Este trabalho se propOe a investigar 0 pensamento de
Aurelio Agostinho, na trajet6ria de elaborayao de sua Filosofia da
Hist6ria, que tern sobrevivido ate a idade contemporanea. Esta
investigayao quer identificar como as conclusoes de Agostinho
sao possiveis e que estas se fazem a partir de urn determinado
modelo hermeneutico.
Na primeira parte situamos a problematica que
envolve urna concepyao crista e uma filosofia crista da hist6ria,
para saber de sua viabilidade nos embates contemporaneos em
tomo da hist6ria.
Na segunda parte, com as seyoes dois, tres e quatro,
estudamos Agostinho enquanto sujeito a influencias que adotou
como referenciais teol6gicos e filos6ficos, e que estarao na base
do seu trabalho como fil6sofo da hist6ria.
Na parte final, nas secoes cinco e seis, investigaremos
as questoes diretamente relacionadas a hermeneutica e a nova
hermeneutica e suas relayoes com a hist6ria. Tambem fizemos
urna analise da obra de Agostinho a "Cidade de Deus", donde se
infere a maior parte dos conteudos de sua Filosofia da Hist6ria.

A discussao acerca de urna filosofia crista da hist6ria
passa por dois aspectos fundamentais. 0 primeiro e a sua
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caracterizayao: em que afinal consiste urna filosofia crista da
historia? 0 segundo aspecto e a sua possibilidade: se ainda se
conservam os espayos mentais em que foi gerada ou se deve
refazer 0 seu discurso para dialogar com a epoca atual, e ainda
assim conseguir manter seu perfil, aquele que the da identidade.
Com certeza podemos afirmar que 0 principio
fundamental de urn pensamento cristao sobre a hist6ria (como
toda a cosmovisao crista) se coloca sobre a fe. Cristianismo e fe,
embora esta possa recorrer a categorias racionais para autoexplicar-se e para dar testemunho. 0 postulado na crenya em um
Deus uno, e este "como" operacionalizador de toda a realidade.
Uma pergunta que se imp(')e,quando se investiga uma
compreensao crista da hist6ria, e se nao estamos a falar de uma
TEOLOGIA da historia em vez de uma filosofia da historia,e se
teremos a habilidade para distinguir entre ambas.
Maritain (cf 24) indica que uma Teologia da Historia
se caracteriza pela centralidade no Reino de Deus e na Economia
da Salvayao, vistas a partir da presenya historica de Deus no
mundo, a Igreja. Uma filosofia da hist6ria seria centralizada no
mundo, embora 0 explique religiosamente. Mas a concepyao
crista nao conseguiu avanyar em relayao a isto.
A concepyao da historia numa perspectiva crista
representa primeiro uma ruptura com 0 pensamento grego, isto se
dando em tres niveis fundamentalmente: a visao ciclica da
realidade, a visao otimista da realidade e a visao antropol6gica da
realidade.
A visao grega "rebelde a historia"(cf lO)por atribuirlhe urn carater descontinuo e por percebe-Ia como urna
cronologia, mas que nao possui encadeamento, fam com que "a
historia nesse periodo nao seja apreciada pelo hornem" 0 que
parece ser aquilo que Collingwood chama de "tendencia antihistorica do pensamento grego "(cf 10:32). 0 tempo era visto
como "natural", provocando uma indiferenya pelo conceito de

tempo, atribuindo ao acontecimento maior interesse pelo seu
simbolo do que pelos antecedentes e conseqiientes.
o pensamento grego era humanista e 0 era tambem
em relayao a historia, constituindo-se esta mesmahistoria na
descriyao das ayoes dos homens, sendo este 0 fazedor da historia ,
porque era um ser livre, capaz de suas construyoes individuais e
sociais.
o cnstIanismo representara a antitese desta
perspectiva, afirmando urn homem subordinado as iniciativas
divinas, instrumento em seus prop6sitos, que e por natureza
escravizado, sofrendo uma cegueira natural em suas ayoes.
Portanto, Deus opera neste contexto para variar este quadro,
atraves do que se convencionara chamar de graya corretiva.
o outro elemento e 0 conceito grego de
substancialismo nas entidades, que se funda numa metafisica da
substancia como caracteristica fundamental da existencia. Dai se
deriva que s6 0 imutavel e cognoscivel, com isso se excluira a
historia, uma vez que 0 imutavel nao e historico..
A resposta crista a esta concepyao sera a doutrina da
criayao, para afirmar a eternidade exclusiva de Deus e a
conseqiiente mutabilidade de todas as coisas, inclusive e
sobretudo pela ayao divina, que, como criador, reline as
potencialidades de variar sobre 0 universo.
A historia crista tera quatro caracteristicas que lhe
sereo distintivas, muito bem percebidas por Collingwood. A
universalidade, pois a historia obedecera a um Unico designio de
.urn Unico Deus e, por isso, e a mesma em toda parte. E urna
historia providencialista, pois tudo ocorre por iniciativa e ayao de
Deus que distribui e molda a realidade. E uma historia
"escatologica" que situa Cristo como marca divisora de dois
tempos, sendo 0 segundo inconcluso. E neste que se encaminham
e se realizam plenamente as perspectivas humanas e divinas. E
por fim, e uma historia de epocas, em que se dao os

acontecimentos e que vao demonstrando a completude desse
plano original de Deus.
Enquanto forma, a primeira construyao crista sera
hagiognifica e del a nunca conseguini se livrar totalmente. E 0
"locus" de Deus e a narrativa dos Seus feitos, onde irao
permanecer os arquetipos sobre os fatos e onde se constr6i urna
verdade, mesmo nao derivada dos fatos. Por fatores da mesma
ordem sera urna hist6ria legitimante.
Ainda enquanto a forma sera uma hist6ria mediata,
ah~m de religiosa, tera na figura de reis e bispos (as vezes dos
santos e her6is) os mediadores entre Deus e os homens e entre as
intenyOes divinas e os pa¢is humanos. 0 texto, a se~ir, ilustra
esta ideia:
"Na alta Idade Media 0 esquema dominante
para pensar a historia procede da Cidade de
Deus, de Santo Agostinho. Lembremos as suas
linhas de forc;a: a cidade terrestre, partilhada
por cristiios e pagiios e reunida sob a forma de
imperio romano esta em marcha para a Cidade
Celesre. No seio da Cidade Terrestre, para a
guiar: a Civitas Dei esta ja presente sob a
forma de Igreja. 0 sentido profundo da historia
liga-se as conquistas desta instituic;iio fundada
por Deus para associar os homens a sua
propria beatitude. Desta visiio resulta um
estatuto politico e historico dos cristiios;
membros da cidade de Deus siio peregrinos
neste mundo, usando a paz relativa da cidade
terrestre para atingir a paz celeste." (08:18)

E assim que a hist6ria vai adquirir seu senti do, nesta
aventura progressiva por construir a Cidade de Deus, onde entao
se fixani a ayao da providencia e por conta disso do progresso.

Incorpora-se a visao linear em substituiyao a perspectiva ciclica
dos gregos.
Finalmente, perguntamos pela possibilidade de uma
filosofia crista da hist6ria, para afirmar que ela s6 se fani possivel
se assurnir urna perspectiva intra-mundana ou intra-hist6rica e
nao meta-hist6rica como 0 foi.
E necessano assumir que a hist6ria acontece num
mundo construido e plasmado pela cultura, urna hist6ria feita a
partir de urn momento hist6rico especifico, obedecendo a urn
projeto cultural especifico, gestado por uma ideologia especifica
e para urn 'status' especifico. como nos lembra Otto Maduro:
"A implicac;iio primeira e de ordem teoricoepistemologica, com uma escolha teologicopol ifica que the fundamenta a determinac;iio, 0
uso social da investigac;iio. Negar-se a optar e
uma opC;iio,uma vez que negar 0 conflito niio 0
soluciona." (cf13)

Agostinho sera urn homem da Escritura. Como nos
.lembra Hanglund, "sua vida teni a marca da submissao a
Escritura" (cf20). Isto nao teni forma acidental, antes sera 0
COrayaOdo seu pensamento.
Para Agostinho a vida consiste em conhecer a Deus.
E amplamente conhecida a sua postulayao de querer conhecer
somente a Deus e a alma - porque Deus esta hi - consistindo tal
busca em contemplar a Deus e ser divinizado. Todavia, "esse e

urn processo que... se realiza gra~as a leitura espiritual da
Sagrada Escritura." (15:139)
Explicar 0 lugar da Escritura com a analogia do
misterio divino, que escondido se faz achar, donde decorre toda a
sua cosmovisao da busca pelo sentido oculto de Deus, do
mundo(da historia) e na alma.
Seus quatro principios de hermeneutica biblica serao:
Inspira~ao das Escrituras, ilumina~ao do Espirito Santo na
compreensao, acento sobre 0 "espirito" em rela~ao a "letra" e 0
metodo alegorico.'\ Tais principios serao transplantados para as
demais areas da experiencia e, seguindo Ambrosio, assume que
"...a Escritura jamais pode ser entendida como se fosse evento
puro, ha sempre uma interpreta~ao no interior do proprio texto."
(15:158)
A necessidade de entendermos 0 Ingar da Escritura no
pensamento de Agostinho, e 0 'status' paradigmatico que a
mesma assume na totalidade das suas elabora~Oes.Na historia,
como veremos, Agostinho reproduz a sua chave hermeneutica
para a Escritura no conjunto da realidade nao eclesiastica.
Agostinho toma alguns principios como normativos,
o que impede qualquer trajetoria que nao guarde simetria com
tais postulados. A Escritura e inspirada, tern origem divina,
portanto, e norma epistemologica. A Escritura tambem e una, ou
seja, suas duas seyoes (NT e VT) guardam perfeita unidade de
prop6sito, devido a mesma origem. Agostinho assume que a
Escritura possui contradiyoes a que ele chama dificuldades, e
entrega-se a tarefa de explica-las, sempre harmonizando nossa
compreensao mais que 0 proprio texto. Da unidade decorre 0
carater continuo e explicativo entre os testamentos.
Mais dois aspectos devem ser considerados: 0
prop6sito e 0 "locus scripturae". Agostinho assume dois
prop6sitos na inten~ao divina, sendo 0 primeiro a economia da
salva~ao e 0 segundo apologetico. A Escritura foi "escrita para a
nossa cura e Salvayao" (15:158) bem como e fato quedante dos

artificios do erro, "Deus qUlS colocar 0 fundamento das
Escrituras." (04:Y.2)
A famosa frase de Agostinho "vossa biblia somos
nos", e 0 revelador do lugar da Igreja como lugar da Escritura,
esta nao pode ser lida sem a Igreja, como na analogia sugere...
coloque avidamente a boca no seio de sua mae se quiser crescer
rapidamente. "A Igreja e a mae, cujos seios sao os dois
testamentos...", (cf 04 .IT.l) para indicar que 0 uso e 0 acesso a
Escritura se condiciona pela Igreja.
Ora, sendo a Historia palco onde 0 plano divino se
desenvolve, sera chave hermeneutica a partir da qual Agostinho
vai construir a sua filosofia da historia.

Indubitavelmente 0 pensamento de Agostinho se
forma sob a egide de antecessores teologicos, 0 que nao se da
com prejuizo de sua originalidade. Dentre os que marcaram a sua
vida e pensamento, ascende a personalidade de Ambrosio, bispo
de Milao.
Ja num priJ;Ileiroinstante, quando nos deparamos com
um Agostinho ainda inconverso ao cristianismo, sera Ambrosio a
captar sua aten~ao, uma vez que "...oferecia interpretayoes
alegoricas do Antigo Testamento que resolviam muitas das
dificuldades que antes haviam impedido que Agostinho se
convertesse" (18:18). Esta relayao nao sera mais interrompida.
Ambrosio foi um exegeta da escola de Origenes, a
ponto de nas suas obras "...encontrarem-se passagens quase
literais do autor alexandrino" (15:127).0 centro do seu trabalho
exegetico sera 0 principio de que e necessano ir alem do texto.
Para ele toda exegese tern como finalidade 0 elemento moral, ou
seja, levar-nos a imitayao do que 0 conteudo nos revelar. 0
prop6sito da Escritura e que "... saibamos referir nossas ayoes as
emula~Oes da Escritura." (15:126) Tais ideias estao expostas no

seu tratado sobre 0 evangelho de S. Lucas que, uma vez
conhecidas "...Agostinho utilizani bastante." (15:125)
Ambrosio ira ensinar a Agostinho que a Escritura
contem urn significado alem daquele contido na letra do texto, do
que decorre que a nossa tarefa e de ir em busca desse tal
significado oculto, que em ultima analise nos e dado em Jesus
Cristo. Ele e 0 significado final. Isto trara algumas implicayoes.
Primeiro que "0 sentido literal nao pode ser simplesmente aceito"
(15:127)restando 0 espiritual a ser descoberto em Jesus Cristo.
Em segundo lugar, 0 "mysterium" que a Escritura encerra,
quando assim descoberto, a ela nada acrescenta, sendo seu objeto
e revelayao. E, finalmente, 0 fato de que "... a Escritura como tal
existe enquanto cravada no corayao"(15:130),nao como urn dado
extemo, 0 que combinara com Agostinho que "... a ·sua
epistemologia comeya com 0 homem interior." (34:109)
Assim Agostinho tera em Ambrosio seu grande
mestre alegorico... "urn pregador oficial da Igreja, que raciocina
exatamente como ele"... (15:127) e urn condicionante na sua
relayao com a Escritura.
Ora, a tese do sentido oculto e da explicayao
"cristrocentricalreligiosa" do mundo sera incluida integralmente
por Agostinho, que a transportara para a sua cosmovisao.

Quando pensamos na influencia do pensamento
grego sobre Agostinho e necessano que 0 fayamos sob duas
dimensoes: uma que da conta de quanto ele incorporou do
pensamento grego; e a outra, quanto no seu pensamento se
produziu como resposta ou altemativa aquele pensamento.
Ja nos reportamos, em partes anteriores deste
trabalho, ao humanismo e ao substancialismo presentes no

pensamento grego, e como 0 pensamento cristao - e nao s6
agostiniano - foi antagonico a esta perspectiva.
Os gregos tinham todo 0 seu pensamento permeado
pela ideia de que aquilo que era para ser tornado como objeto do
conhecimento verdadeiro deveria, pOTsua vez, ser de can'lter
permanente. Tambem ja vimos como a tensao mutavellimutavel
no substancialismo era problemlitico para a historia.
Igualmente iremos achar a ideia de que um
conhecimento de carater semi-empirico, como uma opiniao,
carecendo de fundamento racional e de demonstrabilidade,
rivaliza com 0 conhecimento "verdadeiro", que e racional e
demonstravel e de todo preferivel aquele.
Segundo Collingwood "...a historia(dos gregos) tern
urn valor, os seus ensinamentos sao uteis para a vida humana."
(10:32)Era urna tarefa pedagogica. Porem, a sua experiencia era
tambem de urna "...nao inteligibilidade do seu conteudo." (10:30)
Em Agostinho nos iremos achar a inteligibilidade do
conteudo da experiencia historica, tendo em vista que esta
obedece a urn projeto ja ordenado e que situa-se fora da esfera de
interferencia hurnana. A historia e compreensivel, porque ela da 0
perfil de urn Deus ordenador, que a estabelece e a faz funcionar.
Em Agostinho tambem se impora a ideia de que a
historia e este devir fenomenico de urn processo de
transform~ao continua, somente diferindo que 0 agente dessa
transformayao e Deus pela Sua graya corretiva, posta em
operayao em favor do homem.
Agostinho tambem vai incorporar a ideia de urn
conhecimento
racional/demonstrativo,
principalmente
considerando que esta assumia uma perspectiva de revelayao
condicionada nos textos da Escritura. 0 mundo e racionalmente
decifravel e elaboravel. A sua obra principal "A Cidade de Deus"
e a tentativa entao de demonstrar, como todo urn suceder
historico aponta para a comprovayao de que a historia segue

inexoravelmente 0 seu curso sob a egide da providencia e da
vontade divina.
Por fim podemos dizer que Agostinho assume
integralmente da mentalidade grega 0 lugar da historia como
instrumento pedagogico, 'DIDASKALOS' da existencia e
particulariza a otica crista ao dizer que tal aprendizado se inclui
nao so numa cosmovisao crista, mas numa economia da salvayao.
A historia nos ensina, antes de mais nada, sobre Deus, somente
depois sobre nos.

Agostinho foi chamado de "0 Plamo Cristao", e nao
por acaso, mas porque, entre outras coisas, "renova no espirito do
cristianismo a investigayao fundamental na especulayao
platonica" (02:204). Mas alem da influencia explicitamente
platonica, ele sera influenciado amplamente pelo neo-platonismo,
particularmente por Plotino.
Como e sabido, 0 neo-platonismo nao e platonismo,
serve-se dele em suas elaborayoes, enquanto opera uma simbiose
de conceitos pitagoricos, aristotelicos e estoicos. Conservara,
todavia, 0 dualismo platonico para a explicayao da realidade. 0
neo-platonismo procurava 0 valor pratico do conhecimento da
verdade e 0 interrelacionava com os dados da religiosidade.
Plotino foi seu grande expoente e sistematizador,
defendia de forma radical a transcendencia de Deus sobre todas
as coisas, embora as produzisse e mantivesse. Essa
transcendencia de Deus tambem e traduzida como unicidade.
Para Plotino Deus sera a causa simples de todas as coisas a que
ele chamara de UNO, para com isso dizer da total exclusao da
multiplicidade.
Por fim, esta em Plotino 0 principio que sera
agostiniano, de urn inevimvel itinerario do homem e do mundo de
retorno para Deus, e 0 carater progressivo desse mesrno retorno, a

partir de uma visao de ordem invariavel da estrutura cosmica,
onde: "Dominado como esta pela alma universal, 0 mundo tern
uma ordem e uma beleza perfeitas. Para descobrir esta ordem e
necessario olhar 0 todo no qual encontra 0 seu posto e a sua
funyao cada parte em particular..." [Grifo nosso (02:98)].
Isto dara a indicayao do principio que servini de base
a constfUyaOde toda a filosofia da historia de S. Agostinho,
sobretudo, como esm contida na Cidade de Deus, quais sejam, a
ideia de um progresso continuo e a ideia do revelar/descobrir de
um significado oculto, tanto para a historia como para a
experiencia individual.

Discutindo a filosofia da historia no pensamento de
Agostinho, Tillich afirma que " a filosofia da historia de
Agostinho baseia-se, como em geral qualquer filosofia da
historia, num dualisrno ontologico, muito embora tal dualisrno
seja impossivel" (34:120), para indicar que a marca fundamental
do entendimento de Agostinho, ou seja, a ideia platonica de
divisar a realidade em iuna esfera temporal, material e outra
espiritual, perfeita.
Para Agostinho este processo de confronto das
realidades assim postas e dialetico, e ele achara a sintese na
experiencia historica da Igreja, que conjuga os elementos da
cidade eterna, dos valores do Reino de Deus e no ser, expressao
.dos designios de Deus que se realizam, ao mesmo tempo em que
tudo isso se da no ambito da cidade terrestre, sendo a propria
Igreja um ambiente misto, que possui em seu interior elementos
que nao lhe pertencem, mas que nao se desligam cornpletamente
dela.
Agostinho, para quem "nao ha outro esmgio na
historia alem do tempo ern que vivemos" (34:121)tern muito bem
fixada a temporalidade e as etapas de todos os eventos. Para ele,

a historia tern 0 seu referencial na lei rnosaica e se divide em
anterior a lei, sob a lei e depois da lei, nao cabendo pois nenhurna
epoca alem dessas.
Na sua concepyao vivemos hoje 0 terceiro tempo. Dai
resultam
todas as suas reac;;5es contra os movimentos
quiliastas/milenaristas,
porque 0 Reino de Deus nao se fani
presente em uma outra epoca, ja que esta nao existira, bem como
pelo fato de que ja se encontra em ac;;ao 0 senhorio de Jesus
Cristo sobre 0 mundo.Nao ha uma visao escatologica associada a
temporalidade, mas apenas quanto a forma que os eventos futuros
irao tomar. Entao nos dira outra vez Paul Tillich que "temos ai
uma completa interpretac;;ao da historia." (34.121)
o contraste entre as duas ordens nao tern conteudo
apenas relativo ao tempo/estado em que se realizam, mas tambem
os principios geradores e condutores sao igualmente distintos.
Agostinho vai achar na ordem temporal urna realidade tiranica,
deformada em sua natureza pela propria deformidade da natureza
humana, que e 0 exato contraste da Cidade de Deus, que se
gerencia pela perfeic;;ao e pelo amor. Todavia, como 0 tempo
presente ja se acha sob 0 controle e 0 governo do Cristo e do seu
Reino, a ordem tiranica pode ser alterada, se aquele que governa
tomar as expressoes do reino, 0 amor, como norma de conduta.
Interessante notar que a mudanc;;a da ordem social se da por
iniciativa daquele que governa, do principe, excluindo a
iniciativa e a mobilizac;;ao popular. Tal ideia sera retomada no
seculo XVI pelo reformador Joao Calvino.
Portanto a historia, na perspectiva agostiniana, e urn
evento completo e fechado, pelo que as possibilidades de urn
eficiente exercicio hermeneutico vao se tornando mais estreitas.
Ele agora tern urn referencial teologico-dogmatico, a Escritura,
urn referencial filosofico dualista, 0 platonismo, e urn ambiente
de institucionalizac;;ao e rigidez crescente, a Igreja.

E enfatica, quase com pretensao a ser conclusiva, a
palavra de Coreth ao dizer que "a finalidade hermeneutica referese antes de tudo a compreensao dos fenomenos historicos"
(12:105) 0 que serve como indicador para uma possibilidade
hermeneutica para a historia, e mais que isso, ele nos propOe a
hermeneutica da historia como finalidade de todo esforc;;o de
compreensao da realidade.
E fundamental que se estabele~a a principio a
impossibilidade para a compreensao do objeto historico, urna vez
que muito mais que a distancia espa~o-temporal esm 0 proprio
pensar, sem que com isso nos aproximemos do erro dogmcitico de
impor 0 presente sobre 0 passado, a partir da falsa perspectiva de
que 0 presente seria qualitativamente superior ao passado.
Na verdade, "toda a diversidade dos mundos
historicos, que subsiste inegavelmente, e precedida por urna
profunda comunidade de experiencias e concepc;;oes humanas
fundamentais" (12:108), ou seja, 0 meu mundo, ou a subjetividade
do historiador e pressuposto concreto da compreensao.
A constru~ao da historia conforme se da no espirito
do historiador, que se depara com a mudez do fato, decorre de
uma exigencia para a reflexao, que e imposta na quebra do
encontro imediato. A historia, como exercicio hermeneutico,
acontece nessa rela~ao dialogal da concreticidade do objeto e a
subjetividade do historiador.
Os limites, que sao impostos a compreensao, sao os
provocadores do impulso para a dilata~ao da compreensao,
conforme 0 fenomeno que· se desenvolve
na citada rela~ao
dialogal, refazendo 0 conteudo da nossa pre-compreensao,
fOljando 0 exercicio que produza a compreensao.
o espa~o para 0 avanc;;o do trabalho hermeneutico
sobre a historia se fecha no expediente daquele que acriticamente
assume a posi~ao de que nao esta " ...disposto a se deixar dizer

algo, abrindo-se compreensivelmente a seu senti do, mas apenas
deixar se confirmar." (12:113)
Esta perspectiva e que assume Agostinho, por forya
dos limites impostos pela sua teologia. Ele nao pode se abrir a
algo que seja dito de forma diferente daquela que dogmatizou a
Escritura e na imutabilidade do designio de Deus.
Quanto a questiio da relayao entre pre-compreensao,
contida na subjetividade, e a compreensao como resultado de sua
tarefa critica, pode-se estabelecer um principio que se situe entre
a perspectiva idealista, de urna compreensao psicol6gica, como
propunha Schleiermacher, com uma supera~ao da dualidade
diferen~a-identidade, e a posi~ao assurnida por Gadamer- da
"fusao de horizontes".
Pode-se, portanto, dizer que a possibilidade de uma
hermeneutica na hist6ria, ou mais que isso de urna hermeneutica
da hist6ria, reside na transposi~ao, pOTparte daquele que constr6i
o discurso hist6rico, dos parametros da leitura para a
interpretayao dos fenomenos, confonne a propositura da nova
hermeneutica.

Sao muitas as questoes levantadas pela teoria e pela
filosofia da hist6ria, porem hc:i fatos que transcendem as
discussoes de cunho academico. Sem 0 passado e impossivel 0
conhecimento, e 0 problema do conhecimento e reflexo da
existencia, por isso e possivel dizer com Kim que a hist6ria
impulsiona a vida (21.54).
A hist6ria e, segundo Ortega y Gasset, 0 sistema das
experiencias humanas. POT isso nao quer ser uma soma de
acontecimentos, mas urn tecido de relayoes da realidade, uma
realidade inconclusa (por isso inclui 0 presente), mas que
descobre e trabalha os acontecimentos de urn devir fenomenico ,

sendo ela -

a hist6ria -

a hermeneutic a dessa gera~ao e

transmissao das coisas.
Isso guarda rela~ao com a posi~ao de Dilthey de ~a
henneneutica que seja a interpretayao das exp~esso.es, e~SenCIalS
da vida, que "implica um ato de compreensao hlstonca, ~a
operayao totalmente diferente da quantificayao do domm:o
cientifico do mundo natural, porque neste ato de compreensao
hist6rica esta em causa um conhecimento pessoal do que
significa sennos humanos" (26:50).
. ,.
,
o objeto da hist6ria e 0 homem, a hlstona e
antropocentrica, seu objeto nao e 0 passado, mas 0 horn em, seu
trabalho inclui uma realidade nao presente, ou seja, nao atual e
que ela atualiza na medida em que se volta para 0 homem.
Nesta perspectiva se atribui
hist6ria certas tar~fas,
ou pode-se dizer se projetam sobre ela algumas perspecTIvas.
Uma hist6ria que nos dote de mem6ria , QUE CRIB UTOPIAS,
que afinne a liberdade como valor.
A grande investigayao que se faz e para responder,
atraves de uma hist6ria, as quest5es que nos preocupam, ou qual

a

o lugar da hist6ria na cultura.
."
.
A hist6ria modema sobrevlVeu as cntlcas e aos
questionamentos que the fOTam impostos pela modemida~e nos
fins do seculo passado. A hist6ria avan~ou na estelfa da
renovayao cientifica e epistemol6gica (exigencias de .n~s~a
epoca), e assim fazendo, por fim, a um modelo .de histona
narrativa e factual, impOs uma critica ao concelto de fato
.hist6rico, uma vez que nao existe realidade
~cabada,
demonstrando que 0 documento se constr6i. Problematlzou seu
exercicio henneneutico a partir da praxis dialogal.
Assim a hist6ria assume fun~ao de interpretar a
realidade uma vez que seu interesse nao e apenas descrever, mas
entender '(para transfonnar) a realidade. R~bu.stece sua fun~~o
critica onde pretende responder porque 0 acreSClmo e a supressao
de conteudo
nos registros hist6ricos,
sabedora que 0

acontecimento produz 0 registro mas nao a verdade; e que este
mesmo documento possua significados diversos e mesmo
enganosos, subjetivos e inexatos e imprescindivel.
Esta visao, de uma nova hist6ria, refaz 0 papel do
historiador, atribuindo-Ihe a condiyao de interprete/hermeneuta
da realidade, 0 que se faz pelo aparelhamento hermeneutico.

Com a hermeneutica se quer transformar 0 que
ultrapassa a compreensao em algo compreensivel. Para isso
importa perceber como a hermeneutica se apresenta enquanto
instrumento metodol6gico.
A hermeneutica se constr6i sobre tres parametros ou
tres expressoes: uma proclamayao, uma explicayao e uma
traduyao, sendo necessario saber como se apresentam:
a) Hermeneutica, como proclamayao, assume que a palavra
precisa tornar-se evento para comunicar seu conteudo. Por
isso se privilegia 0 discurso verbal, uma vez que a palavra
escrita se despe da expressividade;
b) Hermeneutica, como explicayao, ultrapassa 0 discursivo, para
ocupar-se da tarefa explicativa. E a interpretayao. Esta e a
perspectiva em que a hist6ria se incorpora, ser interprete da
realidade. Nessa funyao interpretativa reaparece 0 principio de
Gadamer de fusao de horizontes;
c) A hermeneutica, como traduyao, esta ocupada dos contrastes
de perspectivas, que se estabelecem entre 0 objeto e aquele
que 0 manipula.
o principio de fusao de horizontes de Gadamer,
acima mencionado, nao somente e urn ideal a ser perseguido, mas
e quase inevitavel, uma vez que a interpretayao ja ocorre quando
elegemos 0 objeto. Na escolha do objeto, como e sabido, "toda
interpretayao explicativa assume intenyoes naqueles aos quais a
explicayao se dirige" (26:34), fechando 0 cicio da relayao entre

hermeneuta e seu destinatano. Afinal, todo contexto sO faz
sentido em relayao a urn retor.
Ainda sobre a traduyao, e preciso estar nitidamente
fixado 0 poder da linguagem na moldura da nossa cosmovisao.
Esta traduyao busca a realidade subjacente num processo de
demitologizayao, com vistas a libertar 0 passado. E, numa palavra
final, nos dar conta que a questao da validade baliza todo 0
esforyo hermeneutico/interpretativo.

No estudo da filosofia da hist6ria de Agostinho,
podemos colocar "0 espirito cientifico e uma RESPOSTA a uma
questao, se nao ha questao nao ha conhecimento cientifico"
(32:03), e enta~ questionar sobre que questao Agostinho queria
responder, e a que receptores destinava a sua mensagem.
o pr6prio Agostinho intercambia sua construyao
hist6rica ao colocar a hist6ria como instrumento hermeneutico
para com a Escritura, dizendo que "tudo quanto nos e referido
pela ciencia hist6rica sobre 0 acontecido nos tempos passados,
ajuda-nos muito a compreensao dos livros sagrados..." (23.70) ao
mesmo tempo em que toma a Escritura como instrumento
hermeneutico para sua filosofia da hist6ria.
A nova hermeneutica postula que nenhuma
compreensao hist6rica se da no vazio, senao naquilo que se
chama de "encontro existencial com a hist6ria", para indicar que
toda investigayao hist6rica possui apriorismos subjetivos do
pr6prio historiador, uma vez que "se baseia numa c~rta
compreensao preliminar do assunto... a hist6ria ganha senndo
quando 0 pr6prio historiador esta dentro dela e toma parte dela."
(26:59,60) Disso se infere 0 principio epistemol6gic.o da nova
hermeneutica, que se fixa no binomio compreender-mterpretar,
tudo no ambiente de produyao e no ambiente de recebimento.

AS autores, que abordam a nova hermeneutica,
notadamente Ricoeur, afirmam urna hermeneutica nao
iconoclasta, mas de reconstru~ao; Dilthey com 0 dinamismo da
natureza hurnana e a incorpora~ao da experiencia da vida; e
Heidegger, que procura 0 que 0 texto nao disse, iraQ indicar a
inviabilidade de urn discurso nao interpretativo, este a que a
hist6ria renuncia para assumir a tarefa hermeneutica.

"A Cidade de Deus" talvez possa ser tida como a obra
principal de Agostinho. Mas mesmo para quem assim nao a situa,
ela e a representa9ao completa do pensamento agostiniano,
clarificado em outros textos.
"A Cidade de Deus" e a tentativa de Agostinho de
explicar a origem, 0 sentido e 0 destino da existencia, usando
como metodo para este fim uma recapitula~ao dos diversos
eventos que ele encontra na hist6ria, e que, na sua visao, sao
explicativos dessa existencia.
Atraves dessa trajet6ria, Agostinho chegara ao seu
conceito de hist6ria. A hist6ria e 0 palco onde se desenrolam os
embates entre 0 etemo/divino e 0 temporal/humano, por ele
chamados de cidade terrestre e cidade de Deus.
Azzi, ao fazer uma apresenta9ao da Cidade de Deus
(cf36), prop5e que Agostinho, ao explicar "0 mundo inteiro de
sua origem a seu termo, tern por t'micofim a constitui9ao de uma
s.QCiedadesanta" (03:35) a que ele denomina Cidade de Deus.
Para Agostinho existem duas for9as que se
contrap5em: uma que e a forca do amor, a for9a intencional e
operativa de Deus, que pretende levar a born termo a cria~ao e
para isso trabalha na dire9ao de aproximar os homens de Si
mesmo, e nessa inten9ao escolhe a Igreja para desempenhar este
papel; a outra, a realidade humana, caida e sob 0 signo do pecado

original, 0 que caracteriza sua condi~ao rebelde para com Deus,
esta e a cidade secular com seus pr6prios principios e valores.
Agostinho passa enta~ a desenvolver 0 que ja se
chamou de Teologia, para, por uma via mistica, explicar como
ocorrem os destinos humanos. E uma imagem mistica, porem
real, da experiencia humana.
As duas cidades sao antag6nicas entre si. A Cidade de
Deus divide seu espa90 com a cidade secular. Como diria
Abbagnano, "estas duas cidades nunca dividem nitidamente 0 seu
campo de ayao na hist6ria, nenhurna marca exterior distingue as
duas cidades." (2:222)
Esta co-existencia se dli por opera9ao divina, que faz
prevalecer seu interesse sempre com 0 fim de preservar 0
designio.que estabeleceu cumprir. Agostinho vera toda a hist6ria
a se desenvolver sob 0 signo da providencia. Instrumentaliza 0
homem, mas parece exclui-lo da condi~ao de agente da hist6ria.

E

na "Cidade de Deus" que vamos encontrar maior
clareza da sua comp~eensao de hist6ria. Nesta, a questao da
temporalidade existe em estreita sintonia com a vontade de Deus.
o tempo e uma cria9ao divina e serve para a realiza9ao de todos
os ideiais divinos. Para Deus nao ha distin~ao no tempo, pois
"ordena 0 futuro como se fosse 0 presente" (03;X:l2) e esta ideia
sera absorvida por Agostinho numa escatologia realizada na qual
o Reino de Deus ja e presente.
A opera~ao divina na hist6ria e tambem epocal, visto
que as coisas acontecem em epocas." ... cria9ao do homem, epoca
em que as duas cidades com~am a existir" (03.XII:l), tempo este
que nao e somente original, ou seja, nao marca s6 a origem das
coisas, mas que se divide em epocas tambem no. seu
desenvolvimento. POTisso refere-se a "...certos tempos prevIstos
e determinados, em que os dem6nios receberam por permissao

divina 0 poder de excitar 0 odio de seus escravos contra a Cidade
de Deus." (03.X:2I)
o principio hermeneutico que ini permear a
elaborayao de Agostinho e, como ja vimos, a Escritura. Ele dira
que "Deus na historia, segundo a Escritura..." (03.X13) e a
maneira de perceber ao proprio Deus e construir a historia.
Finalmente, deve-se entender a visao historica de
Agostinho como uma visao de confronto, de urn grande conflito
cosmico em que so havera vitoria, mas nao reconciliayao. 0
destino da cidade secular e ser destruida para que a Cidade de
Deus possa triunfar.
o conceito agostiniano de Cidade de Deus e
fundamental. A historia (0 cenario) e a cidade secular acontecem
em funyao daquela. "Damos 0 nome de Cidade de Deus de que
da testemunho da Escritura, aquela que rende obediencia (a
Deus)..." (03.XU) que e a sacralizayao da cidade temporal, e que
sera tambem a sacralizayao da ordem social, porque "toda a
cidade do Redentor, a cidade dos santos, e como sacrificio
universal oferecido a Deus pelo supremo pontifice" (03.X6) para
representar a Igreja medianeira. Esta cidade e continua em sua
relayao com os que "habitam 0 ceu", sendo nos peregrinos no
mundo: "somos com eles (habitantes da Cidade Celeste) uma so
Cidade de Deus... cidade peregrina em nos." (03X.l2)
Como ja foi mencionado de passagem, e agora
queremos demonstra-Io, estas duas cidades vivem urna relayao de
duelo e nunca complementar. "Neste mundo andam misturadas e
confundidas uma com a outra" (03.XI.l), e nesta relayao nao
interdependem, rivalizam, e quem ainda habita a cidade secular e
escravo dos demonios a perturbar os santos da Cidade de Deus.
"...os demonios receberam por permissao de Deus 0 poder de
excitar 0 odio de seus escravos contra a Cidade de Deus."
(03.X2I) Este exercicio temporario de urna ayao contra a Cidade
de Deus , nao altera 0 destino final da cidade secular...

condenayao etema da sociedade dos impios e 0 Reino etemo da
gloriosissima Cidade de Deus. (03.X.l7)
Assim a concepyao historica de Agostinho e sempre
uma meta-historia, de onde os efeitos derivados vem se
manifestar na experiencia humana. Uma realidade bipolarizada
cujo final ja foi fixado conforme testemunho da Escritura, e onde
o homem apenas se situa em urn dos lados da peleja.

Agora uma palavra final sobre 0 exercicio
hermeneutico de Agostinho. Enquanto interprete, ou hermeneuta,
Agostinho esteve condicionado a sua referencia teologica. Sua
interpretayao quase sempre e do que diz a Escritura so~re os
acontecimentos historicos. Estes, em si mesmos, vazlOS de
significado, apenas reflexos dos designios divinos. Estes, sim,
objetos para 0 nosso conhecimento e nossa interpre~yao.
E possivel, por isso, inferir que Agostinho, de fato,
fez uma interpreta~ao sobre os assim considerados fatos,
incorporando de forma. ativa seu ambiente e seu conteudo
religioso subjetivo.
Porem, toda a obra de Agostinho e sua Filosofia da
Historia, podem ser objeto de uma critica revisio~sta, ~ue
determine os valores intrinsecos que esta possui. E sabldo,
todavia, que a validade e 0 sentido estarao presos ao conceito da
"fusao de horizontes", onde Agostinho falara e nos nao
ouviremos tudo 0 que ele nos diz, mas produziremos nos mesmos
os filtros com a nossa subjetividade. 0 que, talvez, nos
impulsione na dire~ao de uma leitura dos eventos para os
relacionarmos com 0 pensamento agostiniano.

Revista Perspectiva Filos6fica

Lendo "A Cidade de Deus", e vendo em Agostinho a
presen~a tao marcante dos seus condicionantes fil?s~ficos e
teol6gicos, longe de limitarmos a originalidade e a gemall~de do
bispo de Hipona, mostramos a maneira como ele se artIculava
entre estes dois parfunetros.
A Filosofia da Hist6ria de Agostinho e densa, embora
seus apelos freqiientes nos remetam a uma meta-historia; porem
sua atualidade permanece, se relida a partir de urna compreensao
mais dilatada do significado.
o imperativo que hoje se imp5e e de resgatar 0
pensamento agostiniano sobre a historia. Para isto ja tern sido
gerado todo urn instrumental que nos fomece urn arcabou~o
hermeneutico e que nos amplia a possibilidade de acesso, com
fidelidade, ao seu pensamento, sem que produzamos supressao do
seu conteudo.
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