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A «VONTADE DE VERDADE» NAS CONFISSÕES DE SANTO AGOSTINHO 

VASCO CORDOVIL CARDOSO 

RESUMO 

PALAVRAS-CHAVE: verdade, desejo, identidade, vida feliz, imagem de Deus, 

escuridão; 

Pelo menos a partir de Platão, o problema da “vontade de verdade” tornou-se um 

dos problemas filosóficos mais badalados do pensamento ocidental. A polémica e a tinta 

gasta à volta deste problema, a partir daí, foram mais que muitas. Desde a Antiguidade 

até aos séculos mais recentes o trabalho filosófico tenta e volta a tentar olhar para este 

problema. Muito resumidamente, o problema da “vontade de verdade” diz respeito à 

pergunta pela forma como está constituída a relação entre o homem e a verdade, i.e., entre 

o projecto vital humano e o seu projecto de conhecimento. Não deve causar espanto, por 

isso, que seja um dos problemas centrais da filosofia; está preso a duas questões essenciais 

do homem: a vida boa e a possibilidade de conhecer.  

As Confissões de Agostinho são um momento importante da discussão em torno 

do conceito de «vontade de verdade». Ao longo dos treze livros, Agostinho, que diz ter 

descoberto a verdade,  parece situar-se numa posição impossível que se caracteriza pela 

radicalização tanto da necessidade de perseguição da “vontade de verdade” para alcançar 

a felicidade como pela radicalização do diagnóstico da profunda fragilidade do 

conhecimento humano.  

O objectivo deste estudo é mostar como tanto a identificação do homem com a 

ideia de “cor inquietum” como com a ideia de “cor contenebratum” se articula com a tese 

agostiniana de que se deve, a risco de todo o perigo, procurar a verdade.  
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THE «WILL OF TRUTH» IN AUGUSTINE’S CONFESSIONS 

VASCO CORDOVIL CARDOSO 

ABSTRACT 

KEYWORDS: truth, desire, identity, image of God, darkness, happy life 

At least since Plato the problem of the «will of truth» became one of the most 

important problems of western thought. Many discussions have been heard and much ink 

has been consumed concerning this particular problem. Since Antiguity up to recent 

centuries, philosophical work tries repeteadly to face this problem. That is not suprising: 

in few words one can say that the problem of the “will of truth” is essencialy a question 

about the relationship between man and truth, i.e., between the human vital project and 

his project of knowledge. That means that this problem is hanged in two undoubtedly 

central questions to philosophy and to any man: the good life and the possibility of 

knowledge. 

Augustine’s Confessions are an important moment in the discussion around this 

problem. During the thirteen books, Augustine seems to place himself in an impossible 

position where he radicalizes not only the necessity of persecuting a will of truth to 

achieve happiness but also the deep weakness of human knowledge. 

Our goal in this study is to show how not only the identification of man as “cor 

inquietum” but also as “cor contenebratum” can and must be articulated with the 

augustinian thesis that one should, at all risks, seek truth.  
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Introdução 

Se alguém estranho ao estudo da filosofia ler – neste ou qualquer outro estudo que 

trate do mesmo assunto – a expressão «vontade de verdade» certamente mostrará alguma 

perplexidade. O grau de perplexidade aumentará se lhe perguntarmos directamente se 

sabe se o homem tem ou não «vontade de verdade». A perplexidade transformar-se-á em 

riso se lhe perguntarmos se a sua felicidade depende dessa «vontade de verdade». No fim, 

se for informado de que ao longo de milénios, os grandes espíritos da humanidade se 

entretiveram a investigar e a tentar compreender o complexo de fenómenos e de 

problemas que a noção de «vontade de verdade» levanta, acabará confirmada a ideia de 

que o mundo daqueles que estudam filosofia é um mundo paralelo ao mundo onde a vida 

ocorre, ao mundo real. 

Por outro lado, se um determinado tipo de doutor for confrontado com as mesmas 

perguntas, certamente será capaz de enumerar mil autores, obras e textos, de os distribuir 

por eras, épocas ou até mesmo anos exactos; será capaz de publicar “A História da 

Vontade de Verdade” onde magistralmente expõe as variações que o conceito sofreu, as 

influências que teve determinada escola desconhecida até ao século XIX, e saberá qual a 

inscrição lapidar onde surgiu pela primeira vez a expressão «vontade de verdade». 

Saltitará da identificação platónica da sabedoria com o sumo bem, nas suas palavras, 

“típica da Antiguidade Clássica”, para a identificação de Deus com a verdade, “própria 

da era medieval, era de fervor religioso, como é sabido”. Simpatizará com a «vontade de 

ilusão» nietzscheana, mas não poderá deixar de afirmar que a mão humana nunca foi 

capaz de igualar o início da Metafísica de Aristóteles. Perplexidade, nem vê-la; ao tratar 

do conceito de «vontade de verdade» estará em casa: confortável e sereno, pronto para a 

qualquer momento mostrar o seu saber. Ou não será melhor dizer a sua habilidade? 

Confirmar-se-á a mesma ideia de que afinal há dois mundos, o das pessoas e o dos 

filósofos.  

Acontece que, para os filósofos, só há um mundo e por isso, porque eles 

escreveram acerca das pessoas normais, é necessário fazer convergir o homem comum e 

o professor: ao primeiro será útil uma explicação do conceito, ao segundo um confronto 

com aquilo que o conceito traduz. A compreensão do que está em causa neste conceito, 

tal como acontece com a maior parte dos conceitos filosóficos, requer estes dois 

momentos: por um lado uma compreensão do enunciado, por outro lado, a perplexidade 
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de descobrir a sua inconveniência intrometida. Isto é, não basta compreender a história e 

o significado das palavras «vontade de verdade»; é necessário ouvi-las na forma de uma 

acusação: elas dizem respeito à vida, à vida própria. Tentemos, então, satisfazer as 

necessidades que têm tanto o doutor “histórico” como o homem estranho ao jargão 

filosófico que em cada um de nós habitam. 

Comecemos por acalmar a perplexidade do homem comum e tentar explicar 

brevemente o que está em causa na pergunta “há no homem uma «vontade de verdade»?”. 

Antes de mais nada, investigar se o homem tem ou não tem «vontade de verdade» 

implica necessariamente tentar compreender se o acesso1 que preside à vida humana é um 

acesso que apenas assiste àquilo que acontece ou se o “ver” que o caracteriza é marcado 

pela presença de exigências ou quesitos a que é chamado a responder. Isto é, para que se 

possa perceber o enunciado «vontade de verdade» é determinante que se pare na palavra 

«vontade». Quando dizemos que uma pessoa tem vontade de comer ou de beber – que 

tem fome ou sede – dizemos precisamente que essa pessoa tem uma exigência ou uma 

necessidade. Se sente verdadeiramente fome ou sede isso significa que enquanto não 

comer ou beber estará numa situação vital calamitosa que é urgente resolver. Enquanto 

não comer ou não beber não será capaz de seguir com a sua vida normalmente. Ao 

perceber aquilo que lhe falta, aquilo que deseja, todo o negócio da sua vida será marcado 

pelo encaminhar-se para a satisfação do seu desejo. Cada segundo requererá pão ou água. 

Perguntar se no homem há «vontade de verdade» é, portanto, antes de mais, perguntar 

que lugar tem no homem o desejo. Se é certo que na vida há desejos, disto e daquilo, não 

é tão fácil perceber se o próprio acesso está ou não marcado com o cunho do desejo. Será 

que o acesso enquanto tal tem fome de alguma coisa? Isto é, será que o próprio 

acontecimento de lucidez que o homem é, quando percebe que não cumpre determinadas 

exigências ou quesitos, viverá na incumbência e na urgência de os satisfazer? Se isso 

acontece, qual será o tipo de objectos que seduzem o acesso? E será que deseja muitas 

coisas ou apenas uma? Isto é, será que há na vida um desejo principal de tal forma que 

todo o empreendimento vital terá a forma de caminho no seu encalce? E tem esse desejo 

alguma coisa a ver com a verdade? As perguntas poder-se-iam multiplicar. De qualquer 

                                                 

1 Por “acesso” entende-se aqui a vida tal como ela se apresenta àquele que a vive, isto é, o conjunto 

complexo e intrincado de apresentações, representações, intuições, operações, sensações, ideias, objectos e 

tudo o mais a que cada um de nós tem acesso.  
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modo, para poder haver uma compreensão clara da relação possível do homem com uma 

«vontade de verdade» é necessário que haja a preocupação de considerar não só se há ou 

não aquilo a que Agostinho, com tantos outros ao longo da história, chamou appetitus 

animae2, mas também que papel desempenham desejos desse tipo na vida humana.  

Por outro lado, perguntar se o homem tem ou não tem «vontade de verdade» 

significa também perguntar se, dada a possibilidade de o acesso enquanto tal estar sujeito 

ao desejo, o homem está particularmente interessado na verdade. Mas o que significa estar 

interessado na verdade? Mais do que tentar chegar a uma definição completa, é 

importante compreender, antes de tudo, que “verdade” é qualquer coisa que pode ou não 

qualificar a forma como está dado seja o que o for. X pode estar dado de forma verdadeira 

ou de forma falsa. Estará dado de forma verdadeira se houver transparência entre a forma 

como X está dado e aquilo que X efectivamente é, seja lá o que “efectivamente ser” for. 

Isso significa que a pergunta pela «vontade de verdade» aponta para uma possibilidade 

peculiar: o homem estar interessado na qualidade na qual está dado o seu acesso. Falar 

de um desejo de verdade é falar de um desejo que, por essa razão, mina tudo aquilo que 

é apresentado, mina todo o acesso enquanto tal3. Será então que o homem tem «vontade 

                                                 

2 O uso aqui feito da expressão appetitus animae merece um pequeno comentário. Como é sabido a divisão 

entre desejos do corpo e desejos do espírito é comum. Na obra de Agostinho podemos encontra-la em vários 

passos. Em De Beata Vita, por exemplo, pode ler-se claramente que Agostinho reconhece em si essas duas 

formas diferentes de desejos (cf. AGOSTINHO, De beata uita,[De bea. ui.] II). Acontece que essa divisão 

entre desejos do corpo e desejos do espírito é interior ao acesso. No acesso está dado quer o corpo e os 

desejos que lhe são característicos (fome, sede, etc.) quer a alma e respectivos desejos (sabedoria, 

serenidade, etc.). Ao usarmos a expressão clássica não foi esquecido esse facto. Contudo, apesar de corpo 

e alma serem ambos dados no acesso, aquilo que está em causa no conceito de “desejos da alma” aproxima-

se muito daquilo a que se chamou aqui, talvez grosseiramente, já que todos os desejos o são, “desejos do 

acesso”. Esses desejos caracterizam-se por ser petições de objectos estranhos e dificilmente determináveis 

com precisão, mas ao mesmo tempo, por ser petições da maior importância para o projecto vital humano. 

A questão de saber se o acesso enquanto tal tem desejos para além dos desejos disto e daquilo com que se 

vai deparando é semelhante à questão de saber quais são os desejos da alma excluindo da discussão os 

desejos do corpo. Contudo, pouco importa agora qual a sua origem (se é o corpo ou a alma). Interessa sim 

o tipo de desejo (se é localizado ou se diz respeito a todo o empreendimento vital enquanto tal). Ora, aqueles 

desejos que a tradição chamou appetitus animae correspondem a um tipo de desejo que diz respeito a todo 

o horizonte vital, e nesse sentido, podemos aqui chamar-lhes “desejos do acesso”. Saber se há desejos do 

acesso ou se o acesso enquanto tal tem desejos é portanto investigar a possibilidade de haver desejo de 

felicidade, desejo de verdade, desejo de ilusão, ou qualquer outro tipo de desejo que não se esgote num 

domínio particular da vida.  
3 Na verdade, saber se o par “verdade/falsidade” se aplica a “seja o que for” e se estende as suas franjas a 

todo o tipo de fenómenos não é uma questão simples. Por exemplo, Epicuro, e depois dele também os 

epicuristas, insistia que acerca dos prazeres não pode ser dito que são verdadeiros ou falsos. E percebe-se 

porquê. Há qualquer coisa na experiência do prazer que tem um carácter fechado em si próprio. Parece que 

a experiência do prazer não tem qualquer pretensão de afirmar nada acerca de um estado de coisas, que se 

reduz à pura experiência imediata. Neste estudo, contudo, não há espaço para uma análise deste problema. 

Fica, no entanto, a referência de que Platão, por exemplo no Filebo, confronta-se com este problema e 

defende que, apesar de parecer que não, há, de facto, prazeres falsos e prazer verdadeiros. Para ver como 
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de verdade»? Isto é, será que há alguma exigência a que o acesso tenha de responder 

relativamente à própria qualidade em que o acesso é dado? Será que a fome do homem, 

para ser devidamente satisfeita, deve ser saciada no quadro de um acesso verdadeiro, 

adequado e fiável, de tal forma que continuará a ser fome até que a verdade a venha 

saciar?4  

Voltemos ao homem comum: é bem possível que ainda não tenha compreendido 

aquilo que se quer dizer com a expressão «vontade de verdade». Na verdade, se depois 

de passada a perplexidade inicial lhe dermos a palavra, mesmo antes de tentar qualquer 

tipo de explicação como a que aqui foi feita, ele terá, a medo, alguma coisa a dizer. 

Certamente dirá que tem alguma «vontade de verdade»: não gosta que os seus filhos ou 

a sua mulher lhe mintam sobre o que se passou na escola ou no trabalho enquanto ele 

esteve ausente; não gosta que os políticos “faltem à verdade”, usando o eufemismo 

próprio da classe; quando conversa ou quando tem de mostrar aquilo que sabe, não gosta 

de se enganar nem de se esquecer do que tem para contar; mas aquilo de que gosta menos 

é de ser enganado em matéria de dinheiros. Por outro lado, também tem algumas vontades 

que vão no sentido contrário: acha muita piada ao já tradicional número de ilusionismo 

do Circo de Natal, mesmo quando o encartolado de serviço faz desaparecer a sua carteira 

ou a sua mulher; não esconde uma certa simpatia praticante pela chamada “mentira 

misericordiosa” no trato com os seus próximos, a quem é sempre bom agradar; em matéria 

económica, e principalmente fiscal, às vezes é inevitável “faltar à verdade” em nome da 

família e dos negócios; e quando confrontado com um agente da autoridade, deseja mais 

que a sua carta de condução fique quietinha no seu bolso, do que dizer a verdade acerca 

do que bebeu ao jantar. Ora, depois de ler a explicação aqui feita, imaginando que o 

problema da compreensão da linguagem não se põe, o homem comum talvez percebesse 

                                                 

Platão estende a área de influência do par verdade/falsidade até ao próprio prazer ver, por exemplo, TELO, 

Hélder G. C. "Há, afinal, prazeres falsos?".  In Incursões no Filebo - Estudos sobre Platão, ed. Mário Jorge 

de Carvalho, António Caeiro, 319 - 382. Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 2012. 
4 Quando se fala na possibilidade de o homem estar interessado na qualidade na qual está dado o seu acesso, 

se se estiver desatento, corre-se o perigo de não compreender cabalmente esse interesse. Note-se bem, não 

está apenas em causa o homem estar interessado em conhecer verdadeiramente os objectos que lhe são 

apresentados, no sentido gnosiológico ou epistemológico. No acesso insere-se também a sua própria vida, 

as decisões, desejos, etc. Assim sendo, o interesse na verdade não é ncessariamente uma espécie de 

síndroma do cientista ou do curioso. Saber se o que fiz foi bom ou mau levanta também o problema da 

verdade. Saber o que devo fazer para ser feliz levanta o problema da verdade. E por aí fora. O interesse na 

qualidade na qual está dado o acesso pode ser dado por uma série de inquietações existenciais. 
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que esta sua primeira resposta, apesar de honesta, se desviava um pouco daquilo que era 

pretendido com a pergunta. 

 Em primeiro lugar, perguntar se no homem há «vontade de verdade» é diferente 

de perguntar quando é que essa vontade se manifesta explicitamente e quando é que não 

se manifesta. A manifestação de desejos de verdade ou de desejos de ilusão ou mentira 

pode não ter nenhuma consequência no que toca à existência de uma «vontade de 

verdade», no sentido filosófico. Por um lado, pode existir «vontade de verdade» e não se 

manifestar directamente. É o que acontece, por exemplo, com o dinheiro que trazemos 

connosco diariamente. Normalmente, ninguém de bom senso põe sequer a hipótese de 

que as notas e moedas que traz consigo sejam falsas. Paga-se o que se tem a pagar com 

esse dinheiro e pronto. Por essa razão, não se nos manifesta sequer a importância que 

damos ao facto de o dinheiro ser verdadeiro. Contudo, isso ser-nos-á revelado no dia em 

que, ao chegar para pagar o café, a moeda ou nota que apresentarmos nos for devolvida 

com uma denúncia de falsificação. Nesse momento, uma «vontade verdade» escondida 

pelo curso normal dos dias surgirá com toda a sua força. Por outro lado, um desejo de 

verdade (e o mesmo se pode aplicar, naturalmente, a um desejo de ilusão) pode 

manifestar-se à superfície e corresponder, em profundidade, a qualquer coisa que de facto 

nada tem nada a ver com uma «vontade de verdade» propriamente dita. Isto é, a vontade 

manifesta pode ser, no limite, uma espécie de flor contraditória: sai de uma raiz de uma 

espécie diferente de planta. No limite, uma manifestação de um desejo de verdade pode 

até ser causada por uma vontade de ilusão, isto é, por uma vontade contrária. Veja-se, por 

exemplo, o caso dos romances policiais. Um leitor, ao longo da história, deseja 

ardentemente saber quem foi o assassino que levou a cabo um horroroso e meticuloso 

crime. Contudo esse desejo de verdade inscreve-se dentro de um outro, o desejo de ilusão, 

o desejo de entrar num mundo paralelo, num mundo diferente do seu, num mundo de 

detectives charmosos e pessoas misteriosas em vez de um mundo de polícias gorduchos 

e pessoas normais. Essa inscrição do desejo de verdade num desejo mais profundo 

perverte a própria natureza do desejo de verdade: o desejo de verdade manifesto será sinal 

de que o desejo de ilusão está a ser satisfeito, e portanto, mais do que um desejo de 

verdade, será um contributo para a satisfação de um desejo que vai precisamente no 

sentido contrário.   

 Em segundo lugar, o espectro a que se dirige o conceito filosófico de «vontade 

de verdade» é mais amplo do que aquele que foi dado na resposta do homem comum. Na 
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verdade, o espectro da versão filosófica é universalmente amplo, estende-se a tudo aquilo 

que se apresenta ao homem: não só àquilo que diz a mulher, mas à própria imagem visível 

que se tem dela, ao som da sua voz, à ideia de que a mulher tem um corpo extenso, 

identidade própria, etc. Tudo o que é apresentado é ou não é objecto dessa vontade. Tudo 

o que se sente, o que se pensa, o que se concebe, o que se decide, o que se faz, o que se 

vê, ouve, cheira, toca ou saboreia, seja relativo àquilo que está a um palmo seja relativo 

àquilo que se situa no último astro do universo – tudo o que se nos dá pelo acesso que 

temos – pode ser verdadeiro ou não. Por isso, se houver no homem uma «vontade 

verdade» será uma vontade que possivelmente dirá respeito a todo o universo das 

apresentações e não apenas uma vontade relativa a um tipo de pessoas, situações ou 

conhecimentos.  

Mas o elemento mais importante da desadequação da resposta inicial do homem 

comum não é ainda nenhum destes. Mais do que dar uma reposta superficial, no sentido 

da palavra que se viu acima, e mais do que dar uma resposta com um horizonte muitíssimo 

curto, o homem que nada estudou de filosofia (ou talvez fosse melhor dizer “o homem 

quando não está a estudar filosofia”) dá uma resposta cega quanto à relação que ele 

próprio tem com o conhecimento. Ele não compreende que a questão de saber se há no 

homem uma «vontade de verdade» está estreitamente relacionada, tal como vimos 

acontecer com a fome e com a sede, com a possibilidade de haver uma necessidade de 

verdade, uma necessidade global e vital de conhecimento. Não compreende isso porque 

lhe parece que a questão do conhecimento é uma mera questão de pormenor ou de 

importância restrita e bem localizada, o que significa que não é sequer uma questão para 

o homem enquanto tal. Isto é, para ele há acesso, ponto final. Ou melhor, para ele, há as 

coisas, ponto final. E as falhas que possa haver, os problemas de compreensão que possam 

surgir, serão sempre problemas regionais, problemas que não põem em causa o modo de 

relação com as coisas enquanto tal. Estando nessa posição não consegue perceber que 

poderá estar numa relação de dependência global relativamente a teses escondidas, 

activas no seu ponto de vista, cuja função seria permitir que a sua vida se desenrolasse 

normalmente. Isto é, não compreende que para que a vida se dê ele pode precisar de 

conhecer: pode precisar de afirmar ou acreditar em eventuais teses fundamentais nas 

quais assenta o seu acesso. Basta parar para pensar um bocadinho para verificar que é 

assim mesmo. Não é essencial para que os seus e os nossos dias decorram normalmente, 

por exemplo, ter uma tese que continuamente contraria a tendência asterixiana em 
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acreditar que o céu pode cair sobre as nossas cabeças? Não é necessário ter um complexo 

de teses que asseguram que o chão por onde andamos é consistente? E não é necessário, 

para orientar as nossas decisões, ter uma tese em funcionamento que diz, como diz o 

ditado, “antes rico e são do que pobre e doente”? De facto, não acontece, como se pensa 

a uma primeira vista, que haja coisas, pura e simplesmente. Para haver coisas é necessário 

que haja teses que as conformam, que as determinam, que as “coisificam”. O 

conhecimento não é portanto um negócio de estudantes, doutores e cientistas. Mesmo o 

indivíduo que odeia o conhecimento ao ponto de queimar todas as bibliotecas do mundo 

sabe que o fogo queima e destrói.  

Assim sendo, a questão da «vontade de verdade» põe-se de uma forma nova, que 

ainda não tinha sido aqui referida. Na verdade, põe-se de duas formas novas. Em primeiro 

lugar, percebemos que querer saber se o homem tem «vontade de verdade» é querer saber 

se ele não é indiferente ao facto de as teses sobre as quais está montada toda a sua vida 

serem ou não verdadeiras. Dando-se o caso de a sua vida, para que possa decorrer 

normalmente, estar dependente de teses, será que também se dá o caso de a própria vida 

estar dependente de que essas teses sejam verdadeiras? Por outro lado, verificando-se essa 

dependência de teses, estar interessado na verdade será também estar interessado em saber 

verdadeiramente quantas teses são essas e se todas já são ou não conhecidas. Voltando 

aos mesmos exemplos, o homem terá «vontade de verdade» se para a sua vida for 

determinante saber  não só se as teses “o céu não vai cair”, “o chão é consistente” e “é 

mais desejável ser rico que pobre” são ou não verdadeiras, mas também como está 

constituído o complexo de teses que sustém a sua vida. Que as teses funcionam, prova-o 

a vida, prova-o cada um dos nossos passos. Que o homem acredita nelas, também o prova 

a vida (com excepção da vida dos gauleses da banda desenhada, é claro). Mas se elas são 

ou não teses verdadeiras e se o homem está interessado em saber quantas são e se já as 

conhece a todas, isso já a mera orientação vital do homem não prova. Será que o homem 

está interessado em saber isso? Será que não lhe basta que a sua vida corra? O homem 

terá «vontade de verdade» se tiver dentro de si o desejo não apenas de viver orientado por 

teses que conhece melhor ou pior, mas se tiver o desejo de viver orientado por teses 

garantidamente verdadeiras, conhecidas por ele tal como são. Muito bem. Se isso é ter 

«vontade de verdade», será que alguém a tem? 

Começamos talvez a chegar ao ponto certo para espicaçar o doutor “histórico”. 

Isto porque, se considerarmos o que até aqui foi dito e o confrontarmos com o modo como 
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vivemos começa a perceber-se o carácter problemático e desconfortável de uma possível 

defesa da ideia de que o homem tem efectivamente «vontade de verdade». Alguém 

conhece alguém que viva, de facto, com «vontade de verdade»? Alguém que viva em 

permanente atenção às teses que estão envolvidas na sua forma de vida? Alguém que lute 

corajosamente com o seu acesso universal - que vai desde as representações das estrelas 

e planetas distantes até às representações das mais pequenas rugas das próprias mãos – 

com o objectivo de o converter num acesso transparente, totalmente lúcido e justificado? 

E mesmo que essa pessoa exista, como pode sequer saber que tem «vontade de verdade» 

se vimos que as manifestações desse fenómeno podem ser apenas superficiais?   

Ora, no meio de tanta dificuldade dá vontade de desistir de compreender de que 

forma pode haver no homem «vontade de verdade». Mas ouvem-se as vozes do Filebo de 

Platão ou do Protréptico de Aristóteles, por exemplo5. Esses textos e esses autores estão 

aí para nos lembrar que há quem não tenha pejo em afirmar a não-indiferença humana 

relativamente à verdade; há quem tenha visto um rasto de sentido, mesmo que este nos 

pareça estar a escapar, na possibilidade de os homens desejarem a verdade. Mas não 

foram só os gregos que cometeram essa aparente heresia. Não afirma Agostinho também 

que o homem tem «vontade de verdade»? Afirma, de facto. Aliás, a forma como o faz nas 

Confissões é o objecto deste estudo. Agostinho, na verdade, não só afirma que há no 

homem essa vontade como também que a devemos perseguir a todo o custo, a risco de 

todo o perigo.6 Mais, Agostinho está convicto de que a vida feliz, a vida verdadeiramente 

boa, aquela vida que vale a pena ser vivida, depende, em grande parte, da resposta humana 

ao desejo de verdade. Sem a verdade, nada de felicidade: “beata quippe uita est gaudium 

de ueritate”7.  

Não haverá aqui algum engano? Certamente que depois do que foi dito, esta frase 

deve soar absurda, escandalosa, como se fosse um sintoma de uma qualquer espécie de 

inferioridade intelectual. Se tudo correr bem, no fim deste trabalho esse já não será o caso: 

ficará aberto o caminho para compreender, pelo menos, o cabimento da tese de 

Agostinho. Mas, antes disso, podemos e devemos ouvir o nosso amigo doutor a referir-

                                                 

5 A propósito das teses presentes nesta obra no que toca à não indiferença à verdade ver CARVALHO, 

Mário Jorge, Sobre a Prescindibilidade ou Imprescindibilidade do ΦPONEIN, Cadernos – Centro de 

Estudos de Filosofia, Universidade Nova de Lisboa, Porto, ed. Fundação Eng. António Almeida. 
6 Cf. AGOSTINHO, De Utilitate Credendi [De Util. Cr.], VII, 19 
7 AGOSTINHO, Confessiones [Conf.] X, XXIII, 33 
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se à tese agostiniana: “no culminar da Antiguidade Clássica, cansada do cepticismo 

instalado desde de que Pirro e seus companheiros minaram o pensar filosófico com as 

suas suspensões do juízo, era expectável que um espírito como o de Agostinho se 

esforçasse por re-instaurar a clássica esperança da busca da verdade. Afinal de contas, 

que seria do Cristianismo sem essa luta pelo ressurgimento da verdade?”. Seja ou não 

expectável, tenha ou não a ver com os “interesses” do Cristianismo, a afirmação da não-

indiferença à verdade e o convite a persegui-la encontram-se um pouco por toda a obra 

de Agostinho. Isso qualquer leitor o reconhece. Embora a hipótese “histórica” seja, de 

facto, uma das possibilidades de compreensão desse conjunto de enunciados, a 

honestidade obriga-nos a pôr outra hipótese, ainda que pareça absurda. O que aconteceria 

se, ao contrário do que o nosso doutor imaginário parece defender, o sentido das 

afirmações de Agostinho não se esgotasse no facto de estarem historicamente 

localizadas? Que acontece se forem lidas como uma espécie de encontro cara a cara, hoje, 

com um Agostinho contemporâneo que nos exorta a viver em busca da verdade, em pleno 

século XXI, com tanto entusiasmo e beleza como fez aos seus contemporâneos 

diocesanos o próprio bispo de Hipona nascido em 354? E se nos convencesse de que o 

nosso desejo de verdade é de tal forma significativo que sem correr para a sua satisfação 

não podemos, de modo nenhum, satisfazer o nosso desejo de felicidade? Tentemos então 

afastar o doutor histórico que há em cada um de nós e aproximar a tese de Agostinho da 

nossa vida: não da vida de estudante, professor ou curioso em filosofia, não da vida 

fechada no âmbito de leitor ou escritor desta dissertação, mas da própria vida, daquela 

vida que ocupamos com pais, irmãos, mulher, marido, filhos, sobrinhos e primos, com 

jantares, almoços, cafés, idas às compras, passeios, urgências médicas, etc.  

Se o fizermos, isto é, se nos esforçarmos por trazer de facto a possibilidade de 

relação do homem com a «vontade de verdade» defendida por Agostinho para diante dos 

nossos olhos, descobriremos inevitavelmente a perplexidade que caracterizava a relação 

original do homem comum com o conceito de «vontade de verdade». Aliás, já vimos isso 

acontecer quando, depois de termos desenhado um “retrato-robot” do que seria um 

homem com «vontade de verdade», nos pareceu que tínhamos chegado a um rosto de 

ninguém. Agora importa pôr de lado esse problema (o de saber se há ou não alguém capaz 

de «vontade de verdade») e começar a investigar se o nosso próprio rosto pode ou não ser 

aquele que desenhámos. Ora, essa investigação também só pode começar pela 

perplexidade, ainda que de outro tipo: nós conhecemos bem o nosso rosto, sabemos bem 
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que não corresponde ao retrato feito. Mas pode ser que aquilo que sabemos acerca do 

nosso rosto não seja verdadeiro. Vimos já que habitualmente a nossa relação com a 

verdade deixa-nos estar descansados relativamente a tanta coisa que é bem possível que 

também o faça relativamente à ideia que temos de nós próprios. Portanto, deixemos de 

lado esse aparente absurdo e confrontemo-nos com a possibilidade real levantada por 

Agostinho, Platão, Aristóteles e tantos outros. Será que eu tenho «vontade de verdade»? 

E se a tenho, que medida, amplitude ou força terá? Que papel deverá ter na minha vida? 

Tem alguma coisa a ver com a possibilidade de ser feliz, de viver uma vida boa, de tornar 

os meus dias uma vida digna de ser vivida? 

Já ouvimos o doutor “histórico”. Agora é chegada a hora de ouvir o que diria um 

familiar seu que por ser, nos dias de hoje, uma autêntica celebridade, surge como 

obstáculo à tentativa de qualquer homem do nosso tempo compreender cabalmente o que 

está em causa no conceito de «vontade de verdade». Esse senhor é o senhor relativista. 

Costuma comentar a “actualidade” nas televisões, escreve colunas em vários jornais 

famosos e até dá aulas de filosofia em universidades estrangeiras. Inspirado pelas 

conversas eruditas que teve com o seu primo doutor “histórico”, o senhor relativista sabe 

bem que ao longo da história a verdade “foi-se modificando”. Mas esse diagnóstico levou-

o mais longe. O senhor relativista descobriu que as verdades não variam apenas de época 

para época, mas, num segundo momento, de cultura para cultura, e num terceiro, de 

cabeça para cabeça. Ele é um dos principais responsáveis por uma espécie de campanha 

pública contra a palavra “verdade”: “Em nome da tolerância e da convivência pacífica”, 

diz ele, “devemos abdicar da antiga pretensão de ter razão.” O problema é que o senhor 

relativista acha que tem razão. Contudo, temos de admitir que, pelo menos em parte, ele 

não está a ver mal. De facto, apesar de ser cómico falar-se em “verdades” e ter 

simultaneamente a ilusão de que se pode afirmar uma verdade válida relativamente à co-

existência de verdades não válidas, não há dúvida de que quanto à observação do 

problema não há nada a apontar. O insuspeito Pascal, à boleia de Montaigne, também o 

viu bem: aquilo que é tomado como verdade por uns não é o mesmo que é tomado como 

verdade por outros.8 Mesmo sem vestir a camisola da equipa relativista podemos e 

devemos reconhecer isso. Ora, se assim é, uma possível fé na tese defendida por 

                                                 

8 Cf. PASCAL, Blaise, Pensées, fr. 60 (Lafuma) onde se pode ler a frase “Vérité en deçà des Pyrénées, 

erreur au-delà.” e MONTAIGNE, Michel, Essais, II, 12: «Apologie de Raymond Sebond» onde se encontra 

a frase: “Quelle verité que ces montaignes bornent, qui est mensonge au monde qui se tient au delà?” 
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Agostinho fica desde já danificada. A palavra verdade, por definição, não consente plural. 

Que tipo de «vontade de verdade» é esta se leva diferentes homens a diferentes 

“verdades”? Será mesmo «vontade de verdade»? Como é que poderá ser uma «vontade 

de verdade» se não reage ao facto de não haver um acordo universal em torno de teses 

fundamentais? Se duas verdades são defendidas, seja acerca do que for, só há duas 

hipóteses: ou alguma das duas está errada, ou estão as duas. Ora, se levarmos este 

princípio e o aplicarmos à imensidão de teses que foram, são, e serão defendidas acerca 

do que quer que seja somos obrigados a afirmar: ou alguma verdade foi, é, ou será 

defendida por alguém, mas não por todos, ou então nunca foi nem será descoberta 

qualquer tipo de verdade sobre a terra. Ou há verdade e há desacordo ou não há verdade. 

Ora, estas duas consequências dizem necessariamente alguma coisa acerca da 

possibilidade de haver em cada um de nós «vontade de verdade». Por um lado, se há 

«vontade de verdade» porque é que só alguns têm acesso à verdade e outros estão errados? 

Por outro, se nada do que foi, é e será defendido pela humanidade nunca pôde nem poderá 

ser intitulado “verdadeiro”, como poderemos dizer que estamos numa posição 

dependência ou de necessidade de verdade? 

O senhor relativista ainda nos deve alertar para mais uma possibilidade 

relativamente à forma como lidamos com a verdade. O facto de ele defender que 

diferentes pessoas, culturas e épocas se devem agarrar com unhas e dentes a verdades 

diferentes sem abdicar de as conceber como verdade - i.e. não apenas como hipóteses no 

meio de outras - aponta para a possibilidade de nós termos uma «vontade de verdade» 

abstracta ou formal. Isto é, o senhor relativista talvez esteja a dizer que o homem tem 

«vontade de verdade» ainda que essa vontade não tenha uma relação necessária com 

qualquer desformalização específica. A «vontade de verdade» seria como a vontade de 

comida: a mesma fome levaria diferentes povos ou até mesmo diferentes gostos a optar 

por dietas diferentes. A fome não leva imediatamente ao bife ou ao arroz chao-chao; não 

há qualquer nexo de necessidade entre a vontade e os meios pelos quais se satisfaz a 

vontade. A única coisa que interessa é que sejam alimentos. Será que isso acontece no 

que toca à «vontade de verdade»? Será que há diferentes formas de responder à fome de 

verdade? Se isso for assim, a tese X e a tese Y, sendo verdade, serão sucedâneas, 

substituíveis uma pela outra, igualmente eficientes na satisfação do desejo de verdade. 

Fica então por saber se há verdades sucedâneas e se a «vontade de verdade» que 

possivelmente nos caracteriza consente esse tipo de verdade. 
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Mas não serão apenas os problemas levantados pelo senhor relativista os únicos 

obstáculos à tentativa de compreender a relação de cada homem com a tese defendida por 

Agostinho. Vimos já – quando se usou a comparação com o desejo de comida e de bebida 

– que a possibilidade de haver «vontade de verdade» implicaria que a ausência de verdade 

fosse vivida numa permanente petição de verdade. Isto é, o conceito de «vontade de 

verdade» implica a possibilidade de haver um mandato existencial de busca ou procura 

da verdade, tal como o conceito de fome implica, por exemplo, a caça. No limite, isso 

significa que ter «vontade de verdade» leva a uma determinada forma de vida, a uma 

forma de vida na qual a procura da verdade, sempre que ela se descobre em falta, tem um 

lugar muito significativo. Ou seja, de alguma forma, ter «vontade de verdade» é ter 

vontade de viver em busca da verdade. Que diríamos nós se alguém se queixasse de fome 

e não saísse do mesmo sítio? Diríamos certamente que essa pessoa afinal não tinha fome, 

porque sabemos bem que o desejo verdadeiro nos faz mover. Terá fome não aquele que 

muito se queixa, mas aquele que tudo faz para encontrar comida. Com o desejo de verdade 

terá de se passar o mesmo. Ora, isso levanta um problema novo. Será que quero mesmo 

procurar a verdade? Será que estou disposto a empenhar a minha vida, as minhas horas, 

nessa tarefa? Será a vida em busca da verdade desejável? A tese agostiniana parece 

irritantemente decidida: devemos procurar a verdade, ponto final9. No entanto, tanto a 

peça de teatro O Pato Selvagem, de Ibsen, como o episódio do “bêbado”, nas Confissões, 

devem fazer-nos perguntar se a forma de vida em causa na procura da verdade é uma 

forma de vida desejável, uma forma de vida que tenha alguma relação com aquela vida 

que desejamos, com a vida feliz.  

Em O Pato Selvagem, como também acontece na tragédia Édipo Rei, vemos o que 

significa levar “a busca da verdade” até às últimas consequências. Ibsen exprime uma 

possibilidade radical e real. A procura da verdade destrói a vida de Hjalmar: ele descobre 

que vive numa casa construída sobre a mentira, que a sua felicidade serena era afinal uma 

domesticação bem encenada e muito bem montada pelo Sr. Werle e, para cúmulo, não só 

percebe que a sua filha única Heidvig, aquela que mais amava e que dava significado à 

sua vida, afinal não é sua filha, como se chega ao ponto de a peça acabar com a criança 

morta nos seus braços. A verdade não só desengana, mas pode destruir. É para isso que 

O Pato Selvagem nos quer acordar. Ibsen di-lo claramente: o homem pode ser como 

                                                 

9ser. AGOSTINHO, De Util. Cr. VII e X. 
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aquele pato que, ferido na asa, mergulha para o abismo tentando apressar a morte que se 

avizinha, quando um cão esperto o abocanha e o leva para uma nova vida que é uma 

simples réplica domesticada da sua vida verdadeira, da sua vida verdadeiramente 

selvagem. Isto é, o homem até pode precisar da verdade para viver, a verdade até pode 

ser o seu habitat natural, mas quando descobre que a asa do seu acesso à verdade está 

ferida é bom que alguma ilusão, isto é, que alguma verdade “de trazer por casa”, o afaste 

do abismo do desespero. Estando o homem nesta posição, procurar a verdade é um risco 

enorme: o risco de entrar em cena o desespero, o risco de a falta de sentido fazer com que 

o homem mergulhe a fundo e se tente agarrar às algas do mar para apressar a morte que 

tarda em chegar. A vida em busca da verdade é, então, não uma vida desejável, mas o 

inverso disso. Procurar a verdade é abrir a caixa de Pandora, é expor a vida à descoberta 

da miséria e à derradeira infelicidade. A vida em busca de verdade não só pode não ser 

desejável, como pode ser o menos desejável de todos os empreendimentos humanos, 

aquele que leva definitivamente a vida do homem à perdição.  

Estará Ibsen a exagerar? Talvez não. Tal como o senhor relativista, Ibsen está a 

ver bem o problema, ainda que se trate agora de um outro problema: quando dizemos 

relaxadamente de perna cruzada que a procura da verdade é a suprema forma de vida 

estamos muito desatentos às possibilidades que podem ser abertas por um tal caderno de 

encargos. Ibsen vê que a nossa relação normal com a verdade é semelhante à relação de 

um animal com seu habitat natural. Já vimos que para que nos orientemos no quadro do 

nosso acesso precisamos de teses que são tomadas por nós como verdadeiras. A verdade 

dessas teses é o próprio lugar onde habitamos. O problema é o tal tiro na asa. É o tiro que 

se ouve nas perguntas: quem será capaz de ir tese por tese averiguar o seu valor de 

verdade? Quem é que está em condições de dizer com certeza que o seu habitat natural, 

que a verdade onde habita, não é um habitat artificial, uma verdade ilusória? Ibsen está 

aí para nos dizer que esse tiro é mesmo um tiro: se é verdade que pode marcar o início de 

uma corrida, quiçá gloriosa, pode também matar. Assim, se as paredes das casas dos 

homens forem, de facto, teses tidas por verdadeiras, investigar se essas teses são ou não 

verdadeiras pode levar-nos a morrer de frio. Ibsen, como se vê, não considera o problema 

da desejabilidade da vida em busca da verdade negando que o homem tem uma relação 

com a verdade. Ele sabe que a verdade é importante, mas não propriamente enquanto 

verdade, mas sim enquanto chão existencial. O homem pode desejar a verdade apenas na 

medida em que esta lhe possibilita que os seus dias passem normalmente. Mas se, por 
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acaso, o homem desejar a verdade pela própria verdade e se empenhar a vida no seu 

encalço, não se espante se for parar a uma encruzilhada, a um labirinto, a um terreno de 

areias movediças de onde não poderá sair nem ficar. Ibsen, com seu O Pato Selvagem, 

deve descruzar-nos as pernas quando falamos de uma vida em busca de verdade. Trata-

se de uma questão de vida ou de morte, onde se joga a minha vida e a minha morte. Tendo 

isto em conta, será que preciso mesmo da verdade para ter a vida que desejo? Não se 

arranja nada menos perigoso? Não será mais sensato deixar-nos estar sossegados, 

orientados mesmo que seja por pseudo-verdades? Não estaremos em risco de acabar como 

aqueles a que a Loucura, pela mão de Erasmo, chama “os mais sábios” quando pergunta: 

“At quinam potissimum sibi vitae taedio fatum accersiuere? None sapientaie confines?”10 

A desejabilidade da vida em busca verdade e as nossas pernas cruzadas podem e 

talvez devam ainda ser atacadas de uma outra forma. O próprio Agostinho, nas 

Confissões, conta como esse ataque assolou o seu espírito ao encontrar, quando 

caminhava em Roma em direcção ao local onde ia fazer uso da sua arte retórica diante do 

imperador, um bêbado alegre. Ao ver a alegria daquele pobre mendigo, Agostinho 

perguntou aos seus companheiros se aquilo que todos eles desejavam não era “ad securam 

laetitiam peruenirem, quos mendicus iam praecessisset”11. Isto devemos nós também 

perguntar. Não queremos nós chegar à alegria? E não é mais alegre aquele que não se 

preocupa demasiado com a sua vida, que não leva as coisas “tão a sério”? De facto, uma 

vida de busca da verdade é uma vida em busca, isto é, sempre em tensão por alguma coisa 

ainda por descobrir. Será que é isso que desejamos para a nossa vida? Porque não 

alegrarmo-nos com o que temos, se é a alegria que desejamos? Porque não deixar-nos 

estar tal como estamos? Não são a ignorância, a irreflexão e o divertimento que nos fazem 

esquecer as misérias desta vida e que possibilitam as pequenas coisas que dão significado 

às nossas vidas? Não é tudo isso que nos dá a “spes bonorum”12? Não é precisamente o 

facto de não estarmos em busca da verdade que nos dá as alegrias da vida? Não 

despareceriam elas se tentássemos examinar a nossa vida? Provavelmente. Se vimos, com 

O Pato Selvagem, que a procura da verdade pode ser um empreendimento 

verdadeiramente perigoso e até destrutivo, agora aparece-nos como uma triste forma de 

vida; uma vida que pode pôr em causa aquilo que produz, no estado em que estamos, o 

                                                 

10 ERASMO, Moriae Encomivm, XXXI 
11 AGOSTINHO, Conf. VI, VI, 9 
12 Cf.. ERASMO, Moriae Encomivm, XXXI 
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seu significado. Não será o engano, a relação solta com a verdade, condição de 

possibilidade da alegria?  

Depois de confrontados com o senhor relativista, com a possibilidade destruidora 

inerente à busca da verdade e com a possibilidade do fim das nossas pequenas e bonitas 

e alegrias, certamente estamos longe de conseguir dizer que desejamos a verdade e que 

queremos viver à sua procura. Estamos, por isso, no sítio certo, para ouvir Agostinho: de 

pernas descruzadas, atentos e implicados naquilo que está aqui em causa. Se tudo correu 

bem ultrapassámos quer a dificuldade do homem comum quer o conforto do especialista 

em história dos conceitos. Por isso, tentemos agora ir ter com Agostinho, ir ter com as 

suas Confissões, para tentar compreender que felicidade é esta que é “gaudium de 

ueritate.13 

I. “Onde está o teu tesouro aí estará o teu coração”14 

1. As Confissões e o problema da identidade humana 

No princípio do livro IV das Confissões, Agostinho pergunta: “et quis homo est 

quilibet homo, cum sit homo?”15. Um pouco mais adiante nesse mesmo livro, no meio do 

relato do que se passou consigo depois da morte de um amigo, refere-se outra vez à 

mesma pergunta, posta agora na primeira pessoa: “factus eram ipse mihi magna 

quaestio”16. Estes dois textos devem despertar-nos a atenção. Em primeiro lugar, a leitura 

destas perguntas faz-nos ver que o problema da identidade ou do “quê”/ “que é” do 

homem  está presente no projecto em causa nas Confissões. Isto é, cabe no âmbito dessa 

obra a tomada de consciência de que há, no homem, um problema em conhecer-se, em 

dar conta daquilo que é. Por outro lado, principalmente a frase correspondente ao relato 

da morte do amigo, mostra bem que esse problema é tido em conta, antes de mais, a partir 

de um “eu”, a partir de uma pergunta inquietante que alguém, com um rosto e uma vida, 

ouve dentro de si e à qual parece não conseguir responder.  

Ora, não são apenas estas duas frases que nos devem levar a considerar a pergunta 

pelo homem. Isso seria pouco. O problema da identidade do homem, ou melhor, da 

                                                 

13 AGOSTINHO, Conf. X, XXIII, 3 
14 Mt 6, 21 
15 AGOSTINHO, Conf. IV, I, 1 
16 AGOSTINHO, Conf. IV, IV, 9 
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identidade própria, está no centro das Confissões. Se, por um lado, Agostinho não se cansa 

de afirmar que as Confissões são antes demais uma obra de louvor a Deus17, isso não 

significa que esse fim não implique, como meio para o atingir, uma focagem do problema 

da identidade. Para que haja uma confissão, mesmo no sentido religioso no qual está 

implicada a ideia de louvor a Deus, é necessário que aquele que se quer confessar se diga, 

isto é, é necessário que saiba expressar alguma coisa acerca daquilo que é, mesmo que 

essa sabedoria seja apenas a ciência da sua incapacidade de se dizer plenamente. A 

pergunta do luto de Agostinho, a pergunta pela sua própria identidade, o aparecimento de 

um “eu” em busca de uma forma de preenchimento serve-nos, então, de porta de entrada 

nas Confissões.  

Neste sentido, ao longo do texto dos treze livros das Confissões não encontramos 

apenas um relato de uma vida em diálogo com Deus alternado com um conjunto de 

reflexões mais ou menos filosóficas. Podemos e devemos encontrar uma série de 

enunciados acerca do que o homem é. A partir do texto das Confissões é possível 

construir, digamos assim, uma antropologia. Contudo, não nos devemos deixar levar pela 

ideia de que essa antropologia é simples e fácil de circunscrever.  

 Em primeiro lugar, vale a pena reforçar, aquilo que se diz acerca do homem não 

está desligado de um rosto e de uma vida, antes pelo contrário. Essa é uma das 

peculiaridades do género literário da confissão. As Confissões, enquanto obra considerada 

no seu todo, são uma afirmação de que a questão da identidade do homem não se decide, 

como aparentemente acontece com os outros animais, simplesmente a partir do conceito 

de natureza. A identidade humana não está toda dada à partida, está, antes, ainda por ser 

conquistada, ainda por ser cumprida ou vivida. De tal maneira que, se não for, de nada ou 

de pouco lhe valerá a inscrição natural. Para além do aristotélico animal racional, o 

homem é um animal que descobre ou cumpre a sua identidade no confronto com o seu 

estilo ou forma de vida18. Como escreve Agostinho na carta 147:  “Quamobrem primum 

mihi videtur plus valere in hac inquisitione vivendi quam loquendi modum.”19 A 

                                                 

17 Cf.. AGOSTINHO, Conf. I,I, 1 e XI, I, I; Retractiones II, 6 
18 São muitíssimos os passos da obra de Agostinho que expressam a ideia de que a identidade humana, mais 

do que dada definitivamente pela natureza, está refém do modo como se vive, modo esse cujo motor é o 

amor ou o desejo. Cf., por exemplo, AGOSTINHO, Sermones [Serm.], 158: Quidquid hic quaerebas, 

quidquid hic pro magno habebas, ipse tibi erit. Quid hic volebas, quid amabas? Manducare et bibere? Ipse 

tibi erit cibus, ipse tibi erit potus. Quid hic volebas? Sanitatem corporis fragilem, transeuntem? Ipse tibi 

immortalitas erit. 
19AGOSTINHO, Epistulae 147. 
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antropologia em causa, nas Confissões, tem, por isso, a forma de uma história do “si”. 

Isso significa, entre outras coisas, que um enunciado na forma “o homem é X” é uma 

universalização que tem como ponto de partida a pergunta que surgiu na história de um 

indivíduo específico. Não se trata de uma antropologia enciclopédica que nasce de um 

capricho intelectual ou da vontade de escrever um livro, mas sim uma antropologia que 

nasce da urgência de orientação, urgência essa que só pode ter lugar na história da vida 

de alguém20. Significa ainda que ao dizer “o homem é X” está-se perante o resultado de 

uma observação de si mesmo a existir: “Eu fiz isto, eu fiz aquilo, logo estou a responder 

à pergunta acerca da minha identidade desta ou daquela forma”.  Essa antropologia, por 

isso, só se estabelece na forma de uma antropologia com pretensões universais na medida 

em que a orientação existencial exige essas pretensões universais. Não se pretende dizer 

aquilo que o homem universalmente é como se estivesse em aberto a possibilidade de 

aceder a uma essência humana aí por descobrir. Contudo, a porta para o universal, i.e. 

para que se possa determinar “o que é o homem enquanto homem” abre-se pela 

descoberta de que ele é chamado a responder com a vida a essa pergunta. A determinação 

teórica da identidade do homem está, por isso, na dependência de uma determinação 

anterior que tem a ver com a forma como se vive, embora lhe seja, em termos lógicos, 

prévia21.   

                                                 

20 Seria interessante, ainda que não seja possível fazê-lo aqui exaustivamente, mostrar como o relato que 

Agostinho faz da sua própria vida nas Confissões é uma história na primeira pessoa da urgência existencial 

de orientação. Contudo, tendo isso em conta, facilmente se percebe que uma antropologia expressa nesta 

obra não poderá relacionar-se com essa urgência de orientação vital de qualquer forma. Ela é, de facto, o 

elemento central quer da obra quer, por isso mesmo, dessa antropologia.  
21 Há o risco de se entender as Confissões como um projecto eminentemente psicológico, isto é, de as 

reduzir a uma tentativa mais ou menos conseguida de descrição da “vida interior”, a uma tentativa de 

conhecer e exprimir a vida a partir de dentro, a partir das emoções, sentimentos, etc. Se esse fosse o caso, 

então o problema da identidade, no sentido próprio da palavra, não estaria sequer levantado nesta obra de 

Agostinho. Confessar-se não seria responder à pergunta “quem sou eu?” mas sim à pergunta “como me 

senti/sinto?”. A identidade humana tratar-se-ia, portanto, de um problema separado do problema das 

Confissões. O homem podia ser definido como animal racional, como conjunto de sinapses ou como 

vontade de poder e sobre essa fixação poderia haver qualquer discurso psicológico que descrevesse a forma 

como a vida passou por alguém a partir de dentro. Ora, não parece que seja isso que Agostinho quer fazer. 

Agostinho, e ver-se-á isso ao longo deste estudo, traz a própria identidade humana para o âmbito da história 

da vida, da forma como se viveu e vive. Isso faz essencialmente o que o homem é.  Portanto, as descrições 

da vida “a partir de dentro” não devem ser lidas sem ter isso em conta. A conversão de Agostinho, por 

exemplo, não é apenas uma mudança de opinião ou de mundividência, é uma mudança de identidade, de 

quid. Note-se, no entanto, que não está aqui a ser feita uma afirmação de que a existência precede a essência. 

Essa é uma tese que está fora desta discussão. Aquilo que se quer afirmar é que há uma relação dialéctica 

entre acção e ser : o ser está dependente de uma forma existencial de cumprimento da identidade e as acções 

estão dependente de determinações essenciais que lhe são prévias. Se por um lado o homem é aquilo que 

faz, por outro, para que faça alguma coisa tem de ser já de alguma forma.  
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O segundo aspecto que deve estar sempre presente para que se perceba a 

complexidade do projecto antropológico em causa nas Confissões diz respeito à forma 

como se acha respondida a pergunta pela identidade. Naturalmente, os enunciados 

daquilo a que se chamou antropologia das Confissões têm, de alguma forma, a pretensão 

de responder à pergunta pela identidade. Contudo, essa resposta não está dada de forma 

simples. Se por um lado as Confissões, de facto, propõem uma chave de leitura para o 

acontecimento do humano enquanto tal, por outro, essa chave de leitura tem como ponto 

de partida o reconhecimento de que o homem não só pode como efectivamente lê, à 

partida, o seu acontecimento no sentido contrário do significado que lhe é atribuído por 

Agostinho. Isto é, o centro da reconhecimento do “quê” do homem nas Confissões está 

na descoberta de que ele próprio pode ser isto ou aquilo; o homem pode determinar, de 

alguma forma, a sua identidade. Assim sendo, usa, mesmo que seja inconscientemente, 

esse poder para se dar uma identidade que pode não corresponder à identidade que 

Agostinho diz ser a sua “verdadeira identidade”. Ora, esse afastamento não é uma prova 

contra a antropologia agostiniana, é parte dessa antropologia. A antropologia em causa 

nas Confissões é, como se vê, estruturalmente complexa: nela cabem até determinações 

contrárias relativamente aquilo que o homem é ou não é. No entanto, não deixa de ser 

uma antropologia com um “quê” fixo e com pretensões de verdade que, como é sabido, 

se identificam com a resposta que o Cristianismo dá ao problema da identidade do 

homem.  

Assim sendo, nas Confissões não só pode ler-se a voz do relato da busca de 

Agostinho, isto é, do seu confronto com perguntas e respostas, avanços e recuos, no que 

toca ao problema da identidade própria, mas também – e podemos dizer, principalmente 

– a voz de quem tem decididamente alguma coisa a dizer acerca do homem. Na verdade, 

uma das particularidades desta obra é o facto de estas vozes se ouvirem em harmonia, 

como se fossem uma só voz. Cada passo do relato é dito a partir de um ponto de vista 

que, num sentido, já não é o ponto de vista focado. Agostinho julga ter-se convertido, 

julga ter havido uma mudança radical na sua vida e na forma como estava resolvido o 

problema da sua identidade. A conversão ter-lhe-á ter dado a capacidade de julgar aquilo 

que fez, do ponto de vista cristão.  Contudo, como vimos, Agostinho é ainda Agostinho, 

e apesar da sua conversão, o exercício das Confissões não deixa de ser um confronto 
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consigo mesmo22. Aliás, o que torna tudo isto mais interessante é precisamente este jogo: 

a confissão está dependente de que aquele que se confessa seja e não seja (ao mesmo 

tempo) o mesmo que aquele que fez aquilo de que se confessa. Isso significa que, o ponto 

de vista que, nas Confissões, tem, digamos assim, uma resposta “emancipada” para o 

problema da identidade própria é, de alguma forma, o mesmo ponto de vista daquele que 

ainda não tem essa resposta. Isso, ao contrário do que pode parecer, não enfraquece o 

estatuto da resposta cristã, mas sim o modo no qual essa resposta está dada ao ponto de 

vista que já respondeu. Na verdade, o cristão ainda não respondeu totalmente, ainda que 

afirme que está numa relação mais próxima com a resposta, talvez até contrária à relação 

que tinha com ela anteriormente.  

Tendo tudo isto em conta, já se poderá perceber melhor o que significa dizer que 

nas Confissões se pode encontrar um diagnóstico da situação do homem. Significa por 

um lado,  que o Agostinho-convertido não só tem a pretensão de dizer alguma coisa acerca 

do homem e que o faz, mas também que ele próprio lê a sua vida toda – quer a que já 

passou, quer a presente - à luz do conteúdo em causa na pretensão. Ora, esse diagnóstico 

passa por, grosso modo, dois momentos essenciais: o homem sem Deus e o homem com 

Deus. Antes de mais, convém clarificar o que está em causa nestes conceitos considerando 

aquilo com que este par de conceitos não deve ser confundido.  

Em primeiro lugar, no par “homem com/sem Deus” não pode ler-se “homem 

crente” e “homem ateu”. “Ateu” e “crente” correspondem, normalmente, a títulos 

escolhidos pelo próprio ou por terceiros para enunciar a sua adesão ou não adesão à tese 

acerca da existência de Deus. “Crente” e “ateu”, no seu uso normal, estão longe de ser 

referências a efectivas formas de vida marcadas pela presença ou ausência de Deus, são 

profissões de fé ou de não-fé, o que significa que, em última análise, são palavras. Nesse 

sentido, pode acontecer que no âmbito do “homem sem Deus” em causa no diagnóstico 

agostiniano tenham lugar as mais variadas formas de fervorosas profissões de fé23.  

                                                 

22 Percebe-se isso claramente no livro X. Aí pode ler-se a manutenção o problema  da identidade enquanto 

problema no presente e a sua convivência com o Cristianismo, i.e. com um ponto de vista “pós-conversão”.  
23 Nas Confissões, dada a proximidade que houve entre Agostinho e o maniqueísmo são muitos os passos 

que nos fazem perceber que essa forma de crença corresponde a uma forma de o homem estar sem Deus. 

Cf., AGOSTINHO, Conf. V, III, 3-5. Contudo, o maniqueísmo é apenas uma das formas em que a “crença” 

em Deus corresponde a uma vida sem Deus. No pensamento de Agostinho podemos encontrar outras: as 

heresias, grosso modo¸ são outros exemplos dessa convivência entre defesa da existência de Deus e forma 

de vida sem Deus. Pascal, por exemplo, enuncia uma outra forma semelhante a estas: a crença no Deus dos 
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Em segundo lugar,  falar em “homem com/sem Deus” não é o mesmo que dizer 

“homem antes/depois da conversão”, no sentido meramente temporal da expressão. Como 

já se disse, aquilo que está em causa na expressão do diagnóstico agostiniano é a presença 

ou ausência real de Deus como elemento decisivo para a vida do homem. Ao falar-se em 

“homem antes da conversão” e em “homem depois da conversão”, embora estejamos mais 

perto de dizer aquilo que Agostinho quereria do que com o par “ateu/crente”, foge ainda 

a ideia de que o desafio da possível presença de Deus na vida de alguém se põe e se decide 

a cada momento24.  

Em terceiro e último lugar, não se deve pensar que Agostinho está a dividir o 

mundo em dois grupos, como se estivéssemos a falar de facções políticas ou mesmo da 

divisão de sexos. Dizer que o diagnóstico da identidade humana passa por dois momentos 

é muito diferente de dizer que há dois grupos de homens. Agostinho está a falar de duas 

possibilidades para cada homem a cada momento, de tal forma que pode acontecer (e de 

facto, acontece, embora ainda não estejamos em condições de perceber porquê) que a 

situação normal ou o “piloto-automático existencial”, mesmo do mais fervoroso religioso, 

corresponda àquilo que aqui chamámos “homem sem Deus”. 

Concentremo-nos, então, nos enunciados presentes nas Confissões que 

caracterizam o “homem sem Deus”. Essa caracterização será o primeiro passo para que, 

mais adiante, no final deste estudo, se possa compreender aquilo que Agostinho nas 

Confissões diz acerca do modo como está a dada a relação entre homem e verdade. 

                                                 

filósofos por oposição à crença – e à vida modificada por essa crença – no Deus de Abraão, Isaac e Jacob. 

(Cf.. PASCAL, Blaise, Pensées. fr.913 (Lafuma)) 
24 A relação entre uma conversão dada no tempo, num determinado dia, a uma determinada hora, etc. e a 

sucessão dos momentos que compõem a vida que se segue a essa conversão é uma relação cuja análise não 

é simples. Como se percebe, este não é o lugar para a fazer. No entanto, não será difícil perceber que, apesar 

de sustentado em alguma coisa que pode ser real, o discurso comum acerca da conversão está sujeito a cair 

na tentação de fechar a questão de presença ou não de Deus (ou de qualquer outra realidade para a qual um 

ponto de vista se vira decisivamente) nesse acontecimento. Ora, isso põe em causa precisamente o que está 

em jogo na ideia de conversão: uma mudança de uma forma de vida que se joga não num momento 

localizado, mas em toda a vida que é considerada a partir desse momento.  
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“Cor inquietum”25, “cor contenebratum”26
 “dux in praeceps”27, “anima ruinosa”28,  

“in mare29 magnum et formidulosum”30. Eis como se encontra descrita a situação do 

homem sem Deus nalguns passos mais famosos das Confissões. Lemos estas expressões 

e parecem-nos, talvez, exageradas. Essa é uma tentação comum quando se lê Agostinho, 

até porque está bem difundida a ideia de que Agostinho era, no fim de contas, um 

exagerado, ou pior, um “pessimista”31. Mesmo que não fosse, mesmo que se reconheça 

que Agostinho está a tentar descrever a vida tal como lhe aparece,  é sabido que foi retor. 

Não estarão, por isso mesmo, estes enunciados “insuflados” pela habilidade retórica de 

quem os escreveu? Dificilmente se poderá dizer que Agostinho deitou fora tudo aquilo 

que aprendeu nas escolas com os gramáticos e durante a sua carreira de professor e de 

conhecido orador. Nos seus textos, há sem dúvida marcas estilísticas que devem a sua 

                                                 

25 AGOSTINHO, Conf. I, I, 1 
26 AGOSTINHO, Conf. IV, IV, 9 
27 AGOSTINHO, Conf. IV, I, 1 
28 AGOSTINHO, Conf. I, V, 6 
29 A visão antiga do mar não corresponde à visão que hoje se tende a ter do mar. Na verdade, há duas formas 

contrárias de considerar o mar: o mar como tremendo, pavoroso, enganoso, perigoso e local do 

desconhecido, lugar onde não se pode respirar e que é destruidor e o mar como sereno, belo, transparente, 

possibilidade de comunicação, aproximação do infinito. A visão antiga privilegiava a primeira (Cf.. 

PLATÃO, Fédon, 109b-d, por exemplo). Por isso é que o tom em causa nessa caracterização se assemelha 

ao tom das outras caracterizações referidas, embora isso talvez não seja visível a uma primeiro vista pelo 

leitor moderno.  
30 Conf. I, XVI, 25 
31 A ideia de que o pensamento de Agostinho é “pessimista” pode ter várias formas e, por essa razão, não 

deve ser tido em conta como uma ideia simples. Importa aqui, embora não haja muito espaço para tratar 

este assunto de forma completa, pelo menos separar duas grandes seitas dentro daqueles que atribuem esse 

adjectivo ao pensamento de Agostinho: os académicos e o senso comum. A primeira seita corresponde ao 

conjunto de estudiosos que por algum motivo que se prende com as teses defendidas por Agostinho, ou 

com uma maneira de considerar essas teses, julgam ser adequado associar-lhe uma visão negativa da vida. 

Há vários exemplos desta forma de ataque a Agostinho. Alguns julgam que Agostinho desvaloriza a vida 

humana já que a sua doutrina relativamente à necessidade da graça para a salvação afirma que o homem 

não é capaz de ser plenamente si próprio, i.e. plenamente feliz, pelas suas próprias forças; outros, associam 

a doutrina agostiniana do matrimónio a uma maneira pessimista de considerar o amor e as relações sexuais. 

Seja qual for a sua forma, grosso modo, esse tipo de confronto com as tese agostinianas tem um problema 

grave: mais do que estar preocupados em verificar se aquilo que Agostinho descreve se passa ou não, os 

académicos estão preocupados em perceber se aquilo que Agostinho defende é ou não agradável, é ou não 

recomendável, é ou não simpático. Ora, não vale a pena tecer grandes comentários relativamente a essa 

preocupação. No mínimo é uma preocupação que não devia presidir à investigação académica. O segundo 

grupo de pessoas para quem a leitura das Confissões, por exemplo, é um exercício de contacto com um 

autor pessimista são “as pessoas normais”. Neste caso, para chegar à conclusão de que Agostinho é um 

pessimista nem se tem em conta a sua doutrina, mas sim qualquer coisa mais difusa e geral a que se pode 

aqui chamar “tom”. Se oferecermos um exemplar das Confissões, mesmo que seja a uma pessoa que 

concorda com as teses em causa nessa obra, dificilmente não aparecerá o fantasma do “pessimismo” para 

o afastar dos enunciados da obra. Neste caso, o erro é diferente e é, talvez, mais complexo; nele estão 

envolvidas ideias confusas acerca do Cristianismo, da era medieval, etc. No entanto, deve ser tratado como 

qualquer preconceito, se queremos levar a sério os enunciados em causa: adaptando o que disse o futebolista 

João Pinto: “preconceitos só no fim do jogo”.  
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existência a essa aprendizagem32. Contudo, não é preciso estar muito atento para dar 

conta, mesmo numa primeira leitura das Confissões, da profunda antipatia que o 

Agostinho-autor-das-Confissões tinha pela retórica. E não é necessário ser muito 

perspicaz para compreender que essa antipatia tem como motivo principal o facto de a 

retórica estar disposta a abrir mão da descrição daquilo que efectivamente se passa em 

nome de valores desligados da verdade.33 Portanto, o facto de Agostinho ter sido retor 

deve levar-nos até à ideia contrária da que está em causa na possibilidade de as descrições 

presentes nas Confissões serem um “exagero”. Tendo sido retor, Agostinho sabe usar bem 

as palavras,  domina o seu significado e está consciente da sua força quando ditas ou 

escritas no sítio e no lugar certo; contudo, já não sendo retor, Agostinho não pode ser 

mais adverso à ideia de usar os recursos estilísticos para enganar, para convencer alguém 

através de uma descrição de um estado coisas diferente do que ele julga ser o verdadeiro, 

o real. Assim sendo, se é certo que Agostinho usa palavras fortes para falar da situação 

em que o homem sem Deus se encontra, devemos, em vez de fugir dessa força, tentar 

perceber o que leva Agostinho a usar esses termos com essa intensidade.  

Contudo, se o leitor for como eu, ainda não sente o seu coração com mais 

inquietação do que a necessária para o sangue circular, nem com menos luz do que todo 

resto  do organismo. Será mesmo que o coração está inquieto? Será que está obscurecido? 

Será o leitor um verdadeiro guia para o abismo? Poder-se-á descrever a sua situação 

usando a imagem do naufrágio: um pobre corpo humano contra as vagas grandes e 

fortíssimas? Para tentar perceber como chega Agostinho a estes quase insultuosos títulos, 

comecemos pelo princípio. Ora, no princípio, para o homem, está o desejo34. 

                                                 

32 Não só a aprendizagem daquilo a que Agostinho chama retórica o levou a chegar a estas formulações. 

Como é sabido, as formulações e o pensamento de Agostinho muito devem não só à herança de Platão e 

principalmente de Plotino, mas também, nomeadamente no que toca às formulações propriamente ditas, à 

tradição latina de Séneca e Cícero. 
33A grande acusação que Agostinho faz não só à retórica mas também aos gramáticos, por exemplo, é uma 

acusação de falso testemunho, de mentira. Haveria muito a dizer acerca dessa acusação e do seu significado, 

contudo isso não será possível fazer aqui. Cf., por exemplo, AGOSTINHO, Conf. VI, VI, 9 (“… et mentienti 

faueretur ab scientibus easque curas anhelaret cor meum”) ou IX, II, 4 (“in cathedra mendacii”). 
34 Como é sabido o objectivo deste estudo não é analisar detidamente o diagnóstico da situação do homem 

sem Deus. Não se pode esperar encontrar essa análise nas páginas seguintes. Contudo, para que possa 

compreender o que está em causa na tese de Agostinho acerca da verdade e de que forma isso está presente 

nas Confissões é necessário, pelo menos, considerar o problema da identidade a partir do seu centro, o que 

segundo o Agostinho seria o mesmo que dizer a partir do desejo.  
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2. “No princípio está o desejo” 

Não foi por acaso que grandes génios literários decidiram que nas suas obras a 

narração deveria começar in medias res. Ou talvez tenha sido. Mas, se foi, poderia não 

ter sido.  Essa é a forma com que começa também a vida35. Se fossemos cientistas, não o 

diríamos assim e com razão. O cientista tenta agarrar o momento em que a vida começa 

em absoluto, na sua unidade mínima. Mas só o facto de ser difícil e aparentemente 

discutível para os cientistas apontar com precisão o momento em que do nada – ou do 

pouco – nasce uma vida nova é sinal de que, para nós, a vida não começa no início. Se 

começasse, como poderia haver discussão? Mas há e a vida, dizem os cientistas, pode 

começar na fecundação, às 10 semanas, às 20 semanas, ou até 3 anos depois do 

nascimento. Isso significa que Agostinho tem razão ao afirmar que damos por nós já 

vivos, já daqui para acolá, entretidos, comprometidos, com pressa para fazer isto e com 

medo de fazer aquilo. Não somos nós quem decide nascer, não somos nós quem decide 

como vir à vida, com que corpo, em que país, com que pais, etc. Nascemos, crescemos e 

um dia, talvez sem dar por isso, ouvimos pela primeira vez que a vida começou aqui ou 

acolá, dependendo das ideias que tiverem os nossos pais ou que nos chegarem através da 

nossa cultura. Damos connosco já a viver. Apercebemo-nos de que estamos vivos só a 

dada altura. No entanto, mesmo sem essa tomada de consciência, já estávamos vivos e, 

curioso, já tínhamos desejos. Por isso, diz Agostinho, referindo-se aos seus tempos de 

bebé: “nam tunc sugere noram et adquiescere delectationibus, flere autem offensiones 

carnis meae, nihil amplius”36 e “ecce paulatim sentiebam, ubi essem, et uoluntates meas 

uolebam ostendere eis, per quos implerentur”37. O mínimo de consciência está já 

orientado à satisfação dos desejos. O princípio da vida, para nós, está profundamente 

marcado pela presença de desejos. 

O princípio, contudo, não é apenas o início temporal. Podemos até acreditar que 

o nosso primeiro choro era uma manifestação de um desejo; podemos, ao fazer o maior 

esforço possível, vislumbrar que a primeira coisa de que nos conseguimos lembrar acerca 

de nós próprios está relacionada com um desejo. Mas dizer isso é ainda pouco. Para que 

se possa dizer, com segurança e clareza joanina, “no princípio era o desejo” é necessário 

                                                 

35 Em vários passos Agostinho descreve, muitas vezes através da metáfora da navegação, este fenómeno de 

início da vida in medias res. Cf.., por exemplo, AGOSTINHO, Conf. I, VI, 7; De bea. ui. I, 1 
36 AGOSTINHO, Conf. I, VI, 7 
37 AGOSTINHO, Conf. I, VI, 8 
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averiguar se o desejo ocupa ou não o centro da vida; e isso significa, nas palavras da 

introdução, averiguar se, mais do que termos desejos disto e daquilo, o nosso acesso está 

de raiz marcado pelo desejo, pela não-indiferença ou pela necessidade de responder a 

quesitos.  

Agostinho defende essa tese: toda a vida é um negócio do desejo. O acesso 

enquanto tal está profunda e essencialmente marcado pela tensão para a satisfação de 

desejos ou resposta a quesitos; de tal forma que, quando os desejos ou quesitos se 

descobrem ainda em aberto, não haverá outra coisa a fazer senão responder-lhes: a 

resposta a quesitos do desejo é a forma normal da vida. Se tivermos em conta quer a frase 

evangélica que dá título a esta parte do estudo quer a famosa frase das Confissões: 

“pondus meum amor meus; eo feror, quocumque feror”38 começamos a perceber isso. 

Para Agostinho, o primeiro aspecto que importa considerar acerca da vida humana é a 

estrutura do desejo já que ela tem o poder ou a responsabilidade de identificar aquilo que 

o homem é: a identidade está refém do desejo39. E se vimos que a identidade, nas 

Confissões, está na dependência de um modo de vida, percebe-se agora que esse modo de 

vida se pode focar a partir dos desejos que o motivam e determinam. O nosso acesso, 

portanto, está totalmente impregnado de não-indiferença de tal forma que nos faz viver 

assim ou assado. Na vida, antes de haver “coisas” a que se acede, há um projecto de 

empreendimento de si no centro do qual está o desejo. É esse projecto que nos que nos 

orienta; é ele que é responsável pelo nosso modo de vida. Por isso a relação do homem 

com as “coisas” que são dadas pelo acesso, não pode ser considerada fora do desejo40. 

Ora, não parece haver grandes dificuldades em perceber que nas duas frases 

referidas está a ser afirmada essa tese. Contudo, é provável que haja maior dificuldade 

em verificar se acontece com os homens aquilo que as frases enunciam e aquilo que se 

tentou expressar. Aliás, pode parecer muito estranho afirmar que aquilo que se deseja 

                                                 

38 AGOSTINHO, Conf. VIII, XIII, 9 
39 O facto de afirmar aqui que a Agostinho defende a ideia de que a identidade humana está refém do desejo, 

não significa que, por sua vez, o desejo também só se possa constituir num determinado quadro total e 

indefinidamente aberto. Vale a pena reforçar que a tese agostiniana é de que há uma relação dialéctica 

entre o que já está dado e aquilo que é determinado pelo que se faz no centro do problema da identidade 

humana. 
40 O facto de a vida ter a forma de projecto faz com que o desejo marque todo o nosso acesso. Mesmo que 

se tente focar um X fora do quadro do desejo ou da não-indiferença isso será muito difícil se não mesmo 

impossível: esse empreendimento teórico, esse querer focar uma coisa enquanto “coisa” é sempre um 

empreendimento vital, isto é, não pode ser isolado da vida de quem o está a fazer; isto é, terá sempre parte 

no projecto vital e terá ele mesmo a forma de um empreendimento ou projecto. 
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determina aquilo que se é. Significa isso que um homem que deseja ardentemente um 

Ferrari amarelo é um Ferrari amarelo? Não pode ser bem assim. Será que é a forma como 

está orientado o desejo que determina a identidade daquele que deseja? Parece que faz 

mais sentido. Mas o que significa dizer que a identidade desse senhor é, no seu centro, 

ser amante de Ferrari’s amarelos? Como pode a identidade de um homem ser determinada 

por um Ferrari? Não são determinações heterogéneas? A partir daqui vê-se ainda um 

problema mais complicado: não é necessário que o homem seja já qualquer coisa, que 

tenha já uma forma qualquer de identidade, para desejar o que quer que seja? E se é, como 

pode ele mudar de identidade tão facilmente? Ou será que lhe acontece o que acontece ao 

camaleão: muda a pele mas o essencial não se modifica? Tudo isto parece e é confuso. 

Para poder responder a estas perguntas há que ter em conta a formulação que encontramos 

nas Confissões.  

Para isso é necessário compreender, antes de mais, a noção de pondus ou, em 

português, peso. Pensemos numa balança. O peso daquilo que se põe em cima dos pratos 

leva a que os pratos se posicionem a um determinado nível. É o peso, por meio de uma 

força que exerce, que define o lugar dos pratos. Se pensarmos na Física antiga, i.e. na 

Física aristotélica, também aí se verifica o mesmo: é o peso dos corpos que os faz dirigir-

se para o lugar que lhes é próprio. Ora, é esta ideia de “lugar próprio” que mais nos 

interessa. Não era apenas no tempo em que se julgava que os comportamentos dos corpos 

obedeciam às regras expressas por Aristóteles que, para a definição de um corpo, ou para 

a definição do que quer que fosse, era útil essa ideia. Ainda hoje, porque o nosso 

mecanismo de compreensão funciona do mesmo modo, usamos essa categoria: a 

secretária é o lugar próprio para escrever e isso faz parte da identidade da secretária; a 

cama é o lugar próprio para dormir e isso determina a sua identidade; os buracos são o 

lugar próprio para as toupeiras e não se pode definir “toupeira” sem ter isso em conta. 

Contudo, à nossa ideia de lugar próprio já não está tão associada, como estava na 

Antiguidade, a ideia de tensão ou de arrastamento. Os corpos compostos por terra caem, 

diziam os antigos, porque a terra que os compõe é atraída pelo seu lugar próprio, os corpos 

compostos por ar sobem pela mesma razão. “Lugar próprio” era uma espécie de polo 

magnético de atracção, responsável pelas forças que posicionam os corpos no espaço. 

Cada corpo, dizia-se, é composto por elementos que têm um lugar próprio. E é pelo facto 

de a identidade desses elementos depender do seu lugar que os corpos estão sujeitos a 

forças.  
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Portanto, quando Agostinho diz que o nosso “amor” é o nosso “pondus” está dizer 

que há um mecanismo semelhante em nós. Em primeiro lugar, está a defender a ideia de 

que para sermos capazes de dizer alguma coisa acerca de nós próprios talvez seja útil usar 

a categoria “lugar próprio”. Mas será verdadeiramente útil essa categoria? Em que 

medida? Não nos detenhamos, por agora, nesta dificuldade. Contudo, mesmo que 

assumamos que falar em lugar próprio do homem nos pode ajudar a compreender de que 

se trata, imediatamente surge a pergunta acerca de qual será esse lugar, como poderá ser 

determinado, já que não estamos em condições de o determinar a partir do que o homem 

é (isso é aquilo de que estamos à procura). Então, tal como na Física aristotélica se poderia 

inferir de que é que é composto essencialmente um corpo a partir da observação das forças 

que nele agiam e que o situavam em determinado local próprio do seu elemento, também 

se pode descobrir o lugar próprio do homem tendo em conta a direcção para onde aponta 

o resultado do sistema de forças a que está sujeito. Aristóteles sabia que o cão era 

essencialmente composto pelo elemento terra porque este se movia pelo chão. Agostinho 

pergunta, então, por onde se desloca o homem, i.e. para onde aponta a sua não-

indiferença, para onde está orientado o seu desejo, para poder dizer de que é 

essencialmente composto o homem. A observação da força, a observação da tensão é 

assim o princípio, o primeiro passo a dar na tentativa de fixar o “quê” do homem, na 

tentativa de cada homem se dizer. 

Será mesmo? Temos dois problemas ainda por resolver, que na verdade são o 

mesmo. Tínhamos visto que não era nada claro que o homem se definisse pelo seu desejo 

já que parecia que ele teria de ser já alguma coisa antes de desejar isto ou aquilo. Por 

outro lado, também ficou por averiguar em que medida a categoria “lugar próprio” 

poderia funcionar como primeiro passo para o homem se dizer a si próprio. Importa agora 

perceber de que forma estas duas inquietações dizem respeito ao mesmo problema. Se 

virmos bem, a nossa dificuldade em aceitar quer a ideia de que no princípio está o desejo 

quer a possibilidade de começar a busca da nossa identidade considerando o lugar em que 

nos põe o desejo, está marcada pela tese de que há qualquer coisa em nós que excede o 

desejo: por um lado, sabemos que somos homens antes ou para além do desejo e, por 

outro, não duvidamos de que o lugar onde se joga a satisfação dos nossos desejos é um 

lugar nosso, mas que ainda assim, não nos conseguimos convencer de que é um lugar 

“próprio” do humano, que seja capaz de o definir, que diga qualquer coisa acerca da sua 

essência. Esta dificuldade, embora ainda não seja tempo de explicar porquê, não poderia 
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ser mais agostiniana. Contudo, ela só aparece na medida em que não levarmos a sério 

aquilo que se disse acerca do início da vida para nós. Isto é, pode acontecer que, de facto, 

não sejamos apenas desejo, pode acontecer que a região da satisfação do nosso desejo 

não seja a nossa região própria, mas para o dizermos precisaríamos de ter de antemão 

alguma coisa a dizer acerca do homem. É com base numa certa ideia do que o homem é 

que resistimos. Se largarmos essa ideia, vemos como a proposta da Física aristotélica é 

boa. Até a temos, em português, gravada pela sabedoria popular: “Diz-me com quem 

andas e dir-te-ei quem és.” Se, de facto, se ergue dentro de nós a magna quaestio acerca 

de quem somos, a ela não resiste a qualquer tipo de segurança; olhamos para nós próprios 

como se olhássemos para um enigma. Não para qualquer coisa que já sabemos que é 

assim ou assado. Acontece que a partir dessa observação, o primeiro fruto é ver-nos a 

viver: a ir de um lado para o outro, a tomar decisões, a comer, a rir, etc. Isso faz-nos 

compreender que aquilo que nos é dado pelo acesso não é dado de forma neutra. Há 

qualquer coisa em causa na nossa vida, não somos espectadores do mundo. Alegramo-

nos e entristecemo-nos. Agostinho pergunta-nos então: “Com o quê?”, “o que desejas?”, 

“para onde vais com tanta pressa?”. Se percebemos que somos um projecto em execução, 

como não acontecerá que o fim desse projecto não determine quem somos?  

Ora, Agostinho não se limita a levantar as perguntas. Chegou a altura de 

considerar a forma como ele lhes começa a responder. Antes de mais, todos queremos ser 

felizes, não se cansa de dizer Agostinho41.  

Será? Ouve-se imediatamente Nietzsche: “Der Mensch strebt nicht nach Glück; 

nur der Engländer thut das”42. Mas também se pode, e talvez deva, ouvir Kant: “Glücklich 

zu sein, ist notwending des Verlangen jedes vernünftingen aber endlichen Wesens”43.  Ao 

contrário do que pode parecer, estes dois textos não são um confronto de teses. É o mesmo 

Kant que também escreve: “…es ist ein Unglück, dass der Begriff der Glückseligkeit ein 

so unbestimmter Begriff ist, dass, obgleich jeder Mensch zu dieser zu gelangen wünscht, 

                                                 

41 Cf.., por exemplo, AGOSTINHO, Serm. 150; De bea. ui. II, 10  
42 NIETZSCHE, Friederich, Götze-Dämmerung, 12, Sämtliche Werke Kritische Studienausgabe in 15 

Bänden,  Band 6  
43 KANT, Immanuel, Kritik der praktischen Vernunft, Kant’s gesammelte Schriften, Königlich 

Preussischen Akademie der Wissenschafen, Band V 
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er doch niemals bestimmt und mit sich selbst einstimming sagen kann, was er eigentlich 

wünche und wolle.”44  

Tanto Nietzsche, como Kant e Agostinho45 concordam que o conceito de 

felicidade é confuso, formal e dá azo a enganos. Os três sabem bem que dizer que todos 

os homens querem ser felizes não significa que está inscrito na natureza humana um 

projecto vital específico capaz de orientar universalmente todos os homens da mesma 

forma. E os três denunciam esse facto: no desejo de felicidade parece poder caber tudo e 

mais alguma coisa, até as mais opostas formas de vida. É esse o problema a que Nietzsche 

se refere no aforismo citado: só os ingleses parecem estar de acordo sobre uma 

determinada forma de vida e nesse sentido só na forma como eles desejam a felicidade 

parece permitir que se diga que todos desejam a felicidade. Contudo, aquilo para que Kant 

nos alerta é para o facto de, ao ser afirmado o desejo universal de felicidade, se estar, na 

verdade, a formular um juízo analítico, um juízo que se situa antes de qualquer 

desformalização do conceito de felicidade.  Nesse sentido, não só os ingleses querem ser 

felizes: desejar o que quer que seja significa sempre desejar, de alguma forma, a 

felicidade.  Aliás, para que o aforismo de Nietzsche funcione é importante este facto. O 

desejo de felicidade que está envolvido em cada um dos desejos humanos não está já 

desformalizado; não implica necessariamente nenhuma forma de vida. Nietzsche está a 

chamar à atenção para o facto de não haver nenhuma relação de necessidade – pelo menos 

aparente - entre a formulação de um “desejo universal de felicidade” e uma determinada 

forma de vida. Só nas good manners inglesas parece haver esse consenso: o resto do 

mundo até pode desejar ser feliz; contudo isso não tem nenhuma concretização visível: 

uns vão para a esquerda, outros para a direita, uns têm o seu norte aqui, outros ali; e tudo 

em nome da “mesma” felicidade. O absurdo para que Nietzsche está a chamar a atenção 

é para a convivência de, por um lado, a ideia de que todos desejamos a felicidade, e por 

outro, a evidência de que desejamos – no lugar de terminus ad quem das nossas vidas – 

coisas substancialmente diferentes uns dos outros. Por isso, tanto mais Nietzsche tem 

razão quanto mais real for essa ideia de que todos desejamos a felicidade. Isto é, o absurdo 

que o aforismo de Nietzsche quer denunciar ganha com a tese de que há um desejo de 

                                                 

44 KANT, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Kant’s gesammelte Schriften, Königlich 

Preussischen Akademie der Wissenschafen, Band V 
45 Cf.. por exemplo, AGOSTINHO, De Civitate Dei,. XIV, 4: “beatus quippe vult esse etiam non sic vivendo 

ut possit esse”. 
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felicidade formal. Pois sem essa tese não haveria qualquer ilusão de acordo entre os 

homens, o que significaria que não nos custaria nada ouvi-lo dizer que não é verdade que 

todos desejemos a felicidade.  

O desejo de felicidade – entendido enquanto juízo analítico - é, portanto, o desejo 

que diz respeito à vida enquanto tal, ao nosso acesso. Dizer que há um desejo universal 

de felicidade é dizer que não somos indiferentes à forma global como a vida acontece. 

Isso significa apenas que todos os passos que damos se inscrevem num projecto geral e 

confuso de felicidade, mesmo quando não damos por isso. Isto é, não desejamos comer 

só porque temos fome. A fome é vivida por nós de uma forma peculiar: estar de barriga 

cheia faz parte daquilo a que chamamos “vida boa” ou vida desejável. Contudo - 

Agostinho em vários passos da sua obra deixa isso bem claro - o desejo de felicidade, o 

desejo de cumprimento da “vida boa”, é, como já se disse, um desejo formal. Não só se 

põe, relativamente a este, o problema de saber em que é que essa vida, de facto, consiste, 

como também o seu carácter formal, assim parece, permite a convivência no seu interior 

de elementos contraditórios. Apesar de todos os passos que damos só serem dados em 

ordem a um caminho global, a nossa relação com o caminho é parecida com a de um guia 

demasiado confiante: julgamos saber bem por onde devemos ir, não nos preocupamos 

com o mapa, mas podemos perfeitamente dar por nós às voltas. Ora, é precisamente 

devido a esse carácter formal que, para que se possa ver de que forma está a ser preenchido 

o projecto da “vida feliz”, é necessário ter em conta aquilo que está a ser desejado, ou 

seja, os objectos que se nos apresentam como desejáveis. Para chegarmos a saber, então, 

qual é o lugar próprio do nosso “eu”, não basta saber que desejamos ser felizes. Isso, na 

verdade, é o mesmo que dizer que no centro do acontecimento do humano está o desejo. 

Para saber onde está efectivamente a nossa casa – não aquela que quereríamos ou com a 

qual sonhamos, mas aquela onde estamos hoje mesmo a morar – é necessário um exame 

mais fino que vá até ao concreto. Em nome da felicidade, podemos estar a viver na terra 

ou no céu.  

Pensemos então em cada um dos nossos desejos. Tal como diz Hanna Harendt: 

“todo o desejo está ligado a qualquer coisa determinada que deseja. É este objecto do 

desejo que, antes de mais, fez nascer o desejo, estimulou-o, deu-lhe a sua direcção”46. No 

                                                 

46 ARENDT, Hannah, O conceito de amor em Santo Agostinho, trad. Tradução de Alberto Pereira Dinis, 

Instituto Piaget, Lisboa, 1997 
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caso da paixão amorosa, por exemplo, percebe-se muito bem isso: não há amor sem um 

rosto. O que há é um rosto que, por magia, grita mais alto do que a multidão que o rodeia. 

Então, para que haja desejo é necessário um objecto que se deseja. Mas se é o rosto que 

faz com que o apaixonado se apaixone, é também a paixão que dá ao rosto o brilho do 

destaque. Em linguagem agostiniana, o desejo transforma a res em bonum. Isso significa 

que no próprio desejo, o objecto desejado é possuído de uma forma peculiar; é possuído 

por antecipação, i.e. o facto de não ser possuído deixa de passar despercebido. É 

justamente essa forma de posse que grita a urgência de uma concretização real, de um 

desfecho do projecto de posse já em curso. Assim, o desejo, considerado fora do objecto 

desejado, não é nada. Como diz muito bem Arendt, o desejo é “determinado por aquilo 

que o determina”47. O momento inaugural do desejo, o momento em que ele irrompe do 

nada, é já o momento em que surge também um determinado objecto que é desejado. Não 

se pode “desejar” pura e simplesmente. Só se pode desejar isto ou aquilo. A própria 

estrutura do desejo obriga-nos sempre a ir do desejo para o desejado. O desejo é pura 

transitividade, não pode ser considerado fora dos objectos desejados. 

Tudo isto não significa que não possa haver indeterminação relativamente ao que 

se deseja. Aquilo que se quer dizer é simplesmente que o desejo é o objecto desejado em 

forma de ideia. De outra forma, não seria possível haver satisfação do desejo48. Assim, 

mesmo quando o objecto do desejo aparece como indeterminado – isto é, mesmo quando 

não se sabe bem o que se deseja (como no caso das grávidas, por exemplo) – esse objecto 

– que não se sabe qual é - é determinado pelo desejo, pois de outra forma não haveria 

desejo, não haveria petição de nada, não haveria tensão para um estado de satisfação ou 

repouso por alcançar.  É, portanto, nesse caso, uma petição de qualquer coisa 

determinada, embora não seja fácil, ou mesmo de facto impossível49, identificá-la. Assim 

sendo, também se compreende a possibilidade de engano relativamente àquilo que se 

deseja. Pode acontecer e acontece um sujeito julgar que deseja batatas quando, na 

                                                 

47ARENDT, Hannah, O conceito de amor em Santo Agostinho, trad. Tradução de Alberto Pereira Dinis, 

Instituto Piaget, Lisboa, 1997 
48 Esta ideia de que já há uma forma peculiar de posse  da “alma” daquilo que se deseja encontra-se 

claramente formulada no Filebo de Platão (Cf.. PLATÃO, Filebo, 34c-35d) e, por exemplo, em De 

Trinitate, X, 5: “Forte ergo se non amat, sed quod de se fingit, hoc amat longe fortasse aliud quam ipsa est; 

aut si mens sui similem fingit, et ideo cum hoc figmentum amat, se amat antequam noverit; quia id quod 

simile est intuetur: novit igitur alias mentes ex quibus se fingat, et genere ipso sibi nota est.” 
49 Pode tratar-se de um “desejo de grávida” absoluto: pode acontecer que o sujeito não consiga identificar 

de nenhuma forma o objecto capaz de satisfazer o seu desejo. É o que acontece, por exemplo, na melancolia 

e no tédio.  
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verdade, deseja chocolate. Saberá que é assim quando, ao comer batatas, o seu desejo se 

mantiver e, quando, passado uns momentos, depois de comer chocolate, ficar satisfeito. 

Assim, afirmar que o desejo é pura transitividade não significa afirmar que há 

transparência garantida nessa transitividade. Contudo, seja como for, se há desejo, há um 

bem por alcançar. Isso significa que a estrutura do desejo implica ir em busca do objecto 

desejado, sempre. Assim, se nos descobrimos a “desejar” somos obrigados, pelo próprio 

desejo, a investigar em que lugar próprio nos está a pôr esse desejo, em que lugar se joga 

a nossa vida. Que lugar é esse que possuímos por antecipação ao desejar X ou Y e de que 

não queremos abicar? Não nos deixemos enganar. Dizer que somos desejo pode ser quase 

poético, e é, como vimos, verdadeiro. Contudo, pode ser enganador. Se queremos levar 

essas palavras bonitas e verdadeiras até ao fim teremos de assumir que somos o que 

desejamos. Essa é a única forma do desejo.   

Acontece que os nossos desejos são muitos e parece que disparam em muitas 

direcções diferentes. Para além disso, reconhecemos muitos bens e vemos que há bens 

melhores do que outros. Temos fome e sede. Mas também é simpático ter dinheiro e ter 

fama. É difícil, portanto, circunscrever e determinar todos os objectos do nosso desejo. 

Eles parecem estar hierarquizados e espalhados por diferentes locais e não apenas por um 

só “lugar próprio”. Para agravar ainda mais tudo isto, por vezes, não sabemos ao certo o 

que desejamos, confundimos desejo disto por aquilo, e não é fácil encontrar aquilo que 

nos poderá saciar50.  

Contudo, se tivermos atenção à estrutura de cada desejo percebemos aquilo que 

têm em comum. Todos os desejos querem possuir e têm medo de perder. O desejo não só 

postula a partir de uma coisa um bem, mas também, a partir da necessidade da posse, dá 

origem ao temor da perda51. Ora, não se pense que este temor só entra em cena a partir 

                                                 

50 Considerando a frase do Evangelho de S. Mateus que dá título a esta parte do estudo, não é difícil perceber 

que é exactamente isso que está em jogo quando aí se fala em “tesouro”. Ao referir-se a um “tesouro”, 

Mateus usa uma expressão que  aponta inequivocamente para a possibilidade, tal como acontece com aquilo 

a que se chama tesouros, de não ser simples o que se deseja, de estar em causa uma colecção de coisas, de 

haver um baú de objectos que em conjunto constituem um tesouro. Ainda na ideia de tesouro está implicada, 

tal como na de amor, não qualquer forma de desejo, mas um desejo particularmente forte, um desejo 

superlativo. O tesouro de alguém, compreende-se, é aquilo que é mais desejado, dele fazem parte os 

elementos que  compõem a lista das “melhores coisas”  da vida. O Evangelho, então, parece estar a chamar-

nos à atenção para o facto de a estrutura como está constituída a nossa não-indiferença não ser simples: por 

um lado, podemos desejar várias coisas e, por outro, podemos deseja-las segundo uma determinada 

hierarquia ou ordem de importância.  
51 Cf.. AGOSTINHO, De Diversis Quaestionibus Octoginta Tribus, 33: “Nulli dubium est non aliam 

meteuendi esse causam nisi ne id quod amamus aut adeptum amittamus aut non adipiscamur speratum.” 
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do momento em que já houve satisfação do desejo, e por isso, posse efectiva do bem 

desejado. Isso é apenas uma das modalidades, a mais comum e mais simples de detectar, 

do temor. Contudo, como vimos, está envolvido no próprio desejo – mesmo ainda não 

satisfeito - uma forma de posse: uma posse por antecipação. É, foi o que se viu, 

precisamente essa posse que dá lugar à tensão ou inquietação em ordem à plena posse 

daquilo que se deseja. Assim sendo, também essa posse dá lugar ao temor da possibilidade 

de perda, isto é, a uma espécie de temor por antecipação. Vislumbra-se, portanto, o 

problema central que está na origem de todo o tipo de temor de perda: a posse ou perda 

daquilo que habitualmente desejamos não está no nosso poder, depende da vida enquanto 

acontecimento alheio, indeterminado, futuro, no qual está escondida a realidade e estão 

patentes todas as possibilidades. O temor da perda, portanto, está numa estreita relação 

com aquilo que Agostinho, em De beata uita, por exemplo, chama, com os antigos, 

fortuna52. Tanto o facto de o desejo nos pôr, por antecipação, no futuro como o facto de 

esse futuro não ser só desconhecido, mas ser, em grande parte, algo cuja determinação 

está completamente fora das nossas mãos, faz com que o desejo não só transforme res em 

bonum, mas também abra as portas à possibilidade de malum. Contudo, isso não significa 

que o homem ao desejar esteja ciente disso. Na verdade, para que haja desejo é necessário 

que haja uma espécie de cegueira relativamente à possibilidade de mal. Pois, mesmo que 

um sujeito se aperceba que a sua posse está condenada pela possibilidade de perda, essa 

tese será uma mera possibilidade vazia de real significado no momento do desejo e da sua 

satisfação. De outro modo, o próprio desejar estaria inviabilizado por esse temor. Em vez 

de um bem o homem veria um mal, e nessa medida, de forma alguma o desejaria: fugiria 

dele.  

O futuro ou a fortuna podem trazer muitas desgraças, mas a mais definitiva de 

todas é a morte. Ela, na maior parte das vezes, bate à porta, vem de fora e, tal como as 

determinações da fortuna, não está nas nossas mãos. Contudo, tem um carácter peculiar: 

parece ser a maior certeza e segurança relativamente ao futuro do homem; não há 

ninguém que nunca tenha morrido53. No entanto, essa segurança ou certeza em nada 

diminuem a sua suprema indesejabilidade. A morte é o cúmulo do medo da perda e, por 

isso mesmo, o cúmulo do mal. Se temos medo de perder aquilo que possuímos e se temos 

                                                 

52 Cf.. AGOSTINHO, De bea. ui. I, 2 e 5, II, 10 e 11; Retractiones I, I,2; I, II; I, III, 2 
53 Cf.. AGOSTINHO, Serm. 62 onde se expressa claramente o conceito de “mors corporis necessaria”. 
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medo de não poder possuir aquilo que desejamos, na morte está em causa perder tudo, 

tanto uma coisa como outra.  Contudo, não devemos esquecer que os desejos ao fazerem 

nascer um bem, fazem-no porque o constituem como um passo no caminho da vida feliz. 

A relação com a vida feliz mostra que aquilo que está em causa em cada desejo não é 

apenas uma questão regional ou um problema circunstancial: cada desejo inscreve-se num 

projecto global, em que a vida enquanto um todo está em jogo. Ter fome não é apenas ter 

fome, como se disse. Assim, o carácter assustador da morte não é apenas relativo à 

insatisfação correspondente ao somatório dos desejos que ficam por satisfazer ou cuja 

satisfação terá um fim ou será interrompida. A morte assume-se como principal inimiga 

do projecto global de felicidade enquanto projecto de aquisição. Morrer significa não só 

poder perder tudo o que se tem e não poder adquirir aquilo que se deseja mas também que 

toda a posse perde o seu significado. Se o projecto global da vida passa por adquirir 

desideratos, não será esse um projecto condenado à partida pela certeza de que – porque 

a morte está aí – não poderá haver nunca uma aquisição plena? A uita mortalis54 é, 

portanto, quase um antónimo de beatitudo.  

Poder-se-ia dizer, contudo, que a morte, na medida em que nunca é uma 

determinação do presente, não tem um aspecto tão assustador. Isto é, poder-se-ia 

argumentar que na medida em que com a morte cessará também a tensão desiderativa, aí 

estará em causa o descanso final, um estado de tranquilidade com traços apetecíveis. A 

isto até se poderia juntar a tese epicurista de que a morte não é nada para nós55 e de que, 

nessa medida, não há, literalmente, nada a temer relativamente ao instante último da vida. 

A ideia da “morte como inverno quotidiano” que Agostinho expressa no Sermão 38 

poderia servir de resposta a estas objecções: “Quamvis, si amas vitam et mortem times, 

ipse timor mortis hyems cotidiana est. Et tunc maxime pungit timor mortis, quando nobis 

bene est. Nam quando male est, non timemus mortem. Quando nobis bene est, tunc magis 

timemus mortem.”56 Como se vê, o problema que a morte levanta não é o da morte 

propriamente dita. O homem morto não tem, nesse sentido, medo da morte. De facto, para 

o morto a morte não é nada. Contudo, é-o para o vivo: o carácter problemático da morte 

está estritamente ligado como o amor à vida. Na medida em que o homem ama a sua vida 

– está interessado nela,  nos vários empreendimentos em que ela se joga - a possibilidade 

                                                 

54 Podemos ver Agostinho a usar este conceito em Conf. I, 7 e X, 26, por exemplo. 
55 Cf.. EPICURO, Carta a Meneceu 
56 AGOSTINHO, Serm. 38, 7 
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de a perder é uma realidade que está presente – ainda que ele não esteja consciente disso 

-  todos o dias. O facto de haver interesse na vida implica que a morte seja indesejada. É, 

portanto, o facto de haver bens no lugar de coisas que postula o medo da morte e é na 

medida em que houver na vida bens no lugar de coisas que o medo da morte estará 

presente na forma de ameaça ou notícia de que a posse de que a vida é capaz é uma posse 

problemática. 

Tanto o temor da perda como o temor da morte fazem-nos perceber que o 

problema de posse no qual somos postos pelos desejos – todos eles, incluindo o desejo de 

felicidade entendido como problema de posse – têm um lado negro. É verdade que o 

desejo ilumina e dá brilho àquilo que se deseja; mas é também verdade que pelo desejo 

passamos a viver no futuro. E embora esta frase possa parecer bonita, se a 

compreendermos bem é aterradora. Sabem-no Romeu e Julieta. Vivemos no futuro que 

para além de incerto e indeterminável, acabará um dia. Aquilo que mais desejamos, o 

projecto em que estamos - e que somos - parece não só, em grande parte, não depender 

de nós, mas também, em última análise, não poder ser definitivamente resolvido. Não se 

trata portanto apenas de um “lado negro” que se deve justapor a um “lado luminoso”. Na 

verdade, o “lado negro” eclipsa, porque compromete totalmente o seu projecto, a luz do 

desejo57. Começa-se então a ver que o exagero ou a retórica de Agostinho têm algum 

fundamento.  

3. Desejo e mundo 

 Ao «lugar próprio» marcado essencialmente por ser o terminus ad quem da tensão 

do desejo, e pela presença das ameaças do temor, dos trabalhos do tempo e da iminência 

da morte chama Agostinho mundo58. É esse o lugar a que chegamos pela atenção à 

estrutura e orientação dos nossos desejos. Tentemos então compreender melhor, ainda 

                                                 

57 Só é possível falar deste eclipse porque se está numa posição exterior ao desejo. Na verdade, ao longo da 

nossa vida, mesmo quando dizemos que sabemos que vamos morrer, que sabemos que nos pode acontecer 

a mais terrível tragédia, etc. os objectos desejados não perdem o seu encanto. Continuamos interessados na 

vida, com fome e sede, apaixonados por este ou por aquela. O que fazemos, portanto, não é sequer justapor 

o lado luminoso do desejo ao lado negro; no fenómeno do desejo, enquanto activo, o lado luminoso domina. 

Contudo, olhando de fora, podemos perceber que este domínio tem um carácter de feitiço poderosíssimo. 

Se fossemos estritamente racionais e se fossem apenas determinações de sentido que fizessem mover os 

nossos pés, como não estremecer face às portas terríveis abertas pelo desejo? Como acreditar que pode ser 

significativo aquilo cujo significado parece anulado à partida? 
58 Cf.. AGOSTINHO, Serm.130: “In terris istis, in isto saeculo maligno quid abundat, nisi nasci, laborare 

et mori? Discutite res humanas, convincite me, si mentior; attendite omnes homines, utrum ad aliud sint in 

hoc saeculo, quam nasci, laborare et mori. Haec sunt mercimonia regionis nostrae, ista hic abundant.” 
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que muito breve e resumidamente, sem dar atenção a todos os elementos que deveriam 

ser tratados, de que está a falar Agostinho quando está a falar de mundo. 

Antes de mais podemos afastar sem medo, para que fiquemos mais claramente 

diante do mundo de que Agostinho fala enquanto lugar próprio dos nossos desejos, a ideia 

de que ao falar de mundo se está a fazer referência ao planeta Terra, ao conjunto dos 

continentes, ao Universo, ou a qualquer outro local que se defina pela característica de 

ser “the region that contains all regions”59; também podemos afastar, portanto, uma 

compreensão estática do conceito que se confunde com a noção estrita de espaço onde a 

vida ocorre: “mundus enim appellatur non solum ista fabrica quam fecit Deus, coelum et 

terra, mare, visibilia et invisibilia: sed habitatores mundi mundus vocantur, quomodo 

domus vocatur et parietes et inhabitantes.”60 Assim, tal como ao falar de “casa” podemos 

estar a falar não de um local, mas de uma determinação complexa de sentido que tem 

determinadas características (descanso, pertença, família, identidade, etc.), podemos 

também fazê-lo, porque é isso que Agostinho faz de acordo com a tradição cristã, 

principalmente joanina, relativamente ao mundo. Para além disso, se tivermos em conta 

o termo latino que é mais usado pela tradição cristã percebemos que, mais do que a ideia 

de “espaço”, “saeculum” é um conceito cercado por todos os lados pela noção de tempo.61  

Em segundo lugar, percebemos melhor o que está em jogo na ideia de mundo se 

pensarmos não numa oferta global de coisas mas na oferta global de bens. Agostinho, no 

Comentário à Epistola de São João a Partos, continua: “omnes ergo dilectores mundi 

mundus vocantur”62. O mundo não é, então, o espaço onde se assiste ao espetáculo das 

coisas, ou até mesmo o espaço onde estão fixos os bens que desejamos, mas uma vida 

que se vive, no tempo, de instante a instante, movido por isto ou por aquilo. Como diz 

C.S. Lewis, este sentido da palavra mundo pode definir-se como: “what is like to be a 

man, the sort of things that happen to you while you are alive. (…) the State of Affairs 

which includes all other states of affairs; the over-all human situation, hence the common 

                                                 

59 LEWIS, C. S., “World” in Studies in Words, Cambrige University Press, 2013 
60 AGOSTINHO, In Epistolam ad Parthos, tr.II, 12 
61 Percebe-se isso imediatamente se dermos atenção ao facto de a palavra “século” ser hoje, em português, 

quase só usada no sentido temporal. Para uma análise cuidada dos vários sentidos que a palavra “world” 

tem e das suas origens Cf.. LEWIS, C. S., “World” in Studies in Words, Cambrige University Press, , 2013 

Este estudo de C. S: Lewis é muito útil, entre outras coisas, para compreender a relação entre aquilo a que 

podemos chamar o sentido “espacial” do conceito de mundo com o seu sentido “temporal”.  
62 AGOSTINHO, In Epistolam ad Parthos, tr.II, 12 
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lot, the way things go.”63 A relação com o mundo, portanto, não pode ser uma relação 

neutra de observação, como já foi dito tantas vezes, mas sim um comprometimento 

muitíssimo interessado e é esse comprometimento que o configura. Portanto, se, como 

fizemos, dizemos que o mundo é o “lugar próprio” do homem, devemos ter atenção que 

quando dizemos “lugar” está em jogo quase uma metáfora e que a palavra que deve ser 

sublinhada e que preside ao sentido da expressão é a que aparece em segundo lugar: 

“próprio”.  

Podemos, então, falar do mundo como o conjunto dos desideratos vividos como 

tal. Contudo, é preciso atenção. Com isso, por um lado, diz-se que não se pode falar de 

mundo sem falar de desejo, sem falar de alguém – seja o que for esse “alguém” – que 

deseja e que vive no mundo. Por outro lado, não se diz que apenas aquilo que é desejado 

faz parte do mundo. Diz-se, sim, que o conjunto de coisas que compõem o mundo está 

marcado pela presença de uma tensão desiderativa. Mesmo aquelas coisas que nos surgem 

como neutras, desinteressantes ou indiferentes são-no não a partir de si próprias, mas 

dado que o nosso interesse as posicionou dessa forma no mapa da vida. Assim, mundo é 

um conceito muito próximo do conceito de vida, quando este último é entendido como o 

conjunto de empreendimentos com que nos ocupamos. Esse conjunto de 

empreendimentos radica no mundo que nos chama, nos seduz, nos repele, nos trai, nos 

comove, etc. 

Ora, Agostinho para além de ver o mundo como um acontecimento estrutural e 

essencialmente sedutor (i.e. marcado pela presença da promessa da satisfação dos 

desejos) vê-o principalmente como um sedutor perigoso. De facto, apesar de não ser essa 

a única direcção para onde aponta o tratamento da noção de mundo quer nas Confissões 

quer no pensamento de Agostinho, não é difícil encontrar uma série de textos que parecem 

autênticos manifestos contra o mundo.64 Afastando a hipótese do Agostinho-pessimista, 

importa agora perceber porque será que Agostinho parece ter uma visão negativa do 

mundo. 

A primeira razão já foi referida e explicada acima. O mundo, enquanto 

concretização da presença do desejo nos objectos desejados, padece do mesmo mal que 

o desejo. O temor e a morte parecem comprometer, à partida, a sua promessa de 

                                                 

63  LEWIS, C. S., “World” in Studies in Words, Cambrige University Press, 2013  
64 Por exemplo, AGOSTINHO, Conf. XIII, XXI, 30 
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felicidade. Assim, aquilo que se pode definir a partir da ideia de “oferta global de bens” 

pode também ser definido como “oferta global de males, perigos, inquietações e trabalhos 

em vão”. O mundo é portanto mentiroso; é incapaz de produzir em si o pleno estado de 

satisfação que os desejos exigem. Promessa e ameaça estão de mãos dadas. Mas a ameaça, 

como vimos, tem mãos venenosas que contaminam o cumprimento da promessa.   

Ao considerar o conceito de mundo e não o conceito de desejo, alguma coisa 

parece ser acrescentada ao problema da ameaça da perda e da iminência da morte: o 

problema da inscrição da vida humana no tempo. Ora, aquilo que mais interessa aqui é 

perceber como, na verdade, quer se esteja a falar do tempo quer se esteja a falar da 

possibilidade de perda e de morte, se está, num determinado sentido, a falar da mesma 

coisa. A morte não é apenas um acontecimento distante que se dará no futuro sem que o 

próprio saiba “o dia nem a hora”. A sucessão de instantes é a morte de cada instante. Ora 

isso implica fazer uma correcção naquilo se disse acima quando se falou acerca da morte 

como cúmulo do temor da perda. O facto de o homem estar no mundo, o facto de estar a 

viver numa sucessão temporal de instantes é já uma uita mortalis. Não é preciso esperar 

pela morte propriamente dita para ter essa confirmação; aliás a morte é aquilo que 

terminará a vida mortal:“Porro si ex illo quisque incipit mori, hoc est esse in morte, ex 

quo in illo agi coeperirt ipsa mors, id est vitae detractio (quia, cum detrahendo finita fuerit, 

post mortem iam erit, non in morte): profecto, ex quo esse incipit in hoc corpore, in morte 

est” 65. Cada instante presente perde-se, esvai-se, para um local desconhecido e 

inacessível (só se torna acessível se se tornar presente, perdendo assim a sua identidade 

de passado)66. E com ele vai tudo o que se foi, o que se teve, o que se sentiu, etc, enquanto 

determinações presentes. Um fenómeno semelhante acontece com o futuro, e portanto 

relativamente à possibilidade de perda ou de mal. O instante futuro não existe, está como 

se estivesse morto. É esse facto que dá origem ao temor da perda: cada instante dá à luz 

um outro instante desconhecido cuja identidade é, de raiz, indeterminável e incontrolável. 

Assim, o primeiro motivo da antipatia67 cristã pelo mundo pode ser resumido 

apenas tendo em conta o conceito de tempo. Parece haver uma desadequação ou 

                                                 

65 AGOSTINHO, De Civ. Dei. XIII, X (todo o texto dos capítulos X e XI é central para a compreensão do 

problema da morte no pensamento de Agostinho) 
66 AGOSTINHO, Conf. XI, XVII, 23 ou XI, XX, 26 
67 Usa-se este termo propositadamente. Uma análise completa da forma como foi tratado o conceito de 

“mundo” pela tradição cristã mostraria facilmente como estão nesse conceito conjugados aquilo a que se 

pode chamar rapidamente, mundo “bom” e mundo “mau”. Basta pensar no início do Evangelho de S. João 
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desproporção do homem relativamente ao mundo: o desejo localiza-o no mundo, faz do 

mundo o parque do seu empreendimento vital; no entanto, esse desejo é estruturalmente 

incompatível com tempo e, assim, também com o mundo, pois requer uma forma posse 

ou aquisição que o mundo, por causa do tempo, a priori, não será capaz de lhe oferecer.68 

A segunda razão do carácter problemático do mundo é fruto daquilo que pode ser 

descrito como ódio do prisoneiro pelo carcereiro. Isto é, Agostinho não vê a relação do 

homem com o mundo como uma relação volátil, facilmente abdicável, numa palavra, 

livre. Antes pelo contrário, a relação do homem com o mundo é semelhante à de um preso 

com a prisão. Isso acontece, não tanto porque o homem tem dificuldade à partida em 

descobrir qualquer coisa como uma alternativa ao mundo, – o que também acontece - mas 

principalmente porque a forma como o mundo se oferece é uma forma que aprisiona. 

Vejamos, então que forma é essa: 

“Cui rei ego suspirabam ligatus non ferro alieno, sed mea ferrea uoluntate. Uelle 

meum tenebat inimicus et inde mihi catenam facerat et constrinxerat me. Quippe ex 

uoluntate peruersa facta est libido, et dum seruitur libidi, facta est consuetudo, et dum 

consuetudini non resistitur, facta est necessitas. Quibus quasi ansulis sibimet innexis – 

unde catenam appelaui – tenebat me obstrictum dura seruitus69.” 

 O mundo é uma prisão sem muros, é isso que Agostinho está a dizer. Tal como 

vimos, o centro do conceito de mundo está longe de ser espacial. Assim, também esta 

prisão não é uma prisão no espaço. Não estamos presos no mundo porque é difícil fugir 

para a lua. Estamos presos no mundo por causa da forma como está constituído o nosso 

desejo. Mas estamos mesmo presos. Assim, à semelhança do acontece no amor humano, 

aquilo que era um bonito e simpático sedutor pode transformar-se num marido criminoso 

que encerra a sua amada numa torre solitária.  

No texto do livro VIII, Agostinho usa a imagem de uma corrente – a mea ferrea 

uoluntate - composta por vários elos: uoluntate peruersa, libido, consuetudo, e necessitas.  

Como se vê, uma forma de querer, de desejar¸ que tem por origem uma desorientação 

ou perversão original da vontade, resulta, por uma cadeia de sentido, na necessidade ou 

                                                 

para ver como aí se expressa quer a ideia do mundo como criação de Deus quer a ideia de mundo como 

rejeição de Cristo. É claro que aquilo que está em jogo neste último sentido está longe de ser uma 

“antipatia”: é um posicionamento justificado.  
68 Sobre as duas formas de posse ou aquisição: AGOSTINHO, Conf. VIII, VIII, 20, por exemplo. 
69 AGOSTINHO, Conf. VIII, V, 10 
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no vício: um estado no qual só posso querer isto e não aquilo, em que me encontro preso 

não só a um desejo, mas a uma forma mundana concreta de o satisfazer, ou de o tentar 

satisfazer; ou seja, em vez de alcançar um estado de satisfação e de repouso, enredo-me 

numa maior inquietação composta por momentos de desejo e satisfação não plena 

sucessivos. O mundo que se oferece ao nosso desejo numa primeira fase enquanto 

possibilidade de bem, enquanto solução viável para a nossa inquietação, leva o homem a 

aceitar a sua oferta. Caindo na sua sedução o homem passa, não imediatamente, mas 

através do auxílio do hábito, de uma posição de não-necessidade para uma situação de 

necessidade, de uma posição de crença no fim da inquietação, para uma posição de total 

dependência inquieta. O homem dirige-se ao mundo como solução para o seu desejo – vê 

o seu desejo como desejo de um X que pode ser oferecido pelo e no mundo – e não se 

apercebe que para além de o mundo não estar a priori em condições de fazer repousar a 

sua inquietação, o facto de usar e acreditar no mundo o prende e o faz depender dele 

enquanto instância para a sua vida. O homem não se apercebe de que o hábito de se dirigir 

ao mundo não é apenas um hábito mas é alguma coisa que está em ordem à dependência 

e à necessidade. Assim, parece que Agostinho está a dizer que o mundo é o lugar-próprio 

do homem não por princípio (embora desde o princípio na medida em que há no homem, 

à partida, a vontade desorientada) – parece haver uma alternativa, ainda que estejamos 

por perceber que alternativa é esta – mas por aprisionamento70.  

Há ainda mais um elemento em jogo nesta prisão de que Agostinho fala. A 

situação vital que possibilita este aprisionamento é descrita na primeira pessoa com a 

seguinte expressão: “amare amabam”71. Assim percebe-se bem que embora seja o mundo 

que aprisiona o homem, os agentes do aprisionamento não são os bens ou das coisas do 

mundo. A culpa é da vontade, como cantava Variações. A vontade enreda-se em si 

própria. Quer amar e não vê que não quer apenas amar seja o que for, mas que quer amar 

de uma determinada forma, de uma forma que permita ver o seu desejo saciado ou 

satisfeito. Mas ao amar, ao dar por si a amar aquilo que lhe surge como bem, deixa-se 

                                                 

70 Outro agente deste aprisionamento – em colaboração com o hábito – é aquele que foi referido na nota 52 

e a que se pode chamar “curso normal da vida”. Contudo, o que caracteriza este fenómeno não é o próprio 

acto de aprisionar; mas sim ser uma força que impede muito eficientemente o confronto de cada homem 

com a sua efectiva situação vital.  
71 AGOSTINHO, Conf. III, I,1 
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estar nesse amor e até prender por esse amor. Isto é, ama o próprio amor; ao desejar bens 

não o faz apenas pelo bem que vê nos bens, mas pelo bem que vê em amar.  

O exemplo que Agostinho usa no Sermão 3472 mostra bem que há no amor, ao 

contrário do que pode parecer a uma primeira vista, não apenas dois polos (aquele que 

ama e o que é amado), mas três: o amor do amor é decisivo para que possa haver amor. 

Agostinho fala do amor de um homem por uma mulher bonita. Não há dúvida de que a 

beleza da mulher o seduz, isto é, que vê na mulher um bem (a sua beleza) que o faz desejá-

la. Mas – pergunta Agostinho – o que acontece ao amor que o homem tem pela mulher 

se ele descobre que ela o odeia? Não acontece que a beleza que o atraia subitamente perde 

a sua força? Não se modifica em si aquilo que o corpo belo daquela mulher significava? 

Contudo, o corpo belo permanece belo. Assim se vê, portanto, que o amor não depende 

apenas da bondade daquilo que se ama: a bondade daquilo que se ama só desperta o amor 

na medida em que houver um terceiro elemento – o amor do amor – invisível, discreto, 

mas determinante. O homem, mesmo convencido de que ama a mulher porque é bela, 

verá que o seu amor se modifica se ela não o amar de volta: isto é, para além da beleza 

que o atrai, o amor que uniria os dois é um elemento essencial.  

Mas poder-se-ia perguntar se o mesmo se aplica no amor de objectos que não são 

capazes de “amar de volta”. Ora, a resposta terá de ser sim. O essencial deste “terceiro 

polo” não o facto de se ser amado, mas o do próprio amor. O homem não está apaixonado 

pela mulher porque ela o ama: podia perfeitamente acontecer – como acontece do ponto 

da vista da mulher que o odeia – que a mulher o amasse e isso não bastaria para que ele a 

amasse. O “terceiro elemento” é mesmo o “amor do amor”: ama-se o facto de se amar e 

de se ser amado, sem que se separem as águas. Portanto, no caso de não se poder ser 

amado – por exemplo, no desejo que os homens têm de canetas, relógios ou carros – não 

menos há de ser o “amor do amor” decisivo.  A urgência que a vontade tem em ser aquilo 

que é (só o é na medida em que cumpre o seu desígnio de ser uma vontade de alguma 

                                                 

72 Cf.. AGOSTINHO, Serm. 34, 4: “Audeo dicere Caritati vestrae. In inferioribus attendamus, quod in 

superioribus inveniamus. Ipse amor infimus atque terrenus, ipse amor sordidus et flagitiosus, qui corporis 

pulchritudines consectatur, aliquid nos admonet unde ad superiora et mundiora surgamus. Amat aliquis 

lascivus et impudicus pulcherrimam feminam. Movet quidem corporis pulchritudo, sed intus quaeritur 

amoris vicissitudo. Si enim audiat quod illa oderit cum, nonne omnis ille aestus et impetus circa membra 

pulchra frigescit, et ab eo quod intenderat quodam modo resilit, avertitur, offenditur, odisse etiam ipse 

incipit quod amabat? Numquid forma mutata est? Nonne ibi sunt omnia quae illexerant? Ibi sunt. Et tamen 

ardebat in eo quod videbat, et de corde exigebat quod non videbat. Si vero cognoscat quia vicissim amatur, 

quomodo vehementius inardescit! Videt illa illum, videt ille illam amorem nemo videt. Et tamen ipse 

amatur qui non videtur.” 
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coisa já que não existe uma vontade abstracta ou um desejo sem transitividade, como 

vimos), e em, assim, fazer do homem alguma coisa, dar-lhe alguma identidade, é 

fortíssima.  

Ora, a urgência de amar cega – e cegando aprisiona - o homem. Fica então numa 

posição em que, de facto, ama – i.e. deseja bens - mas não aquilo que o seu amor exige, 

(porque não se dá por satisfeita, continua inquieta) e por isso, ao mesmo tempo, não ama 

(já que o valor do seu amor está orientado para o repouso e para a satisfação que não 

consegue alcançar)73. A prisão consiste, assim, no facto de não querer deixar de amar no 

primeiro sentido, independentemente do objecto que se ame. Ou seja, a prisão tem como 

aliada a incompreensão de que o amor do mundo não é um amor capaz de satisfazer o 

desejo humano. Contudo, a prisão é mais forte do que essa incompreensão e em certa 

medida possibilita que essa incompreensão não tenha consequências. Isto é, mesmo 

depois de se ter chegado à conclusão de que há um problema de princípio com a oferta 

do mundo relativamente às pretensões do nosso interesse, há ainda muito caminho a 

percorrer para se chegar a uma libertação. Pois para além de ser necessário considerar que 

tipo de satisfação alternativa pode ser encontrada, a vida tem dificuldade em descolar-se 

do mundo, tem dificuldade em deixar de amar o amor que – apesar de tudo – se vê, de 

alguma forma, cumprido no mundo. Hábito e necessidade não são voláteis: não passamos 

de um modo de vida a outro apenas com um estalar dos dedos. Assim, a vontade fica 

enredada em si própria, num amor incapaz de satisfazer as suas petições e requisitos, de 

tal forma que, mesmo compreendendo que afinal não deveria amar o mundo, terá de se 

esforçar para poder libertar-se dele74.  

O fundamento do mundo, enquanto lugar próprio do desejo humano, é, então, a 

mentira, o engano, a promessa falsa do sedutor, a vã esperança. Acontece com o homem 

que procura no mundo a satisfação para os seus desejos, o mesmo que acontece com um 

homem que tente armazenar areia com uma peneira ou água numa vasilha furada75: tanto 

a peneira como a vasilha prometem ser capazes do empreendimento, mas o homem está 

desatento, distraído ou com alguma outra forma de falta de lucidez.  Do lado do homem 

                                                 

73 Talvez seja útil recordar a este propósito aquilo que se disse acerca da possibilidade de indeterminação e 

engano do desejo na página 28.  
74 AGOSTINHO, Conf. VIII, X, 24: “Uolens et ideo discerpitur graui molestia, dum illud ueritate praeponit, 

hoc familiaritate non ponit”. Ou Conf. X, VI, 10: “sed amore subduntur eis et subditi iudicare non possunt.” 
75 A imagem é de Platão: Cf.. PLATÃO, Górgias, 492e – 494a.  
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há um erro inicial, falta de discernimento, há uma incapacidade ver o problema. Do lado 

do mundo, há uma promessa mentirosa: “vai ser possível!” Promete-se a saciabilidade do 

desejo, a plenitude da satisfação e do repouso e, mesmo que o homem veja ao longe a 

possibilidade de isso ser ilusão, mesmo que chegue a descobrir os buracos da peneira ou 

o furo da vasilha, o facto de o amor se poder concretizar - e de se poder constituir assim 

uma identidade - fala mais alto: isto é, os sinais de que há um problema com a própria 

forma como o mundo satisfaz o desejo humano são lidos pelo homem a partir de uma tese 

empírica: “foi azar”, “desta vez não resultou”, “podia ter corrido bem”. Os problemas são 

tidos em conta apenas como problemas de pormenor, que estão dependentes da 

circunstância e não da própria forma do mundo.  

Ora, o problema da tentativa de armazenar água numa vasilha furada não é apenas 

o facto de ser uma tarefa que exige permanentes e vãs repetições; é também o facto de 

essa vasilha, por estar furada, não poder cumprir a sua identidade de vasilha. Ao procurar 

no mundo satisfazer o seu desejo, o homem aceita como sua uma identidade furada; e 

vive, como vimos, aprisionando-se, a um modo de vida semelhante ao dessa vasilha. 

Mesmo que descubra o furo, já se habitou ao fluir das águas e acredita que esse fluir o 

fará feliz; dificilmente quererá abicar disso. Assim, o desejo humano encontra como 

determinados os objectos que o mundo lhe oferece e deixa-se determinar por eles. O 

homem ao desejar o mundo é, portanto, alguém que, devido à urgência de responder ao 

desejo e de conformar assim a sua identidade, estruturalmente caiu no erro simples de 

comer aquilo que não lhe mata a fome. Como consequência disso não apenas está a 

insatisfação e inquietação, mas também a prisão numa identidade que não chega para o 

dizer plenamente, ou melhor, a prisão numa identidade que corresponde a um modo de 

vida que não fará com que se cumpra aquilo que o homem tem de plenamente humano. 

A sua vida fica aquém de si própria.  

Podemos ainda acrescentar um último aspecto relativamente à forma como se acha 

constituída a relação do homem com o mundo. Já foi referido, mas talvez seja importante 

sublinhar a sua presença. Como será que o homem se apercebe do engano em que está 

metido? Como será que o rosto do mundo passa de terra da promessa e região da 

prosperidade para terra da mentira e região da morte?  

No livro VII das Confissões podemos ler a expressão da notícia da indigência 

humana, isto é, a forma como a desproporção entre o mundo e o desejo aparece ao 

homem: “at ego intendebam in ea, quae locis continentur, et non ibi inueniebam locum 
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ad requiescendum, nec recipiebant me ista, ut dicerem: sat est, et bene est, nec dimittebant 

redire, ubi mihi satis esset bene”76. Se por um lado Agostinho está bem consciente de que 

a ilusão pode funcionar bem ao ponto de o homem se manter enganado e “feliz” 

entregando a sua vida à satisfação dos seus desejos no mundo77, por outro, não só há a 

possibilidade de o homem descobrir que está, na verdade, insatisfeito, como há, também, 

verdadeiras notificações dessa insatisfação. Essas notificações caracterizam-se por ser, 

enquanto duram, notificações de falta, de pobreza, insatisfação, cansaço, em resumo, de 

desajuste entre aquilo que se é e que se deseja e aquilo que, no mundo, se de cada vez 

encontra a ser. O mundo apresenta-se como “região da indigência”, região que não está 

em condições de oferecer a posse daquilo que se deseja, região incompatível com o 

repouso para o qual se orienta cada um dos desejos. A partir deste tipo de notificações 

abre-se uma nova porta: como pode alguém sentir-se pobre sem uma relação com aquilo 

que lhe falta? Como pode sentir-se alguém insatisfeito sem qualquer tipo de relação com 

aquilo que o satisfaria? 

Antes de nos confrontarmos devidamente com estas perguntas, é tempo de 

reconsiderar as expressões que vimos, no início desta parte, Agostinho usar para 

caracterizar o homem sem Deus. Deixemos de lado, para já, a que aparecia em segundo 

lugar – “cor contenebratum” – e vejamos se aquilo que foi dito até aqui lançou ou não, 

como era pretendido, alguma luz sobre as expressões: “cor inquietum”, “dux in praeceps”, 

“anima ruinosa” e “in mare magnum et formidulosum”. Para dar início a esta espécie de 

recapitulação, devem ser feitos dois comentários introdutórios que dizem respeito a todas 

estas expressões.  

Em primeiro lugar, à semelhança do que foi dito na introdução acerca da 

possibilidade de uma «vontade de verdade» poder ser apenas superficial, acabando por 

ser, na verdade, um meio para que se cumpra uma vontade de mentira ou ilusão, também 

estas expressões não devem ser lidas de forma a que o facto de não nos sentirmos 

“inquietos”, “em ruínas”, “um guia para o abismo” ou “num mar grande e fortíssimo” à 

superfície sirva de critério último da sua verdade. A análise que Agostinho faz da situação 

                                                 

76 AGOSTINHO, Conf. VII, VII, 11 
77 Cf.. por exemplo, AGOSTINHO, Enarrationes In Psalmos, 127, 5: “Saeculi enim homines infeliciter 

felices sunt”. Apesar de ser necessário para uma completa compreensão dos fenómenos de notificação de 

indigência ou inquietação focar a questão do auto-engano e da possibilidade de o homem se proteger e 

desprezar estas notificações, isso não poderá ser feito devidamente no âmbito deste estudo.  
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do homem sem Deus não parte do pressuposto de que o homem se sente habitualmente 

assim, como vimos. Antes pelo contrário. Faz parte daquilo a que se chamou sedução do 

mundo o homem poder estar, e até normalmente estar, “infelizmente feliz”78, isto é, 

distraído da sua situação ao ponto de se julgar feliz habitando a região da infelicidade. 

Faz parte da sedução do mundo e do modo como essa sedução é acolhida pelo homem 

haver um estrutural problema de interpretação ou hermenêutica da sua condição. No 

início do Livro III das Confissões podemos ler Agostinho a expressá-lo:  

“Quaerebam quid amarem, amans amare, et oderam securitatem et viam sine 

muscipulis, quoniam fames mihi erat intus ab interiore cibo, te ipso, Deus meus, et ea 

fame non esuriebam, sed eram sine desiderio alimentorum incorruptibilium, non quia 

plenus eis eram, sed quo inanior, fastidiosior”79.  

A situação que Agostinho descreve é aponta para o facto de no centro daquilo do 

“homem sem Deus” estar uma fome escondida, uma fome que o homem não vê bem, que 

não é capaz de interpretar plenamente. Esse facto, por isso, não deve ser usado como 

prova contra o diagnóstico existencial de Agostinho, pois faz parte desse mesmo 

diagnóstico.  

Em segundo lugar, importa esclarecer que já estamos em condições de 

compreender melhor o que foi dito acima80 relativamente ao facto de aquilo a que 

chamámos “homem sem Deus” corresponder não a um estado exclusivo das pessoas que 

não professam qualquer religião, mas a um “piloto-automático” existencial do homem 

enquanto tal. Como se viu, toda a análise de Agostinho está centrada no acontecimento 

humano, na forma com a vida humana acontece. Isso é assim de tal forma que, chegados 

a este ponto, aquilo que devemos estranhar é que haja qualquer coisa como a possibilidade 

de ser “homem com Deus”. É o homem enquanto tal que deseja, é o homem enquanto tal 

que se deixa presidir pelo desejo formal de felicidade e é o homem enquanto tal que tem 

o seu lugar próprio no mundo, e que vive, a cada instante que passa, uma uita mortalis. 

Não se percebe, portanto, em que é que consistirá uma alternativa a este estado de coisas: 

como poderá o homem escapar deste lugar próprio? Como poderá ter uma identidade que 

não seja a que lhe é oferecida pelos bens do mundo? Como poderá o homem escapar à 

                                                 

78 Ver pg. 37 
79 AGOSTINHO, Conf. III, I, 1 
80 Ver pg. 19 
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guilhotina do tempo, onde se conjugam o cemitério de todos os instantes presentes com 

a iminência de um futuro desconhecido e incontrolável? Como poderá o homem não viver 

uma vida em que a morte tenha a derradeira e mais importante palavra?  

Dito isto, voltemos então à consideração das expressões. O primeiro ponto que 

importa considerar, ou melhor, voltar a considerar, é o do reconhecimento de que há no 

homem um problema de identidade, isto é, de que o ser humano tem a peculiaridade de, 

entre os outros seres vivos, ser o único que vem a este mundo nu81, isto é, com um 

horizonte aberto de cujo cumprimento (deste ou daquele modo) está dependente o âmago 

da sua identidade. Se, de facto, é assim; se, de facto, o homem não tem a sua identidade 

toda inscrita na sua natureza, mas esta está inscrita na forma de ter ainda ser preenchida 

por uma forma ou modo de vida, então as portas estão abertas para que sejam aceites os 

duros títulos que Agostinho quer dar ao homem. Pois se se aceita isso, terá de se aceitar 

não só que há um problema de identidade – e como tal, que podemos não saber o que 

somos – mas que há um caminho de resolução desse problema que passa pela observação 

da forma como vivemos.  

Ora, a forma como vivemos corresponde ou não à inquietação? Vimos que sim: 

não só porque temos uma relação primordial de não indiferença com o que nos rodeia e 

com a nossa própria vida, mas também porque a forma como o mundo se oferece para 

saciar os desejos que temos não é capaz de nos levar até ao repouso ou felicidade que está 

em jogo – num plano formal – em cada um dos nossos desejos.  

A forma como vivemos pode ou não ser expressa através da imagem de um guia 

para o abismo? Não vimos que os nossos desejos se organizam de tal forma que vivemos 

como se caminhássemos, sendo que como terminus ad quem desse caminho temos a ideia 

formal e confusa de felicidade? Não vimos que a nossa não indiferença funciona como 

uma espécie de definição dos limites desse caminho de tal forma que aquilo que não é 

desejável não nos leva ao destino que desejamos, enquanto aquilo que desejamos é um 

meio para esse fim? Ora, se conciliarmos esta forma de vida com a urgência da vontade 

em se cumprir no mundo, em amar “não olhando a quem”, não significa isso que somos 

alguém que decide pôr-se a caminho, alguém que já está a caminho, sem saber que tipo 

                                                 

81 “In the first place, she obliges him [man] alone, of all animated beings, to clothe himself with the spoils 

of the others; while, to all the rest, she has given various kinds of coverings, such as shells, crusts, spines, 

hides, furs, bristles, hair, down, feathers, scales, and fleeces.” (PLÍNIO (o Velho), The Natural History, 

John Bostock, M.D., F.R.S., H.T. Riley, Esq., B.A., Ed., VII, 1) 
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de caminho está a fazer e para onde se está a dirigir? Mas Agostinho diz mais. Não diz 

apenas que somos “guias distraídos”. Também estamos em condições de perceber porquê. 

A prisão da vontade ao mundo, viu-se, impede o homem de chegar ao tal destino 

desejável, à região da felicidade. O homem fica preso, portanto, àquilo que só é capaz de 

lhe dar o contrário do que deseja, um bem na forma de não-bem; o homem fica preso a 

uma forma de vida que se encaminha para o abismo da morte e que, como tal, é um 

caminho sem-sentido, uma road to nowhere82.  

E não fará sentido descrever a forma como vivemos a partir da imagem das ruínas, 

isto é, a partir daquilo que se define pela destruição levada a cabo pelo tempo? Nas ruínas 

está em causa uma destruição que impede que seja cumprida plenamente a vocação 

daquilo que está em ruínas, i.e., a sua identidade plena. Não foi exactamente isso que 

vimos quando descrevemos que é o próprio tempo o grande responsável pelo desajuste 

entre os nossos desejos e a forma mundana como os tentamos satisfazer e que isso resulta 

no facto de a nossa identidade ficar aquém de si própria?  

Finalmente, a forma como vivemos não é semelhante ao corpo de um náufrago 

contra as vagas, não só porque a morte e a destruição parecem inevitáveis, nem só porque 

o mar tal como o mundo é um ambiente no qual a vida humana propriamente dita não 

pode cumprir-se, mas também porque, tal como o náufrago, o homem não tem outro 

remédio senão deixar-se arrastar pela força das ondas, o mesmo é dizer, pela tensão da 

sedução do mundo que move a sua vontade?  

De facto, as expressões usadas por Agostinho parecem ter algum cabimento. Não 

são simples retórica nem pessimismo. Por outro lado, embora seja difícil perceber como 

é que isso será possível, parece quase nonsense pura e simplesmente aceitar este 

diagnóstico sem tentar encontrar alguma forma de lhe responder, alguma forma de dar 

uma réstia de significado aos nossos dias. Mesmo que não queiramos ou tenhamos 

dificuldade em seguir e compreender a alternativa de sentido que Agostinho seguiu – a 

cristã – não é fácil rendermo-nos à ideia de que a vida humana é uma espécie de partida 

da natureza83, de que isto é um acontecimento no centro do qual “não bate a bota com a 

                                                 

82 Talking Heads, Little Creatures 
83 Apesar de não ser possível aqui expor como deveria ser exposta a hipótese de o homem ser, no fim de 

contas, lusus naturae, deixa-se aqui, porque expressa bem não só o sentimento que se levanta com essa 

hipótese como também a dificuldade que o homem tem de encarar verdadeiramente o significado dessa 

possibilidade, o início do capítulo, “The Hyena” de Moby Dick: “There are certain queer times and 
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perdigota”. Esse fenómeno pode ser uma simples manifestação da nossa não-indiferença 

a nós próprios, mas pode também ser mais uma das notificações que recebemos de que 

há algo errado com esta forma de vida que nos põem na pista de uma forma de vida 

alternativa. Seja uma coisa ou outra, o facto de reconhecermos este fenómeno significa 

que temos uma relação essa tal alternativa, esteja essa relação dada na forma de adesão 

ou de recusa. Para além disso, como veremos mais à frente, a não-indiferença à falta de 

sentido está no centro daquilo que será a defesa de Agostinho da «vontade de verdade».  

4. A imagem de Deus 

Até aqui o acompanhamento que temos feito daquilo que o pensamento de 

Agostinho, principalmente nas Confissões, tem a dizer acerca da forma como está 

constituída a identidade humana foi coxo. O foco esteve posto, se quisermos dizer assim, 

na perna forte, naquela que mais facilmente guia os passos de um manco. O momento em 

que se optou por seguir esse caminho, que até aqui ainda não tinha sido enunciado de 

forma completa, foi o que seguiu à explicação da tese agostiniana de que o amor é o peso 

que nos arrasta de um lado para o outro, e que esse o lugar onde o amor nos põe é o nosso 

lugar próprio. À análise do desejo que lhe seguiu faltava um elemento que, embora mais 

ou menos discreto, tem uma enorme importância. Ao retrato do homem sem Deus falta 

portanto alguma coisa que, embora possa parecer um detalhe, será um detalhe decisivo 

para que se compreenda tudo o que se segue.  

Dissemos que “Aristóteles sabia que o cão era essencialmente composto pelo 

elemento terra porque este se movia pelo chão” e, até agora, à pergunta de Agostinho 

acerca de qual a identidade do homem, respondemos com facto de o homem se mover 

pelo mundo. Faltou perguntar qual era diferença entre a forma que cão e homem têm de 

movimentar-se. O homem não está para o mundo como o cão para a terra. Pois apesar de, 

                                                 

occasions in this strange mixed affair we call life when a man takes this whole universe for a vast practical 

joke, though the wit thereof he but dimly discerns, and more than suspects that the joke is at nobody's 

expense but his own. However, nothing dispirits, and nothing seems worth while disputing. He bolts down 

all events, all creeds, and beliefs, and persuasions, all hard things visible and invisible, never mind how 

knobby; as an ostrich of potent digestion gobbles down bullets and gun flints. And as for small difficulties 

and worryings, prospects of sudden disaster, peril of life and limb; all these, and death itself, seem to him 

only sly, good-natured hits, and jolly punches in the side bestowed by the unseen and unaccountable old 

joker. That odd sort of wayward mood I am speaking of, comes over a man only in some time of extreme 

tribulation; it comes in the very midst of his earnestness, so that what just before might have seemed to him 

a thing most momentous, now seems but a part of the general joke.” (MELVILLE, H. Moby Dick, cp. 49 

“The Hyena”) 
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como já foi dito, por um lado, o ser humano parecer ser uma brincadeira da natureza e, 

nesse sentido, o mais miserável de todo o reino animal, por outro lado há elementos do 

humano que apontam para uma dignidade superior à dos outros seres vivos. Como 

imagem dessa aparência de superioridade podemos usar a posição do corpo humano: é 

verdade que os seus pés pisam o mesmo que o outros animais, mas a sua cabeça, a sua 

cara, os seus olhos estão bem mais alto, são capazes de ver mais longe e o seu horizonte, 

mesmo o horizonte dos seus desejos, abre-se ao alto. O facto do homem viver “de pé”, 

note-se bem, não significa que ele deixa de ter como lugar próprio o mundo. As suas mãos 

disponíveis estão entregues a afazeres temporais. Contudo, a forma da sua movimentação 

muda um pouco: o seu horizonte é mais vasto. Anda por aqui e por ali, mas vê o céu, 

consegue ver as aves. Os pés pisam terra, mas a sua fronte aponta para um outro elemento, 

e o seu corpo parece estar não numa única região, mas numa região média: entre a terra 

e o céu. O mundo não deixará de ser o seu lugar próprio, mas será que o desajuste que 

vimos haver entre a satisfação que os desejos pedem e a possibilidade de o mundo os 

satisfazer não diz alguma coisa mais acerca dos desejos do que aquilo que até agora foi 

dito? Não será que os próprios desejos estão a apontar para a possibilidade de o homem 

poder ter outro lugar, de se poder mover em tensão para esse horizonte que consegue ver 

e não apenas fechado nos limites onde de cada vez se encontra a andar? O que foi, então, 

omitido até agora relativamente à forma do desejo humano? 

“superbia celsitudinem imitatur (…). et ambitio quid nisi honores quaerit et 

gloriam (…)? et saeuitia potestatum timeri uult[.] (…) et blanditiae lasciuientium amari 

uolunt. (…) et curiositas affectare uidetur studium scientiae (…). ignorantia quoque ipsa 

atque stultitia simplicitas et innocentiae nomine tegitur (…). et ignauia quasi quietem 

appetit[.](…) luxuria satietatem atque abundatiam se cupit uocari (…). effusio liberalitatis 

obtendit umbram (…) auaritia multa possidere uult (…). inuidentia de excellentia litigat[.] 

(…) ira uindictam quaerit[.] (…) timor insolita et repentina exhorrescit rebus, qaue 

amantur, aduersantia, dum praecauet securitati. (…) tristitia rebus amissis, quibus se 

oblectabat cupiditas (…).”84 

Neste texto do livro II das Confissões, que é parte de uma reflexão maior na 

sequência do relato do célebre episódio do roubo das peras, podemos ler aquilo a que, 

para o que agora se quer mostrar, se pode chamar uma lista de desejos tidos em conta 

                                                 

84 Conf. II, VI-13 
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enquanto desejos presos ao mundo, i.e., desejos já na forma de vícios, já na forma de uma 

relação de dependência ou necessidade da forma mundana de oferta de bens. A lista é 

vasta: orgulho ou soberba, ambição, crueldade ou desejo de ser temido, o desejo de 

carinho ou ternura, a luxúria, a curiosidade, a ignorância que se confunde com o desejo 

de simplicidade, a preguiça, o luxo, a prodigalidade, a avareza, a inveja, a ira, até mesmo 

o temor que pode ser também expresso como desejo de não perder, e finalmente a tristeza 

entendida também enquanto desejo de posse. Ora, o que Agostinho neste texto faz é 

mostrar como as formas mais radicais de prisão do desejo ao mundo não podem abdicar, 

para se constituírem enquanto desejos, de uma projecção de um bem que não se resume 

apenas forma de aquisição que pode ser oferecida pelo mundo. A soberba não seria 

soberba se não fosse de alguma forma desejo de excelência85. Isto é, para que aquilo que 

a partir de um ponto de vista aparece como soberba se possa constituir enquanto tal é 

necessário que o homem a viva não enquanto soberba, mas enquanto alguma forma de 

desejo de excelência; é preciso, como aliás já se disse, para que o desejo funcione no 

mundo que o homem acredite numa promessa de um bem radicalmente diferente daquele 

que a soberba é capaz de dar.  Sem isso, não seria desejável ser soberbo - o que é o mesmo 

que dizer que não haveria soberba sobre a terra. Só há soberba, portanto, porque o homem 

não julga que o seu desejo é de soberba: ele vê um bem não fragilizado na sua aparência 

de bem. Em poucas palavras poderíamos dizer: Agostinho está a mostrar-nos como em 

cada vício (leia-se desejo mal orientado) está em causa sempre uma virtude (leia-se desejo 

bem orientado86). Isto é, mesmo a maior prisão ao mundo não deixa de estar ordenada 

para fora do mundo, isto é, para um bem que não se percebe como é que o mundo poderia 

oferecer a partir de si próprio. Sem uma relação com bem que não se esgota na 

                                                 

85 Usa-se aqui a tradução de Arnaldo do Espírito Santo, João Beato e Maria Cristina Pimentel. 
86 Como se percebe, não é possível fazer aqui uma explicação exaustiva dos conceitos de vício e virtude no 

pensamento de Agostinho. Contudo, facilmente se pode perceber que tanto uma coisa como outra são, 

podemos chamar-lhes assim, fases “segundas” do desejo. Tendo em conta o passo das Confissões analisado 

na pg. 34 (Conf. VIII, V, X), compreende-se que o desejo, pela entrada em cena do hábito, ganha uma 

forma nova. Essa forma, muito resumidamente, caracteriza-se essencialmente pelo facto de não ser apenas 

o bem do objecto desejado que seduz, mas ser também o próprio hábito ou costume em responder a um 

determinado desejo de uma determinada forma a ter um papel determinante nessa sedução. O exemplo mais 

gritante da diferença entre estas duas formas é o confronto entre o amor que um marido tem à sua mulher 

com quem vive há mais de 20 anos e o amor de um rapaz a uma rapariga nos primeiros tempos de namoro. 

No primeiro caso, uma parte muitíssimo significativa do desejo, isto é, da promessa de bem, será motivada 

pelo hábito e no segundo caso pelos bonitos olhos da rapariga. Ora, podemos falar tanto de vício como de 

virtude quando está em causa este fenómeno de habituação. A diferença entre estas duas formas de desejo 

está, portanto, no facto de o vício ser um desejo “habituado” e circunscrito à esfera da oferta mundana e a 

virtude ser um desejo “habituado” aberto a mais do que a esfera mundana, i.e., orientado para um tipo de 

bem que não se pode perder. É nesse sentido que se fala em desejos bem e mal orientados. 
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possibilidade de perda que o mundo sempre oferece, pura e simplesmente não haveria 

desejo, nem mundano nem celeste.  

Por outro lado, este texto também nos mostra bem como este facto não é – na 

região do mundo – bem interpretado. Isto é, a inteligência humana está marcada pela 

incapacidade de ver outro local senão o mundo – e a forma de aquisição que lhe 

corresponde – onde cumprir o seu desejo. De tal forma que, por essa razão, o homem ao 

ver em si o desejo de excelência não consegue conceber uma forma de o cumprir senão 

pelos caminhos que vão dar à soberba. Isto porque, no mundo, a forma como está 

constituído o desejo de excelência não aparece como soberba como se disse: o homem 

não tem consciência de que há um problema formal e por isso, mesmo que se reconheça 

por vezes soberbo, entrará imediatamente em cena a tese de que isso “foi só desta vez” e 

de que é possível não o ser  mudando apenas as circunstâncias.   Isso significa, portanto, 

que há no coração deste engano, mentira ou falsidade, uma verdade: o homem soberbo 

deseja verdadeiramente a excelência. Se não desejasse, não seria soberbo. O problema 

está portanto na incapacidade de compreender que aquilo que se deseja não pode ser dado 

pela região que se habita. O problema está, usando o exemplo do Sermão 231, no facto 

de o homem estar a escavar à procura de ouro num local onde pura e simplesmente nunca 

o encontrará87.   

Percebe-se então o que quer dizer Arendt quando escreve: “o amor visa um bem 

que, devido ao próprio sentido que faz este bem, se encontra fora deste visar”88. Embora 

o “visar” do desejo se encontre encerrado no mundo, não haveria “visar” algum se não 

houvesse no homem um horizonte para lá do mundo. Voltando à imagem do homem “de 

pé”: embora os pés caminhem pela estrada de pó e as mãos estejam ocupadas com 

assuntos corriqueiros e temporais, não haveria nem caminhar nem trabalho manual se o 

rosto humano não estivesse fixo no céu.  A estrutura do desejo, i.e. a estrutura daquilo 

que está no princípio do homem, está de raiz marcada pela presença da eternidade, da 

imutabilidade, da plena posse sem possibilidade de perda e da quietude. Pode aplicar-se 

aqui a frase que Agostinho usa no Sermão 88: “vox eius in factis sit”89. A presença daquilo 

                                                 

87 AGOSTINHO, Serm. 231, 5: “Aurum si quaereres in eo loco ubi non est, ille qui novit quia non est ibi, 

non tibi diceret: Quid fodis? quid terram sollicitas? Fossam facis quo descendas, non ubi aliquid invenias. 

Quid es responsurus admonenti te? Aurum quaero. Et ille: Non tibi dico: Nihil est quod quaeris, bonam rem 

quaeris, sed non est ubi quaeris.” 
88 ARENDT, Hannah, O conceito de amor em Santo Agostinho, Instituto Piaget, 1997  
89 AGOSTINHO, Serm. 88, XIII, 12 
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que são determinações que vão para além do mundo vê-se na forma como o homem vive 

os factos, desde os mais simples e corriqueiros aos mais perversos e cruéis. 

Quando se fala, portanto, a respeito do pensamento de Agostinho, da grande 

divisão dos objectos do nosso desejo que separa os “de baixo” dos do “alto” ou os do 

mundo dos do “céu” e da separação entre os homens que se deixam guiar por uns e os 

homens que se empenham em seguir os outros90, não devemos aceitar este tipo de 

formulações sem mais nem menos sob perigo de ficarmos bem longe daquilo que 

Agostinho quer dizer. Pois, se por um lado é claro que este tipo de formulações tem uma 

razão de ser justificada, por outro lado, aceitá-los fora de uma relação com os textos de 

Agostinho implica correr o risco de passar por cima dessa razão de ser. A origem da 

divisão dos objectos do desejo humano é a própria estrutura de cada desejo, é aquilo que 

acontece quando damos por nós a desejar seja que objecto for. Ora, assim sendo, antes de 

se chegar a dizer que desejamos o céu e a terra e que se deve separar os amantes da terra 

dos amantes do céu, devemos dizer que, sejamos uns ou outros, não podemos desejar a 

terra sem desejar de alguma forma o céu. Por isso, podemos e não podemos desejar apenas 

os bens do mundo: os objectos estão dados no mundo, mas o facto de serem bens significa 

que no mundo são estrangeiros91. Portanto, há de facto uma separação entre o tipo de 

objectos do nosso desejo, mas isso não significa que estejamos a falar imediatamente de 

desideratos diferentes. Estamos sim a falar de formas de responder ao desejo diferentes 

que, em última análise, levam a que o desejo, de um modo geral, se oriente em sentidos 

contrários: uma forma encerrada no mundo e cega quanto às implicações extramundanas 

e uma forma alternativa a essa. Quando se fala em desejos do alto, portanto, não é preciso 

trazer incenso e vestir uma alva, basta pensar no tempero da comida ou no vinho do Porto: 

a simples forma como satisfazemos os desejos mais imediatos envolve sempre uma certa 

liturgia, i.e., vai sempre para lá de uma satisfação puramente fisiológica; é sempre uma 

espécie de acto religioso. Naquilo que há de mais simples e de mais mundano, o homem 

não consegue deixar de ver o eterno; onde quer que haja desejo, esse bem que se deseja 

só é desejável na medida em que é mais do que qualquer “bem” que nos possa ser 

oferecido no tempo.  

                                                 

90 Cf.., por exemplo, De. lib. arb. I, 34: “…et rerum duo genera, aeternarum et temporalium, duoque rursus 

homini, aliorum aeternas aliorum temporales sequentium et diligentium.”    
91Cf.. AGOSTINHO, Serm. 1, XXII, 6: “Hoc est bonum quod non potes inuitus amittere”.  
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Num certo sentido, o que foi até aqui dito pode resumir-se a partir do conceito de 

imago dei. Tentemos perceber como, parando, em primeiro lugar, no conceito de imagem, 

e em segundo lugar, perguntando-nos em que sentido Deus pode entrar, por mais estranho 

que isso pareça,  na análise do diagnóstico existencial do que se chamou “homem sem 

Deus”.  

Um militar quando parte em missão leva, certamente, uma imagem da sua amada. 

Certo dia mostrará essa imagem a um companheiro seu. Não é difícil imaginar as palavras 

que usará nessa ocasião: “Esta é a Rita.”. Passados alguns anos, estará casado com a tal 

Rita e terá um filho ou mais filhos. Não é difícil imagina-lo com uma criança ao colo e 

com um livro infantil na mão, apontando para os desenhos e dizendo ao petiz: “é a vaca; 

é o cão; é o carro”. Quer no caso da apresentação da fotografia da amada, quer no caso 

da conversa com o seu filho, este sujeito imaginário expressa com precisão filosófica a 

peculiaridade de uma imagem. Aquilo que caracteriza a imagem da Rita é o facto de o 

seu amado poder dizer “eis a Rita” e aquilo que caracteriza o poder didático do livro 

infantil é a criança poder estar diante da vaca resguardado do pó e dos perigos do campo. 

A imagem tem a peculiaridade de a sua identidade ser o trânsito para uma outra 

identidade: a Rita ou vaca. Noutras palavras, a imagem não tem identidade própria, é 

estruturalmente dialéctica. Ser imagem, por definição, significa remeter para lá de si. De 

tal forma que quando, por exemplo, uma fotografia não evoca uma identidade para lá de 

si, não é uma imagem. O operador desta transitividade de identidade que caracteriza a 

imagem é a expressão. Para haver imagem o essencial não é nem a igualdade, nem a 

semelhança. Se pensarmos nos copos ou nos talheres isso percebe-se rapidamente. Um 

copo por ser igual ou semelhante a outro não tem a identidade de outro copo. De tal forma 

que quando vemos dois copos iguais ou semelhantes um ao lado do outro não vemos a 

identidade de um no outro nem vice-versa.  Contudo, por exemplo, um rosto de um filho 

pode evocar o rosto do seu pai: não porque é parecido, mas porque nele se vê, de alguma 

forma, o próprio pai92. Assim, só na medida em que alguma coisa exprime a identidade 

de outra é que se pode falar em imagem.  

                                                 

92 Cf.. AGOSTINHO, De Genesi ad Litteram Imperfectus Liber, XVI, 57: “Omnis imago similis est ei cuius 

imago est; nec tamen omne quod simile est alicui, etiam imago est eius: sicut in speculo et pictura, quia 

imagines sunt, etiam similes sint necesse est ei cuius imagines sunt. Homines autem duo etiam si inter se 

similes sunt, tamen si alter ex altero natus non est, nullus eorum imago alterius dici potest. Imago enim tunc 

est, cum de aliquo exprimitur.” 
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Ora, se trouxermos agora à memória o que já foi dito acerca da peculiaridade da 

identidade humana e da tese agostiniana de que esta está numa relação de dependência 

com a transitividade do desejo, será fácil começar a ver em que sentido se pode dizer que 

a identidade humana tem a forma de uma imagem. À noção de imagem corresponde 

exactamente a noção de desejo. O desejo também se caracteriza, como vimos, por esta 

transitividade pura. Assim sendo, ao dizer que o homem é imagem (ou tem o ser da 

imagem) está-se a dizer que o homem não tem, tal com as imagens não têm, identidade 

própria: o seu ser é estruturalmente expressão de alguma coisa que não si próprio; a sua 

identidade está de raiz constituída em projecção. Tal com a fotografia mostra – e 

mostrando é – uma outra identidade, o homem vive a partir do desejo, e desejando é aquilo 

que deseja. Assim, olhando para um homem que se entrega os desejos daquilo que o 

tempo lhe pode oferecer podemos dizer: “é mundo” e talvez possamos ensinar aos nossos 

filhos o que é o céu a partir de um livro infantil com ilustrações da vida de heróis ou de 

santos.  

Mas Agostinho não usa a palavra imago sozinha. O homem não tem apenas a 

forma de uma imagem, mas de uma imagem de Deus. Ora, não é nada claro como entra 

aqui o conceito de Deus. Como é que se salta do facto de haver uma identidade em 

expressão para a ideia estranha de que essa expressão é uma expressão de Deus? Por outro 

lado, não faria mais sentido dizer que o homem pode ser ou “imagem de Deus” ou 

“imagem do mundo” consoante a sua forma de vida? Se o seu ser é o da imagem e o da 

expressão não deveria ele expressar coisas diferentes consoante a forma como vive? Não 

é até isso que nos aparece em algumas leituras de textos de Agostinho93? Talvez não. 

Outros textos levam-nos exactamente no sentido contrário94. Vejamos com cuidado qual 

o significado e que dificuldades aparecem com entrada em cena da palavra “dei”.  

Em primeiro lugar, consideremos porque é que Agostinho insiste em falar em 

imagem de Deus. É verdade que do facto de a identidade humana ser a da imagem não se 

tira necessariamente que esta seja mais do que uma expressão seja lá do que for. Isto é, 

poderia acontecer perfeitamente que a identidade humana não tivesse nada a ver com 

Deus: poderia ser definida pela capacidade de amar o mundo ou até “o ente como seu 

                                                 

93 Por exemplo, AGOSTINHO, De Civitate Dei, XIV, IV, 1: “Cum ergo vivit homo secundum hominem, 

non secundum Deum, similis est diabolo.” 
94 AGOSTINHO, Conf. II, VI, 14: “et ideo non esse, quo a te omni modo recedatur”. 
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todo”. O homem poderia definir-se pela sua abertura ao que está aí ao seu dispor. 

Contudo, Agostinho, no seguimento de Platão, não consegue ser indiferente a um 

fortíssimo indício fenomenológico que marca a forma de ser do homem. Já vimos esse 

indício a surgir na análise da estrutura do desejo: o homem não deseja o mundo de uma 

forma redutível ao mundo; deseja-o a partir de um “visar” que excede o mundo. Esse 

indício também se aplica à inteligência. A lucidez humana tem uma relação com a ideia 

de “verdade” nos mesmos moldes que o desejo com a ideia de “bem”95. A razão depende 

e opera com base numa “lux” semelhante à que faz irromper a faculdade de desejar e que, 

tal como esta, é totalmente “estrangeira”. E o que dizer a respeito da ideia de justiça, da 

ideia de beleza, de unidade, de imutabilidade, eternidade, etc.: o ponto de vista humano 

está estruturalmente marcado por – as suas representações estão na dependência de – 

ideias que a contingência e a singularidade dos acontecimentos mundanos não são 

capazes de produzir. É nesse sentido que entra em cena o conceito de Deus. A afirmação 

de o homem é imago dei é derivada da ideia de capax dei96: na medida em que o ser do 

homem está marcado pela presença de atributos extra mundano, na medida em que por 

isso, nele há uma capacitas dei, o seu ser expressa e evoca o próprio Deus: a verdade e o 

bem, a eternidade, a vida, a beleza, a unidade são a própria identidade que a imagem que 

o homem é expressa. 

Assim sendo, compreende-se que mesmo perdendo a semelhança com Deus – 

entenda-se – mesmo comprometido com a regio dissimilitudinis97 o homem não deixará 

de expressar a identidade divina: no centro da sua “perdição” estará a ideia de bem ou a 

ideia de felicidade98. Poderá, tal como acontece na parábola do Filho Pródigo99, afastar-

se da sua verdadeira vocatio de filho de Deus ao ponto de parecer irreconhecível a sua 

ascendência. Contudo, não deixará de, pelo seu ser – pela própria forma de ser que o fez 

fugir de casa e perder a semelhança relativamente ao seu pai – filho e, nessa medida, 

expressão do pai. O homem tem, por isso, a própria identidade de Deus, a tal ponto que 

                                                 

95 AGOSTINHO, Enarrationes in Psalmos, 42, 6: “Ergo intellegimus habere nos aliquid ubi imago Dei est, 

mentem scilicet atque rationem. Ipsa mens invocabat lucem Dei et veritatem Dei. Ipsa est qua capimus 

iustum et iniustum; ipsa est qua discernimus verum a falso” 
96 Cf., por exemplo,AGOSTINHO, De Trinitate, XIV, 8:“Eo quippe ipso imago eius est, quo eius capax 

est, eiusque particeps esse potest.” 
97 AGOSTINHO, Conf. VII, X, 16  
98 Cf.. AGOSTINHO, Serm. 231, 4: “Da mihi hominem latronem, sceleratum, fornicatorem, maleficum, 

sacrilegum, omnibus vitiis inquinatum, omnibus flagitiis seu facinoribus obrutum, qui non velit beatam 

vitam vere. Scio omnes vultis beate vivere” 
99 Lc 15, 11-32 
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não tem alternativa: ou é idólatra ou é piedoso. Como canta Bob Dylan: “You may be an 

ambassador to England or France/ You may like to gamble, you might like to dance/ You 

may be the heavyweight champion of the world/ You may be a socialite with a long string 

of pearls// But you’re gonna have to serve somebody, yes indeed/ (…) Well, it may be 

the devil or it may be the Lord/ But you’re gonna have to serve somebody”100.  

 II. “Contenebratum est cor meum”101 

1. Luz e trevas 

Até agora tinha propositadamente ficado de fora da nossa análise um dos títulos 

que Agostinho dá à situação do homem sem Deus, o mesmo é dizer, como vimos, à 

situação original e normal do homem: a inquietação não é o atributo exclusivo do coração 

humano; as trevas ou a escuridão acompanham-na. A tese augustiniana é a de que o 

coração do homem está obscurecido, está em trevas. Escusado será dizer que Agostinho 

não está a falar nem da ausência de luz que caracteriza o interior do corpo humano nem 

do coração de um vilão de um livro de fantasia. Tentemos então perceber qual o 

significado desta expressão.  

Em primeiro lugar, é importante determo-nos brevemente sobre o significado das 

expressões “luz” e “trevas”. Ao usar estas palavras, sabemos isso bem, Agostinho não 

está a escrever um tratado de física: não lhe interessa o fenómeno da luz e da sua ausência 

considerado em si mesmo. Interessa-lhe sim a nossa experiência de luz e de trevas, 

interessa-lhe o facto de não nos ser indiferente estar num lugar com luz ou sem luz, estar 

a caminhar de dia ou estar a caminhar de noite. Com a quantidade de candeeiros que hoje 

iluminam as nossas noites citadinas pode exigir alguma imaginação o exercício de pensar 

no significado real ou existencial de estar às escuras. Hoje, apagamos as luzes para 

dormir, isto é, apagamo-las quando nos deixam de fazer falta, quando a escuridão é nossa 

aliada na tarefa de descansar o corpo; o máximo de desconforto que isso pode trazer é o 

do medo do escuro. Por outro lado, a possibilidade de termos luz disponível em grande 

quantidade e qualidade sempre que precisamos pode dificultar-nos a tarefa de perceber 

até que ponto dependemos dela. Mas uma simples viagem ao campo em que nos 

arrisquemos numa caminhada noturna, à “luz” da lua nova, pode resolver estes nossos 

                                                 

100 DYLAN, Bob, Slow Train Coming, “Gotta Serve Somebody”, 
101 AGOSTINHO, Conf. IV, IV, 9 
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problemas. Aí veremos mais claramente como a luz é condição de possibilidade da nossa 

orientação, o que faz da escuridão a negação dessa mesma possibilidade. 

 Sem luz, não se vê. Até poderia acontecer que não ver possibilitasse que vida 

prosseguisse tranquilamente. Mas, na verdadeira escuridão, não é isso que acontece. O 

não ver torna-se uma espécie de travão existencial: não vemos onde estamos, não sabemos 

para onde ir, não sabemos que caminhos nos poderão levar, de forma segura, até onde 

queríamos; e embora nos possamos mexer, a possibilidade de todo o nosso movimento 

poder ser no sentido contrário àquele que queríamos, se não nos trava, levar-nos-á 

certamente ao desespero. Se alguém entrar de olhos vendados num quarto completamente 

às escuras, não há qualquer referência espacial que lhe permita localizar-se; não se 

consegue ver o caminho que há que percorrer, mesmo para cumprir a mais simples tarefa, 

como por exemplo, abrir uma porta; cada passo que dê pode significar cair numa 

armadilha. Sem luz, não há porta, não há puxador e o chão é território desconhecido. 

Falta-nos - sem a luz - a capacidade de aceder a um saber que a visão nos dá habitualmente 

(por meio da luz) e que possibilita a nossa orientação. Só a memória e os outros sentidos 

- na medida em que são também fontes desse saber de orientação - nos podem ajudar a 

sair deste estado de completa desorientação que se traduz na inviabilidade de cumprir 

qualquer tarefa.  

É com base nesta ideia de desorientação vital causada pela falta de visão que 

Agostinho, juntamente com uma larga tradição102, fala em “luz” e em “trevas” ou em “dia 

e “noite”: as trevas simbolizam a falta de um saber capaz de orientar a existência humana; 

a luz, a presença desse saber e consequente orientação vital. Se nos lembrarmos agora do 

que foi dito nas primeiras páginas deste trabalho, começamos a ver como a nossa análise 

está a chegar, finalmente, ao conceito de “dependência vital de conhecimento”.  

Vimos Agostinho a afirmar a universalidade do desejo formal de felicidade e 

vimos também que isso significava que a forma como o nosso interesse estava constituído 

implicava a ideia da vida como caminho em direcção a um destino final sumamente 

desejado. À partida, portanto, poderia parecer que bastava ir atrás de cada desejo que 

surge para que se chegue à felicidade. Contudo, não é isso que acontece. A simples 

consideração de um dilema qualquer mostra-o: pode haver - e há - situações em que não 

                                                 

102 Podemos referir aqui, apenas como descargo de consciência, Platão e o Evangelho de São João, como 

as duas grandes fontes onde estará sustentado o uso que Agostinho faz do par “luz/trevas”.  
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sabemos bem se havemos de seguir o desejo X ou desejo Y103. Isso significa que não são 

apenas os desejos que nos orientam: os desejos não são um mapa capaz de nos levar pelo 

caminho que acaba na felicidade.  Para que esse caminho possa ser percorrido é preciso 

que haja luz; é preciso, para além dos desejos, um saber disponível acerca de qual é o 

caminho, por onde andar e por onde não andar de forma a chegar onde desejamos: tal 

como acontece com a nossa orientação espacial. O desejo de chegar a algum lado e os 

desejos que nos acompanham ao longo do caminho não bastam para que lá cheguemos. 

É preciso que tenhamos um mapa verdadeiro - isto é um mapa que cumpra efectivamente 

a sua pretensão de ser mapa - que nos leve até lá. Portanto, a partir do momento em que 

somos confrontados com o facto de a não indiferença humana estar orientada 

decisivamente para um terminus ad quem põe-se a questão de saber como lá chegar, de 

saber se se está a ir na direcção certa e de saber em que é que essa forma de vida - a vida 

feliz - consiste. Caso contrário, estar-se-á na situação de um caminhante noturno ou de 

uma criança a brincar ao “quarto escuro”. Até pode desejar isto ou aquilo, mas não fará a 

mínima ideia se ao satisfazer esse desejo estará a ir para onde queria.  

A forma da vida – no centro da qual está o desejo – está, então, dependente de um 

saber de orientação tal como os passos de um caminhante estão dependentes de um saber 

que vem das informações dos sentidos, principalmente, da visão. A este saber de 

orientação vital a tradição chamou sabedoria. O homem sábio é o homem que sabe como 

viver. A noção de sabedoria está longe, portanto, de um saber livresco ou científico, ou 

                                                 

103 O facto de ter de se decidir entre um desejo incompatível com outro não é o único argumento que nos 

permite dizer que os desejos não são capazes de nos orientar. Na nossa análise da estrutura do desejo vimos 

como uma vida entregue à satisfação dos desejos fica encerrada no mundo e – pelo temor da perda e da 

morte – levanta sérios problemas à possibilidade de cumprir o projecto formal de felicidade do homem. 

Paralelamente a isso, vimos também que a prisão ao mundo corresponde à prisão a uma forma de aquisição 

insuficiente à plena satisfação dos desejos. Ora, juntando todos estes elementos parece claro que há um 

problema em conjugar a nossa ideia de felicidade com um projecto existencial que a vá tentando cumprir 

“de desejo em desejo” sem nunca tentar considerar o próprio caminho que está a fazer e qual o rumo que 

deverá tomar.  
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até, nas palavras da nossa introdução, global104. O saber do sábio é o da “medida”105 

humana, ou seja, é sem dúvida um saber que diz respeito à vida como um todo, mas não 

é um “saber tudo”: o sábio saberá que formas de cumprimento do desejo humano o levam 

à satisfação do desejo de felicidade; isto é, o sábio conhecerá os caminhos existenciais 

que possibilitam a vida feliz. Contudo, na medida em que saber qual é esse caminho 

implica não só ser capaz de distinguir o saber “necessário” do saber “desnecessário” mas 

também uma compreensão do erro das outras possibilidade de caminho, não podemos 

falar de um “saber parcial”.  Põe-se, portanto, relativamente à sabedoria a questão de 

saber até onde vai, isto é, a de saber qual o caderno de encargos cognoscitivo que ela 

implica.  

A este respeito a tese de Agostinho está expressa claramente nos Solilóquios: à 

pergunta que a ratio levanta (“Quid ergo scire vis?”106) responde Agostinho: “Deum et 

animam scire cupio.”107 e, um pouco mais à frente, já no princípio do Livro II, Agostinho 

faz uma breve e completíssima oração: “Deus semper idem, noverim me, noverim te. 

Oratum est.”108 Agostinho, nestes textos, afirma que o saber de que o homem precisa, 

aquele que ele deseja, é eminentemente prático e não especulativo: diante das inúmeras 

                                                 

104 Na verdade, nada nos permite dizer qual a forma e a extensão que terá de ter este saber. Aquilo que se 

conseguiu apurar é que há um saber necessário pela própria conformação da não indiferença humana. Em 

que é que esse saber consiste, em concreto, não sabemos. Contudo, percebe-se que será diferente a 

necessidade que temos de saber o que se pode ou não fazer para cumprir o supremo desígnio humano do 

que saber de que é constituída a estrela mais distante que nos é dada pelo nosso interesse: isto é há uma 

espécie de primazia da pergunta pelo si relativamente a todas as outras. (Cf.. AGOSTINHO, Conf. X, VIII, 

15: “et eunt homines mirari alta montium et ingentes fluctus maris et latíssimos lapsos fluminum et Oceani 

ambitum et gryos siderum et reliquunt se ipsos nec mirantur…”) No entanto, na medida em que está em 

aberto a possibilidade de o supremo desígnio humano estar relacionado com o conhecimento dessa estrela, 

está também em aberto a possibilidade de o estudo dessa estrela ser o empreendimento mais urgente, ser 

aquilo que o si tem a fazer para se cumprir. Ao ser afirmado que “a sabedoria” não é um saber global não 

se está a dizer que a orientação existencial não exige um saber acerca da globalidade do acesso (isso pode 

acontecer), mas está-se a dizer que esse o conteúdo desse saber – i.e. o conjunto de teses em que consiste 

esse saber -  define-se pelo interesse e não pelo simples facto de estar em causa um dado do acesso. Isto é, 

não é pelo simples facto de estar a ser sustentada uma tese pelo nosso acesso – como talvez parecesse na 

introdução – que está em causa um saber de orientação vital. É preciso saber se esse saber é ou não um 

saber que é condição de possibilidade da nossa orientação vital e da nossa felicidade. Como diz Nietzsche: 

“Ich will, ein für alle Mal, Vieles nicht wissen. — Die Weisheit zieht auch der Erkenntniss Grenzen” (Cf.. 

NIETZSCHE, Friederich, Götze-Dämmerung, 5,  Sämtliche Werke Kritische Studienausgabe in 15 Bänden,  

Band 6. 

Contudo, o próprio facto de a sabedoria ter limites levanta o problema de saber quais e onde estão esses 

limites: o saber do sábio não se resume a uma série de conteúdos, implica um saber acerca do que é que é 

determinante no nosso acesso para a orientação vital.  
105 Cf.. AGOSTINHO, De bea. ui. IV, 32: “modus animi sapientia est”. 
106 AGOSTINHO, Soliloquia, I 
107 AGOSTINHO, Soliloquia, I 
108 AGOSTINHO, Soliloquia, II 
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possibilidades de coisas que haveria a conhecer, o homem só quer conhecer duas: a sua 

alma e Deus. Isso é o que basta. Contudo, este saber não se trata apenas de um saber 

instrumental: embora seja prático (isto é, embora seja requerido pelo interesse que o 

homem tem pela sua vida, pela sua orientação vital), não lhe basta que esse saber seja 

apenas capaz produzir uma orientação qualquer: é preciso afastar a possibilidade de erro, 

ou seja, é preciso afastar a possibilidade de o saber que se tem ser afinal um saber que 

não o é109. Assim, só na medida em que for verdadeiro é que um saber poderá satisfazer 

a necessidade de orientação prática que o humano tem.  

2. O primeiro sentido da escuridão 

Agostinho diz, como vimos, que o nosso coração está “contenebratum”; ao 

coração humano falta luz; falta um acesso claro e transparente - e portanto a posse pronta 

a utilizar - ao conjunto de teses que traçam o caminho que o levará onde deseja. Contudo, 

aparentemente, não é nada disso que vemos à nossa volta nem é isso que vemos, muito 

provavelmente, ao considerar a nossa própria vida. Há mesmo algum saber de orientação 

em falta? Não aconteceria que se esse saber estivesse em falta ou a nossa situação 

existencial ficaria inviabilizada ou parada – se isso fosse possível110 – ou avançaríamos 

sabendo que estávamos perdidos, isto é, sabendo que todos os empreendimentos tinham 

a forma de apostas em caminhos dentro de um labirinto? Basta olhar à volta e para as 

nossas vidas para perceber que - salvo raríssimas excepções episódicas e localizadas - 

ninguém anda conscientemente perdido nem desorientado; ninguém parece estar para a 

sua forma de vida como está um caminhante noturno para o caminho que tem a fazer. 

Significa isso que Agostinho está errado? Talvez não. Pelo menos, ainda não 

podemos dizer que não.  

Não há dúvida de que o facto de a vida acontecer “normalmente” significa que o 

homem se mostra - pela forma como vive - já na posse de um saber de orientação 

disponível. Toda a gente, a todos os momentos, toma decisões com base num património 

de saber: “isto é melhor que aquilo”; “ir por aqui vai dar mais frutos”, “fazer isto pode 

                                                 

109 Em Contra Academicos Agostinho formula essa tese referindo-se a Cícero: “propterea quia si incertis 

rebus esset assensus, etiam si fortasse verae forent, liberari ab errore non posset? quae maxima est culpa 

sapientis (Cicerone, framm. 101 t. A.) Quamobrem si et sapientem necessario beatum esse credendum est, 

et veritatis sola inquisitio perfectum sapientiae munus est; quid dubitamus existimare beatam vitam, etiam 

per se ipsa investigatione veritatis posse contingere?.” (AGOSTINHO, Contra Academicos, I, 3, 7) 
110 Cf.. AGOSTINHO, Serm. 169 
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ser perigoso”, “esta namorada é melhor que aquela”, etc. Contudo, isso não significa que 

o homem esteja consciente de que a sua vida está a ser regida por um saber natural ou 

por teses.111 

Isso já foi visto quando se disse que a vida começava in medias res: quando a vida 

começa já estamos interessados nisto e naquilo, já andamos com pressa para qualquer 

coisa e com necessidade de tantas outras. Isto é, quando a vida começa, o homem já está 

orientado de determinada forma; já está “programado”. Portanto, é natural que não seja 

preciso “adquirir” de forma especial qualquer “saber viver”: não só não há um saber em 

falta como o facto de já estar constituída uma forma de sabedoria esconde o seu próprio 

estatuto de sabedoria. Nasce-se e vive-se e não se põe, em condições normais, sequer a 

questão radical de saber como se há de viver, de o que há a fazer para que seja cumprido 

o desígnio da felicidade. É certo que o homem vai aprendendo algumas coisas, é certo 

que se diz que ele deve uma série de aprendizagens aos pais, à cultura, etc. E até é certo 

que lhe surgem algumas dúvidas de como se há de orientar, mudanças localizadas de 

comportamento, etc. Contudo, as dúvidas (e, consequentemente, as formas que o homem 

encontra de as ultrapassar) nunca põem em causa a vida como um todo, são meramente 

regionais. Portanto, as faltas de saber e consequentes resoluções dessas faltas são, 

digamos assim, como que actualizações de um software já instalado e aparentemente 

imutável; são a “programação” em acto. 

 Um outro sinal de que a nossa relação com o saber que nos orienta não está 

consciente do seu estatuto de “conhecimento” é o facto de não o encostarmos à parede 

para lhe pedir contas de tal pretensão. Isto é, o homem não se preocupa em saber se as 

teses que o orientam fazem ou não sentido, e em última análise, se são ou não verdadeiras: 

não o faz não por preguiça ou inércia mas porque o saber natural a que corresponde o seu 

desempenho vital não tem a forma de saber, embora seja, de facto, um saber. Se ninguém 

                                                 

111 A noção de “saber natural” foi estudada pelos estócios. Nela está em causa não só a ideia de que há um 

saber inerente aos desejos do homem – nomeadamente, o saber posicioná-los numa hirarquia – mas um 

saber próprio da natureza. Isto é¸ tese do “saber natural” vê que o próprio acontecimento natural implica 

uma forma de conhecimento: a forma como o corpo se mexe, a posição do corpo parado, etc. Como se 

percebe, não será possível aqui desenvolver o tema. Contudo, para uma melhor compreensão da tese do 

“saber natural”, cf.  SENECA, Epistulae morales ad Lucilium, CXXI, onde se pode ler: “Artifex 

instrumenta sua tractat ex facili, rector navis scite gubernaculum flectit, pictor colores quos ad reddendam 

similitudinem multos variosque ante se posuit celerrime denotat et inter ceram opusque facili vultu ac manu 

commeat: sic animal in omnem usum sui mobilest.Mirari solemus saltandi peritos quod in omnem 

significationem rerum et adfectuum parata illorum est manus et verborum velocitatem gestus adsequitur: 

quod illis ars praestat, his natura. (Idem, ibidem, 5-6). 
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o puser em causa, o homem sabe. Contudo, o momento em que se levanta uma pergunta 

é o momento em que se revela que aquilo que parecia ser um saber já devidamente 

adquirido era apenas uma ilusão de saber. O “saber natural” está, portanto, constituído na 

forma expressa por Agostinho nas Confissões: “si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti 

explicare uelim, nescio”112. De tal forma que o momento em que o homem se torna 

consciente de está dependente de um saber vital é o momento no qual esse saber se 

descobre em falta.  

Esse é o primeiro sentido da “escuridão” de que fala Agostinho, nas Confissões: 

o homem vive com um saber de orientação vital que não se revela enquanto saber.  Trata-

se da forma mais perigosa de escuridão113: uma vez que o homem nem sequer se apercebe 

de que está a afirmar e a defender teses com a vida, não tem qualquer forma de saber se 

está a ir no caminho certo ou errado e, no caso de estar a ir no errado, não tem qualquer 

possibilidade de inversão de marcha. Podia acontecer, o que já era mau, que estivesse 

“perdido”, sem saber para onde ir. Contudo, aí teria ao menos uma “luz”: sabia-se às 

escuras. A partir dessa “luz” – a consciência de que há um saber que orienta mas que está 

a orientar mal ou de que não se sabe se está a orientar bem ou mal – estavam dados os 

pressupostos para que se tentasse confirmar a bondade do caminho que se está a percorrer 

ou de encontrar uma outra possibilidade de caminho.  

Contudo, não é isso que se passa normalmente. Agostinho chama a atenção para 

o facto de estarmos ainda antes disso: estamos “perdidos” na ilusão de que não estamos 

porque não se levanta sequer a hipótese de estarmos a fazer apenas um caminho possível; 

estamos a caminhar, tranquilos e “felizes”, sem saber onde, para onde, etc. porque não 

usamos a capacidade que temos de olhar para o caminho que estamos a fazer de frente e 

de nos perguntarmos sobre se é bom ou mau.  Assim, neste primeiro sentido, o nosso 

coração está obscurecido porque lhe falta a luz suficiente para compreender que está na 

dependência de um saber: falta-lhe a capacidade de ver que há que fazer uma verdadeira 

pergunta relativamente à sua vida114; o mesmo é dizer, falta-lhe a capacidade de ver que 

                                                 

112 AGOSTINHO, Conf. XI, XIV, 17 
113 Cf.. AGOSTINHO, Conf. I, XIII, 21: quid enim miserius misero non miserante se ipsum et flente didonis 

mortenm, que fiebat amando Aenan, non flente autem mortem suam..”  
114 A propósito  desta incapacidade, pode ler-se a insistência de Agostinho na necessidade de um esforço 

“especial” para ver os problemas da forma de vida do mundo. É preciso “investigar”, “procurar”, 

“considerar” ou  “perguntar” pelas tribulações. Cf.. AGOSTINHO, Enarrationes in Psalmos, 49, 22. Não 

há uma continuidade entre o modo de vida do mundo e a descoberta de que este modo é, de raiz e no seu 

todo, problemático.  
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a sua vida deveria – na medida em que não vê que a vida é sustentada por um saber – ser 

capaz de responder a uma pergunta pelo seu sentido, deveria ser capaz de cumprir o seu 

estatuto de conhecimento. Ou seja, o coração do homem está obscurecido porque não vê 

que os seus passos estão a traçar um mapa que, porque não está sequer a ser considerado 

como tal, pode ser um total absurdo. A escuridão, assim, não só esconde o facto de para 

além dos desejos haver teses que nos guiam, como também – ao esconder isso – esconde 

a possibilidade haver um grave problema com a forma como vivemos, isto é, com a 

própria vida considerada como um todo. É isso que explica que Agostinho diga que os 

homens imaginam já ter encontrado a verdade sem sequer se terem posto com ardor à sua 

procura115. 

À forma como o mundo se ocupa “activamente” de  esconder o facto de que o 

homem está a responder a uma pergunta, isto é, a uma petição de saber,  com forma como 

vive, Agostinho dá vários nomes. Nas Confissões fala, por exemplo, em “gaudens 

uinulentia”116 e em “tengimentum erroris”117. Por um lado as alegrias, o divertimento e 

prazer são aquilo que distrai o homem, são aquilo que faz com que ele evite examinar-se. 

Por outro, essa distracção funciona como um encobrimento do erro, ou para dizer indo 

mais devagar, como um encobrimento da possibilidade de erro.  

Não se trata, portanto, em primeiro lugar, de uma vontade explícita ou consciente 

de evitar o que quer que seja. Trata-se sim de uma embriaguez, de um “não estar a ver 

bem” que decorre do facto de o homem estar já aparentemente “bem”, “alegre” e não 

parecer haver qualquer problema com isso. Há, por assim dizer, “micro-produções” de 

sentido que - ao corroborar e sustentar o modo de vida habitual do homem - escondem o 

facto de que esse modo de vida está sustentado por um saber acerca do qual está ainda 

por saber se é ou não de facto “um saber” digno desse nome. Para perceber melhor isto, 

basta imaginar um bêbado numa festa, por exemplo. O seu estado de excitamento, alegria, 

êxtase (como lhe quisermos chamar) impede-o de se considerar a si próprio e ao seu 

estado: não por nenhuma forma de coacção, mas pela ideia – produzida pela bebida – de 

que não há nada aí para ser considerado. A bebida ajuda, na maior parte dos casos, a, 

                                                 

115 Cf.. AGOSTINHO, Contra Academicos, II, 1, 1: “sive etiam qui error omnium populorum est, falsa 

opinione inventae a se veritatis, nec diligenter homines quaerunt, si qui quaerunt, et a quaerendi voluntate 

avertuntur” 
116 AGOSTINHO, Conf. II, III, 6: “gaudens uinulentia, in qua iste mundus oblitus est creatorem suum et 

creaturam tuam pro te amauit (…) uino inuisibili peruersae atque inclinatae in ima uoluntatis suae.” 
117 AGOSTINHO, Conf, I, XIII, 22:  
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digamos assim, “passar por cima” de indecisões, medos, formalidades e a partir 

imediatamente para as acções; isto é, a bebida ajuda a desprezar a consideração das várias 

possibilidades de comportamento e a avançar decididamente com uma, como se não 

houvesse outras possibilidades, como se aquela com que se avança fosse “a única” coisa 

a fazer. Assim também a forma de aquisição que caracteriza a relação do mundo com os 

nossos desejos produz momentos de satisfação tais que capacitam o homem para 

inconscientemente “saltar” por cima do facto de a sua vida assentar numa simples 

possibilidade cuja pertinência está ainda por averiguar. 

 Se focarmos a ideia de “tengimentum erroris”, em segundo lugar, somos levados 

ainda à consideração de mais um “traço” da forma como o mundo foge das perguntas 

radicais do homem. Ajudar-nos-á para isso trazer à lembrança os passos das Confissões 

em que há referências à escola - e aos estudos que nela se faziam118 - que Agostinho 

frequentou, à carreira de professor que Agostinho exerceu119, e ao que podemos chamar 

“projecto de vida” do Agostinho pré-conversão.  Aí pode ler-se que no “encobrimento” 

da possibilidade de erro tem um papel fundamental o facto de a comunidade humana - 

enquanto comunidade - ter já adquirido um programa vital, uma forma de vida. Isto é, 

pode inferir-se a partir destes textos das Confissões que há uma forma de vida instituída 

que, pelo facto de estar instituída e de ser assumida pela multidão, exerce uma enorme 

pressão sobre o homem. Essa pressão - que pode ter formas mais ou menos assumidas 

que vão desde a escolha do que se ensina às crianças120 até ao convívio com os amigos121 

- caracteriza-se por fazer com que o homem não seja capaz de ver que a forma de vida 

instituída se trata de um saber e que como tal é uma possibilidade entre outras que pode 

e deve ser alvo de interrogação. 

Assim, à semelhança do que acontece com os regimes políticos quando consagram 

princípios que garantem a impossibilidade de serem destituídos por dentro, o mundo 

oferece-se aos homens de forma a que estes não estejam sequer em condições de 

compreender que este consente qualquer tipo de alternativa. A “sabedoria” que o mundo 

tem a oferecer não é a mesma “sabedoria” que a tradição filosófica consagrou. Em vez de 

um saber de orientação vital radical, isto é, em vez de uma tentativa de resposta à pergunta 

                                                 

118 Cf.. AGOSTINHO, Conf. I e II 
119 Por exemplo, AGOSTINHO, Conf. IX, II, 2 e IX, II, 4 
120 Cf.. AGOSTINHO, Conf. I, XIII, 22 
121 Cf.. AGOSTINHO, Conf. II, IX, 17 e IV, I,1 
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pelo si, o mundo “salta” para as perguntas regionais ou localizadas, como se já estivesse 

resolvida a questão principal: o que é que se deseja acima de tudo e como alcança-lo. O 

mundo, portanto, trabalha para que seja assumida esta forma pré-fabricada do si que incita 

não ao confronto com a forma como está constituída a forma da vida mas a um saber de 

lide com a vida, na forma como ela está – aparentemente em abstracto e em absoluto – 

dada. 

Dito isto, um leitor atento das Confissões certamente notará que falta ainda referir 

aquela que é para Agostinho (pelo menos pelo que se pode perceber da leitura das 

Confissões) a mais importante forma de “escondimento” do estatuto de saber que a forma 

de vida do mundo utiliza. Na verdade, esta já foi referida e explicada, mas não enquanto 

elemento fundamental do primeiro sentido das trevas do coração humano. Trata-se da 

prisão do mundo pelas paixões ou desejos. A tese de Agostinho é a seguinte: a prisão do 

desejo ao mundo – que já analisámos – tem uma força tal que não só esconde o estatuto 

de saber que tem a nossa orientação vital vigente, mas é capaz de neutralizar – 

transformando-a numa fraca tese afastada para o âmbito teórico desligado da vida – a 

possibilidade de erro desse saber. Assim, a urgência da vontade humana de cumprir a sua 

“natureza” na e através da região onde se encontra, o mundo, prende o homem ao modo 

de vida do mundo pelo amor. E a força do amor torna-se maior do que a precisão ou 

necessidade de lucidez: a descoberta de que há um saber de orientação e de que este pode 

estar injustificado é relegada para um plano de fundo porque, entretanto, o homem ficou 

preso ao sentido dado pela forma de aquisição dada pelo mundo. O amor ao mundo 

assemelha-se, por isso, ao amor trágico por excelência: tem mais força do que qualquer 

tese; não pode ser derrubado por nenhum conselho amigo, “incompatibilidade” ou perigo. 

Tudo o que tentar destruir esse amor e for tido em conta enquanto algo exterior a esse 

amor, transformar-se-á em nada. O amor do mundo, portanto, condiciona – obscurece – 

a mínima possibilidade de olhar para vida radicalmente como um problema.  

3. O segundo sentido de escuridão 

Foi dito que o primeiro sentido que tinha a ideia de “escuridão do coração” era o 

de uma cegueira estrutural do homem relativamente ao facto de o seu modo de vida estar 

sustentado num saber de orientação. Esta cegueira, por sua vez, pode ser dividida em 

duas: por um lado o homem não percebe que a forma como vive exige um saber, por 

outro lado, isso não lhe permite procurar a justificação ou o sentido desse complexo de 
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teses.  Chegou agora a altura de referir o segundo sentido que tem a expressão “coração 

obscurecido”. Do ponto de vista de Agostinho, o coração humano continua obscurecido 

mesmo que homem chegue à conclusão de que há um saber que está a orientá-lo de 

determinada forma e de que esse saber não cumpre cabalmente os requisitos do seu 

estatuto de saber e pelo que já foi dito percebe-se porquê:  o homem, após essa descoberta, 

estará “perdido” na escuridão. Terá avançado relativamente à situação normal do homem; 

contudo, não se trata ainda de um acesso à “sabedoria”: isso é precisamente aquilo que 

está em falta. Na verdade, trata-se de uma agudização da tensão para esse saber que se 

caracteriza por ser (enquanto for uma procura e não uma descoberta) uma permanente 

confirmação de que ainda não se chegou lá: o homem passou a estar de olhos abertos na 

escuridão. O ponto de partida de uma busca da verdade da razão humana – o projecto da 

filosofia – é portanto a escuridão. A filosofia ao confrontar o “saber natural do homem” 

com os requisitos da ideia de conhecimento descobre que esse saber está afinal, enquanto 

verdadeiro saber, em falta.  

Chegados a este ponto é importante que se compreenda que embora se possa falar 

nestes dois sentidos de “escuridão” do coração, a tese de Agostinho é que ambos se 

confundem e, de alguma maneira, se misturam ou, melhor dito, têm uma acção em 

simultâneo. A possibilidade de pôr a vida – pelo menos num plano teórico – em questão 

através da descoberta da dependência de um saber não garante que se tenham dissipado 

totalmente as trevas do primeiro sentido de escuridão. Contudo, é essa possibilidade que 

abre o segundo sentido da escuridão: quando confrontada com a pergunta acerca de qual 

o caminho a seguir, a razão humana tentará no meio da escuridão (no segundo sentido) 

encontrar aquilo que se lhe dê como o verdadeiro caminho, reconhecido enquanto tal. 

 Ora, a tese de Agostinho é que esta escuridão é mesmo escuridão. O filósofo é 

ainda um habitante do mundo e já vimos que habitar a região do mundo significa habitar 

uma região de trevas122. Isso significa que Agostinho defende apesar de o homem ao 

levantar a pergunta sobre o si começar um “processo” de procura da verdade, essa busca 

                                                 

122 Cf.. AGOSTINHO, Conf. IV, XV, 25: “Sicut enim facinora sunt, si vitiosus est ille animi motus, in quo 

est impetus, et se iactat insolenter ac turbide, et flagitia, si est immoderata illa animae affectio, qua carnales 

hauriuntur voluptates ita errores et falsae opiniones vitam contaminant, si rationalis mens ipsa vitiosa est. 

Qualis in me tunc erat nesciente alio lumine illam illustrandam esse, ut sit particeps veritatis, quia non est 

ipsa natura veritatis, quoniam tu illuminabis lucernam meam, Domine; Deus meus, illuminabis tenebras 

meas, et de plenitudine tua omnes nos accepimus. Es enim tu lumen verum, quod illuminat omnem 

hominem venientem in hunc mundum, quia in te non est transmutatio nec momenti obumbratio.”  
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– se a razão se confia apenas a si própria e à sua capacidade – está condenada à partida. 

Contudo, esta tese, nestes termos, está dependente do ponto de vista “convertido” de 

Agostinho. Isto é, é com base na descoberta que Agostinho afirma ter feito na sua 

conversão que se sustenta a tese de que não há maneira de sair da escuridão e de encontrar 

a verdade através da “lanterna” da filosofia.123 Se virmos bem, sem essa suposta 

“descoberta da verdade” a possibilidade de saída da escuridão a partir do projecto 

filosófico não está condenada à partida e não é directo que não possa haver uma 

dissipação total das primeiras trevas. Ainda que se possa dizer que não é nada claro como 

é que numa situação em que foi descoberta a podridão dos fundamentos do conhecimento 

humano normal a verdade pode ser encontrada sem uma alteração categorial radical (isto 

é, sem qualquer coisa como uma saída do mundo), não se pode dizer que ela não é 

possível. Tal como acontece com o caso de um homem perdido na noite ou com um 

homem num labirinto, a hipótese de este acertar com o caminho é real, ainda para mais 

dado que já foi possível, pelo menos em parte, ganhar uma perspectiva crítica sobre a sua 

situação normal; contudo, isso, de maneira nenhuma, significa que essa hipótese seja 

imediata, simples ou directa: a crítica pode muito bem começar e nunca ter fim. A 

filosofia, portanto, mesmo sem a entrada em cena daquilo a que se pode chamar 

“informações vindas do exterior” (i.e. do Cristianismo), é, sem dúvida, um lugar de 

escuridão e de desorientação: a indefinição do sucesso do seu empreendimento faz parte 

da própria definição de filosofia. Aquele que procura não é ainda aquele que já encontrou 

nem é sequer aquele que sabe que vai encontrar; é precisamente aquele que sabendo que 

precisa de encontrar, não sabe se pode ou se vai encontrar aquilo de que precisa. Portanto, 

o filósofo não pode dizer se a sua escuridão pode ou não ser iluminada ad intra, contudo 

essa tese está implicada na sua procura.  

Tendo tudo isto em conta percebe-se que se, por um lado, a tese de Agostinho 

acerca da escuridão própria do filósofo vai para além daquilo que a posição característica 

da filosofia permite afirmar, por outro, esse facto não nos deve levar a dizer que o lugar 

da filosofia não é um lugar de escuridão. Há, portanto, no interior daquilo a que 

chamámos segundo sentido da escuridão, dois tipos diferentes de escuridão, cuja 

                                                 

123 Não é possível estudar aqui – o que seria necessário para uma compreensão total da tese de Agostinho 

a respeito da filosofia - nem a noção de “convertio” nem a noção de “credere”. Não é possível, portanto, 

neste estudo clarificar que relação que há entre a mudança categorial que Agostinho diz ter ocorrido ao seu 

ponto de vista e afirmação de que sem essa mudança categorial o humano está condenado à escuridão.  
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diferença reside no facto de ela estar a ser vista por si própria ou por um ponto de vista – 

que Agostinho diz existir – que descobriu aquilo que o filósofo procura. Ora, tendo em 

conta que o que norteia este estudo é uma investigação com base nas Confissões tentemos 

seguir a tese de Agostinho tal como ele a formula e na qual estes dois tipos se confundem. 

Vejamos, então, como o próprio Agostinho se refere ao seu projecto de busca da verdade, 

de busca de um caminho verdadeiro que oriente a própria vida. No Livro IV ouvimos 

Agostinho, referindo-se a si próprio:  

“Itaque repellebar, etresistebas ventosae cervici meae et imaginabar formas 

corporeas et caro carnem accusabam et spiritus ambulans nondum revertebar ad te et 

ambulando ambulabam in ea, quae non sunt neque in te neque in me neque in corpore 

neque mihi creabantur a veritate tua, sed a mea vanitate fingebantur ex corpore, et 

dicebam parvulis fidelibus tuis, civibus meis, a quibus nesciens exulabam, dicebam illis 

garrulus et ineptus: "Cur ergo errat anima, quam fecit Deus?" (…) Et quid mihi proderat, 

quod omnes libros artium, quas liberales vocant, tunc nequissimus malarum cupiditatum 

servus per me ipsum legi et intellexi, quoscumque legere potui? Et gaudebam in eis et 

nesciebam, unde esset quidquid ibi verum et certum esset. Dorsum enim habebam ad 

lumen et ad ea, quae illuminantur, faciem; unde ipsa facies mea, qua illuminata cernebam, 

non illuminabatur.”124. 

O período no qual Agostinho se empenhou em “procurar a verdade”, de acordo 

com um projecto semelhante ao da filosofia, como se pode verificar pelo relato presente 

nas Confissões, teve várias fases diferentes: desde o momento inaugural com a leitura do 

Hortênsio de Cícero125 até, pelo menos, à sua conversão no jardim. Ora, o relato que 

Agostinho faz de todas essas fases afirma que todas têm em comum um ponto: a vida 

continuou a jogar-se no mundo na forma de lhe estar ainda entregue. Esse facto, como se 

pode depreender pelas suas palavras, foi um dos elementos que o impediu de a descobrir. 

Apesar de estar em curso uma pesquisa filosófica, apesar de Agostinho ter reconhecido 

uma necessidade teórica de justificar o sentido da própria vida, não ocorreu uma mudança 

radical na forma como os desejos estavam orientados na prática: ainda caminhava na 

mesma região. E era esse caminhar que, como se pode ler, segundo o seu ponto de vista 

convertido, condicionava determinantemente a possibilidade de acesso à verdade. 

                                                 

124 AGOSTINHO, Conf. IV, XVI, 24 e IV, XVI, 30 
125 Cf.. AGOSTINHO, Conf. III, IV, 7 
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Para perceber porquê, conjuguemos a tese agostiniana de que na vida não é 

possível haver paragens, de que façamos o que fizermos estamos sempre a caminho126, - 

i.e. de que a forma da vida implica que o homem esteja sempre em alguma forma de 

empreendimento de si - com a ideia de projeto filosófico: aquele que procura a verdade 

não está em condições de parar para averiguar qual o melhor caminho a seguir. O projecto 

filosófico é, antes de mais nada, isso mesmo, um projecto: não é nunca apenas uma 

averiguação “parada” de qual o melhor caminho para a própria vida. Poderá ser uma 

suspensão indagatória do juízo, como diria Kant, contudo nunca poderá ser uma 

“suspensão indagatória existencial”. Investigar se o nosso caminho é bom e se há outro 

melhor implica sempre uma decisão, uma forma de encaminhamento semelhante à de um 

labirinto: é preciso caminhar para averiguar se se chega à saída. O filósofo diz, portanto, 

com a sua vida que o que há a fazer é averiguar qual o melhor caminho a seguir. Isso é já 

tomar rumo; é, portanto, ter uma forma, ainda que peculiar, de “sabedoria” já adquirida 

cuja pertinência terá de ser justificada. Contudo, essa pertinência pode ser justificada: a 

filosofia pode aparecer como uma urgência existencial diante da descoberta da escuridão 

em que se estava (primeiro sentido). Assim, podia acontecer com o filósofo exactamente 

aquilo que acontece com um homem que se descobre num labirinto: não há mais nada a 

fazer senão ir tentando sair. Os relatos que encontramos nas Confissões apontam para essa 

possibilidade. A situação do Agostinho-filósofo parece ser a que corresponde a essa 

urgência existencial de encontrar sentido para os próprios passos. 

Contudo, o problema que o Agostinho-convertido encontra no projecto filosófico 

pode resumir-se ao facto de o rumo da filosofia ser sempre um rumo ainda mundano, isto 

é, ao facto de este ser um rumo que está preso a uma região que não é capaz de mostrar a 

verdade. O filósofo, nesse sentido, procura a verdade na iniquidade127, o mesmo é dizer, 

no e através do mundo e está condenado a fazê-lo enquanto for filósofo. As razões que 

                                                 

126 Cf.. AGOSTINHO, Serm. 169 
127 Cf.. AGOSTINHO, Serm.141, 2: “Unde ergo detinent veritatem, vel in ipsa iniquitate? Audite quod 

sequitur, et ostendit. Quia quod notum est Dei, inquit, manifestum est in illis; Deus enim illis manifestavit. 

Manifestavit illis quibus legem non dedit? Audi quomodo manifestavit. Invisibilia enim eius, per ea quae 

facta sunt, intellecta conspiciuntur. Interroga mundum, ornatum caeli, fulgorem dispositionemque siderum, 

solem diei sufficientem, lunam noctis solatium; interroga terram fructificantem herbis et lignis, animalibus 

plenam, hominibus exornatam; interroga mare, quantis et qualibus natatilibus plenum; interroga aera, 

quantis volatilibus viget; interroga omnia, et vide si non sensu suo tamquam tibi respondent: Deus nos fecit. 

Haec et philosophi nobiles quaesierunt, et ex arte artificem cognoverunt. Quid ergo? quare revelatur ira Dei 

super ipsam impietatem? Quia veritatem in iniquitate detinent? Veniat, ostendat quomodo. Iam enim dixit, 

quomodo cognoverunt.” 
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Agostinho apresenta para esta condenação podem-se resumir ao facto de o homem não 

estar em condições de saber até ponto está enraizado no mundo; segundo “as informações 

do exterior”– isto é, do ponto de vista de quem diz já ter descoberto a verdade - o homem 

por si próprio, não é capaz de ter um olhar total e completo sobre a forma como está 

constituída a “luz artificial” do mundo e, por essa razão, o projecto da filosofia falha. 

Nas Confissões o Agostinho-convertido ao considerar a sua tentativa filosófica de 

chegar à verdade denuncia grosso modo dois grandes obstáculos: a prisão às paixões e o 

facto de a sua procura da verdade repousar na tese de que razão humana e verdade são 

comensuráveis uma com a outra.  

No que toca à prisão dos desejos, os relatos são claríssimos: a descoberta de que 

falta a verdade acerca do que se é, do que é a vida, do que faz, etc. e de que o mundo 

escondia essa falta não implicou, de forma nenhuma, uma modificação radical da 

orientação do desejo. As paixões continuavam a exercer a sua pressão. Agostinho 

continuava a ser um amator mundi. Esse amor que com a entrada em cena do 

empreendimento filosófico mantinha a mesma forma - até poderia estar modificado no 

que toca ao tipo de desejos que é visado (do desejo de prazer sexual, ou do prazer da 

comida e da bebida podia passar-se ao desejo de fama, de ócio literário128) mas não na 

sua estrutura – punha em causa que a verdade fosse contra os seus caprichos Contudo, 

esse não é o ponto principal. Aquilo que mais interessa é o facto de o Agostinho-

convertido reconhecer que o facto do amor se manter com a mesma estrutura dar conta 

de uma incapacidade do homem para não só saber se está ou não ainda na dependência 

de paixões na forma do mundo, como também de uma incapacidade para mudar ou 

converter a forma como elas estão constituídas. Ou seja, o Agostinho-filósofo não só não 

era capaz de se dar conta de que na concretização da sua procura da verdade havia ainda 

desejos na forma de aquisição no mundo a prendê-lo como também o facto de esses 

desejos ainda estarem lá é sinal de que para que a prisão ao mundo perca o seu efeito não 

basta ter começado uma procura da verdade: a descoberta da escuridão não tinha sido 

total. 

                                                 

128 Cf.. AGOSTINHO, Conf. VI, II, 2: “Non enim obsidebat spiritum eius vinulentia eamque stimulabat in 

odium veri amor vini, sicut plerosque mares et feminas, qui ad canticum sobrietatis sicut ad potionem 

aquatam madidi nausiant” e VI, VI, 9: “Inhiabam honoribus, lucris, coniugio…” 
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Por outro lado, o Agostinho-convertido insiste, não só nas Confissões, como em 

muitas outras obras, que a ideia de que há uma comensurabilidade entre a razão e a 

verdade é um dos grandes erros da filosofia129. Contudo, note-se bem: a posição em que 

o filósofo se encontra não implica necessariamente que se defenda essa tese: ele pode ser 

apenas um sujeito cuja urgência de orientação pôs atrás da “sabedoria verdadeira”. Aliás, 

a sua situação, nesse caso, caracteriza-se pelo facto de ele não saber se a verdade por 

encontrar é ou não comensurável com a razão, se é comensurável com a forma como está 

constituído o seu ponto de vista, ou sequer se a verdade pode ou não ser encontrada: tudo 

isso está por saber. Verifica-se, como se disse, que a tese de Agostinho está dependente 

da descoberta da verdade que ela afirma ter feito com a sua conversão. Contudo, isso não 

quer dizer que a sua tese não deva ser aqui considerada, vejamos porquê. 

Segundo o Agostinho-convertido, o filósofo - isto significa, como já se percebeu, 

o ter-sido-filósofo do próprio Agostinho - apesar de ter por objecto algo que deveria ser 

tido em conta como extramundano - a verdade -  está ainda a tê-lo em conta na forma do 

mundo. Por isso, na sua procura, o filósofo ama não a própria verdade, mas uma verdade 

ainda por determinar quanto aos seus contornos. É normal que o faça: se não a descobriu, 

não a pode amar dessa forma porque não sabe o que lhe é próprio. O problema é que a 

entidade que é responsável por descobrir os contornos da verdade é o próprio homem e a 

sua capacidade racional e isso levanta um perigo: se o filósofo encerrar a possibilidade 

de a verdade ser descoberta nesse quadro, ele determina assim que a verdade só poderá 

ser qualquer coisa que ele seja capaz de medir, de ver, e com a qual seja capaz de lidar 

face-a-face. Nesse sentido, uma procura da verdade que não se abra à possibilidade de a 

verdade ser maior do que a própria razão, maior do que a própria capacidade que o homem 

tem para a alcançar, não se poderá encaminhar para a verdade. Se o filósofo se julga capaz 

de “saltar” de uma situação de descoberta parcial da escuridão para uma situação de luz, 

a priori apenas a partir de si próprio; se se julga capaz de medir forças com a verdade 

de tal forma que a verdade só possa ser algo com a qual ele pode medir forças; se julga 

que é necessário que ao fazer levantar a pergunta: “o que é a verdade?”130 o seu ponto de 

                                                 

129 Cf.. AGOSTINHO, Conf. IV, XV, 26: “Quid autem superbius, quam ut assererem mira dementia me id 

esse naturaliter, quod tu es?” ou  Serm.182, 4: “Agnoscat animam conditionem suam: non est Deus”. 
130 Cf. AGOSTINHO, De Trinitate, VIII, II: “Noli quaerere quid sit veritas; statim enim se opponent 

caligines imaginum corporalium et nubila phantasmatum, et perturbabunt serenitatem, quae primo ictu 

diluxit tibi, cum dicerem: Veritas. Ecce in ipso primo ictu quo velut coruscatione perstringeris, cum dicitur: 
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vista não se perca; se não põe a hipótese de a verdade poder vir de fora, isto é, de poder 

ser qualquer coisa que não deve ser descoberta porque foi revelada; então a filosofia estará 

a condenar a possibilidade de chegar à verdade. Se ele julga que pode ser luz para si 

próprio131 então não poderá ver cabalmente as trevas em que se encontra.  

Se tivermos em conta esta tese de Agostinho podemos agora perguntar àquele que 

se encontra na posição da filosofia: qual é a margem de determinação que a verdade que 

ele procura já tem? Não é nenhuma? É a do alcance da razão? Isto é, na escuridão em que 

se encontra, o que sabe o filósofo acerca daquilo que procura, isto é, acerca da verdade? 

Saberá alguma coisa, pois procura-a; mas saberá na forma de saber que lhe falta: ainda a 

procura. Isso que já sabe obriga-o a dizer que a verdade terá de ser comensurável consigo? 

Não. Pode acontecer aqui o mesmo que acontece com o desejo: o visar pode estar refém 

de um sentido que está fora o visar; a “verdade” pode ser exactamente como o “bem”, 

pode ser um indício fenomenológico de que o visar da razão não se basta a si próprio. 

Ora, isso levanta uma questão que nos pode por na pista da utilidade – mesmo filosófica 

– da tese agostiniana (que não é uma tese filosófica). Como será que um sujeito numa 

posição que se caracteriza (I) pela descoberta de uma radical possibilidade de ilusão e (II) 

por uma urgência e precisão de verdade não duvidar de algo que lhe apareça como 

verdade? Isto é, como poderá ele reconhecer o rosto, a marca distintiva da verdade se ele 

sabe da radical possibilidade de parecer verdade aquilo que não é e de que ele pode estar 

particularmente sujeito a esse erro porque precisa da verdade? Como saberá que não está 

errado sem conhecer o que é estar certo? Não é isso um sinal de que a certeza deve ser 

procurada noutro lugar que não em si próprio e na sua capacidade? 

4. O terceiro sentido da escuridão 

Perceber-se-á então, agora, a tese do Agostinho-convertido segundo a qual, não 

só acontece que o filósofo não é capaz de alcançar a verdade porque está preso ao mundo, 

mas também acontece o inverso: é o facto de a razão humana não ser capaz de alcançar 

em pleno a verdade que implica que o projecto filosófico seja sempre mundano. A razão 

humana embora seja o lugar da imagem de Deus – e por isso imagem da verdade – não é 

                                                 

Veritas, mane si potes; sed non potes. Relaberis in ista solita atque terrena. Quo tandem pondere, quaeso, 

relaberis nisi sordium contractarum cupiditatis visco et peregrinationis erroribus?” 
131 Cf., por exemplo, AGOSTINHO, Serm. 182, 5: “lumen tibi esse, homo, non potes, non potes, non potes.” 

e Conf.  VII, IX, 13: “…et quia hominis anima, quamvis testimonium perhibeat de lumine, non est tamen 

ipsa lumen…” 
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nunca o próprio Deus nem a própria verdade132. Essa fraqueza manifesta-se no facto de a 

razão – quando leva a sério os requisitos que a ideia de verdade com que opera - ter muita 

dificuldade em afirmar seja o que for justificadamente. O próprio Agostinho refere-se a 

este fenómeno nas Confissões.  

Fá-lo, em primeiro lugar, no contexto da sua “busca da verdade”. Agostinho conta 

como o facto de deixar à razão a responsabilidade de assentir por si própria a qual seria a 

forma de vida verdadeira o estava a levar quase ao desespero de a encontrar133. O seu 

desespero tomava tais proporções que lhe parecia que a única possível afirmação de que 

a razão humana era capaz era a de que nada é possível verdadeiramente conhecer-se134. 

Importa no entanto, perceber que esse “quase desespero” tinha uma razão de ser: aquilo 

que ele percebeu foi que a ideia de verdade com que a razão parecia exigir sempre mais 

clareza e justificação. A forma da inteligência humana parecia estruturalmente 

                                                 

132 Cf. AGOSTINHO, Conf. VII, XIX, 13: “quia hominis anima, quamvis testimonium perhibeat de lumine, 

non est tamen ipsa lumen”. 
133 Cf. AGOSTINHO, Conf. V, X, 19: “Etenim suborta est etiam mihi cogitatio, prudentiores illos ceteris 

fuisse philosophos, quos Academicos appellant, quod de omnibus dubitandum esse censuerant nec aliquid 

veri ab homine comprehendi posse decreverant”; V, XIV, 24: “ea mihi quippe iam desperanti ad te viam 

patere homini inanis cura remanserat”; VI, IV, 6: “Tenebam enim cor meum ab omni assensione timens 

praecipitium et suspendio magis necabar. Volebam enim eorum quae non viderem ita me certum fieri, ut 

certus essem, quod septem et tria decem sint. Neque enim tam insanus eram, ut ne hoc quidem putarem 

posse comprehendi, sed sicut hoc, ita cetera cupiebam sive corporalia, quae coram sensibus meis non 

adessent, sive spiritalia, de quibus cogitare nisi corporaliter nesciebam.” e VI, XI, 18: “O magni viri 

Academici! Nihil ad agendam vitam certi comprehendi potest?” 
134 Esta é a tese dos Académicos. Não se pode dizer, contudo, que seja uma tese de Agostinho. Aliás basta 

pensar que este escreveu uma obra chamada Contra Academicos. Contudo, uma leitura desta obra deve ser 

feita tendo em conta não só os enunciados aqui referidos das Confissões como também aquilo que 

Agostinho escreve na Carta 1: “Academicos ego, ne inter iocandum quidem, unquam lacessere auderem: 

quando enim me tantorum virorum non moveret auctoritas, nisi eos putarem longe in alia, quam vulgo 

creditum est, fuisse sententia? Quare potius eos imitatus sum quantum valui, quam expugnavi, quod omnino 

non valeo. Videtur enim mihi satis congruisse temporibus, ut si quid sincerum de fonte Platonico flueret, 

inter umbrosa et spinosa dumeta potius in pastionem paucissimorum hominum duceretur, quam per aperta 

manans, irruentibus passim pecoribus, nullo modo posset liquidum purumque servari. Quid enim 

convenientius pecori est, quam putari animam corpus esse? Contra huiusmodi homines opinor ego illam 

utiliter excogitatam tegendi veri artem atque rationem. Hoc autem saeculo cum iam nullos videamus 

philosophos, nisi forte amiculo corporis, quos quidem haud censuerim dignos tam venerabili nomine, 

reducendi mihi videntur homines (si quos Academicorum per verborum ingenium a rerum comprehensione 

deterruit sententia) in spem reperiendae veritatis: ne id quod eradicandis altissimis erroribus pro tempore 

accomodatum fuit, iam incipiat inserendae scientiae impedimento esse.” A relação entre Agostinho e a 

Academia é, como se vê, mais complexa do que parece a uma primeira vista: Agostinho partilha com a 

“verdadeira” Academia a tese de que a ideia de verdade que o homem tem faz da vida daquele que a procura 

encontrar uma permanente e inalienável inquietação. A grande diferença está no facto dessa inquietação ser 

tida em conta enquanto luta contra o erro (e nesse sentido, sempre uma verdadeira busca da verdade) ou 

enquanto desespero total de a encontrar. Ser contra os académicos não é não concordar com o diagnóstico 

feito pela Academia acerca da fraqueza da razão humana. É, principalmente, (I) ser contra o postulado 

absurdo da verdade da impossibilidade de encontrar a verdade e (II) da desistência ou desespero de a 

encontrar.  
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insatisfeita: pedia sempre “mais” verdade do que aquela a que já se chegara.  Querer 

“demonstrar” racionalmente até ao fim um X apresentava-se com uma tarefa se não 

impossível, pelo menos, aparentemente impossível. Aliás, foi devido ao confronto com 

essa aparente impossibilidade que Agostinho se aproximou do Cristianismo: aquilo que 

o atraiu na doutrina cristã foi o facto de haver nesta um reconhecimento de que era 

necessário “crer” naquilo que não se podia demonstrar135, isto é, de haver uma fraqueza 

da razão que implica que se recorra à autoridade136.  

Em segundo lugar, Agostinho refere-se à fraqueza da razão humana no livro X137. 

Isso deve despertar-nos imediatamente para o facto de a fraqueza da razão humana não 

ser apenas um problema dos “não convertidos”, um problema daqueles que ainda estão 

“sem Deus” ou até mesmo um problema dos filósofos. No livro X estamos diante de 

Agostinho já convertido – isto é, de um Agostinho que diz já lhe ter sido revelada a 

verdade, o verdeiro caminho para a vida feliz.  Ora, é esse mesmo Agostinho que vê a sua 

razão tropeçar e fraquejar diante das “planícies” e dos “vastos palácios” 138 misteriosos 

da memória: “Quis ad fundum eius pervenit? Et vis est haec animi mei atque ad meam 

naturam pertinet, nec ego ipse capio totum, quod sum. Ergo animus ad habendum se 

ipsum angustus est, ut ubi sit quod sui non capit? Numquid extra ipsum ac non in ipso? 

Quomodo ergo non capit?”139.  

Note-se bem que estas dificuldades não são marginais ou indiferentes: a 

dificuldade com que Agostinho está a esbarrar é a dificuldade em conhecer-se, isto é, em 

considerar-se através do poder da sua razão, em ser capaz de olhar para si próprio e de 

dizer alguma coisa acerca de si próprio140. Agostinho, encontra-se, mesmo convertido – 

                                                 

135 Cf. AGOSTINHO, Conf. VI, V, 7: “Ex hoc tamen quoque iam praeponens doctrinam catholicam 

modestius ibi minimeque fallaciter sentiebam iuberi, ut crederetur quod non demonstrabatur (sive esset 

quid, sed cui forte non esset, sive nec quid esset) quam illic temeraria pollicitatione scientiae credulitatem 

irrideri et postea tam multa fabulosissima et absurdissima, quia demonstrari non poterant, credenda 

imperari.” 
136 Cf. AGOSTINHO, Conf. VI, V, 8: “Ideoque cum essemus infirmi ad inveniendam liquida ratione 

veritatem et ob hoc nobis opus esset auctoritate sanctarum Litterarum, iam credere coeperam nullo modo 

te fuisse tributurum tam excellentem illi Scripturae per omnes iam terras auctoritatem, nisi et per ipsam tibi 

credi et per ipsam te quaeri voluisses.” 
137 Como se percebe, este não é o lugar para nos demorarmos numa análise completa daquilo que está em 

causa no livro X das Confissões. Limitar-nos-emos, por isso, a referir muito breve e resumidamente, como 

está enunciada em partes desse livro a fraqueza da razão da humana.   
138 Cf. AGOSTINHO, Conf. X, VIII, 12 
139 AGOSTINHO, Conf. X, VIII, 15 
140 Cf.. AGOSTINHO, Conf. X, XVI, 25: “Ego certe, Domine, laboro hic et laboro in me ipso: factus sum 

mihi terra difficultatis et sudoris nimii. Neque enim nunc scrutamur plagas caeli aut siderum intervalla 
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i.e. mesmo numa relação com o mundo pretensamente diferente daquela que têm quer um 

bêbado quer um filósofo - diante de uma enorme dificuldade de “medir” o seu espírito. 

Seguindo os passos do próprio pensamento o homem olha-se ao espelho e vê um enigma. 

Contudo, ele sabe bem que: “hoc ego ipse sum”141. o cristão, portanto, apesar de afirmar 

que a verdade foi já descoberta, apesar de dizer que já se convertei a ela, ainda está diante 

da fraqueza da razão. Mesmo aquele que já sabe que o “ouro” não deve ser procurado 

num local onde ele não pode ser encontrado142 não está livre de ter de se deparar com 

perguntas semelhantes a abismos de sentido. Isso significa que, mesmo o cristão, está 

ainda com o coração em trevas. Contudo, não da mesma fprma que o filósoo ou o amator 

mundi: ele afirma a incapacidade de a razão chegar por si própria à verdade e a 

pretensao de verdade dessa afirmaçao repousa no facto de ele ter supostamente descoberto 

a verdade. Se não tivesse descoberto, não poderia afirmar sequer isso. 

 Agostinho descreve, então, aquilo a que podemos aqui chamar o terceiro sentido 

das trevas do coração143. Tal como vimos acontecer com os outros dois sentidos, é bom 

que não esqueçamos que também este se confunde e se mistura com os outros dois: apesar 

de dizer que já não é do mundo, o cristão está no mundo. Mas, para além disso, fica claro 

que as trevas são, por assim dizer, inerentes à própria forma da lucidez humana. Essa é 

uma tese que o Agostinho-convertido diz estar em condições de afirmar: a verdade que 

descobriu e a forma como a descobriu supostamente permitem-lhe afirmar que acontece 

ao intelecto do homem – independentemente do seu modo de vida – aquilo que Agostinho 

descreve relativamente ao tempo144: Se bate à porta a pedir contas de sentido àquilo que 

parece já estar conhecido e pronto a usar, a razão descobre abismos dentro de si própria 

e revela-se incapaz de se dizer, justificar ou analisar. Mas não acontece que não saiba 

apenas o que sabe: Não sabe aquilo que sabe nem sabe aquilo que não sabe145. A razão, o 

local por excelência do saber humano, está então, do ponto de vista do Cristianismo, 

                                                 

dimetimur vel terrae libramenta quaerimus; ego sum, qui memini, ego animus. Non ita mirum, si a me longe 

est quidquid ego non sum; quid autem propinquius me ipso mihi?” 
141 AGOSTINHO, Conf. X, XVII, 26 
142 Cf.. AGOSTINHO, Serm. 231, 5 
143 Cf.. AGOSTINHO, Conf. X, XXXII, 48: “Sunt enim et istae plangendae tenebrae, in quibus me latet 

facultas mea, quae in me est, ut animus meus de viribus suis ipse se interrogans non facile sibi credendum 

existimet, quia et quod inest plerumque occultum est, nisi experientia manifestetur, et nemo securus esse 

debet in ista vita, quae tota temptatio nominatur, utrum qui fieri potuit ex deteriore melior, non fiat etiam 

ex meliore deterior.” 
144 AGOSTINHO, Conf. XI, XIV, 17 
145 Cf.. AGOSTINHO, Conf. XI, XXV, 32: “Ei mihi, qui nescio saltem quid nesciam!” 
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contaminada por todos os lados de forma de “não-saber”. Acontece com a razão - local 

da imagem de Deus que tem, como foi visto - como sua a identidade da verdade – aquilo 

que acontece com um militar em missão quando, deixando-se levar pela expressão da 

fotografia da sua amada, a leva aos lábios. Ela está lá, mas não está lá. Ele consegue vê-

la, mas não consegue tocar-lhe. Há qualquer coisa dela naquela fotografia, contudo o 

sabor a papel relembra-o da distância que os separa. Isso acontece porque a imagem que 

o homem é, segundo Agostinho em virtude do pecado original, tem a forma da deflexio 

imaginis146. 

III. “fali nolebam”147 

1.Uma «vontade de verdade» infantil 

Depois do confronto com a defesa de Agostinho da ideia de que o homem está 

cercado de escuridão e de que por isso não está em condições de chegar à verdade por si 

próprio, pode parecer estranho encontrar, nas Confissões, o conceito de «vontade de 

verdade». O primeiro enunciado que nos deve levar a essa estranheza é aquele no qual se 

encontra a expressão que dá título a esta parte. Ao falar dos seus tempos de criança diz 

Agostinho: “Falli nolebam, memoria vigebam, locutione instruebar, amicitia mulcebar, 

fugiebam dolorem, abiectionem, ignorantiam.”148 Ora, a situação de uma criança 

relativamente a uma possível tensão para a verdade não parece ser grande argumento. 

Para além da tenra idade, uma criança – tal como Agostinho nesse mesmo Livro I diz – 

                                                 

146 Um dos textos mais famosos das Confissões expressa muito bem aquilo que está em causa neste conceito: 

a imagem está como que desbotada não permite que se veja a sua vocação claramente: “Sero te amavi, 

pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi! Et ecce intus eras et ego foris et ibi te quaerebam et in 

ista formosa, quae fecisti, deformis irruebam. Mecum eras, et tecum non eram. Ea me tenebant longe a te, 

quae si in te non essent, non essent. Vocasti et clamasti et rupisti surditatem meam, coruscasti, splenduisti 

et fugasti caecitatem meam; fragrasti, et duxi spiritum et anhelo tibi, gustavi, et esurio et sitio, tetigisti me, 

et exarsi in pacem tuam. Cum inhaesero tibi ex omni me, nusquam erit mihi dolor et labor, et viva erit vita 

mea tota plena te. Nunc autem quoniam quem tu imples, sublevas eum, quoniam tui plenus non sum, oneri 

mihi sum. Contendunt laetitiae meae flendae cum laetandis maeroribus, et ex qua parte stet victoria nescio. 

Contendunt maerores mei mali cum gaudiis bonis, et ex qua parte stet victoria nescio. Ei mihi! Domine, 

miserere mei! Ei mihi! Ecce vulnera mea non abscondo: medicus es, aeger sum; misericors es, miser sum. 

Numquid non temptatio est vita humana super terram? Quis velit molestias et difficultates? Tolerari iubes 

ea, non amari. Nemo quod tolerat amat, etsi tolerare amat. Quamvis enim gaudeat se tolerare, mavult tamen 

non esse quod toleret. Prospera in adversis desidero, adversa in prosperis timeo. Quis inter haec medius 

locus, ubi non sit humana vita temptatio? Vae prosperitatibus saeculi semel et iterum a timore adversitatis 

et a corruptione laetitiae! Vae adversitatibus saeculi semel et iterum et tertio a desiderio prosperitatis, et 

quia ipsa adversitas dura est, et ne frangat tolerantiam! Numquid non temptatio est vita humana super terram 

sine ullo interstitio?” (AGOSTINHO, Conf. X, XXVII,38 – XXVIII, 39) 
147 AGOSTINHO, Conf. I, XX, 31 
148 AGOSTINHO, Conf. I, XX, 31 
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está completamente exposta à pressão do mundo. Se foi visto que a pressão do mundo era 

responsável – aliada à fraqueza da razão – pelo obscurecimento do coração humano, como 

poderá ter «vontade de verdade»? Se a criança está sujeita a uma ilusão tal que não tem 

consciência de que lhe falta justificar o saber que usa a respeito da sua orientação vital, 

como se poderá Agostinho atrever a afirmar – ainda que não seja imediato que nesta frase 

o esteja a fazer, pelo menos convictamente - que há nela uma «vontade de verdade»? Não 

está esta criança na posição mais distante que se pode imaginar em relação à verdade? 

Não está de costas voltadas para a luz, imaginando-se num território de “luz”, sem ver 

que se trata de uma “luz artificial”? Se tivesse «vontade de verdade» como estaria ela 

sujeita à ilusão? Se não queria ser enganada, se não gostava de ser enganada, como se 

deixava enganar ao ponto de toda a sua vida poder ser um engano? Não seria uma criança 

com «vontade de verdade» obrigada a justificar tudo aquilo a que faltasse um mínimo de 

justificação?  

Por outro lado, apesar de todas estas dificuldades em compreender como poderá 

ter «vontade de verdade» uma simples criança, não será difícil imaginar qual o resultado 

de uma tentativa falhada de enganar um bebé, seja misturando comida de que não gosta 

com outra de que gosta, seja fazendo desparecer, por brincadeira, no bolso das calças um 

brinquedo que ele pensava estar nas nossas mãos. Não é difícil, portanto, se trouxermos 

memória o nosso tempo de crianças e se nos recordarmos de episódios com crianças que 

nos são próximas, dizer, distraidamente, qualquer coisa muito semelhante com o que 

lemos de Agostinho. Nesse sentido, percebemos o que significa dizer que uma criança 

não gosta de ser enganada. Um bebé quer brincar com o seu brinquedo e não com outro 

parecido; uma criança não gosta que lhe deem, no meio de um apetitoso puré, duas ou 

três ervilhas escondidas: não só porque não gosta de ervilhas, mas porque não gosta da 

sensação de ter sido enganada: ficará desconfiado quando lhe aparecer diante da boca a 

próxima garfada; uma criança um pouco mais crescida fica irritada quando aquilo que 

está a ser dito à mesa está numa língua estrangeira e fica maravilhada quando vê, pela 

primeira vez, uma espada “de verdade” depois de ter já brincado com milhões de réplicas 

dessa arma. 

A frase de Agostinho deve ser lida, em primeiro lugar, neste sentido. Aquilo que 

Agostinho quer, antes de mais, dizer é que na infância há fenómenos de não indiferença 

à verdade: esses fenómenos estão aí à vista e todos os podemos ver e até lembrarmo-nos 

de que aconteceram connosco. Contudo, se se ler todo o texto com que termina o Livro I, 
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não se tem dúvidas de que Agostinho parece querer ir mais longe do que isso. É normal 

que o faça. Não bastariam, como foi visto na introdução, manifestações localizadas de 

«vontade de verdade» para poder falar em «vontade de verdade» propriamente dita. Ele 

fala da memória, da convivência, do prazer das amizades, da fuga da dor, do que lhe 

parecia abjecto e da ignorância: mas refere-se a isso, principalmente enquanto meios de 

aprendizagem: todos esse elementos desempenham um papel na aprendizagem da 

criança, e por isso também, na aprendizagem central da criança: a aprendizagem do modo 

de vida, isto é, daquilo que possibilita a sua orientação vital primeira: fuga da dor, agrado 

com o prazer, gosto em ter companhia, etc. Ora, essa primeira aprendizagem é uma 

aprendizagem da “sabedoria do mundo”. Parece, então, haver uma vontade que preside a 

essa aquisição: a criança deseja/precisa de saber viver.  

Mas Agostinho diz ainda mais: “ueriate delectebar”149. Para além de aprender a 

viver, a criança parece não ser indiferente à verdade, isto é, ao próprio “ser verdade e não 

mentira” ou “ser verdade e não erro” ou ainda ao “ser verdade e não indefinição ou 

pergunta”: a criança já descobriu o significado da palavra verdade - antes de a saber 

pronunciar - e quando o encontra (ou julga que o encontra) tem prazer nisso. O simples 

facto de uma coisa parecer verdadeira – e ser tida como tal – não é neutro, não é qualquer 

coisa que passe se não fosse nada. Esse prazer – embora possa ser isso que parece, mesmo 

à própria criança – não é apenas ocasional ou localizado em certos episódios em que a 

questão da verdade se levanta: é qualquer coisa que diz respeito à relação da criança com 

tudo o mais, isto é, com a sua forma de ver. As coisas aparecerem com o cunho da verdade 

é importante, mesmo para a criança. A forma como um pequeno vê o mundo à sua volta 

tem origem, entre outras coisas, nesse deleite com a verdade: ele não é indiferente à 

possibilidade de o seu acesso lhe dar indefinições ou infinitas possibilidades para o ser: 

ele deleita-se com o mundo, com este mundo, com uma realidade: seja um brinquedo, 

seja a comida, seja o colo da mãe. É importante que isso seja o que é verdadeiramente. 

Como é claro, a criança não só não é capaz de expor este seu prazer nestas palavras, como 

também não será capaz de o assinalar, isto é, de reparar nele. Agostinho só o faz a partir 

da memória, da retrospectiva. A sua tese é a de que a partir das suas palavras podemos 

também olhar para as crianças e ver o “medo do escuro” como um símbolo fortíssimo: a 

                                                 

149 AGOSTINHO, Conf. I, XX, 31 
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verdade tira o medo, faz descansar o ponto de vista, deleita – e nessa medida – não é nada 

indiferente ao homem, desde o início.   

Como se explica então que as crianças – supostamente interessadas na verdade – 

se deixem iludir pela “sabedoria do mundo”, adquirindo uma “sabedoria” sem estarem 

conscientes disso, “sabedoria” essa que é injustificada, e até, para Agostinho, errada? 

Mesmo que haja uma inconsciência, como se viu, do estatuto de conhecimento que tem a 

“sabedoria do mundo”, talvez essa inconsciência tenha origem no facto de o requisito de 

“luz” para que homem se oriente estar aparentemente resolvido. E é isso que Agostinho 

quer dizer: a criança está numa posição de busca da verdade.  Não lhe é indiferente a 

verdade, é o contrário disso. Precisa de adquirir a sabedoria e não apenas enquanto 

possibilidade de se orientar, mas também enquanto verdade: precisa de teses em que 

acredite verdadeiramente. Isso significa que a criança deseja saber a verdade acerca da 

vida: não quer ser enganada.  

Há, no entender de Agostinho, no entanto, um grave erro em que esta procura da 

verdade cai: a criança procura a verdade no mundo (nas criaturas, em si próprio e nos 

outros)150. Esse erro é fruto de uma claríssima falta de acuidade: qualquer enunciado 

pronunciado depois de um “porquê” infantil parece-lhe suficiente. O interesse pela 

verdade convive com uma profunda incompreensão das implicações desse conceito. 

Alías, há um interesse tal pela verdade, que a criança é aldrabada com qualquer treta. Para 

as crianças, “ser verdade” confunde-se com “ser presente”, parece ser qualquer coisa dado 

imediatamente: a quase nada e quase nunca lhes parece faltar uma justificação; quando 

falta, uma resposta qualquer é capaz de sossegar a sua curiosidade. É, então, a própria 

precisão de saber que esconde o facto de tudo estar mal sabido; até o facto de a própria 

ideia de saber o estar. Assim, tudo acerca do qual se diz que responde à pretensão de saber 

– independentemente da justificação com que se apresente – é, à partida, tomado como 

verdadeiro.  

A forma de assentimento das crianças a qualquer resposta deixa-nos ver 

claramente em que sentido se pode falar de uma procura da verdade no mundo: a criança 

julga que os pais têm autoridade para lhe dizer porque é que a terra é redonda. Também 

                                                 

150 Cf.. AGOSTINHO, Conf. I, XX, 31: “hoc enim pecabam, quod non in ipso, sed in creaturis eius me 

atque ceteris uoluptates, sublimitates, ueritates querebam, atque ita inruebam in dolores, confusiones, 

errores.” 



85 

 

o podemos ver a partir dos sustos nos filmes: a criança acha que o facto de aquela acção 

estar presente significa que ela é verdadeira. Procurar a verdade no mundo, no caso das 

crianças – que pode ser tido como caso exemplar do “amator mundi” – significa ter uma 

compreensão da verdade tal que parece que esta está aí disponível facilmente: “Se eu não 

souber, os pais hão de saber, se eles não souberem, o professor há de saber, se ele não 

souber, saberão os especialistas. “; i.e. o mundo há de saber. A hipótese de não se saber, 

de a verdade ser de difícil acesso não se põe. A «vontade de verdade» “come” qualquer 

tese que lhe dêem: aceita-a como verdade sem saber o que é que significa “ser verdade”. 

Amar a verdade no mundo significa então que está escondido o carácter estrangeiro que 

o próprio conceito de verdade implica relativamente ao nosso ponto de vista; está 

escondido o facto de um saber verdadeiro ser difícil de encontrar.  

Essa é uma das razões porque está escondida quer à criança quer a ao “amator 

mundi” o facto de a sua vida assentar sobre teses: ele não as vê como teses porque não é 

capaz de as ver como meras possibilidades; essa questão já está resolvida, a vida é assim 

mesmo. O sentido do “mundo” repousa, então, nesta forma de “procura” da verdade que 

se caracteriza pelo facto de subjectivamente não ser sequer uma procura: para o mundano 

a verdade não precisa de ser procurada, não porque não lhe interessa mas porque o seu 

interesse aceita a ideia de que ela está aí ao dispor, de que os entes dão aparentemente 

sentido a si próprios.  

Assim sendo, tanto no caso das crianças como no caso dos amantes do mundo, 

não se deve falar numa «vontade de verdade» stricto sensu. A posição das crianças e dos 

amantes do mundo caracteriza-se precisamente por não compreender bem o que significa 

o conceito de verdade. Por um lado, tanto os pequenos como os mundanos não estão 

conscientes de que têm «vontade de verdade» num certo sentido, por outro eles, de facto, 

não a têm, no sentido em que não sabem sequer o que isso é, a que é isso corresponde. 

Contudo, não há dúvida de que é possível ver traços desta vontade na forma de aquisição 

da “sabedoria do mundo”, nos fenómenos localizados de não indiferença à verdade e na 

confiança cega de que o mundo é capaz de verdade que está na base da “sabedoria do 

mundo”. Este modo de relação destess sujeitos com a verdade, isto é, a forma da sua não-

indiferença subjectiva à verdade, segundo Agostinho, não é uma prova de que há 
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«vontade de verdade» nos homens, mas sim um vestígio151 da sua presença. Como tal 

serve de pista, de possibilidade de aproximação à «vontade de verdade» de facto. 

2. A fome da verdade 

 Já foi referido aqui, um pouco acima, outro texto importante das Confissões para 

que se possa compreender a relação que o mundo tem com a verdade. Trata-se do início 

do Livro III. Importa agora não tanto sublinhar a ideia de que as paixões do mundo deixam 

por resolver o problema de aquisição e satisfação do humano, mas sim reforçar aquilo 

que se disse acerca do problema de interpretação, isto é, acerca de o estilo de vida do 

mundo ter por base uma má leitura da situação em que o homem se encontra.  

Neste passo das Confissões Agostinho fala claramente na presença «vontade de 

verdade». Ao referir-se aos seus tempos de juventude em Cartago diz: “quoniam fames 

mihi erat intus ab interiore cibo, te ipso, Deus meus, et ea fame non esuriebam, sed eram 

sine desiderio alimentorum incorruptibilium, non quia plenus eis eram, sed quo inanior, 

fastidiosior.”152 Estamos, como se pode ler, perante um definição da forma em que se dá, 

segundo Agostinho, a fome dos alimentos interiores no mundo.  

A primeira coisa que salta à vista é peculiaridade desta fome. Em primeiro lugar, 

trata-se de uma fome não vivida como fome. Isto é, não há uma compreensão subjectiva 

da sua presença. Trata-se de um desejo escondido, um desejo que apesar de presente não 

se faz sentir. Em segundo lugar, é uma fome de “alimento interior” o que, no texto de 

Agostinho, é equiparado a “Deus”. O objecto desta fome, é, portanto, igualmente peculiar. 

Finalmente, esta fome tem uma forma de presença completamente inversa a uma fome 

normal: em vez de o vazio daquilo que falta corresponder a um aumento da 

“desejabilidade” ou do sentimento de necessidade disso, acontecia o inverso: quanto mais 

longe estava a possibilidade de satisfação da fome mais repugnância desse objecto se 

sentia. Se nos lembrarmos que a verdade, para Agostinho, é sem dúvida alguma, um dos 

alimentos incorruptíveis e que ao longo da sua obra usa como título divino a palavra 

“veritas” vemos que esta forma é, porque é no fim de contas da mesma fome que se trata, 

a forma da «vontade de verdade». Assim se percebe mais claramente que aquilo que 

caracteriza a «vontade de verdade» do mundo é o facto de, para o ponto de vista do 

                                                 

151 Cf.. AGOSTINHO, Conf. I, XX, 31: “…uestigium secretissimae unitatis…” 
152 AGOSTINHO, Conf. III, I,1 (itálicos meus) 
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mundo, não haver «vontade de verdade»: não é vivida como tal, o seu objecto é sempre 

um objecto estranho e quanto mais preso ao mundo se está, mais longe fica a desabilidade 

da verdade.  

Já certamente - com tudo o que já foi até aqui dito - se tornou claro porque é que 

o ponto de vista mundano não está consciente de ter em si «vontade de verdade». O que 

pode ainda não ser claro é a forma como começa este passo das Confissões: fames mihi 

erat. Se não há para aquele que ama o mundo uma «vontade de verdade» reconhecível, 

como é que Agostinho pode dizer que, ainda assim, ele a tem? Agostinho tinha mesmo 

fome dos alimentos incorruptíveis?  Porquê? E se não a sentia como tal o que é que lhe 

permite afirmar isso?  

De facto, se nos fecharmos no ponto de vista “mundano” não é possível encontrar 

sentido para esta “fome”. A partir daquilo a que se chamou aqui mundo a fome não se 

deixa ver enquanto fome. Contudo, se consideramos toda a análise agostiniana - cujo 

acompanhamento foi feito ao longo deste trabalho -  que parte do desejo formal de 

felicidade até à noção de sabedoria podemos entrever uma possível resposta para estas 

inquietações: a «vontade de verdade», se é mesmo uma vontade, para poder não se 

manifestar terá de estar aparentemente satisfeita. O “fastio” de que fala Agostinho, se de 

facto existe fome, só existirá na medida em que algum outro objecto estiver a fazer as 

vezes da verdade. E isso foi visto acima quando se disse que o homem – sendo imagem 

de Deus – ou seria idólatra ou estaria virado para Deus. Viu-se também quando se disse 

que o homem do mundo tem já um saber adquirido sem ter consciência de que é um saber 

que orienta os seus passos. Vimo-lo ainda quando foi dito que o desejo formal de 

felicidade dava azo à possibilidade de “em nome do mesmo” se ir em direcções opostas. 

Ora, juntando todos estes elementos pode-se compreender a tese do “problema de 

interpretação”. O mundo prende o homem precisamente cegando-o, mentindo-lhe. De tal 

forma que aquilo que para a sua vida é o essencial, o mais urgente e necessário pode ser 

interpretado como uma questão de supérflua a que não é preciso dar importância. Assim, 

é possível haver uma fome que é mesmo fome mas que o mundo disfarça, aparentemente 

satisfazendo. O desejo do homem possibilita isso: pode estar indeterminado, como vimos, 

o objecto que se deseja; pode não ser claro para onde aponta a não indiferença humana. 

Só diante da insatisfação do desejo – isto é, só perante a descoberta de que afinal aquilo 

que parecia já estar satisfeito não o está - é que o homem pode voltar a descobrir que lhe 

falta.  
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A fome de verdade no mundo, portanto, está escondida porque está aparentemente 

satisfeita. Mas está a ser satisfeita por “verdades” mundanas que não são capazes de 

aguentar um confronto com esse seu estatuto. Só essa descoberta abre a porta para ver 

que há, de facto, uma fome de verdade. Essa é a descoberta da filosofia e o ponto de vista 

do filósofo é o primeiro a poder ver que há no homem uma «vontade de verdade» 

enquanto tal.  

3. O amor da verdade  

A filosofia, para Agostinho, tem dois rostos diferentes: se os filósofos são, por um 

lado, inimigos do Cristianismo – na medida em que proíbem os homens de acreditar em 

coisas que se ignoram e lhes prometem o acesso por si próprios a uma ciência certa153– 

por outro lado, são também seus defensores154. No capítulo anterior tivemos em conta, 

principalmente, a filosofia enquanto alternativa ao Cristianismo. Agora é altura de ver 

como a filosofia é para Agostinho qualquer coisa como uma porta de entrada para o 

Cristianismo. Isso não significa que para se ser cristão se tenha de ter sido filósofo, mas 

sim que o projecto filosófico corresponde a uma conversão à verdade, conversão essa que 

faz parte do Cristianismo. Embora, como foi visto, a filosofia seja, no entender de 

Agostinho, um modo de vida ainda sob o domínio da escuridão do coração e do mundo, 

ela é sempre e inequivocamente um avanço relativamente à escuridão inconsciente do 

mundo. Filósofo e cristão dizem estar “depois” do homem mundano, ambos dizem ter 

descoberto a «vontade de verdade».  

Joseph Ratzinger, a este propósito e referindo-se à discussão entre Agostinho e a 

filosofia da religião de Marcos Terêncio Varrão, escreve:  

“O que nos surpreende é que sem a mínima hesitação, ele encontra o lugar do 

Cristianismo no âmbito da «teologia física», no domínio do esclarecimento filosófico. 

                                                 

153 Cf.. AGOSTINHO, Enarrationes in Psalmos, 8.6.: “Inimicos huic dispensationi quae facta est per Iesum 

Christum, et hunc crucifixum, generaliter accipere debemus omnes qui vetant credere incognita, et certam 

scientiam pollicentur; sicut faciunt haeretici universi, et illi qui in superstitione gentilium philosophi 

nominantur. Non quod scientiae pollicitatio reprehendenda sit; sed quod gradum saluberrimum et 

necessarium fidei neglegendum putant, per quem in aliquid certum, quod esse nisi aeternum non potest, 

oportet ascendi.” 
154 Cf.. AGOSTINHO, Enarrationes in Psalmos, 8.6: “Quamquam etiam philosophi huius mundi bene 

intellegantur inimici et defensores: quandoquidem Filius Dei Virtus et Sapientia Dei est, qua illustratur 

omnis quisquis veritate sapiens efficitur. Huius illi se amatores esse profitentur, unde etiam philosophi 

nominantur: et propterea illam videntur defendere, cum inimici sint eius; quoniam superstitiones noxias, ut 

colantur et venerentur huius mundi elementa, suadere non cessant.” 
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(…) Visto assim, o Cristianismo tem os seus prolegómenos e a sua preparação interior no 

esclarecimento filosófico e não nas religiões. O Cristianismo não se fundamenta, 

conforme Agostinho e a tradição bíblica para ele determinante, em imagens míticas e 

presságios, cuja justificação reside na sua utilidade política, mas refere-se àquele divino 

que a análise racional da realidade é capaz de perceber. Dito de outra maneira: Agostinho 

identifica o monoteísmo bíblico com os conhecimentos filosóficos sobre a razão de ser 

do mundo, que se formaram, em diferentes variantes, na antiga filosofia. É o que se 

entende quando o Cristianismo se apresenta, desde o discurso de S. Paulo no areópago, 

como a religio vera. Quer dizer, a fé cristã não é fundada em poesia e em política, estas 

duas grande fontes da religião”155.  

A verdade aparece assim como fundamento do Cristianismo. Não o mito nem a 

poesia, mas a própria verdade que os filósofos procuram. 

Nas Confissões a filosofia é descrita literalmente como a porta de entrada de 

Agostinho no Cristianismo; é, digamos assim, o primeiro passo da sua conversão. A 

leitura de Hortênsio, obra de Cícero em louvor da filosofia, despertou Agostinho do sono 

do mundo e abriu-lhe os olhos para o facto de que a sua vida era um problema ainda por 

resolver:  

“Sed liber ille ipsius exhortationem continet ad philosophiam et vocatur 

Hortensius. Ille vero liber mutavit affectum meum et ad te ipsum, Domine, mutavit preces 

meas et vota ac desideria mea fecit alia. Viluit mihi repente omnis vana spes et 

immortalitatem sapientiae concupiscebam aestu cordis incredibili et surgere coeperam, 

ut ad te redirem”156.  

Como se pode ver, a filosofia é tida em conta como a responsável pela modificação 

da orientação do desejo e percebe-se porquê. Ao descobrir que a sabedoria vigente não é 

capaz de se manter de pé depois de um confronto com o seu estatuto de conhecimento, 

por um lado e, por outro, ao descobrir que os caminhos do mundo não são capazes de 

levar o homem até onde ele mais deseja, ao descobrir, portanto, que as promessas do 

mundo são afinal “vãs esperanças”, a questão de saber qual é o caminho surge com toda 

                                                 

155 RATZINGER, J. Fé, Verdade e Tolerância, trad Gertrud Simão e Maria Branco, Universidade Católica, 

2007 
156 AGOSTINHO, Conf. III, IV, 7 (itálicos meus) 
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a força. O homem descobre não só que precisa agora de verdade, mas que sempre teve 

fome de verdade157.  

A filosofia é, então, a descoberta que o homem pode fazer de que estava sob o 

domínio de uma ilusão158. Começa, portanto, com um olhar sobre a escuridão em que se 

encontra, isto é, sobre o facto de estar desorientado, sobre o facto de não saber qual o 

caminho verdadeiro para empregar a sua vida159. Assim como esse olhar, o filósofo 

destrói a “luz artificial” do mundo, destrói a sua aparência de sentido. Assim sendo, a 

«vontade de verdade» é, de repente, iluminada: o homem quer saber como qual a 

verdadeira forma que a sua vida deve tomar. Ele vê – agora que lhe falta - que sempre 

precisou de um mapa tido por verdadeiro para a sua vida. Não lhe interessa, portanto, 

apenas uma forma de orientação qualquer: quer a verdadeira. E porquê? Porque foi a 

partir ideia de verdade, foi a partir de perguntas insistentes ao sistema de sentido do 

mundo que tinham como referência a possibilidade de um sentido verdadeiro, que a 

filosofia se descolou do mundo. É essa mesma medida que tem de ser satisfeita160.  

Portanto, a «vontade de verdade» do filósofo é, à partida, uma vontade de verdade 

dirigida para a “sabedoria”, isto é, para o saber de orientação vital. Não é já um “vestígio”, 

um sinal de que a verdade poderá ser importante: é uma urgência vital, é um desejo cuja 

satisfação surge nos primeiros lugares. Não é, como já se disse, um saber livresco. 

Agostinho di-lo explicitamente. Contudo, refere-se à confusão entre «vontade de 

verdade» e «vontade de erudição» como uma das grandes tentação da existência concreta 

do filósofo161.  

                                                 

157 Cf.. AGOSTINHO, Conf. III, VI, 11; IV, IV, 9; V, VI, 10;  
158Cf.. AGOSTINHO, Conf.  VI, IV, 6: “Tanto igitur acrior cura rodebat intima mea, quid certi retinerem, 

quanto me magis pudebat tam diu illusum et deceptum promissione certorum puerili errore et animositate 

tam multa incerta quasi certa garrisse. Quod enim falsa essent, postea mihi claruit. Certum tamen erat, quod 

incerta essent et a me aliquando pro certis habita fuissent, cum Catholicam tuam caecis contentionibus 

accusarem, etsi nondum compertam vera docentem, non tamen ea docentem, quae graviter accusabam.” 
159Cf.. AGOSTINHO, Conf.  VI, X, 17: “…ut mecum viveret in flagrantissimo studio veritatis atque 

sapientiae, pariter suspirabat pariterque fluctuabat beatae vitae inquisitor ardens et quaestionum 

difficillimarum scrutator acerrimus.” 
160 Cf.. AGOSTINHO, Conf.  VI, XI, 19: “Pereant omnia et dimittamus haec vana et inania: conferamus 

nos ad solam inquisitionem veritatis. Vita misera est, mors incerta est; subito obrepat: quomodo hinc 

exibimus? Et ubi nobis discenda sunt quae hic negleximus? Ac non potius huius neglegentiae supplicia 

luenda? Quid, si mors ipsa omnem curam cum sensu amputabit et finiet? Ergo et hoc quaerendum.” 
161 Cf.. AGOSTINHO, Conf. III, VI, 10: “O Veritas, Veritas, quam intime etiam tum medullae animi mei 

suspirabant tibi, cum te illi sonarent mihi frequenter et multipliciter voce sola et libris multis et ingentibus! 

(…) At ego nec priora illa, sed te ipsam, te, Veritas, in qua non est commutatio nec momenti obumbratio, 

esuriebam et sitiebam.” 
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Assim sendo compreende-se bem que um dos momentos em que, nas Confissões, 

com maior força é afirmada a tese em favor da «vontade de verdade» é o sofrimento 

causado pela verdade não encontrada. Não vale pena repetir aquilo que foi dito acerca do 

carácter ainda “escuro” da filosofia. Contudo, fica a nota que a forma como é descrita 

essa mesma escuridão ou dificuldade em lançar luz sobre a vida humana mostra, sem 

dúvida alguma, a não-indiferença à verdade. Não haveria sofrimento se o homem fosse 

indiferente à verdade.  

Contudo, poder-se-ia certamente dizer que se de facto, como parece que foi até 

agora afirmado, a própria vida está na dependência da verdade, a verdade não encontrada 

impossibilitaria o próprio acontecimento vital, levaria a uma situação de total 

desorientação. A isso Agostinho responde nos textos das Confissões e já foi visto aqui 

como: em primeiro lugar, o filósofo diz que, e de facto assim parece ser, a a urgência vital 

da procura da verdade constitui o seu próprio saber de orientação vital. Contudo, essa 

orientação vital está consciente (e caracteriza-se por ter essa consciência) de que lhe falta 

a verdadeira forma de empregar a vida. Assim, apesar de a tese de que é necessário 

procurar a verdade num sentido ser tida por verdadeira (pois é ela que orienta a vida do 

filósofo) é, ao mesmo tempo, tida por transitória: está toda constítiuda em nome de uma 

procura do que lhe falta. Assim, a posição do filósofo, para o próprio, é de uma radical 

não indiferença ao facto de a verdade não ter sido ainda encontrada.  

O Agostinho-convertido vai mais longe: a filosofia e a procura da verdade vão a 

par com uma manutenção “performativa” do sistema de sentido do mundo.  Ora, o 

sofrimento causado pela verdade não encontrada explica-se também por aqui. O filósofo 

não sofre apenas porque não encontra a verdade, ele sofre porque está preso ao mundo e 

o mundo não é uma região capaz de o levar à felicidade, isto é, à verdade que procura. 

Assim, o cristão diz ter uma visão sobre a falta de sentido que está a orientar os passos 

da filosofia. 

Por outro lado, a falta de verdade, por si só, é também angustiante. Se o homem, 

ao descobrir a possibilidade de erro do mundo, ficasse numa posição tal que desconhecia 

totalmente a verdade, a sua falta seria indiferente. Isto é, se a verdade fosse uma completa 

desconhecida a sua falta não seria sentida. Portanto, a verdade é conhecida de alguma 

maneira. O sentir falta dela, o desejo de adquirir a sabedoria mostram que nunca acontece 

ao homem perder o vestígio da verdade, ainda que esta lhe possa aparecer em falta. Ora 
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de onde vem essa luz? De onde vem o conhecimento da verdade que possibilita que se 

sinta falta do que falta saber dela? 162  

Em primeiro lugar, podemos desde já perceber que esse conhecimento vem da 

própria forma como a vida acontece. Alguma coisa da ideia de verdade está já dada na 

forma como se vive: viver, mesmo que no modo do mundo, é sempre tomar verdade 

alguma coisa, é usar a sabedoria. Mas há outra forma de relação com a verdade que vem 

antes da sua plena posse: Agostinho descobriu-a também na sua pesquisa filosófica. 

Podemos chamar-lhe, usando as suas palavras, a descoberta do “eterno interno”163: 

 “Quaerens enim, unde approbarem pulchritudinem corporum sive caelestium sive 

terrestrium et quid mihi praesto esset integre de mutabilibus iudicanti et dicenti: "Hoc ita 

esse debet, illud non ita", hoc ergo quaerens, unde iudicarem, cum ita iudicarem, 

inveneram incommutabilem et veram veritatis aeternitatem supra mentem meam 

commutabilem. Atque ita gradatim a corporibus ad sentientem per corpus animam atque 

inde ad eius interiorem vim, cui sensus corporis exteriora nuntiaret, et quousque possunt 

bestiae, atque inde rursus ad ratiocinantem potentiam, ad quam refertur iudicandum, quod 

sumitur a sensibus corporis; quae se quoque in me comperiens mutabilem erexit se ad 

intellegentiam suam et abduxit cogitationem a consuetudine, subtrahens se 

contradicentibus turbis phantasmatum, ut inveniret quo lumine aspergeretur, cum sine 

ulla dubitatione clamaret incommutabile praeferendum esse mutabili, unde nosset ipsum 

incommutabile (quod nisi aliquo modo nosset, nullo modo illud mutabili certa 

praeponeret) et pervenit ad id, quod est in ictu trepidantis aspectus.”164 

 A tentativa de compreender aquilo que está em causa na faculdade de julgar fez 

com que Agostinho visse, de relance, que na palavra verdade, tal como na palavra beleza, 

por exemplo, está escondido um significado incomensurável com o mundo e até com a 

própria capacidade racional do homem. Agostinho viu que a simples afirmação de que 

um juízo é verdadeiro implica uma imutabilidade que não se encontra nem no mundo nem 

no homem. Como é que o homem tem a capacidade de julgar se este tipo de juízo se deve 

                                                 

162 LUCRÉCIO, De rerum naturam, IV, v.469-477: “Denique nil sciri siquis putat, id quoque nescit/ an 

sciri possit, quoniam nil scire fatetur./ hunc igitur contra minuam contendere causam, qui capite ipse suo in 

statuit vestigia sese./ et tamen hoc quoque uti concedam scire, at id ipsum/ quaeram, cum in rebus veri nil 

viderit ante,/ unde sciat quid sit scire et nescire vicissim, notitiam veri qua eres falsique crearit/ et dubium 

certo qua eres difere probarit.” 
163 Cf.. AGOSTINHO, Conf. IX, IV, 10 
164 AGOSTINHO, Conf. VII, XVII, 23 
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fazer e aquele não? Não é simplesmente porque é racional: a razão é o lugar onde se faz 

esse tipo de operações; a pergunta vai mais longe: de onde vem essa capacidade de ver 

que determinado juízo é mais válido que outro? Onde se vai buscar a preferência? É à 

própria ideia de verdade. Mas o que é que o homem é capaz de dizer acerca da própria 

ideia de verdade? 

Assim, o homem é capaz de ter alguma forma de acesso a ideias que não lhe são 

dadas enquanto objectos do acesso, embora o conformem. Alguém está em condições de 

dizer com certeza o que é beleza por si própria? E a verdade por si própria? E o bem? 

Alguém está em condições de dizer o que é o próprio bem?165  Até mesmo a unidade mais 

simples dos nossos juízos (o ser) foge se lhe formos perguntar pelo seu “quê”? Mas 

consegue alguém abdicar do uso dessas ideias? Ora, o que Agostinho diz ter descoberto 

foi que todas estas ideias são ideias imutáveis: o que é a beleza será sempre a beleza; o 

que é a verdade será sempre a verdade, etc. O “ser” que visam estas ideias furta-se ao 

tempo e à mutabilidade. Para que sejam o que são estas ideias não são temporais nem 

temporárias: são fixações de sentido que implicam imutabilidade. Assim, Agostinho viu 

que o modo como está montado o acesso do homem está estruturalmente ancorado na 

imutabilidade e na eternidade implicadas nessas ideias: sem isso o nosso ponto de vista 

seria completamente diferente. E isso significa, viu Agostinho, que nós temos alguma 

forma166 de conhecimento da eternidade e alguma forma conhecimento da imutabilidade. 

                                                 

165 AGOSTINHO, Conf. IX, IV, 10 
166 Em De libero arbitrio, Agostinho, ao referir-se àqueles que não reconhecem Deus nos seus vestígios 

diz: “Vae qui derelinquunt te ducem, et oberrant in vestigiis tuis, qui nutus tuos pro te amant, et 

obliviscuntur quid innuas, o suavissima lux purgatae mentis sapientia! Non enim cessas innuere nobis quae 

et quanta sis; et nutus tui sunt omne creaturarum decus.” (AGOSTINHO, De libero arbitrio II, 16, 43. 

Itálicos meus). Ora, diante destas duas frases pode perguntar-se: se estão dados “nutus” não só na natureza 

(a beleza das coisas criadas, etc.) como também no interior do próprio homem (a noção de verdade, o 

“eterno interno”) então como é que o homem não dá por eles? Um pouco antes, na mesma obra, diz 

Agostinho: “Possumus ergo videre unum aliquid multi simul, cum sint sensus nostri nobis singulis singuli, 

quibus omnibus illud unum sentimus quod simul videmus; ut quamvis alius sensus meus sit, et alius tuus, 

possit tamen fieri ut id quod videmus, non sit aliud meum, aliud tuum; sed illud unum praesto sit utrique 

nostrum et simul ab utroque videatur.” (AGOSTINHO, De libero arbitrio II, 7, 16) Isto é, Agostinho aponta 

claramente para a possibilidade de um mesmo X poder ser visto e tido em conta porquem o vê de formas 

diferentes. A noção de “nutus” deve levar-nos à mesma possibilidade: “nutus” pode ser visto como um 

vestígio de Deus por alguém e como vestígio de absolutamente nada por outra pessoa. Assim, o “nutus” é 

um sinal cuja interpretação requer uma determinada situação, de tal forma que se quem o vir não estiver 

nessa interpretação, nada no próprio “nutus” o fará chegar ao seu referente. O “franzir de sobrancelha” do 

marido tem exactamente o significado pretendido quando visto pela mulher; contudo, o filho não dá por 

nada. A forma de acesso que está dada aos vestígios da presença de Deus quer na natureza quer em si 

próprio têm, segundo Agostinho, esta mesma forma: estão presentes, têm um referente determinado, 

contudo, para que seja possível vê-los referir aquilo que referem é necessário estar numa determinada 

posição. Não se vai necessariamente do vestígio até Deus; mas pode-se ir do vestígio até Deus; esse trânsito 

só se tornará claro e até talvez necessário se o sujeito mudar de situação. Isso significa que o problema de 
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Ao olhar esse vago conhecimento, essa relação peculiar com aquilo que externo ao 

mundo, esse “indício fenomenológico” da imagem de Deus, Agostinho descobre dentro 

de si a presença de um elemento externo, elemento esse que é condição de possibilidade 

da forma de ver o mundo.  

A visão de relance da ideia de verdade mostra simultaneamente a sua distância e 

a sua proximidade: trata-se de uma ideia que o homem tem e que sabe que usa, mas, ao 

mesmo tempo, trata-se de qualquer coisa irredutível quer ao mundo quer a si. Trata-se 

então de uma forma de posse da verdade que é anterior à plena posse dela: o homem pode 

não saber que caminho é que é o que deve empregar para a sua vida, contudo, tem alguma 

forma de acesso à ideia de verdade e é isso mesmo que sabe que lhe permite dizer que o 

caminho que está a fazer não é bom.  

Assim sendo a tese da «vontade de verdade» sai reforçada: não apenas se deve 

procurar a verdade, mas não se pode viver sem a verdade. A vida – quer o modo de vida 

que se tem quer a própria forma da lucidez - estão dependentes de um acesso “parcial” à 

verdade. A verdade, ainda que só conhecida de forma indeterminada é crucial para que a 

vida aconteça. Este é portanto o grande argumento que Agostinho usaria contra os seus 

adversários: a verdade está presente enquanto condição de possibilidade quer dos passos 

que são dados pelo homem quer da forma como está constituído o seu acesso; portanto, 

mesmo que tenha, como tem, dificuldade em chegar a uma plena posse desta, a «vontade 

de verdade» tem origem na própria forma da vida humana. Se há vida humana, haverá 

«vontade de verdade».  

A proximidade e distância que a verdade tem em relação ao homem têm 

repercussões na tentativa de encontrar “um caminho verdadeiro para si” ou a “a vida 

feliz”. Se por um lado, pela presença da ideia de verdade e pela sua descoberta, o homem 

não se consegue satisfazer com soluções artificiais, i.e. com sucedâneos da ideia de 

verdade, por outro lado o facto de ela ser por natureza distante confirma a dificuldade em 

encontra-la. Contudo, a descoberta do “eterno interno” foi, para Agostinho, o início do 

                                                 

interpretação que Agostinho diz estar presente está ancorado na situação normal do homem. De tal forma 

que é vã a tentativa de o resolver mantendo-se na mesma situação. O filho, enquanto for filho, não 

compreenderá o que está por trás do “franzir das sobrancelhas” do pai. A possibilidade de ver os vestígios 

de Deus como vestígios de Deus, diz Agostinho, está dependente da possibilidade de haver uma alteração 

de situação, uma mudança radical na forma de ver; uma alteração categorial; ou ainda, se quiseremos, uma 

conversão.  
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fim do desespero de encontrar a verdade. Apesar do “penoso sofrimento”167 – devido à 

separação entre a descoberta da desejabilidade da verdade e dos bens imutáveis e a 

manutenção da desejabilidade dos desejos temporais - a que essa descoberta o levou, foi 

a confirmação que Agostinho esperava de que, apesar dos esforços humanos não 

conseguirem por si próprios lá chegar, existe uma verdade168. O medo de afirmar o que 

que fosse, a descoberta da fraqueza da razão e a indefinição de como atingir a vida feliz, 

tudo isso encontrava agora uma justificação possível: a verdade não está aqui disponível, 

está acima do homem. O facto de a procurar numa região errada é que o impede de lá 

chegar.  

Assim sendo, começa-se a perceber porque é que Agostinho insiste em conciliar   

a tese do coração obscurecido com a tese de que não só há vontade de verdade como 

também o homem não pode, de maneira nenhuma, fugir da ideia de verdade. A escuridão 

é muitíssimo importante. Na verdade, ela é essencial para que o homem se dirija para a 

região onde poderá chegar à verdade. Por um lado, é humilhante – o homem fica a saber 

que não é capaz de ser luz para si próprio; por outro lado, é dignificante: é a própria ideia 

de verdade com a qual operamos que faz com que se veja a fraqueza da razão. Diz 

Agostinho: “Sic enim sunt incomprehensibilia requirenda, ne se existimet nihil invenisse, 

qui quam sit incomprehensibile quod quaerebat, potuerit invenire.”169. Aquele que 

descobriu a incompreensibilidade do homem, descobriu alguma coisa. 

  

                                                 

167 AGOSTINHO, Conf. VIII, X, 24 
168 Cf. AGOSTINHO, Conf. VII, X, 16: “…et dixi: "Numquid nihil est veritas, quoniam neque per finita 

neque per infinita locorum spatia diffusa est?". Et clamasti de longinquo: "Immo vero ego sum qui sum".  
169 AGOSTINHO, De Trinitate, XV, II, 2.  
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Conclusão   

A principal conclusão a que se poderá chegar com este trabalho, se tudo correu 

bem, é a de que há algum sentido por trás da afimação de Agostinho de que há uma 

«vontade de verdade» no homem e de que ir no seu encalce é condição de possibilidade 

da felicidade, já que para se poder aí é chegar é necessária uma “sabedoria verdadeira”. 

Contudo, não se pode dizer nem que fica demonstrado como a tese de Agostinho é a 

verdadeira nem sequer que aqui foi tratada a questão da «vontade de verdade» nas 

Confissões de forma completa.  

Em primeiro lugar, como se terá tornado mais claro, o momento decisivo da defesa 

da «vontade de verdade» é o momento da entrada em cena da figura do filósofo. Ora, 

nesse momento assitimos a uma cisão entre o ponto de vista de Agostinho e o ponto de 

vista do filósofo; a tal ponto que, pelo menos, parte das razões pelas quais o filósofo dirá 

ter «vontade de verdade» são postas em causa. O Agostinho-convertido, uma vez que 

afirma dogmaticamente uma incapacidade da razão por si mesma chegar à verdade e de 

medir o seu enraizamento no mundo, dirá que a «vontade de verdade» embora já esteja 

numa posição consciente – pelo menos no âmbito teórico – das implicações de tal 

conceito, ainda tem qualquer coisa de “infantil”, de «vontade de verdade» ainda nos 

moldes do mundo: isto porque aquilo que é próprio da verdade ainda não foi descoberto. 

Só terá compreendido devidamente a sua «vontade de verdade» aquele que está já na 

posição do “terceiro sentido da escuridão”; só esse pode afirmar decididamente tanto a 

fraqueza da razão como o facto de a forma da vida humana apontar para uma verdade 

exterior ao mundo e ao tempo. Nesse sentido, nada está provado: o filósofo terá de mostrar 

em que medida pode ser possível chegar à verdade e ter uma plena consciência da ilusão 

de que se quer afastar; e o cristão, embora não tenha nada a provar, terá de a deixar um 

“outro” a tarefa decisiva de converter o seu adversário. Esta dissertação, portanto, é fiel 

ao seu objectivo: ser um trabalho no âmbito filosófico. 

Em segundo lugar, um conjunto de questões necessárias para um completo estudo 

do conceito de «vontade de verdade» ficaram por ser analisadas: (I) as origens filosóficas 

das tese de Agostinho e a relação de Agostinho com essas origens; (II) a tese, claramente 

expressa nas Confissões segundo a qual o conhecimento da verdade só pode ser feito pela 

caridade, isto é, por uma situação vital radicalmente diferente daquela em que o homem 

normalmente se encontra ; (III) em que é que o conhecimento da verdade, que Agostinho 
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diz ter, consiste: isto é, o que signifca, do ponto de vista filosófico, dizer que Cristo é a 

verdade e em que consite a “orientação vital” que aí tem origem; (IV) como se concilia a 

escuridão (no terceiro sentido) com um conhecimento da verdade: isto é, como é possível 

que seja afirmada simultanenamente uma incapacidade (que se mantém) da razão por si 

própria chegar à verdade, quando se afirma que o homem é capaz de reconhecer essa 

verdade como verdade pela fé (isto é, como é possível que a autoridade e a esperança 

substituam a pesquisa filosófica). 
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