universos, cada qual com o seu 
firmamento, seus planetas, sua terra em iguais proporções às do mundo 
visível; e nesta terra há animais e neles estas lêndeas, em que voltará a 
encontrar o que nas primeiras observou. Deparará assim, por toda parte, 
sem cessar, infindavelmente, com a mesma coisa, e perder-se-á nessas 
maravilhas tão assombrosas na sua pequenez quanto nas outras na sua 
magnitude. [...] Quem assim raciocinar há de apavorar-se de si próprio e 
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considerando-se apoiado na massa que a natureza lhe deu, entre esses dos 
abismos do infinito e do nada tremerá à vista de tantas maravilhas; e creio 
que, transformando sua curiosidade em admiração, preferirá contemplá-
las em silêncio a investigá-la com presunção. Afinal, o que é o homem 
dentro da natureza? Nada em relação ao infinito; tudo em relação ao nada; 
um ponto intermediário entre tudo e nada. Infinitamente incapaz de 
compreender os extremos, tanto o fim das coisas como o seu princípio, 
permanecem ocultos num segredo impenetrável, e lhe é igualmente 
impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve (PASCAL,  
1988, p.51). 

 

                A continuação do fragmento 72 apresentado acima revela um uso do infinito 

como um elemento delimitador da posição do homem no universo. Este aspecto já tinha 

sido abordado por Pascal na parte conclusiva de , como foi 

mencionado. De fato o título dado a este fragmento é Desproporção do homem. Pascal 

considera que as duas faces do infinito permitem ao homem situar-se no universo, com 

implicações existências que decorrem desse processo. Quais seriam estas implicações? Em 

relação a ele considerar o homem numa posição acima do microcosmo, vem como 

conseqüência a responsabilidade do homem diante de tudo aquilo que ele tem autonomia de 

interferir, mudar, progredir. Quanto ao fato de estar abaixo, em relação ao macrocosmo, 

uma das conseqüências é o reconhecimento da grandeza e poder de Deus e a submissão às 

suas leis. 

                  Uma metáfora que torna mais compreensível o texto de Pascal é a que considera 

uma reta, e sobre ela um ponto H, qualquer, ao qual está associado o ser humano. A partir 

de H são consideradas duas semi-retas, uma das quais levando ao infinito que é Deus. O 

homem ocuparia um ponto de mediação, entretanto diferentemente da metáfora associada à 

reta numérica, não estaremos associando ao homem o zero, que contraria o que afirma 

Pascal. De fato, ele afirma que o homem é tudo em relação ao nada.  

 Em s -se que tendo a natureza 

gravado sua imagem e a de seu autor em todas as coisas, todas participam de seu duplo 

(PASCAL, 1988,p.51)  . 

 O que ele diz não fica claro, embora o leitor perceba o sentido. Seria mais 

compreensível se Pascal afirmasse que o autor de todas as coisas gravou sua imagem na 

natureza e, sendo Deus infinito, toda a natureza participa da marca de seu criador.        
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 Pascal prossegue no mesmo fragmento apresentando a dupla face do infinito como 

revelador de um dentre os vários aspectos de sua concepção de ciência: 

           

[...] Assim, todas as ciências são infinitas na amplitude de suas 
investigações, pois quem duvidará, por exemplo, de que a geometria 
tenha uma infinidade de infinidades de teoremas a serem expostos? São 
infinitas também na multidão e na delicadeza de seus princípios, pois 
quem não percebe que aqueles que se consideram últimos não se 
sustentam sozinhos, mas se apóiam em outros, os quais tendo por sua vez 
outros, nunca são os últimos? Nós, porém, consideramos últimos os que 
parecem últimos à nossa razão, tal qual fazemos com as coisas materiais, 
em que denominamos ponto indivisível aquele para além do qual os 
nossos sentidos nada mais distinguem, embora continue divisível 
independentemente por sua própria natureza. Desses dois infinitos da 
ciência, o infinitamente grande é o mais sensível; por isso, poucas 

e pequeno é muito menos 
visível. A ele pretenderam chegar os filósofos, entretanto; e nisso é que  
tropeçaram todos (PASCAL, 1988, p.52). 

       

 O discurso de Pascal relacionando os dois lados do infinito e algumas características 

de como ele encara a ciência, serve de ponte para complementar o pensamento em direção a 

uma realidade maior que para ele é Deus. De fato, na continuação do fragmento 72 ele diz:  

 
Acreditamos muito naturalmente sermos mais capazes de alcançar o 
centro das coisas que abraçar-lhes a circunferência; a extensão visível do 
mundo ultrapassa-nos manifestamente; porém, como ultrapassamos as 
coisas pequenas, acreditamo-nos mais capazes de possuí-las; entretanto, 
não nos falta menos capacidade para chegar ao nada do que para chegar 
ao todo; para um como para outro, falta-nos uma capacidade infinita, e 
creio que quem tivesse compreendido os princípios últimos das coisas, 
chegaria também a conhecer o infinito. Uma coisa depende da outra, e 
uma conduz à outra. Esses extremos se tocam e se unem, à força de se 
afastarem e se reencontrarem em Deus e somente em Deus. Conheçamos, 
pois, nossas forças; somos algo e não tudo; o que temos que ser, priva-
nos do conhecimento dos primeiros princípios que nascem do nada; e o 
pouco que temos que ser, impede-nos a visão do infinito. Nossa 
inteligência ocupa, entre as coisas inteligíveis, o mesmo lugar que nosso 
corpo na magnitude da natureza. Limitados em tudo, esse termo médio 
entre dois extremos encontra-se em todas as nossas forças. Nossos 
sentidos não percebem os extremos [...]  (PASCAL, 1988, p.53). 

          

 A apresentação dos excertos escolhidos atinge o objetivo proposto; ou seja, revelar 

de que modo o infinito é usado por Pascal. De fato, como vimos, a utilização do termo está 
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impregnada de uma dimensão religiosa, muito embora neste mesmo fragmento 72 ele 

prossiga a reflexão associando o infinito com nossa razão finita. Nos Pensées encontramos 

ainda outros fragmentos nos quais o infinito no sentido religioso ou metafísico nos é 

apresentado.  

 O quadro-9 traz, a título de síntese, os excertos não escolhidos e as respectivas 

associações que Pascal faz com o termo infinito. 
 
 

Quadro- 9: Os diversos sentidos que Pascal dá ao termo infinito e a localização no respectivo fragmento  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

NÚMERO 

DO  FRAGMENTO 

 

SENTIDO DADO POR PASCAL AO EMPREGAR O TERMO INFINITO 

115 Intitulado Diversidade está associado à percepção da realidade.  

206 Afirma que o infinito o apavora.  

208 Associa-o com nossa limitação em conhecer o tempo de vida. 

231 Associa  Deus ao infinito usando a cinemática. 

232 Associa-o ao movimento.  

233 Religioso. Relaciona o finito com o infinito comparando nosso espírito em face 

de Deus e nossa justiça em face da divina justiça (Infinito. Nada). 

357 Axiológico e religioso. Associa-o a vícios e virtudes. 

425 Existencial. O abismo infinito dentro do ser humano só pode ser preenchido por 

um algo infinito e imutável, Deus. 

434 

ultrapassa infinitamen  

435 Religioso. O pecado abaixa infinitamente e a graça eleva infinitamente. 

469 Vê na natureza um ser necessário, eterno e infinito. 

532 Considera os dois infinitos no sentido natural e moral. 

540 Apresenta a esperança do cristão de possuir um bem infinito. 

588  

710 Como linguagem para passar uma imagem da força de Jesus Cristo.   

752 Associa o infinito às qualidades do rei Davi. 

793 Relaciona-o ao espírito, e espírito à caridade. Estabelece uma hierarquia entre 

grandezas carnais e espirituais, considerando a mais alta a caridade  

793 Religioso. Diz que a distância infinita dos corpos aos espíritos figura a distância 

infinitamente mais infinita dos espíritos à caridade, pois ela é sobrenatural.     
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5  CONCLUSÃO  

 

No inicio da pesquisa que deu origem à presente tese existia uma questão bem 

ampla: há relação entre a matemática e a religião? Bem cedo tivemos que reconhecer que a 

pergunta estava formulada de maneira demasiadamente ampla. Desse modo, o problema de 

pesquisa foi retomado e tendo que decidir entre estudar a relação matemática e religião num 

período da história ou na vida de um matemático, optamos pela segunda via. A escolha de 

Blaise Pascal foi motivada por ter sido ele um matemático de destaque e ao mesmo tempo 

uma pessoa que fez uma experiência religiosa muito significativa.    

Portanto, chegamos a uma elaboração bem mais pontual do problema de pesquisa,  

explicitado na pergunta: Há relação entre a Matemática e a Religião na obra de Blaise 

Pascal? Esta questão gerou desdobramentos: em caso afirmativo, de que modo esta relação 

se manifesta? 

Com o intuito de responder a estas questões a tese foi construída em quatro etapas, 

correspondendo cada uma delas à construção de um capítulo. Em cada capítulo fizemos 

interessantes descobertas, com relação à multifacetada figura de Blaise Pascal, com 

relação ao tema mais amplo vinculado à interseção entre matemática e religião, com 

relação à profundidade teológica e religiosa de Pascal e finalmente com relação à forma 

como Pascal se servia da matemática para introduzir novas reflexões no campo da 

religião.      

 No capítulo 1 fizemos um levantamento sobre a contribuição de Pascal para a 

Matemática, segundo uma seqüência cronológica, fazendo uma análise comparativa de sua 

produção na perspectiva do passado da Matemática e de sua contribuição para o os séculos 

posteriores. A título de conclusão deste capítulo vimos que Pascal como matemático foi 

precoce, brilhante e opcionalmente efêmero.  

Pascal foi precoce porque tendo convivido desde criança num ambiente de ciência 

e cultura, este contexto propiciou uma base muito sólida sobre a qual floresceu seu talento. 

Um dos atestados de sua precocidade foi a publicação aos 16 anos do Essai pour les 

coniques. 

Pascal foi brilhante porque trabalhou em três campos com muito êxito. Não 

necessariamente nesta ordem, um primeiro estava ligado à gênese do Cálculo Integral com 
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os trabalhos relativos à ciclóide. Um segundo campo foi o da geometria projetiva tendo 

publicado ainda ao 16 anos um trabalho contendo um resultado extremamente interessante 

conhecido com Hexagrama místico. Este teorema diz que se um hexágono está inscrito 

numa cônica, os pares de lados opostos se encontram dois a dois sobre os pontos de uma 

mesma reta. O terceiro campo a que Pascal se dedicou foi ao cálculo das probabilidades. 

Neste aspecto há algo de pioneiro na face do matemático Pascal. Antes dele não havia 

praticamente sinal de vida neste ramo da matemática. Portanto, ele criou juntamente com 

Fermat, um campo novo, aperfeiçoado posteriormente por outros grandes matemáticos.   

Pascal como matemático foi opcionalmente efêmero porque viveu apenas 39 anos, 

dos quais nem todos dedicados deliberadamente à matemática. De fato, nestes poucos 

anos sempre conviveu com a debilidade física e a saúde frágil. Esta realidade deixou 

marcas profundas em sua personalidade e reforçou sempre mais a idéia da fragilidade e 

tragicidade da condição humana.             

Mais dois aspectos emergem como conclusão relativa ao capítulo 1.  

 Um primeiro é que autores como Boyer (2001) 

história da matemática. Se Boyer estava querendo dizer que o talento 

de Pascal poderia ter frutificado muito mais, caso tivesse se concentrado apenas na 

matemática, abandonando as questões religiosas e tivesse tido outras condições de saúde, 

a afirmação tem sentido. Mesmo assim, a presença de Pascal na matemática foi relevante e 

analisando tudo o que ele produziu não se pode deixar de considerá-lo um grande 

matemático. Outros que viveram antes e depois dele, marcaram presença na história da 

matemática com obras semelhantes. Seus trabalhos deram uma contribuição não apenas na 

abertura de campos novos, como vimos, mas na criação de procedimentos novos, como o 

método de demonstração por indução.   

Uma outra conclusão é que Pascal fez uma síntese entre ciência e técnica com o 

pioneirismo na criação das máquinas de calcular e sua capacidade experimental revelada 

nos trabalhos com a física. Ele viveu pouco, mas nesse pouco tempo lançou-se em várias 

frentes e sua atuação antecipou perspectivas interdisciplinares no campo do conhecimento.  

No capítulo 2 fizemos um levantamento das etapas da vida e obra de Pascal sob a 

ótica da sua experiência religiosa, procurando descobrir convergências e divergências em 
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relação ao contexto em que ele viveu. Além disso, abordamos brevemente as conseqüências 

desta experiência religiosa na sua concepção de ciência.    

A título de conclusão deste capítulo consideramos que o que mais se destaca na 

experiência religiosa de Pascal é a centralidade da religião na sua vida e o desejo de uma 

autenticidade e radicalidade na vivência do cristianismo. De fato, durante todo o estudo foi 

possível identificar que a primazia da religião sobre a ciência foi se consolidando, de tal 

para as escolas de Port-Royal e estudos sobre a Ciclóide) tiveram uma motivação espiritual. 

Muitas vezes esses dois elementos, ciência e fé se apresentaram numa perspectiva de 

conflito, entretanto ajudaram a compor o mesmo cenário da inquietação de um ser humano 

diante do absoluto. 

Os desejos de autenticidade e radicalidade levaram Pascal a buscar inspiração nos 

primórdios da vida do cristianismo, por meio da sua adesão ao Jansenismo, movimento 

caracterizado por uma volta às formas rígidas de vida cristã.  

Um outro aspecto, a ser considerado na conclusão diz respeito à importância que os 

milagres assumiram na sua vida. Os dois fatos que o marcaram profundamente, a cura de 

sua sobrinha no chamado milagre do Santo Espinho, e o episódio no qual se salva após sua 

carruagem quase cair num precipício deixa nele um sentimento de gratidão à Deus que será 

expresso em diversos textos de sua produção religiosa.  

Ainda nas conclusões relativas ao capítulo 2 descobrimos através da experiência 

religiosa de Pascal uma faceta interdisciplinar na sua obra, não somente numa perspectiva 

endógena, dentro da própria ciência como foi evidenciado no capítulo1 (integração entre 

matemática, física e tecnologia) mas uma perspectiva exógena, entre a ciência, a religião e 

a filosofia, tendo como preocupação as dimensões mais profundos do ser humano.   

 Um outro aspecto que vem à tona é de que a sua formação como cientista teve o 

objetivo, dentre outras coisas, de qualificá-lo para exercer uma missão como propagador da 

 

da religião.           

Um fato relevante que marcou Pascal para sempre foi uma experiência mística, 

vivida na famosa noite de fogo em 23 de novembro de 1654. Consideramos que este fato 

sem dúvida fez com que ele estabelecesse uma hierarquia entre as coisas da religião e 
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demais aspectos da vida. O texto que escrevera para lembrar este momento de profunda 

união com Deus permaneceu guardado na borda de sua jaqueta e só foi encontrado após seu 

falecimento. Isto revela que aquele foi um momento íntimo de sua experiência religiosa e 

que somente a ele interessava. 

No capítulo 3 fizemos um levantamento na literatura sobre o tema mais amplo 

dentro do qual emergiu o problema de pesquisa e elaboramos uma primeira aproximação no 

que se refere à relação entre a matemática e a religião. Identificamos sete categorias a partir 

das leituras de textos escritos por matemáticos e historiadores da matemática.  

A maioria destas categorias foi explicitada e nomeada pelos respectivos 

pesquisadores.  

 Fauvel e Maanen defendem as dimensões culturais desta relação; ou seja, que os 

primeiros passos na evolução da matemática quanto à origem de número, grandeza e forma 

tem associado sempre algum componente religioso.  

Davis e Hersh consideram o infinito como campo comum entre a matemática e a 

religião. De fato, somente na matemática, na religião e na filosofia há interesse quanto ao 

uso e conseqüentemente o significado que pode ser dado a este termo.  

Anglin destaca que o campo comum entre a matemática e a religião se revela no 

conflito entre a fé e a razão.  

Moris Kline sublinha que a relação entre a matemática e a religião se dá num âmbito 

profissional, na medida em que em diversos períodos da história muitos matemáticos 

exerciam seu ofício como uma atitude religiosa.  

Mathews dá importância à dimensão pedagógica da relação entre matemática e 

religião. Para ele alunos iniciantes nas áreas de ciências seriam muito beneficiados em sua 

formação geral se viessem a tomar conhecimento da obra do cientista e também de suas 

convicções religiosas.  

Ennio De Giorgi vê como campo comum à matemática e a religião dois aspectos: a 

aproximação com a sapiência e também a grande capacidade tanto na matemática quanto na 

religião de sair de um mundo concreto para o sonho e a imaginação. 

A categoria definida como perspectiva instrumental foi cunhada por nós 

considerando o modo pelo qual a matemática foi usada nos trabalhos de Grattan-Guinness e 

Erickson e Fossa com os quais tivemos contato. 



158 
 

Estes pesquisadores apresentam uma perspectiva que optamos por classificar de 

instrumental pelo fato da matemática servir de linguagem para se entender melhor a 

religião. A matemática segundo este ponto de vista entraria como uma ferramenta ajudando 

a descrever as várias dimensões do fenômeno religioso. 

A título de conclusão relativa ao capítulo 3, considerando os textos referenciais 

estudados, destacamos ainda três aspectos.  

O primeiro diz respeito à variedade das abordagens presentes nos autores estudados.  

É interessante observar a riqueza dos aspectos que emergem na obra de cada um deles em 

relação a um mesmo tema, matemática e religião.   

 Um segundo ponto é ao mesmo tempo uma conclusão e uma sugestão para futuros 

trabalhos. Depois de estudar as categorias que emergiram dos estudos destes onze 

pesquisadores, vimos que há possibilidade de enxergar a relação matemática e religião sob 

um outro ponto de vista, que não exclui aqueles apresentados anteriormente. Trata-se das 

categorias epistemológica, instrumental e institucional.   

A epistemológica relaciona-se com um certo isomorfismo entre elementos presentes 

na teologia e na matemática. Por exemplo, o conceito teológico de perfeição no amor e o 

conceito matemático de limite.    

A instrumental diz respeito à participação da matemática como ferramenta auxiliar 

na descrição e interpretação do fenômeno religioso.  

Finalmente a institucional relaciona-se com a necessidade de se aprofundar as 

as motivações que os levaram a exercer os dois tipos de atividade. 

Um terceiro ponto conclusivo do capítulo 3 diz respeito a certas escolhas feitas 

pelos autores que estudamos. Todos eles abordam direta ou indiretamente a temática da 

relação entre a matemática e a religião numa perspectiva do judaísmo, do cristianismo e da 

religião islâmica. Isto é coerente pelo fato de Pascal professar a religião cristã. Entretanto, 

fica em aberto para posterior aprofundamento o estudo de elementos comuns à matemática 

e a religião no que diz respeito a outras experiências religiosas. No âmbito das religiões 

orientais, por exemplo, obras como O Tao da física de Capra nos motivam nessa direção.  

 No capítulo 4 investigamos os aspectos que se encontram na área de interseção entre 

a matemática, a religião e a obra pascalina, tendo como referência as categorias 
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evidenciadas por matemáticos e historiadores da matemática no capítulo 3.  

 O capítulo 4 é também conclusivo e de certo modo todos os capítulos precedentes 

nos preparam e faz convergir os estudos feitos para esta parte do trabalho. É a parte final de 

nossa pesquisa e nos dá condições de responder à questão seguinte: Qual é a tese que 

estamos defendendo? 

 Concluindo este capítulo podemos responder afirmativamente à pergunta lançada no 

problema de pesquisa; ou seja, há relação entre a matemática e a religião na obra de Pascal 

e esta relação se manifesta fundamentalmente de quatro modos diferentes, dentre os sete 

modos propostos pelos pesquisadores que estudamos. O quadro-10 sintetiza os resultados 

do estudo feito. 

 Na relação entre a matemática e a religião na obra de Pascal estão ausentes as 

categorias transição do concreto para um mundo imaginário, dimensão cultural e fazer 

matemática como atitude religiosa.  

 Estão presentes de modo significativo as categorias pedagógica, instrumental, o 

conflito entre fé e razão e o Infinito como elo entre matemática e religião.  
  

 
Quadro- 10: Presença das categorias do quadro 6 na obra de Pascal 

                                        Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

MATEMÁTICOS 

OU  

HISTORIADORES 

 

ASPECTOS CONSIDERADOS COMUNS ENTRE  

A MATEMÀTICA E A RELIGIÃO   

 

COMO EMERGE EM 

PASCAL 

Ennio De Giorgi Transição do concreto para um mundo do imaginário Ausente  

Fauvel e Maanen Dimensões culturais Ausente 

Moris Kline Fazer matemática como atitude religiosa Ausente 

 Mathews Dimensão pedagógica Presente/ Relevante 

Erickson e Fossa 

e 

Grattan-Guinness 

 

Perspectiva instrumental. 

 

Presente / Relevante 

Anglin O conflito entre fé e razão Presente/ Relevante  

Davis e Hersh Infinito como elo entre matemática e religião  Presente /  muito 

relevante 
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   Dentre as categorias presentes na obra de Pascal, o infinito é o elemento principal. 

Toda a reflexão de Pascal acerca da pequenez do ser humano, da grandeza de Deus, da 

posição do ser humano no mundo como intermediário entre o tudo e o nada é norteado pelo 

uso do infinito. 

 Consideramos o capítulo 4 como o que traz maior contribuição para esta pesquisa 

pelo fato de identificar na obra de Pascal categorias que emergem de estudos 

contemporâneos relativos à conexão entre a matemática e a religião. 

  Finalmente, um último aspecto a ser tratado na conclusão diz respeito às novas 

questões geradas à partir deste estudo.   

 Qual a relação entre a matemática e física na obra de Pascal?  

Qual a relação entre a matemática e filosofia na obra de Pascal? 

Qual a relação entre a matemática e religião numa obra específica de Pascal? (neste 

caso o estudo perdendo em abrangência torna-se mais rico em profundidade).  

Qual a relação entre a matemática e a religião na obra de outros matemáticos que ao 

longo da história fizeram uma experiência religiosa?  

Além dessas questões identificamos uma possibilidade de estudo que nos motiva a 

prosseguir na linha iniciada com esta tese. Consiste em trabalhar na síntese entre a 

matemática e a religião concentrada em três aspectos: a perspectiva epistemológica, 

instrumental e institucional conforme detalhamos por ocasião das conclusões relativas ao 

capítulo 3. 

Conclusivamente, no âmbito da educação matemática emergem também 

possibilidades deste estudo repercutir na formação de futuros professores através dos cursos 

de licenciatura ou em programas de formação continuada.    

Iniciamos este estudo com o propósito de contribuir para a construção de uma 

epistemologia da matemática mais rica e mais completa, ampliando ainda mais os 

horizontes e a importância desta ciência. Esperamos com esta pesquisa ter de alguma 

forma alcançado este intento.    
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