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RESUMO 
 
 

O principal objetivo desta pesquisa é analisar a condição humana depois da Queda 

Adâmica em Blaise Pascal, tendo como objeto central a Lettre de 17 de outubro de 1651.   

Este texto não pode ser considerado um texto marginal na obra do filósofo francês, mas sim o 

início de inúmeras reflexões temáticas como a morte, a compaixão, a providência, a 

consolação, o sacrifício, o pecado original, o amor próprio, o vazio infinito, o horror da morte 

antes e depois da queda, o amor pela vida antes e depois da queda. A hipótese que norteia este 

trabalho é que o homem tenta desviar-se e preencher esse vazio infinito causado pela queda 

através do divertissement, mas só o Cristo Mediador pode ocupar o vazio que Deus deixou. 

Para demonstrá-la, são investigados dois conceitos capitais na Lettre – o Amor Próprio e o 

Vazio Infinito –, ao longo das duas partes que compõem este trabalho: “Teoria do pecado 

original e suas consequências” e “O Vazio Infinito do homem sem Deus”. Na primeira, é 

investigado o contexto da direção espiritual jansenista no século XVII e seus ecos na Lettre, o 

que constitui o capítulo I; é trabalhado o conceito de Amor Próprio e Vazio Infinito, no 

capítulo II, com o intuito de saber se para Pascal o amor próprio desligado de Deus está na 

raiz de todos os males e de todos os vícios, assim como a causa do vazio infinito no homem 

sem Deus, pois, além do amor próprio e do vazio infinito, encontra-se na Lettre o desejo de 

dominação e a preguiça como consequências da queda; e, para finalizar a primeira parte, no 

capítulo III, são mostradas as consequências da queda expressas nos Écrits sur la Grâce, 

como a ignorância, a concupiscência, culpa e morte eterna, para que se possa ter, assim, uma 

visão mais completa, o que foi denominado, neste trabalho, “colagem subjetiva”, em função 

da aproximação da Lettre aos Écrits sur la Grâce. Na segunda parte, elaborada em dois 

capítulos, a fim de refletir a condição humana a partir do conceito de vazio infinito, é 

estudada, de forma específica, a relação do vazio infinito e o divertissement e, no último 

capítulo, o mesmo conceito de vazio infinito é aproximado ao Cristo Mediador. 

 
Palavras-Chave: Condição Humana – Pecado Original – Vazio Infinito – Divertissement – 
Cristo Mediador. 



 
 

ABSTRACT 
 

The main goal of this inquiry is to analyze the issue of human condition after the 

Adamic Fall, according to Blaise Pascal. We have chosen his Lettre that dates from October 

17th, 1651, as our main object of analysis. This Lettre is anything but a marginal text within 

the author’s work, representing, on the contrary, the debut of several meditations on themes 

such as death, compassion, providence, consolation, sacrifice, original sin, self-love, the 

infinite emptiness, the horror of death before and after the Fall, the love of live before and 

after the Fall. Our departing hypothesis is that, according to Blaise Pascal, man lives on 

attempting to deflect the infinite emptiness that dwell in him and fill it somehow, even though 

only Jesus Christ, as a mediator, is capable of fulfilling the void left by God. To sustain this 

hypothesis, two major concepts - that of self-love and that of infinite emptiness - present in the 

foresaid Lettre shall be analyzed throughout the two parts that form this research: “A Theory 

of Original Sin and its Consequences” and “The Infinite Emptiness of man without God”. In 

Part I, the focus is on the Jansenist spiritual direction of the XVII th century, and its 

implications with regards to our object (First chapter). The second chapter focuses on the 

concepts of Self-Love and Infinite Emptiness, and there we raise the question whether, to 

Pascal, self-love as detachment from God is the root of all evil and all vices, and whether it is 

the cause of the infinite emptiness that dwells in man. Apart from Self-Love and Infinite 

Emptiness, the Lettre also mentions the will to domination and laziness as other consequences 

of the Adamic Fall. At the end of the first part (Third chapter), we intend to demonstrate the 

consequences of the Fall as Pascal puts them in the Écrits sur la Grâce: ignorance, 

concupiscence, guilt and eternal death. Thus, we shall have a more thorough perspective on 

the consequences of the Fall - something we shall name “subjective collage”, since we bring 

the Lettre near to the Écrits sur la Grâce and compose a picture with the consequences of the 

Fall. In Part II, titled “The Infinite Emptiness of man without God”, we have elaborated two 

chapters in order to meditate about human condition based on the concept of infinite 

emptiness. Chapter IV (the first in Part II) focuses on the relation between infinite emptiness 

and the Pascalian concept of divertissement; finally, the fifth and last chapter brings the 

concept of infinite emptiness near to that of Christ as Mediator. 

 
Keywords: Human Condition – Original Sin – Infinite Emptiness – Divertissement – Christ 
Mediator. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Nosso trabalho tem como principal objetivo analisar a condição humana depois da 

Queda Adâmica. Para tanto, usaremos nuclearmente a Lettre de 17 de outubro de 1651. 

Devemos cumpri-lo a partir de dois conceitos presentes neste texto que chamaremos 

simplesmente de Lettre, a saber: o Amor Próprio e o Vazio Infinito. Dividiremos este trabalho 

em duas partes: na primeira pretendemos mostrar o contexto da direção espiritual jansenista 

no século XVII (capítulo 1) para termos uma introdução mais abrangente da Lettre. Usaremos 

a edição de Edição de Louis Lafuma, publicada em 1963.1 Nela encontraremos o conceito de 

Amor Próprio e Vazio Infinito (capítulo 2), com a seguinte afirmação de Pascal: o amor 

próprio desligado de Deus é a raíz de todos os males e de todos os vícios, assim como a causa 

do vazio infinito no homem sem Deus. Depois, (capítulo 3) mostraremos as consequências do 

amor próprio expressas nos Écrits sur la Grâce, como a ignorância, a concupiscência, culpa e 

morte eterna, porque, desta forma, teremos um esboço completo entre a queda provocada pelo 

amor próprio desligado de Deus e suas consequências. Veremos a continuidade dos males 

causados pela queda realizando uma ligação subjetiva entre a Lettre e os Écrits sur la Grâce. 

Na segunda parte, estudaremos, de forma específica, um dos conceitos descritos por Pascal 

como conseqüência da queda, a saber, o Vazio Infinito do homem sem Deus. Faremos uma 

reflexão entre a proximidade do conceito teológico de vazio infinito do homem sem Deus 

com dois temas dos Pensées 2, isto é, o divertissement (capítulo 4) e, por fim, o tema Cristo 

Mediador (capítulo 5) presente tanto na Lettre quanto nos Pensées.  Nosso desafio será partir 

de um texto de desenvolvimento temático curto e denso, como é o caso da Lettre, e aproximá-
                                                
1 Destacamos que todas as vezes que a Lettre for citada, o número que precede a citação corresponde ao 
parágrafo da Edição Louis Lafuma. Salientamos, ainda, que toda a tradução dos textos em língua estrangeira é de 
inteira responsabilidade de autor deste trabalho.  
2 Para os Pensées, adotaremos as seguintes referências: Laf. para indicar a Edição de Louis Lafuma; Bru, para a 
edição de Brunschvicg; e Tour. para a edição de crítica de Z. Tourneur.  
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lo de textos mais matizados como os Écrits sur la Grâce e alguns fragmentos dos Pensées que 

analisaremos.  

As faíscas expressas na Lettre, texto de 1651, e seus respectivos desenvolvimentos, 

reaparecerão em outros textos mais completos e matizados, de modo que o texto acima pode 

servir de base para compreendermos as futuras reflexões de Pascal e, desta maneira, o nosso 

objeto, que parece marginal, tornar-se-ia fundamental para a compreensão das raízes do 

pensamento do filósofo francês naquilo que diz respeito à condição humana depois da queda.  

Note-se que, com o pecado adâmico, Deus, objeto de amor infinito, abandona o 

homem e este, como criatura finita, faz de si mesmo objeto precário de sua capacidade de 

amor infinito, ao direcionar para si mesmo o amor que deveria ser direcionado a Deus. Este 

amor exclusivo, direcionado a si e às coisas criadas, é o que caracteriza o amor próprio na 

Lettre. Por este amor próprio sem Deus, ele vive o drama de amar infinitamente um objeto 

que não corresponde à sua capacidade de amor, restando nele um vazio infinito. Portanto, a 

hipótese central deste trabalho é que o homem tenta desviar-se e preencher esse vazio infinito 

através do divertissement, mas só o Cristo Mediador pode ocupar o vazio que Deus deixou. 

Dado o quadro em questão, cremos que a melhor forma de adentrarmos em nosso 

estudo seja a busca de entender o “gênero literário” na qual a Lettre está inserida no século 

XVII. Assim, pretendemos analisar as fontes de Pascal, a saber, Jansenius e Saint Cyran, pois 

será através destes dois autores que encontraremos o modelo para a escrita da Lettre. Ora, tal 

abordagem, que aparece aos intérpretes como uma “carta teológica sobre a consolação”, 

tentaremos interpretá-la de modo original, pois não encontramos nos mesmos uma 

justificativa para as referências que os intérpretes citam como fontes de Pascal para a 

construção da Lettre. Pascal afirma a influência de dois autores no que tange à sua explicação 

da queda. Mesnard cita a possibilidade de três fontes: Santo Agostinho, com a obra La Cité de 

Dieu, XIV, 28; Jansenius, na obra Augustinus, livro II, De statu naturae lapsae, capítulo 25; e 

São Prosper, outro doutor da graça. Vale observar que Mesnard, quanto à referência 

agostiniana, cita o livro XV, 28 da obra La Cité de Dieu, no entanto, tal passagem consta de 

fato no livro XIV, 28. Trata-se de um erro de digitação na edição de Mesnard.3 Já o intérprete 

Sellier destaca Santo Agostinho e Jansenius, apontando os mesmos textos de Mesnard.4 

Portanto, cabe a nós lançarmos luz ao modo singular que Pascal toma suas referências, como 
                                                
3 Cf. Jean MESNARD, Lettre sur la mort de son père, p. 857, nota 1, in: Blaise PASCAL, Ouvres complètes., v. 
II, p. 845 – 851.  
4 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 141-144. 
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as interpreta e o modo que faz uso das mesmas em seus textos. Só assim poderemos oferecer 

ao leitor uma justificativa das citações que os intérpretes simplesmente assinalam para um 

texto com uma amplitude temática tão vasta. Veremos que o modelo da direção espiritual será 

ampliado para uma discussão temática: o tema da morte, da compaixão, da providência, da 

consolação, do sacrifício, do pecado original, do amor próprio, do vazio infinito, do horror da 

morte antes e depois da queda, do amor pela vida antes e depois da queda, que são abordados 

por Pascal. 

Organizaremos os temas acima, espalhados na Lettre, da seguinte maneira: no 

primeiro capítulo trabalharemos o contexto histórico das cartas espirituais no século XVII. 

Traçaremos algumas características do diretor espiritual e sua relação com o dirigido. A carta 

espiritual é um gênero literário muito difundido em Port-Royal, abadia que Pascal 

frequentava. Veremos que a perspicácia de detectar vaidades é uma forma útil para que o 

dirigido compreenda suas ações no cotidiano, desde os acontecimentos mais ordinários da 

vida, até o modo de simbolizar os grandes acontecimentos, como a morte de um ente querido, 

um dos temas da Lettre. Iniciaremos nossa investigação com um breviário ou manual para 

detectar as vaidades, isto é, o texto Discours de la reformation de l´homme intérieur, de 

Jansenius. Tal modo de investigar a alma humana tem sua fonte em Santo Agostinho, que o 

autor deseja seguir passo a passo. No entanto, Saint-Cyran, que por um período estudou com 

Jansenius, de maneira especial, as obras de Santo Agostinho, exerceu grande influência nos 

diretores espirituais da abadia de Port-Royal. A responsabilidade, humildade, submissão da 

vontade corrompida como conversão, temor e tremor, retiro, silêncio, solidão e penitência, são 

temas da direção espiritual que serão abordados no decorrer do capítulo, e estão sob o crivo 

do olhar dos discípulos de Saint-Cyran. M. de Rebours era um deles e, em um de seus 

encontros com Pascal, veremos como ele mostrará ao famoso físico e matemático sua vaidade 

nas ciências, convidando-o para uma revisão espiritual: mostraremos o embate da visão de um 

diretor espiritual consagrado em Port-Royal e Pascal, como objeto desta visão. Veremos o 

estilo do diretor espiritual, seu modo de proceder, sua natureza desconfiada e sempre pronta 

para perceber as armadilhas do mal funcionando no homem. Pascal é fiel a este modelo, de 

maneira especial, o modelo cyraniano, que ele leu nas Lettres Chrestiennes et spirituelles: 

para mostrar isso analisaremos Lettre à sa sœur Mme Perier, escrita em 26 de janeiro de 

1648, e toda a hesitação de Pascal em escrever para sua irmã, pois, consciente da conversão 

da mesma, ele apresenta um receio que o impede de escrever uma carta espiritual, dada as 

responsabilidades que isto acarretaria. As acusações de M. de Rebours tiveram seus efeitos, o 
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que fará Pascal reler e meditar suas fontes, de maneira especial Saint-Cyran. Por fim, para 

atestarmos a importância de Saint-Cyran para Pascal, analisaremos duas cartas de Saint-Cyran 

– VII e XIV –, recortaremos três características presentes em cada uma das cartas e veremos 

se elas se apresentam na Lettre. Assim, teremos uma visão temática e contextualizada do 

nosso objeto nuclear.  

No capitulo 2 trabalharemos a gênese da teoria do pecado original. Nosso objetivo será 

encontrar qual é a raíz de todos os vícios e de todos os males, ou seja, a fonte de onde 

surgiram todos os pecados, a mola propulsora. Iniciaremos nosso estudo com Santo 

Agostinho e Jansenius e, descobrindo a fonte comum para estes dois autores, passaremos a 

investigar Pascal. No estudo de deste último veremos que o pecado de origem diverge de seus 

mestres, o que mostra a singularidade do escritor na Lettre, e não uma simples repetição de 

suas leituras. O Amor Próprio aparecerá como tal pecado de origem, seguido de um conceito 

que expressa a condição do homem depois da queda, isto é, o Vazio Infinito. A lista de males 

continuará, aparecendo o desejo de dominar e a preguiça como consequências da queda. 

Veremos que Pascal encerrará a discussão em um só golpe, deixando no leitor a questão: esta 

lista de males poderia ser completada? Depois de um longo diálogo crítico com os intérpretes, 

sempre tendo como pano de fundo a nossa leitura, passaremos para o terceiro capítulo, pois 

nele, pensamos encontrar a continuação da lista dos males causados pela queda. 

No terceiro capítulo tentaremos formular um quadro geral das consequências da 

queda. Iniciaremos mostrando a ignorância de si, da própria natureza humana; em seguida, 

trabalharemos o conceito de natureza em Pascal, pois veremos que o mesmo se reduz ao 

costume e ao hábito; assim, poderemos expor a crítica que Pascal faz ao estoicismo como 

filosofia da grandeza humana, isto é, do orgulho; desta forma, estaríamos aptos para entender 

qual é o critério que o filósofo francês usa para criticar os estóicos, ou seja, o pecado original; 

só a partir destes dois últimos itens, a crítica presente na Lettre ao estoicismo pode ser 

esclarecida: esta seria uma filosofia que parte de um falso princípio de consolação, ou seja, a 

Natureza. Desta forma, poderemos observar que a crítica de Pascal caminha por duas frontes: 

a) a filosofia é um discurso parcial da verdade e, por este motivo, não consola; b) o conceito 

de Natureza não tem sentido, de modo que o estoicismo partiria de um princípio vazio. 

Terminaremos a análise do primeiro tema, ou seja, a ignorância, passando para o segundo 

conceito que é consequência da queda, isto é, a concupiscência, mostrando as luzes que os 

intérpretes lançaram; em seguida, investigaremos a morte como consequência da queda nas 

fontes de Pascal, a saber, Santo Agostinho e Jansenius; depois, a morte como consequência da 
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queda tanto na Lettre como nos Écrits sur la Grâce; por fim, ofereceremos ao leitor um 

quadro geral das consequências do pecado original, o que chamaremos de “colagem 

subjetiva”, terminando a primeira parte deste trabalho. O nome “colagem subjetiva” é dado 

pela tentativa de aproximar as consequências da queda na Lettre, enquanto gênese da teoria do 

pecado original, e o texto Écrits sur la Grâce, que ofereceria outras características da 

precariedade do homem pós-lapsário que não constam no texto que denominamos gênese. 

No quarto capítulo relacionaremos o conceito de vazio infinito e o divertissement. 

Mostraremos como o divertissement pode ser o modo pelo qual o homem tentaria desviar-se 

do seu próprio vazio infinito através das misérias do divertissement. Tais misérias possuem 

suas respectivas formas, que estudaremos: a condição de ser rei, os jogos, o entretenimento 

com as mulheres, as guerras, as profissões, os doutos e suas investigações, as perturbações do 

cotidiano. Em seguida, veremos os traços do primeiro estado de natureza que constam tanto 

na Lettre quanto nos Pensées, o que poderia ser uma forma de motor que faz o homem buscar 

nas coisas presentes o que ele sente como ausente. Por fim, traremos as diferentes leituras dos 

intérpretes e veremos se o divertissement pode ser considerado como uma figura descritiva do 

fracasso do homem em sua busca de plenitude de satisfação. 

Por fim, no quinto e último capítulo, o conceito de vazio infinito será relacionado ao 

Cristo Mediador. Veremos que a distância entre Deus e o homem é infinita, e a relação entre 

Deus e o homem é marcada por um Deus colérico pronto a descarregar toda sua justiça nos 

homens pecadores. O Cristo Mediador seria o conceito chave para entender a nova relação 

que se estabelece entre o homem e Deus, sendo o Cristo o princípio que auxilia o homem a 

descobrir a sua própria miséria e que há um Redentor. Pascal estabelece dois critérios de 

prova de seu princípio: as Escrituras e o coração. Aprofundaremos estes dois critérios para, 

em seguida, observarmos como a razão atua diante da fé. Por fim, desligaremos o homem de 

toda referência teológica e o analisaremos. Assim, notaremos que o vazio, mesmo no 

horizonte estritamente filosófico, surge como principal qualidade do homem sem Deus.    

Portanto, eis o fio condutor deste trabalho: mostrar que Pascal segue na Lettre a 

mesma estrutura de Saint-Cyran (compaixão do diretor com o dirigido; fundamento da 

consolação na imagem do sacrifício de Cristo; ação da Providência), pois assim podemos 

situar nosso objeto no contexto do século XVII para iniciar a análise do tema que nos 

interessa, ou seja, a queda; na análise da queda, esclareceremos os dois principais conceitos 

do trabalho, isto é, Amor Próprio e Vazio Infinito; assim, desenvolveremos a teoria do pecado 
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original nos Écrits sur la Grâce para mostrar a continuação da descrição das “qualidades” 

miseráveis do homem depois da queda; em seguida, faremos um recorte das qualidades do 

homem ao analisarmos a relação do conceito de vazio infinito – eis o recorte – que propiciará 

outros dois estudos: a aplicação do conceito de vazio infinito ao tema do divertissement e, por 

fim, refletir a relação entre o vazio infinito e o Cristo Mediador. Eis uma apreciação geral dos 

capítulos de nossa pesquisa. 



 

 

 

PARTE I 

 

 

 

TEORIA DO PECADO ORIGINAL E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS 
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CAPÍTULO 1 

 

 

O CONTEXTO DAS CARTAS ESPIRITUAIS  
DO SÉCULO XVII 

 

Nós nunca estaremos em repouso nesta vida,  
de qualquer lado que nós nos voltamos,  

nosso sono será sempre interrompido  
tanto de dia quanto de noite. 1 

  

 

A passagem acima resume como Saint-Cyran, um dos grandes diretores espirituais da 

abadia de Port-Royal na França do século XVII, concebe o homem: submetido aos tormentos 

contínuos desta vida. Esta visão de um ser humano miserável, sujeito às tempestades das 

paixões – ou seja, àquilo que desvia a criatura de Deus – e vaidoso – esconde de si mesmo sua 

própria precariedade ao criar uma ideia de si que não corresponde ao próprio objeto –, será 

determinante na ação do diretor espiritual. Este, em suma, é um detector não só das vaidades 

que o próprio direcionado reconhece, mas aquelas que estão escondidas no fundo do coração 

humano, sendo o coração um conceito que, no contexto religioso do século XVII, traduz o 

que há de mais íntimo do homem, instância onde Deus toca com a graça ou, no sentido 

corrompido, onde as vaidades abundam e tomam conta de toda criatura. 

                                                
1 Abbe de SAINT-CYRAN, Lettres Chrestiennes et spirituelles, p. 757. 
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Diante disso, tentaremos contextualizar a arte da direção espiritual no século XVII 

para que, em seguida, possamos compreender o lugar da Lettre neste período. Mostraremos 

que, na Lettre, Pascal segue a mesma estrutura de Saint Cyran em suas Lettres chrétiennes et 

spirituelles, a saber: a) compaixão do diretor com o dirigido; b) fundamento da consolação na 

imagem do sacrifício de Cristo; c) ação da Providência. Portanto, veremos a proximidade de 

Pascal com este gênero literário que são as cartas de direção espiritual, a abrangência temática 

do texto e, em seguida, no capítulo II, investigaremos o tema que nos interessa, o pecado 

original. 

 

1.1    Jansenius: um detector de vaidades 

Jansenius, fiel discípulo da espiritualidade agostiniana, mostra, em seu texto Discours 

de la reformation de l´homme intérieur, as armadilhas da vaidade, isto é, tudo aquilo que é 

vão, efêmero e, por conseguinte, pecaminoso, depois que o homem se separa de Deus. Na 

introdução do texto acima é citada uma passagem da Epístola I de São João, capítulo 2: “Não 

há nada no mundo senão concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e orgulho da 

vida”2. É esta vaidade que se apresenta como concupiscência – desejo irresistível em direção 

ao mal – que Jansénius deseja detectar. Assim, além de organizar seu texto a partir destas três 

etapas do pecado, o bispo de Ypre narra como a concupiscência – libido – age na criatura 

corrompida, estruturando uma lógica do pecado. O homem é um ser de corpo e alma, de modo 

que o corpo está ligado pelos desejos da carne, e a alma divide-se em espírito, de onde 

provém a curiosidade, e em vontade, de onde provém o orgulho. A proposta de Jansenius é 

uma reforma espiritual do homem, dito de outro modo, constatar o mal – que envenenou a 

vontade depois da queda – e travar uma luta contra o mesmo. Nosso objetivo será entender 

como a concupiscência funciona no homem decaído, porque, deste modo, poderíamos saber 

como a arte da direção espiritual esclarece ao orientando o estado que ele se encontra. Pascal 

vive esta atmosfera jansenista da arte de detectar vaidades, o que justificaria nossa proposta 

investigativa. Pretendemos conhecer quais são as três ordens de concupiscências em 

Jansenius, a saber: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. 

A primeira concupiscência é aquela da carne: “a concupiscência da carne é a primeira 

inimiga que encontramos para combater, quando entramos na via da reforma espiritual”3. O 

                                                
2  Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur,  p. 3. 
3 Ibid., p. 28. 
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nome dado a esta primeira parte do texto é Volúpia da Carne, ou seja, uma forma de desejo de 

prazer pela sensação. Diante disso, assim como há uma ordem de pecado em Jansénius, 

poderíamos dizer que há uma ordem dentro do processo de combate para aqueles que desejam 

a reforma espiritual. Para que esta seja feita, Jansénius dá a conhecer a primeira inimiga e, 

imediatamente, o meio de combatê-la: a temperança.4 Neste sentido, sabendo que a primeira 

inimiga é a concupiscência da carne, e o remédio de combate é a temperança, vejamos as 

definições de uma e de outra. 

“Ela é chamada de concupiscência da carne ou desejo da carne, porque o prazer em 

direção ao quê ela se dirige com violência e se sente na carne e entre os cinco sentidos, como 

por cinco portas”.5 Concupiscência e desejo são dois conceitos que se equivalem, como 

vemos na citação acima. No entanto, a imagem destes corresponde ao prazer que a alma sente 

em si mesmo – não em Deus, como antes da queda – e entra no homem pelos cinco sentidos, 

ou portas. Desta maneira, a concupiscência da carne é volúpia enquanto prazer pelos sentidos 

nas coisas sensíveis. Os prazeres, que o homem sente nas coisas interiores, são difundidos nas 

coisas exteriores e mais baixas.6 A baixeza deste prazer é em relação “àquele prazer celeste 

que o abandona”7, isto é, a contemplação de Deus. É na tentativa de recompensar este prazer 

que o homem se engaja na busca de outros prazeres. 

Tais prazeres estão ligados ao corpo, ou seja, as necessidades vitais nos obrigam a usar 

da volúpia para a conservação do corpo e da vida 8. No entanto, a volúpia – prazer nos 

sentidos corporais – deveria ser usada para atender as “necessidades da natureza, e não a 

concupiscência”9. O problema está em saber os limites entre a necessidade e o prazer, já que a 

extensão do prazer é muito maior que da necessidade.10 Assim, a alma, pela concupiscência, 

realiza o prazer revestindo-o em necessidade.11 Eis a armadilha da concupiscência que deveria 

ser constatada pela temperança. Este seria o ato da razão que faria o discernimento entre 

aquilo que é “paixão do prazer”12 e o que é necessidade da natureza, de modo que o homem 

                                                
4 Cf. Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur,  p. 28. 
5 Ibid., p. 29. 
6 Cf. Ibid., p. 29. 
7 Ibid., p. 29. 
8 Cf. Ibid., p. 32-33. 
9 Ibid., p. 33. 
10 Ibid., p. 34. 
11 Cf. Ibid., p. 34-35. 
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temperante só realizaria a volúpia enquanto necessidade da natureza. Mas as paixões instigam 

nuvens no espírito que o “impede de reconhecer se é a necessidade ou o prazer que nos faz 

agir”13. Jansenius nos oferece um exemplo do cotidiano. 

Uma religiosa, plena de devoção, ver-se-ia comovida ao escutar um salmo. No 

entanto, a dificuldade está em saber o que é objeto de seu amor: “a piedade que ama os 

sentidos das palavras, ou se é a paixão de escutar que ouve somente o som”14. Eis um 

elemento capital que mostra como a concupiscência e a temperança travam um combate. Não 

é permitido, pela “regra verdadeira da virtude cristã”15, escutar um salmo pelo simples prazer 

do som, mas a musicalidade do salmo deve mover a piedade pelos sentidos das palavras. Se a 

religiosa é movida pelo simples prazer de escutar, a concupiscência do prazer do som age 

disfarçada de comoção pela piedade. De fato, é a concupiscência da carne que se disfarça de 

piedade, fazendo-a pensar ser piedosa. Na verdade, tal religiosa é movida pela concupiscência 

da carne, esta que se manifesta no prazer sentido pela “porta” da audição.  

Em suma, quanto à concupiscência da carne, poderíamos dizer que: a) é a primeira 

inimiga a combater; b) é volúpia enquanto prazer pelos sentidos nas coisas sensíveis; c) as 

necessidades vitais nos obrigam a usar da volúpia para a conservação do corpo e da vida: 

comer beber, dormir, se comunicar, etc.; d) a temperança é o meio de combater a 

concupiscência da carne; e) a temperança é o ato da razão que discerne a concupiscência da 

carne, ou volúpia como paixão do prazer corporal, e as necessidades da natureza, mas, depois 

da queda, paira sobre o espírito da criatura uma nuvem que impede este discernimento; f) o 

homem temperante seria aquele que usa da volúpia só para a conservação do corpo e da vida; 

g) a extensão do prazer é muito maior do que da necessidade, o que dificulta traçar os limites 

entre concupiscência e necessidade; h) o homem, depois da queda, transforma a 

concupiscência da carne em necessidade, ou seja, transforma o que é de maior extensão, o 

prazer, em necessidade, esta que efetivamente tem uma menor extensão; i) Jansénius oferece 

ao diretor espiritual uma descrição das armadilhas da concupiscência da carne para a 

aplicação ao dirigido. 

                                                                                                                                                   
12 Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur, p. 35. 
13 Ibid.,  p. 36. 
14 Ibid., p. 36-37. 
15 Ibid., p. 36-37. 
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Portanto, ao vencer esta primeira etapa, o homem precisará desafiar outra 

concupiscência, aquela que é chamada “Da curiosidade”16, ou concupiscência dos olhos. 

O cristão, ao vencer a volúpia da carne, é afetado por outra ainda mais enganosa17: “é 

aquela curiosidade sempre inquieta, que foi chamada deste nome, por causa do vão desejo que 

ela tem de saber, e que se disfarçou do nome de ciência”18. Este desejo de ciência manifesta-

se nas pequenas coisas e, por conseguinte, nas grandes, todavia, é um sintoma de uma mesma 

doença19: a concupiscência dos olhos.20 Esta consiste em um desejo obsessivo de conhecer, de 

modo que este nome lhe é dado porque a visão é o primeiro de todos os sentidos para aquele 

que examina o conhecimento.21 A sede da ciência é o espírito, que “o engana por mil formas 

de ilusões, e não se contenta de agir sobre ele, mas se produz ainda fora, por todos os órgãos 

dos sentidos”22. A curiosidade, além de produzir o engano no próprio espírito, o faz também 

nos sentidos, o que Jansénius chama de ilusões. No entanto, há uma característica 

fundamental entre concupiscência da carne e dos olhos: a primeira só tem por fim as coisas 

agradáveis, já a segunda encaminha-se na direção das coisas que não são agradáveis, “se 

agradando em tentar, em experimentar e em conhecer tudo aquilo que ela ignora”23. O ato de 

conhecer para obter o prazer no próprio espírito, dito de outro modo, não em direção aos 

objetos, mas no próprio ato de conhecer. A curiosidade se mostra até nas coisas sagradas, sob 

o véu da religião24, com o pretexto de piedade, mas é a concupiscência dos olhos o seu motor. 

Do mesmo modo, este desejo de saber tudo o que acontece, dentro e fora de nosso país, na 

terra e além do mar, assim como aquele homem que possui um cargo público e solicita 

informações de tudo o que acontece, é visto como curiosidade supérflua pela regra cristã.25 

Na vida cristã o saber não deve ser transformado em uma supérflua curiosidade, mas 

devemos nos servir do espírito para aquilo que necessitamos e fugir daquilo que não 

                                                
16 Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur,  p. 42. 
17 Cf. Ibid., p. 42. 
18 Ibid., p. 42-43. 
19 Ibid., p. 47. 
20 Ibid., p. 44. 
21 Cf. Ibid., p. 44. 
22 Ibid., p. 42-45. 
23 Ibid., p. 44. 
24 Cf. Ibid., p. 47. 
25 Cf. Ibid., p. 50. 
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precisamos saber.26 Poderíamos dizer que há uma temperança do espírito em Jansenius que 

poderia auxiliar o homem a não ultrapassar os limites desta paixão inquieta que é o desejo de 

conhecer, o que permitiria à criatura se elevar para contemplar a beleza da verdade eterna. No 

entanto, este desejo de conhecer, pleno da “multitude de imagens e fantasmas, cuja vaidade 

preencheu nosso espírito e nosso coração, e nos leva para baixo”27, distancia o homem de 

Deus e o faz indigno de se aproximar Dele.28  Enfim, é este atrativo irresistível, ou deleite, em 

direção àquilo que se pode saber que coloca a conquista da ciência humana acima de Deus e, 

neste movimento, repete-se o pecado de auto-suficiência de Adão. 

Portanto, poderíamos dizer que a concupiscência dos olhos é: a) uma curiosidade 

inquieta e vã pelo desejo de saber aquilo que não é necessário pelo simples prazer de deleitar-

se no próprio espírito; b) tal movimento do espírito é concebido por Jansénius como vaidade; 

c) tal forma de deleite em vez de elevar o homem a Deus o reenvia em direção ao mundo; c) a 

criatura, que deveria usar o espírito somente para aquilo que é necessário, usa deste mesmo 

espírito para conhecer o que é vão; d) ligado aos conhecimentos das coisas do mundo o 

homem é indigno de Deus, afastando-se de Deus por sua autossuficiência da razão. 

Depois de traçar estes dois primeiros estágios de concupiscência, um último ainda 

apresenta-se: “Do orgulho” 29 ou o orgulho da vida.  

Superando as duas paixões precedentes, o bispo de Ypres atesta que tal vitória faz 

nascer uma terceira, seguindo as exortações do apóstolo São Paulo, denominada o orgulho da 

vida30, “que é mais enganosa e mais duvidosa que nenhuma das outras” 31. O surgimento deste 

orgulho se daria no instante mesmo em que o homem rejubila-se com as duas primeiras 

concupiscências. Assim, Jansénius concede a palavra ao próprio orgulho que diz ao homem: 

“por que tu triunfas? Eu vivo ainda; eu vivo ainda porque tu triunfas”32. O homem, ao alegrar-

se com sua vitória antes do tempo, engana-se por pensar ter a vitória, pois “só a Luz do meio 

dia da Eternidade que pode dissipar suas últimas sombras”33. O que está em jogo é que 

                                                
26 Cf. Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur, p. 50. 
27 Ibid., p. 51. 
28 Cf. Ibid., p. 51. 
29 Ibid., p. 51. 
30 Cf. Ibid., p. 51-52. 
31 Ibid., p. 52. 
32 Ibid., p. 52. 
33 Ibid., p. 52. 
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somente a graça sobrenatural pode fazer o homem triunfar em Deus. Triunfar em Deus é 

receber a graça por pura misericórdia e sem mérito, cooperando com ela. Desta maneira, 

Jansénius, na esteira de Santo Agostinho, citando o Comentários aos Salmos – 7 e 18 – do 

bispo de Hipona, assinala que o vício, que foi o primeiro a vencer a alma, no caso, o orgulho, 

continua na alma e, por este motivo, o primeiro vício que ocasionou a queda e o 

distanciamento do homem de Deus será o último a ser vencido.34 Em suma, o primeiro vício 

foi causa de todos os outros e, sendo assim tal causa, o orgulho será a última a ser aniquilada.  

O orgulho caracteriza-se por um desejo de independência gravado no fundo da alma e 

que corrompe a vontade. Esta se compraz de ser para si e não se submeter a nenhum outro, 

nem mesmo a Deus. O orgulho é a particularização de si mesmo como bem desligado de 

Deus. Esta inclinação para o orgulho é que impede o homem de cumprir os mandamentos.35 O 

pecado do homem foi de não manter o controle sobre si mesmo antes da queda, ou seja, Deus 

exige que a criatura não cometa um único crime, mas foi justamente este crime que fora 

cometido.36 Com este delito, o homem prefere a própria vontade no lugar da vontade de Deus, 

vivendo a partir desta regra.  

Deus estabelece uma nova regra, na qual o homem precisa obedecer a Sua justiça 

como pena do pecado, mas, para cumprir tal feito, como assinalamos acima, ele precisa da 

graça. Assim, “a vontade própria diminui pelo progresso que fazemos na virtude, desejamos 

depender de uma outra, do que ser dominador de si mesmo; e de ser antes governada pela 

verdade e pela vontade de Deus, que por sua própria potência” 37. O trabalho é de desarticular 

a vontade da nova lógica que se estabelece depois da queda, na qual a vontade é senhora de si 

e rebelde em relação àquela de seu Criador. Tal lógica é vista na vida dos santos que não se 

rejubilam com a própria potência, mas alegram-se com aquela que Deus lhes concede.38 

Todavia, a ferida do pecado não pode ser fechada totalmente, a não ser por um milagre 

extraordinário.39 Dito de outro modo, salvo o milagre, o homem sempre estará em pecado, 

justamente para que o orgulho de não pecar o faça cair novamente no orgulho. A permanência 

no pecado tem sua utilidade medicamentosa, pois “assim como os médicos expulsam o 

                                                
34 Cf. Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur,  p. 53. 
35 Cf. Ibid., p. 54. 
36 Cf. Ibid., p. 54. 
37 Cf. Ibid., p. 57. 
38 Cf. Ibid., p. 54. 
39 Cf. Ibid., p. 58. 
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veneno por outros venenos, do mesmo modo o pecado de orgulho só se cura por outros 

pecados”40. É o próprio pecado que impede o homem de se gabar de sua santidade e fazer de 

si mesmo independente de Deus; logo, o próprio Criador deixa a criatura em pecado para que 

o pecado não triunfe. Jansenius destaca que o mais elevado dos Apóstolos pediu a Deus que 

lhe retirasse um espinho da carne, mas o mesmo lhe fora deixado como prevenção até a 

morte.41 

Em suma, quanto ao orgulho da vida poderíamos dizer: a) vencendo as duas primeiras 

concupiscências, virá uma terceira, ainda mais temível, denominada orgulho da vida; b) ela é 

a última a ser vencida porque foi o primeiro vício que proporcionou todos os outros; c) o 

orgulho é a particularização de si mesmo como bem desligado de Deus; d) o orgulho impede 

de cumprir os mandamentos; e) tal feito só é possível pela graça; f) Deus deixa o homem em 

pecado como prevenção ao orgulho, como os médicos usam de outros venenos para eliminar o 

veneno do corpo de um paciente. 

Portanto, este é o manual das armadilhas da vaidade que Jansénius oferece aos 

diretores espirituais de Port-Royal, ou seja, uma máquina de detectar os males que se 

apresentam nas três ordens de pecado que vimos acima. Este texto terá seus ecos nos Pensées 

de Pascal: “concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, orgulho, etc”42. Mas para o 

momento, vejamos como esta caça por vaidades estão presentes em Saint-Cyran, diretor 

espiritual de Port-Royal. 

 

1.2    As cartas espirituais e Saint-Cyran: cada “alma é um mundo” 

Para entendermos a importância de Saint-Cyran na obra de Pascal, precisamos saber 

como a família de Pascal teve contato com suas obras. A Lettre faz parte de um período 

denominado de primeira conversão de Pascal. Tal período começa em janeiro de 1646, na 

cidade de Rouen: um acidente com o pai de Pascal, Étienne Pascal, que desloca uma perna ao 

                                                
40 Cf. Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur,  p. 74. 
41 Cf. Ibid., p. 75. 
42 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 933, Bru. 460 ; ______ Pensées, Laf. 308, Bru. 793 ; ______ Pensées, Laf. 
545, Bru. 458. No entanto, em Pascal, vale assinalar que tais ordens não se tratam de ordens de pecado, mas de 
três ordens de coisas. (Cf. PASCAL, Blaise. Pensées, Laf. 511, Bru. 2). Desta maneira, não se trata da ordem do 
pensamento, como vemos na terceira regra das Meditações Metafísicas de Descartes, nem três ordens de pecado, 
como Jansenius, que segue na esteira de Santo Agostinho, este último tendo como base a I Epístola de São João. 
Portanto, é preciso saber como Pascal irá rearticular a leitura das suas fontes e compor os fragmentos 308 e 933. 
Vale dizer que este não é objeto de nosso trabalho.    
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escorregar no gelo.43 Este acidente leva à morada da família Pascal os irmãos Deschamps, da 

região da Normandia, a fim de cuidar do enfermo. Entretanto, os irmãos foram convertidos 

pelas pregações do Padre Guillebert44, nome este que a família de Pascal não esquecerá 

jamais, justamente pelas admoestações e firmeza espiritual por ele manifestas na paróquia que 

a família freqüentava.45 As pregações e orientações deste último estão permeadas pela 

“espiritualidade e vida moral de Saint-Cyran”46: eis o modo como a família inicia seu contato 

com esta espiritualidade que será tão cara a Pascal. Desta maneira, a família sendo 

“convertida” pelas pregações do Padre Guillebert, os irmãos Deschamps, em sua jornada na 

casa dos Pascal, deram a conhecer à família as obras de Jansénius, Saint-Cyran e Arnauld.47 

Em suma, Pascal toma conhecimento da espiritualidade de Saint-Cyran por dois motivos: a) 

as pregações do padre Padre Guillebert; b) o contato das obras de Saint-Cyran através dos 

irmãos Deschamps. 

Ciente do contato que Pascal tivera com a espiritualidade cyraniana, faremos o 

seguinte caminho: trabalharemos o ofício do diretor espiritual em Saint-Cyran, conhecendo as 

características gerais da arte da direção espiritual; em seguida apresentaremos uma pequena 

introdução histórica da Lettre à sa sœur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, que será nosso 

objeto no próximo item;  depois, colocaremos a seguinte questão: o que não permite que 

Pascal escreva a sua irmã? Mostraremos como o intérprete Gouhier responde a esta questão; 

diante da resposta de Gouhier faremos uma pequena digressão, no entanto, pertinente, sobre a 

vaidade das ciências em Saint-Cyran; tal digressão será necessária para entendermos as 

acusações de vaidade nas ciências que o diretor de consciência M. de Rebours faz a Pascal; 

por fim, veremos qual é o verdadeiro conteúdo da Lettre à sa sœur Mme Perier, ce 26 janvier 

1648, e como Pascal recebe as acusações que lhe foram feitas. Portanto, veremos que será a 

partir destas acusações que Pascal irá reler seus mestres, como veremos abaixo, de maneira 

especial Saint-Cyran, de modo que isto nos levará a investigar duas cartas deste autor que 

influenciaram Pascal na escrita da Lettre.   

                                                
43 Cf. Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 99. 
44 Cf. Ibid., p. 100. 
45 Cf. Idem, Pascal et les Humanistes Chrétiens : l’affaire Saint-Ange, p. 13. 
46 Cf. Idem, Blaise Pascal: Commentaires, p. 101-102. 
47 Cf. Ibid., p. 100. 
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As cartas espirituais de Saint-Cyran é uma espécie de “gênero literário”48 usado pelos 

diretores de consciência da abadia de Port-Royal no século XVII . O diretor de consciência é 

responsável pela árdua tarefa de tentar decifrar os sinais de Deus na vida do convertido, como 

assinala Gouhier: 

 
Inútil  lembrar qual autoridade liga à direção de consciência os filhos espirituais de 

Saint-Cyran; seus escrúpulos, antes de aceitar um dirigente, sublinham a gravidade de seu 
problema: será pecar contra a humildade? Não será tomar uma espantosa responsabilidade 
diante de Deus?49 

 

O diretor de consciência e seu respectivo “filho espiritual” possuem uma ligação 

extremamente forte, ou seja, há um compromisso recíproco entre o dirigente e o dirigido: este 

último deve seguir as exortações do diretor como do próprio Deus, viver de modo que a sua 

vontade esteja em sintonia com aquela do Criador; o dirigente tem a responsabilidade de 

discernir a vontade de Deus e orientar aquele ao qual Deus lhe confiou. Entretanto, dois 

desafios levantam-se: a) quem poderá discernir os desígnios de Deus sem pecar contra a 

humildade? b) a responsabilidade do diretor é ainda maior, pois ele pode, ao realizar um mau 

trabalho, condenar a alma orientada e a si mesmo. Humildade e responsabilidade são duas 

realidades às quais os diretores de consciência devem estar atentos. 

Em uma carta, datada no dia 25 de setembro de 1642 e endereçada a Ir. Emmanuel de 

Chaze, Saint-Cyran, aponta tacitamente o papel o diretor espiritual: 

 

[...] vós vedes por isto que, já que eu apreendi distinguir a minha palavra para um fim que 
contempla Deus, não vos escrevi senão por seu espírito, não empreendi de o fazer em todos os 
meses ao longo do ano senão para merecer dele por este pequeno ofício de caridade as graças 
as quais vós tens necessidade para vos firmar mais e mais na vossa profissão de fé.50 
 

O diretor espiritual torna-se o transmissor da palavra de Deus na vida cotidiana do 

dirigido. A palavra do diretor espiritual, humana e limitada, quando direcionada corretamente 

na realização dos desígnios de Deus, torna-se a própria palavra de Deus. No entanto, a 

dimensão humana daquele que orienta não é absolutamente apagada e, por este motivo, a 

humildade e responsabilidade atravessam o ofício do diretor de espiritual. Além da humildade 
                                                
48 Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires,  p. 101. 
49 Ibid., p. 85. 
50 SAINT-CYRAN, A Soeur Emmanuel de Chazé: Du 25 septembre [1642], In: Jean ORCIBAL,  Saint-Cyran et 
le jansénisme, p. 137. Salientamos que alguns textos do próprio Saint-Cyran estão anexados na obra citada de 
Jean Orcibal. Entre eles, é o caso da presente carta espiritual que mencionamos acima.    
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e responsabilidade, há um ganho no ato de orientar: orientar é ter de Deus a graça para 

realizar esta atividade. Ganho reconhecido, ao menos, pelo fato de ver a si mesmo como canal 

da graça para o direcionado. Mas, se na espiritualidade agostiniana de Saint-Cyran ninguém 

tem a garantia da graça, assim como de sua própria salvação51, como podemos garantir a 

posse da graça para a realização da direção espiritual? Eis um estilo literário característico da 

espiritualidade de Saint-Cyran e que, de certa forma, estará presente em Pascal: o paradoxo. 

O paradoxo manifesta-se na certeza de não ter a garantia da graça. Esta é parte de uma 

reflexão teológica geral que Saint-Cyran, com destreza, traduzirá em termos cotidianos na 

vida do cristão. Assim, na espiritualidade de Saint-Cyran não se trata de exortações teológicas 

gerais e comunitárias, mas um diálogo fraterno, atento às limitações da alma em sua íntima 

particularidade. Neste aspecto, o abade é fiel à espiritualidade de São Francisco de Sales52, 

para o qual, comenta Saint-Cyran, “Deus é o principal condutor das almas que se dão a ele, 

mas ele os submete desde sua conversão a um homem que lhe guia”53. A submissão é uma das 

características marcantes da conversão na atmosfera de Port-Royal, pois o convertido precisa 

colocar a própria vontade sob a égide de uma outra instância, ou seja, a vontade do diretor, 

que passa a ser vontade de Deus. Se o pecado está marcado pela rebelião da vontade da 

criatura que deseja ser mais do que o Criador, então, a conversão é justamente reconduzir a 

vontade para seu lugar, submetendo-a. A sistematização precedente parece tornar o 

enfrentamento cotidiano fácil, subjugando a tarefa do diretor e do dirigido, mas Saint-Cyran 

não hesita em salientar a dificuldade do empreendimento, pois cada “alma é um mundo” 54. O 

engajamento deve ser recíproco, de modo que os sinais são subjetivos e objetivos: “desejos 

invisíveis e insensíveis escondidos nos recônditos da alma” 55. Portanto, além da humildade e 

responsabilidade, como destacou Gouhier, a direção espiritual, realça Saint-Cyran, deve ser 

marcada, já que ninguém tem a garantia da graça, pelo temor e tremor: “é preciso servir Deus 

                                                
51 Cf. SAINT-CYRAN, De la Grâce de Jesus-Christ, de la liberté chrétienne et de la justification, in: Jean 
ORCIBAL, Saint-Cyran et le jansénisme, p. 127-128. “[...] ninguém pode saber certamente se é justo ou não”. 
Jean ORCIBAL, Saint-Cyran et le jansénisme, p. 93. 
52 A intérprete Denise Leduc-Fayette destaca que os “Messieurs de Port-Royal” tiveram influência da 
espiritualidade de São Francisco de Sales, salvo o pessimismo de Bérulle, que os separa. Cf. Denise LEDUC-
FAYETTE, Pascal et le mystère du mal, p. 66. O bispo de Genebra, pelo fato de suas controvérsias com os 
calvinistas, tem certas reservas a teorias teológicas que destacam um estado de natureza decaído e mal. 
53 Jean ORCIBAL,  Saint-Cyran et le jansénisme, p. 77. (grifos do autor) 
54 Ibid., p. 77. (grifos do autor) 
55 Ibid., p. 93. Orcibal destaca que a espiritualidade de Saint-Cyran anuncia teorias do inconsciente que serão 
desenvolvidas posteriormente. (grifos do autor)  
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com temor e tremor”56. O temor assinala o respeito, consideração, deferência, admiração, 

homenagem que todo cristão deve ao Criador, o que resulta na obediência e submissão total a 

Deus. Como vimos acima, Jansénius partilha deste mesmo pensamento de que a vontade é 

rebelde e corrompida, de modo que a mesma deve deixar seu desejo de independência e se 

submeter à vontade de Deus. 

Depois deste quadro, não há dúvida porque será tão cara, anos mais tarde, a seguinte 

passagem do Memorial: “submissão total a Jesus Cristo e ao meu diretor”57. Assim, o tema da 

direção espiritual estará sob os olhos de Pascal desde o ano de 1647, o que passamos a 

investigar. 

 

1.3    Introdução histórica: Pascal diretor espiritual?  

No meio do ano de 1647, Pascal e Jacqueline vão para Paris e se reinstalam em uma 

casa, que seu pai tinha alugado em 1635, na rue Brisemiche. O motivo da viagem dos irmãos 

foi o estado de saúde de Blaise. Neste momento os dois puderam escutar as pregações do 

diretor espiritual M. Singlin, “cuja reputação havia ultrapassado os amigos de Port-Royal”58. 

Eles puderam conhecer a lógica da própria conversão, de modo que o ardor da espiritualidade 

port-royalista tornou-se ainda mais intenso. Pascal parece, em um determinado momento, 

acreditar na sua vocação de diretor de espiritual. Assim, colocamos a questão: Pascal 

acreditava ter o potencial característico dos diretores espirituais? Para averiguação deste tema 

propomos a análise de uma carta de Pascal, esta que fora escrita junto com sua irmã 

Jacqueline e endereçada à irmã mais velha, Gilberte Perier: tal carta foi escrita em 26 de 

janeiro de 1648.59  

No contexto desta carta Pascal e Jacqueline estão em Paris. Gilberte, todavia, 

encontra-se em Rouen com um filho recém nascido e seu pai Étienne. O marido de Gilberte, o 

Sr. Perier, encontra-se em Bourbonnais.60 A família mantém contato pelas cartas, “nós 

recebemos as suas cartas”61. Pascal destaca que desde a primeira carta ele tem o desejo de 

                                                
56 Jean ORCIBAL,  Saint-Cyran et le jansénisme, p.93. (grifos do autor) 
57 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 913, Bru. 92. 
58 Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 85. 
59 Blaise PASCAL, Lettre à soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 271-272.  
60 Cf. Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 110. 
61 Blaise PASCAL, Lettre à soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 271. 
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respondê-las: “eu tinha o desejo de te responder desde a primeira que tu me escreveste há 

mais de quatro meses”62. Mas quais os motivos que o impediram de responder as cartas de 

Gilberte: “mas minha indisposição e alguns outros negócios me impediram de acabá-la”63. A 

“indisposição” de Pascal foi o motivo que levou os dois irmãos para Paris, no caso, Jacqueline 

seria uma acompanhante do doente, mas a interrogação quanto à afirmação “alguns outros 

negócios” permanece. Em seguida Pascal afirma: “depois deste tempo, eu não estava em 

estado de te escrever, seja por causa de meu mal, seja pela falta de lazer ou por alguma outra 

razão”64. Assim, indagamos: que “negócios” ou “razão” que não permite que Pascal escreva à 

sua irmã? Para responder esta questão, acompanharemos o texto de Pascal de perto. 

 

1.3.1    “Um cego conduzido por outro cego”: Carta de 26 de janeiro de 1648 

 
Eu não posso começar por outra coisa senão pelo testemunho do prazer que elas me 

deram; delas recebi satisfações tão sensíveis, que não poderia dizê-la pela boca. Peço-te que 
acredite que ainda que eu não tenha escrito de modo algum, não houve hora que tu não me 
tenhas estado presente, onde eu não tenha satisfação pela continuação do grande desígnio que 
Deus te inspirou.65 

 

A carta é escrita no contexto da conversão de Gilberte. As cartas precedentes tratariam 

das novas disposições religiosas da convertida, o seu desejo de colocar-se sob a direção de um 

diretor espiritual e, se o mundo não pode ser abandonado pelo fato de ser ela casada, ter 

filhos, estando de alguma forma ligada a eles, que ao menos o deleite mundano possa ser 

abandonado e, com isso, dispor toda sua família para a verdadeira conversão.66 O intérprete 

Gouhier salienta que o grande desejo de Gilberte era de se colocar sob a direção espiritual de 

um sacerdote.67 Assim, inferimos que nas cartas precedentes de Gilberte – não temos estes 

documentos que se perderam no decorrer da história – esteja descrito todo seu processo de 

conversão, algo que Pascal recebe como a certeza da ação de Deus na vida de sua irmã. A 

partir disso podemos levantar a hipótese de que, tacitamente, o testemunho do irmão mostra 

características de um diretor espiritual pelo fato de reconhecer os desígnios de Deus. Assim, 

                                                
62 Blaise PASCAL, Lettre à soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 271. 
63 Ibid., p. 271. 
64 Ibid., p. 271. 
65 Ibid., p. 271. 
66 Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 110. 
67 Ibid., p. 110. 
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os frutos da conversão da irmã são reconhecidos pelo testemunho do irmão – “não posso 

começar por outra coisa senão pelo testemunho” 68 –, prazer – “do prazer que elas me deram; 

delas recebi satisfações tão sensíveis” 69 –, incapacidade de comunicação deste prazer – “que 

não poderia dizê-la pela boca”70. Ora, trata-se de um testemunho, no caso, sensível ou 

perceptível, mas incomunicável. Testemunho de que na vida de Gilberte manifestava-se, 

certamente, “um grande desígnio de Deus”71. Na carta de 26 de janeiro reconhece-se tal 

desígnio, mas será que antes disso não havia este reconhecimento? O irmão não estaria 

duvidoso, desconfiado, daquilo que poderia ser um simples fogo que logo se apaga? Seria esta 

a razão pela qual Pascal hesitava em responder as cartas de Gilberte? Se a ação de Deus em 

sua vida foi o conteúdo das cartas precedentes de Gilberte, que Pascal lia e meditava todos os 

dias – “não houve hora que tu não me tenhas estado presente” 72 –, o fato de não tê-las 

respondido não se explica somente pela doença, mas, talvez, por outro motivo, como salienta 

Gouhier: “Pascal sabe que uma conversão não é o efeito de uma graça do instante”73. O 

reconhecimento dos desígnios de Deus deve ser feito com prudência, isto é, o diretor 

espiritual deve fazê-lo levando em conta a inconstância do espírito humano, seus solavancos, 

deslumbramentos e motivações. Tal desconfiança era comum em Port-Royal, abadia fiel à 

espiritualidade de Saint-Cyran. Este ressalva a necessidade do retiro, empreendimento tão 

caro para o mosteiro: “Para não deixar evaporar o espírito de Deus se difundindo fora, é 

preciso, portanto, de ser purificado por muito tempo inicialmente... no silêncio e no retiro”74. 

Pascal demora quatro meses para responder as cartas da irmã. Será um recurso para manter a 

irmã no deserto?  

O intérprete da espiritualidade cyraniana, Orcibal, destaca a importância do retiro e do 

silêncio: “as conversões só duram se elas forem acompanhadas de retiros. O silêncio neles é o 

complemento natural”75. Entretanto, as pessoas casadas, os grandes e, de modo geral, as 

pessoas que não pertencem a um estado clerical, têm mais dificuldades para viverem estes três 

pilares – retiro, solidão e silêncio – da direção espiritual que acompanham a conversão: “as 
                                                
68 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, In: ______ Ouvres complètes, p. 271. 
69 Ibid., p. 271. 
70 Ibid., p. 271. 
71 Ibid., p. 271. 
72 Ibid., p. 271. 
73 Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires,  p. 111. 
74 Jean ORCIBAL, Saint-Cyran et le jansénisme, p. 69. (grifos do autor) 
75 Ibid., p. 70. 
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pessoas casadas e os grandes tem uma necessidade particular de neles [retiro e solidão] buscar 

a força para resistir às tentações mais ordinárias”76. Se retiro, solidão e silêncio são 

admoestações fundamentais para o processo de conversão, a penitência também participaria 

deste quadro. Saint-Cyran declarava não conhecer “penitência melhor que entrar em uma 

religião”77. Deste modo, entrar para a religião, no caso, cristã, é abraçar a penitência. Portanto, 

a demora de Pascal para responder as cartas começa a ganhar mais visibilidade se levarmos 

em conta a espiritualidade de Saint-Cyran.  

Retiro, solidão, silêncio e penitência funcionam como recursos que o diretor espiritual 

usaria para detectar a perseverança78 do convertido de modo mais objetivo. Pascal mostra-se 

cauteloso pelo fato de não enviar a carta, pois só a envia depois de estar satisfeito da 

“continuação do grande desígnio que Deus te inspirou”79. Deus inspira e é causa da 

conversão, assim como é Ele quem concede a perseverança, tema que está presente na 

espiritualidade cyraniana, jansenista e que será desenvolvido com mais desenvoltura nos 

Écrits sur la grâce80. Mas, se cabe ao diretor detectar os desígnios de Deus, então, como 

afirma Gouhier, “‘a continuação’ é o sinal ao qual os diretores experientes reconhecem ‘o 

desígnio’ de Deus”81. A direção espiritual de Port-Royal tem seu modelo em Saint-Cyran. 

Pascal se mostraria fiel a este modelo. No entanto, há um fato que explica a alegria ainda 

maior dos desígnios de Deus na vida da recém-convertida: 

 

Eu ressenti novo acesso de alegria com todas as cartas que disto [continuação do 
grande desígnio que Deus te inspirou] que levam qualquer testemunho, e fui arrebatado de 
nisto ver a continuação sem que tivestes nenhuma novidade de nossa parte. Isto me fez julgar 
que tinha um apoio mais que humano, já que não tinha necessidade de meios humanos para se 
manter.82 

 

Depois de citarmos o testemunho da alegria de Pascal ao reconhecer a conversão da 

irmã, ousamos afirmar: os irmãos mostram a sintonia ideal entre o diretor espiritual e o 

dirigido. A alegria de Pascal é motivada pelo testemunho da convertida. O testemunho torna-

                                                
76 Jean ORCIBAL, Saint-Cyran et le jansénisme, p. 70. (grifos do autor) 
77 Ibid., p. 70. 
78 Cf. Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 119. 
79 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 271. 
80 Cf. Idem, Écrits sur la Grâce, in: ______ Ouvres completes, p. 322 et seq. 
81 Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 111. 
82 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 271. 
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se, nesta passagem, expressão viva de Deus, ou seja, quem testemunha revela, com coragem, 

a própria obra de Deus e seus desígnios. O conceito de testemunho vem de testamento. É na 

escritura santa que Deus se revela e, assim, quando Gilberte torna-se testemunha dos 

desígnios de Deus, a exortação de Pascal não podia ser outra: Gilberte, pelo seu testemunho, é 

a manifestação da escritura viva, pulsante. Da mesma maneira, quando Pascal destaca o 

“testemunho do prazer que elas me deram”83, ele reconhece os desígnios de Deus, também 

tornando-se escritura viva. Deus manifesta-se nos dois: no dirigido, pelos seus desígnios, e no 

diretor, pelo reconhecimento destes desígnios. Em suma, dois testemunhos de uma mesma 

herança, de um mesmo testamento, de uma mesma escritura.  

O ato de dar testemunho está intimamente ligado à Igreja primitiva, a qual a 

espiritualidade de Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne, conhecido como abade de Saint-

Cyran, faz eco: “o retorno à espiritualidade agostiniana era, aos seus olhos, o meio de fazer 

reflorescer no século XVII a Igreja primitiva”84. Assim, ao ligar o testemunho à manifestação 

dos desígnios de Deus, como vimos na reflexão que fizemos acima, Pascal mostra-se como 

grande herdeiro da espiritualidade de Saint-Cyran, como ressalta o intérprete Orcibal.85 Desta 

maneira, ao lermos estes dois conceitos sob a ótica cyraniana, ou seja, a tentativa de 

efetivação do ideal de uma Igreja primitiva, observada a partir das discussões entre Santo 

Agostinho e Pelágio no século V, podemos esclarecer as grandes controvérsias sobre a graça 

que ressurgem no século XVII com a publicação do Augustinus de Jansenius.86. Pascal, 

herdeiro desta controvérsia, na qual a graça tem a primazia do poder, do querer e do fazer, 

completa seu raciocínio sobre a relação testemunho e desígnios de Deus: “isto me fez julgar 

que tinha um apoio mais que humano, já que não tinha necessidade de meios humanos para se 

manter”87. Dito de outro modo, Deus nunca precisaria do apoio humano, pois Deus, como 

Criador, não precisa da criatura. Mas como fica o papel do diretor espiritual, que é justamente 

aquele que interpreta e discerne os sinais? O trabalho do diretor, que tem a “faculdade de 

compreender a originalidade de cada alma e de lhe indicar a via onde Deus a chama”88, estaria 

sendo colocada em cheque? Não para Pascal. Este sabe que o diretor tem um papel capital no 

                                                
83 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 271. 
84 Jean ORCIBAL,  Saint-Cyran et le jansénisme, p. 46. 
85 “Qualquer que seja a teologia de Jansenius, a espiritualidade de Saint-Cyran e de seus discípulos – à primeira 
fileira dos quais convém colocar Pascal [...]”. Ibid., p. 163. 
86 Cf. Le COGNET, Le jansénisme, p. 32. 
87 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 271. 
88 Jean ORCIBAL,  Saint-Cyran et le jansénisme, p. 52. 
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cotidiano do direcionado. Orcibal, em sua análise da espiritualidade de Saint-Cyran, diz que o 

diretor espiritual é responsável por “preocupações práticas”89, mais precisamente, do 

cotidiano. Pascal sabe que a convertida busca a direção espiritual de um sacerdote 

“rouvilliste” 90, mas, até então, a irmã mantém a perseverança sem meios humanos. O diretor 

espiritual não está, de maneira nenhuma, descartado. Mas a questão inicial permanece, pois, 

a) se há evidências de um apoio mais que humano, b) continuação pela perseverança, c) 

testemunho, d) reconhecimento deste testemunho manifestos pelo testemunho de Pascal; 

então, por que Pascal ainda hesita em pegar a pena e escrever? Vejamos a interpretação de 

Gouhier. 

 

1.3.2    A leitura do intérprete Gouhier: por que Pascal hesita em escrever? 

O intérprete assinala que Pascal é um recém-convertido e diante da conversão da irmã 

“vê-se na função de um diretor de consciência que é como um instrumento de Deus na 

conversão dos outros”91. Escrever seria tomar como exemplo “uma daquelas cartas cristãs e 

espirituais às quais Saint-Cyran lhe forneceu o modelo”92. É estranho que diante do grande 

acontecimento da vida da irmã, mesmo com todas as suas ocupações e doenças, Pascal não 

tenha tido um único momento para responder as cartas de Gilberte, ao menos algumas 

palavras de parabéns e felicitação.93 Na verdade, nesta ocasião, significaria meditar e, em 

comunhão com sua irmã Jacqueline, redigir uma carta espiritual.94 Mas esta carta não foi 

escrita. Do mesmo modo, a carta presente, apesar dos traços tácitos de direção espiritual, não 

se configura como uma carta deste gênero. Logo no primeiro parágrafo, Pascal, en passant, 

escreve: “meu principal desejo é de nela [nesta carta] te fazer entender o fato das visitas que 

tu sabes, onde eu esperava ter do que te contentar e responder as tuas últimas cartas”95. 

Gouhier destaca que a “fórmula empregada ‘onde eu esperava ter’ significa que esta 

esperança estava desenganada”96. Mas qual seria o motivo capital que impede Pascal de 

                                                
89 Jean ORCIBAL,  Saint-Cyran et le jansénisme, p. 46. 
90 Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 110. 
91 Ibid., p. 111. 
92 Ibid., p. 111. 
93 Cf. Ibid., p. 111. 
94 Cf. Ibid., p. 111. 
95 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 271. 
96 Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 111. 
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escrever? O filósofo francês escreveu que a saúde, a falta de lazer e alguma outra razão o 

impediu. Gouhier, crítico às palavras de Pascal, destaca que é em janeiro de 1648 que Pascal 

encontra-se melhor quanto à sua saúde97; os lazeres não poderiam servir de obstáculo, já que 

se trata de agir como diretor espiritual, papel importante no qual este é um instrumento de 

Deus. Assim, a “outra razão” tem nome: M. de Rebours.  

Pascal encontra-se com M. de Rebours98, discípulo de Saint-Cyran99, para dar a 

conhecer suas especulações doutrinais, de modo que estas não são bem recebidas pelo diretor 

espiritual reconhecido em Port-Royal. Eis o mal-entendido. 

Pascal apresenta-se ao M. de Rebours, que o recebe muito bem e aceita outras visitas 

do jovem. Este declara conhecer os livros e os adversários para lhe fazer entender que 

partilhavam das mesmas ideias, algo que alegra M. de Rebours.100 Em seguida, Pascal lhe diz: 

 
Eu lhe disse, em seguida, que pensava que podíamos, seguindo os princípios mesmos 

do sentido comum, demonstrar muitas coisas que os adversários dizem lhe ser contrárias, e 
que o raciocínio bem guiado conduzia a crer, embora os falte crer sem a ajuda dos 
raciocínios.101 

 

Seguir “os princípios do sentido comum” poderia se tratar da fé do homem comum 

que muitos “dizem ser contrárias”, o que deixaria Pascal ao lado de Jansenius, Saint-Cyran e 

Arnauld e contra os Jesuítas102, mas a continuação da passagem condena o jovem visitante aos 

olhos de M. de Rebours, pois, dizer “que o raciocínio bem guiado conduzia a crer” revelaria a 

suficiência da razão, o que desperta a atenção do diretor espiritual para um outro movimento 

de suficiência, ou seja, a vaidade enquanto libido sciendi.  

A atenção à vaidade nas ciências está expressa tanto na teologia de Jansenius, como 

vimos acima103, quanto na espiritualidade de Saint-Cyran, da qual M. de Rebours é herdeiro. 

Portanto, vejamos como Saint-Cyran concebe a vaidade das ciências – o que liga o 

pensamento de Jansénius ao pensamento de Saint-Cyran sobre este tema – para, em seguida, 

                                                
97 Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 111-112. 
98 Sobre os encontros de Pascal e M. de Rebours cf. Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 112 et 
seq.. 
99 Jean ORCIBAL, Saint-Cyran et le jansénisme, p. 48. 
100 Cf. Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 272. 
101 Ibid., p. 272. 
102 Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 117. 
103 Item 1.1 do capítulo 1. 
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compreendermos as acusações de M. de Rebours a Pascal e as acusações de Pascal a si 

mesmo.  

 

1.3.2.1    A vaidade nas ciências em Saint-Cyran 

Saint-Cyran, seguindo os passos de Santo Agostinho, assim como o fez Jansenius, diz 

que “a paixão de saber que se liga à ciência por si mesma escurece mais depressa que ela 

não serve, mesmo para o conhecimento da pura verdade, pois ela infla o coração que é 

rapidamente obscurecido por uma presunção e por uma paixão secreta” 104. A atração 

irresistível em direção à ciência, no lugar de fazer brilhar a verdade, a obscurece ainda mais, 

pois a presunção e a vaidade, que inflam o coração, movimentam uma paixão secreta do amor 

próprio, característico da suficiência. Saint-Cyran critica os escolásticos pelo fato de 

consagrar-se a uma ciência, na maior parte filosófica, “que o Apóstolo chama a sabedoria da 

carne e inimiga de Deus, pois o diabo a conhece melhor do que nós... Os livros profanos aos 

quais eles fazem apelo enfraquecem antes a razão pelo vento secreto do orgulho... que eles 

inspiram”105. O ato de consagrar-se a uma ciência coloca Aristóteles em um patamar de 

autoridade que ultrapassa as Escrituras, assim, assinala seu “horror à filosofia de 

Aristóteles”106.  

Esta visão da ciência como vaidade terá seus reflexos no pensamento de Pascal, não só 

a partir do pensamento de Jansénius, mas reforçadas pelas cartas espirituais de Saint-Cyran. 

Na Lettre XXXII de Saint-Cyran podemos ver como o abade considerava a filosofia de Platão 

e Aristóteles:  

 
Para mim, não posso dizer que não há nada que me tenha tanto instruído nem 

inflamado para amar a Deus, que esta graça que me tem feito de me aplicar todas as verdades 
de uma ou de outra Filosofia, tanto daquela que a fé nos ensina quanto aquela que a natureza 
ensinou ainda mais aos Cristãos que aos Pagãos, por causa das maravilhas que a luz de Jesus 
Cristo nos foram descobertas na ordem do mundo, que foram desconhecidas de Aristóteles e 
Platão.107 
 

                                                
104 Jean ORCIBAL,  Saint-Cyran et le jansénisme, p. 102. (grifos do autor) 
105Ibid., p. 103. 
106 Ibid., p. 103.  
107 SAINT-CYRAN, Lettres Chrétiennes et Spirituelles, In: Koji KAWAMATA, Pascal et Saint-Cyran, In : Jean 
MESNARD et al, Méthodes chez Pascal. Actes du Colloque tenu à Clermont-Ferrand, p. 440. O intérprete Koji 
Kawamata faz neste artigo um estudo comparativo entre algumas das Lettres Chrétiennes et Spirituelles de 
Saint-Cyran e a Décima sexta Provinciale. 
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 Nesta passagem, Saint-Cyran afirma que a luz de Jesus Cristo ensina ainda mais aos 

Cristãos sobre as verdades da ordem do mundo que os Pagãos, verdades estas desconhecidas 

por Aristóteles e Platão. Mencionamos esta passagem para ressaltar a relação crítica que 

Saint-Cyran tinha com a filosofia. De fato, o que estava em questão é que todo o 

conhecimento Cosmológico, Matemático e Filosófico não poderia contribuir em nada para a 

verdadeira virtude e o amor ao verdadeiro Deus. Tal Lettre XXXII de Saint-Cyran não 

poderia deixar de impressionar Pascal, conhecido em seu contexto, de maneira especial, por 

seus trabalhos de física e matemática, assim como a invenção da máquina de calcular: 

“Vaidade das ciências. A ciências das coisas exteriores não me consolará da ignorância da 

moral no momento de aflição, mas a ciência dos costumes me consolará sempre da ignorância 

das ciências exteriores”.108 Pascal opõe as ciências das coisas exteriores à ciência dos 

costumes, ou seja, o estudo do homem, este que poderá consolar no momento de aflição pelo 

conhecimento da moral, em contrapartida, ciência é vaidade. Como Saint-Cyran, Pascal sabe 

da importância de uma vida virtuosa adquirida pelo Cristianismo e não por nenhum modelo 

Cosmológico, Matemático ou Filosófico.  

O intérprete Sellier sublinha: “todo tempo dado à exploração da matéria é removido 

pela prece e ao serviço de Deus”109. Outro intérprete, Mesnard, comentando o fragmento 23 

dos Pensées, citado acima, destaca o reconhecimento por Pascal dos limites do poder da 

ciência: 

 
É aqui a experiência das provas inelutáveis que coloca em evidência os limites do 

poder da ciência. O reconforto aqui não pode ser obtido senão por uma simpatia que requer a 
presença humana, pelos socorros da “moral”, que inclui ao mesmo tempo reconhecimento de 
si e a arte de viver.110  
 

No fragmento acima citado, e comentado por Mesnard, podemos ver os primeiros 

passos da separação moderna entre ciência e moral. Tal separação aparecerá de forma mais 

evidente em outros fragmentos dos Pensées.111 Vemos uma cisão entre o estudo das chamadas 

ciências abstratas e o estudo do homem, de modo que o estudo da primeira afasta ainda mais o 

                                                
108 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 23; Bru. 67. 
109 Philipe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 180. 
110 Jean MESNARD, Science et foi selon Pascal, in: ______ La culture du XVIIe siècle, p. 351. 
111 “Eu havia passado muito tempo no estudo das ciências abstratas e a pouca comunicação que se consegue ter 
me havia desgostado delas. Quando comecei o estudo do homem, vi que aquelas ciências abstratas não são 
próprias ao homem, e que eu me apartava mais da minha condição penetrando nelas do que outros ignorando-
as”. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 687, Bru. 144. 
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conhecimento de si mesmo. O ponto que gostaríamos de destacar é que Pascal, exortado por 

Saint-Cyran, mudará gradativamente seu objeto de investigação durante sua vida, 

encontrando, desta maneira, no decorrer do seu percurso, a vaidade nas ciências que um 

diretor de consciência como Saint-Cyran não deixaria passar em branco. Comentando a 

relação de Pascal com a ciência, dirá Magnard: “como ele acharia bom aprofundar a opinião 

de Copérnico quando esta ciência o desvia mais de sua condição que sua ignorância”112.  

Como vimos, Jansenius e Saint-Cyran, herdeiros da tradição agostiniana, aproximam a 

suficiência da razão como um ato de vaidade. M. de Rebours é filho desta espiritualidade. 

Assim, a desconfiança do diretor espiritual, na ocasião da visita de Pascal, é que se seus olhos 

– órgão representante da vaidade da ciência – estão plenos de luz pelo estudo da geometria, ao 

contrário, seu coração está repleto de trevas, orgulho e vaidade. M. de Rebours conhecia 

Pascal pelos seus trabalhos de física e matemática, de modo que, onde Pascal ressaltava suas 

idéias e projetos em função da fé renovada que professava, que os intérpretes chamam de 

primeira conversão, M. de Rebours, como afirma Gouhier, demanda “uma revisão de 

consciência”113, detecta a vaidade do filósofo e o acusa. Tais acusações é o que passamos a 

descrever com o objetivo de mostrar de forma mais precisa como o diretor de consciência é 

treinado na arte de detectar vaidades.  

 

1.3.3    As acusações de M. de Rebours e as acusações de Pascal a si mesmo 

Estas foram as “acusações” de M. de Rebours, presentes na carta de 26 de janeiro de 

1648: 

a) “Porém, como sabes que todas as ações podem ter duas fontes, e que este discurso 

podia proceder de um princípio de vaidade e de confiança de raciocínio”.114  

Podemos destacar os conceitos de vaidade e confiança, característicos da libido 

sciendi. A vaidade mostra-se ligada à presunção de conferir maior valor ao próprio projeto, 

“demonstrar muitas coisas que os adversários dizem lhe ser contrárias” 115 e a confiança neste 

mesmo projeto. Pascal tenta explicar para a irmã que “todas as ações podem ter duas 

                                                
112 Pierre MAGNARD, Nature et Histoire dans l’apologétique de Pascal, p. 102. 
113 Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 113. 
114 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 272. 
115 Ibid., p. 272. 
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fontes”116, ou seja, a intenção e a ação podem ser mal interpretadas, conferindo o ritmo de um 

diálogo de surdos, assim como a suspeita tornaria-se ainda maior “pelo conhecimento que ele 

tinha de meu estudo de geometria”117. Pascal tenta desfazer a confusão, mas esta tentativa é 

interpretada com outra acusação: 

b) “Entretanto, eu tentei fazê-lo conhecer meu motivo; mas minha justificação 

aumentou sem dúvida e ele tomou minhas desculpas como uma obstinação”.118 

Vaidoso, confiante e, diferente daquele que escuta e medita, obstinado a dar as devidas 

explicações. M. de Rebours conduzia o diálogo de forma tão bela, ressalta Pascal, que “se eu 

tivesse acreditado estar no estado que ele o figurava, teria me retirado”119. Mas o jovem não 

acreditava estar entre aqueles que partilham desta “doença” que era pintada frente aos seus 

olhos e, “eu me opunha aos remédios que ele me apresentava”120. A obstinação de Pascal é 

justamente a causa da insistência de M. de Rebours na “acusação” de obstinado. Enfim, 

fechando o quadro, salientamos a última acusação: 

c) “Porém ele o [o remédio] fortificava ainda mais quanto eu parecia fugir, porque ele 

tomava a minha recusa como endurecimento”.121 

A obstinação de Pascal é a marca do homem vaidoso, que revela seu amor próprio 

valorizando seu próprio projeto, obstinado a se explicar e, não meditando sobre a sua própria 

condição, endurece o seu coração. Ao contrário do cristão arrependido, Pascal mostra-se um 

filósofo endurecido. O quadro que Pascal deseja pintar é destruído, a princípio, por um outro: 

a percepção da vaidade pelo espelho levantado por M. de Rebours frente aos olhos de Pascal. 

Este mal-entendido entre Pascal e M. de Rebours nunca mais será desfeito: “de modo que esta 

conversa passa-se dentro deste equívoco e dentro de um embaraço que continuou em outros e 

que não pôde se desembrulhar”122. Pascal percebe que algumas das controvérsias serão 

levadas para o túmulo e o discurso não poderá resolver. Se as acusações de M. de Rebours são 

equívocas, como disse Pascal, a equivocidade está nos diferentes campos de olhares: do 

filósofo, que partilha seus projetos com um homem respeitado de Port-Royal, e o olhar do 
                                                
116 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 272. 
117 Ibid., p. 272. 
118 Ibid., p. 272. 
119 Ibid., p. 272. 
120 Ibid., p. 272. 
121 Ibid., p. 272.  
122 Ibid., p. 272. 
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diretor espiritual, preocupado com as armadilhas do mal e sua responsabilidade com aqueles a 

quem Deus lhe confiava. Talvez M. de Rebours tenha visto a ocasião para persuadir Pascal do 

mal que pode atolar o coração do filósofo no lodo da vaidade. No entanto, tais acusações 

perturbaram as reflexões de Pascal, de modo que as acusações a si mesmo estão expressas na 

mesma carta. 

São estas acusações que nos permite responder a pergunta que fizemos acima sobre a 

hesitação de Pascal em responder as cartas da irmã nos últimos quatro meses. “Entretanto, eu 

desejaria de nisto contribuir com alguma coisa, mas não tenho nenhuma das partes que são 

necessárias para este efeito”.123 Quando Deus toca o coração da convertida é hora, pelo 

mesmo toque de Deus, de o diretor espiritual entrar em ação. O ato de se dar inteiramente a 

Deus, característico da conversão, implica a submissão a um diretor espiritual que mostraria 

os desígnios de Deus na vida do convertido, mas Pascal se via inapto para dar qualquer 

contribuição: “minha fraqueza é tão grande que, se eu a empreendesse, faria antes uma ação 

de temeridade que de caridade”124. A fraqueza é fraqueza espiritual, que deve ser lida como 

temeridade e não reconhecimento da insuficiência enquanto criatura pecadora. Conhecer a 

fraqueza na caridade é colocar-se no seu devido lugar; todavia, conhecer a fraqueza fora da 

caridade é temor, desespero e, quando se trata da direção espiritual, cegueira: “eu teria o 

direito de temer por nós dois a desgraça que ameaça um cego que conduz outro cego”125. A 

passagem bíblica126 não poderia ser mais esclarecedora do estado de Pascal depois do 

encontro impactante com M. de Rebours. A responsabilidade de perder – condenação – a 

dirigida e a si mesmo toca fundo o coração do pensador. O filósofo sente sua 

“incapacidade”127. Antes de conceder luzes para a perseverança dos outros, ele precisava 

alcançar luzes para si mesmo, pois nele só encontrava “confusão”128 e “engano”129, de modo 

que só “Deus pode acalmar e onde eu trabalharei com cuidado”130. Pascal conta com Deus, e 

com Deus somente, não para a realização de seus projetos como novo convertido, mas se trata 

                                                
123 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 271. 
124 Ibid., p. 271. 
125 Ibid., p. 271. 
126 Luc 6, 39. 
127 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 271. 
128 Ibid., p. 272. 
129 Ibid., p. 272. 
130 Ibid., p. 272. 
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de um trabalho sem “diligência”131 e sem “inquietude”132, pois é justamente a diligência 

quanto aos seus próprios projetos e a inquietude, enquanto preocupação cega voltada a eles, 

que o distanciava ainda mais de Deus como amor que deve estar acima de todas as coisas.  

Portanto, a) vendo-se durante os meses precedentes como inapto para o exercício da 

direção espiritual; b) incapaz; c) confuso; d) pleno de engano; e) diligente e preocupado 

consigo mesmo; torna-se apropriada a passagem do Evangelho de São Lucas: “pode um cego 

guiar outro cego?”133 Mas Pascal não se detém nestas desqualificações quase aniquiladoras: 

“de forma que me vendo reduzido somente a mim, não me resta senão rogar a Deus que nisto 

me abençoasse o sucesso”134. Pascal, que via a si mesmo como responsável – 

responsabilidade no sentido que assinalamos ao diretor espiritual – pela conversão da irmã 

Jacqueline em Rouen alguns anos atrás, acredita que o sucesso precedente pode ser o sucesso 

procedente, mas não da mesma maneira, e é isso que ainda o motiva. 

 
Eu teria para isso a necessidade da comunicação de pessoas doutas e pessoas 

desinteressadas: os primeiros são aqueles que não o farão; eu não busco mais senão os outros, 
e para isto eu desejo infinitamente de te ver, pois as cartas são longas, incômodas e quase 
inúteis nestas ocasiões.135 

 

Dois grupos são destacados: os doutos e os desinteressados. Os doutos – savantes – 

são os ateus e libertinos de seu tempo, aqueles que são indiferentes à religião, estes são objeto 

da atenção de Pascal: é para conversar sobre este assunto que o filósofo declara o seu desejo 

de ver a irmã recém-convertida. O grupo dos desinteressados parece compreender as pessoas 

mais próximas que realmente percebem em Pascal o desejo de elaboração de um projeto a 

serviço de Deus, o que não é o caso de M. de Rebours, que sempre observa cada movimento 

de Pascal com os olhos de um detector de vaidades. Ora, se uma possível atividade de diretor 

de consciência como Saint-Cyran, Sr. Singlin e M. de Rebours lhe parece vetada, mesmo 

porque Pascal não é nem sacerdote nem professor de teologia, podemos afirmar que nesta 

carta vislumbramos duas características marcantes na obra de Pascal: a) Pascal mostra 

especulações que funcionam como as primeiras faíscas do grande incêndio que será a 

                                                
131 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 272. 
132 Ibid., p. 272. 
133 Luc 6, 39. 
134 Blaise PASCAL, Lettre à as soeur Mme Perier, ce 26 janvier 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 272. 
135 Ibid., p. 272. 
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Apologia da Religião Cristã136; b) há sinais da prudência e responsabilidade dos diretores 

espirituais de Port-Royal; no entanto, afirmamos que tal direção será privada, focada em seus 

familiares e nas pessoas mais próximas.137 Para tal tarefa, Gouhier assinala: “portanto, ele vai 

dar-se o tempo de ver claro nele, de medir as forças de seu espírito, provavelmente de medir o 

método a praticar, de engrandecer seus conhecimentos, de ler e reler as Escrituras, de voltar 

aos mestres, a Saint-Cyran sobretudo.”138 

Este tempo de análise do alcance do seu espírito, de meditação das “acusações” de M. 

de Rebours, de dedicação às leituras das Escrituras e do seu grande mestre espiritual, isto é, 

Saint-Cyran, assim como a leitura de Jansenius, Arnauld e, o que não poderia ficar de fora, 

Santo Agostinho, enriquecerá ainda mais a Lettre que desejamos analisar. No entanto, para 

entender como este tempo de leitura fora frutífero, buscaremos encontrar os traços mais 

marcantes das duas cartas de Saint-Cyran contidas nas Lettres chrétiennes et spirituelles e 

indicadas pelo intérprete Mesnard como os dois textos que inspiraram a composição da Lettre. 

 

1.4    Análise das Lettres Chrestiennes et spirituelles VII e XIV de Saint-Cyran 

Mesnard destaca, entre as Lettres chrétiennes et spirituelles de Saint-Cyran, as cartas 

VII e XIV. 139 Buscamos os traços da metodologia de Saint Cyran para o consolo. Na leitura 

que fizemos das duas cartas, encontramos uma estrutura que procuraremos mostrar, a saber: a) 

Compaixão do diretor com o dirigido; b) fundamento da consolação na imagem do sacrifício 

de Cristo; c) a ação da Providência. 

A carta VII, datada no dia 12 de março de 1641 e escrita a um grande magistrado, 

tendo como tema a morte de sua filha, mostra a aflição que o mestre espiritual partilha com o 

                                                
136 Gostaríamos de destacar o artigo de Sellier denominado Imaginaire et Rhétorique. Nele o intérprete faz duas 
questões iniciais: 1) por que, na escritura pascaliana, há um desejo de vencer? 2) A segunda questão é colocada a 
partir das escolhas das regras de retóricas de Pascal: em que consiste estas regras? O enredo do artigo será para 
esclarecer oito regras de retórica que Sellier sustenta constar no Pensées. Cf. Philippe SELLIER, Imaginaire et 
Rhétorique, in: Lane M. HELLER. & Ian M. RICHMOND (orgs), Pascal:Thématique des Pensées, p. 115-135. 
137 No comentário feito à carta à Mme Perier, do dia 26 de janeiro de 1648, o intérprete Heller faz uma 
comparação entre a máquina de calcular, que Pascal foi inventor, e a perfeição cristã. A máquina funcionaria de 
tal forma que não faltaria nada para atingir o seu fim, desta maneira, a perfeição cristã, tema da carta, seria 
extraída desta definição. Heller cita alguns fragmentos e salienta: “depois destes exemplos vemos que a coisa 
perfeita é aquela à qual não falta nada: todos os elementos são reunidos para formar um todo completo. Há uma 
ideia de totalidade, de integridade, de plenitude; a perfeição é uma reunião de todas estas qualidades concebíveis 
levadas ao seu mais alto grau de desenvolvimento”. Lane HELLER, La perfection chrétienne dans la spitualité 
de Pascal, in: Lane M. HELLER & Ian M. RICHMOND (orgs), Pascal : Thématique des Pensées, p. 95. 
138 Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 121. 
139 Cf. Jean MESNARD, Lettre sur la mort de son père, in: Blaise PASCAL, Ouvres complètes, v. II, p. 850. 
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pai em seu sofrimento, uma exortação à ressurreição e a palavra de alívio que deve ser tomada 

como uma ordem da Providência. Vejamos as passagens:  

a) a aflição que o diretor espiritual partilha com o pai, o que mostra a compaixão do 

diretor espiritual com o dirigido: “só Deus sabe da parte que tomei de vossa aflição”140. Eis o 

modo que Saint-Cyran inicia a carta, o que já revela a primeira característica que postulamos. 

A aflição do pai que perdeu sua filha é a aflição do diretor espiritual que, desta maneira, 

apresenta-se em sintonia com a dor do dirigido. Desta maneira, depois de salientar algumas 

das desgraças que já ocorreram em sua vida, Saint-Cyran declara: “a última que me 

aconteceu, e que durará tanto quanto agradar a Deus, aquela comum com a vossa, que é única 

em sua espécie e tão singular, que dela não é preciso de modo algum esperar outra depois 

daquela”141. A morte da filha deste pai é a causa de seu sofrimento: diretor e dirigido 

partilham de uma mesma e única dor. Assim, podemos analisar a segunda etapa.  

b) Fundamento da consolação na imagem do sacrifício de Cristo: “já que o conselho 

de um aflito é escutado por outro aflito, vos aconselho de fazer de vossa aflição (que uma 

filha única, de todo modo, torna ainda mais única que a minha) aquilo que Deus me deu a 

graça de fazer da minha, que é de dirigir como uma imagem da Paixão de Cristo”142. Podemos 

ver nesta passagem que, além de partilhar da dor e da aflição do pai que perdeu sua filha 

única, Saint-Cyran, como diretor espiritual, convida o orientado a fazer da própria aflição uma 

imagem sacrificial do Cristo. O pai, que sofre frente à morte de sua filha, é a imagem do 

Cristo que sofre por causa do pecado de toda humanidade. Há uma tentativa de dar um sentido 

à existência como imitação do Cristo padecendo, como parte de seu sacrifício e oferta do 

mesmo a Deus. Pascal, como veremos, usará do mesmo recurso na Lettre. Mas, ainda 

seguindo Saint-Cyran quanto à imagem sacrificial do Cristo, ele exorta o dirigido à fé na 

Ressureição: 

 
É assim o primeiro pensamento de Jesus Cristo, e a primeira palavra que saiu de sua 

boca no dia mesmo de sua Ressurreição: Eu vos dou a paz, diz ele, e em seguida: Eu vos envio 
para ser afligido, como eu mesmo fui enviado para ser afligido. Estas palavras foram ditas na 
pessoa dos Apóstolos a todos os Cristãos que são os filhos de Deus, e do número de seus 
eleitos.143 
 

                                                
140 Abbe de SAINT-CYRAN, Lettres Chrestiennes et spirituelles, Paris, VII, p. 39. 
141 Ibid., VII, p. 40. 
142 Ibid., p. 40. 
143 Ibid., p. 41. 
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A fé na ressurreição enche a alma de paz.  No entanto, os filhos de Deus são enviados 

ao mundo para, como o Cristo, serem afligidos. Será na ressurreição que todas as aflições 

desaparecerão. Todavia, durante a vida neste mundo, a aflição é parte da condição humana 

decaída. Cristo, sem o pecado, sofreu as mesmas aflições para que o homem pudesse libertar-

se delas pela ressurreição. Logo, a vida do homem que está em sintonia com a vida do Cristo 

é marcada pela aflição mundana. “Infeliz aquele, diz a Escritura, que Deus trata sempre 

favoravelmente neste mundo. É a maior marca de sua cólera e de sua aversão”.144 A ideia é 

tornar a própria aflição do pai em esperança na ressurreição pelo caminho da aflição, que é 

aquele do Cristo. Na Lettre, Pascal insistirá na ideia de que o homem deve tomar a vida como 

um sacrifício, de modo que o Cristo seja modelo sacrificial. Depois de analisarmos a segunda 

etapa de nossa estrutura, encaminhamo-nos para a terceira e última.  

c) a ação da Providência: a palavra de alívio do diretor espiritual que deve ser tomada 

como uma ordem da Providência. 

 
Porque para sua consideração, me parece que ele quer que eu vos diga que ela está 

com ele. Por aquilo que sois vós, não temo de vos dizer com semelhante fé, bem que com 
menos segurança, que se vós não interrompeis a ordem de sua Providência, que tira sempre 
algum bem do mal, ele tirará um bem notável de vossa aflição, em vosso favor, se por um tão 
grande desprazer vós não fazeis retornar a paz, e a graça, como diz o Evangelho, em direção a 
Deus mesmo, para dar a um outro.145 
 

A Providência tirará do grande mal que sofre este pai, um bem notável: se este bem – a 

morte da filha pela Providência – é seguido do desprazer do pai, a paz é concedida a um 

outro, ou seja, à filha que morreu e não vive as aflições deste mundo. Tal modo de encarar a 

existência pode ser um benefício tanto para aquele que morre, e pela graça de Deus é 

ressuscitado em Cristo, como para aquele que fica que, apesar da ausência do ente querido, 

sabe que é a manifestação da Providência agindo na sua vida. A dor daqueles que ficam não é 

desprovida de uma alegria pelo benefício daquele que partilha da visão beatífica de Deus. 

Portanto, encontramos na carta VII a estrutura que postulamos acima. Vejamos se a 

mesma estrutura se manifesta na carta XIV. 

A Lettre chrétiennes et spirituelles XIV também é sublinhada por Mesnard e associada 

à Lettre de Pascal. Esta última é datada de maio de 1642 e é escrita a um doutor da Sorbonne, 

em função da morte de sua mãe. Nesta carta, mais uma vez, Saint-Cyran mostra sua 
                                                
144 Abbe de SAINT-CYRAN,  Lettres Chrestiennes et spirituelles, VII, p. 46. (grifos do autor) 
145 Ibid., p. 44. 
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compaixão com o sofrimento do magistrado, a necessidade de que este último, que é também 

um sacerdote, tome a morte como um sacrifício e a consolação no Cristo. Desta maneira, 

vejamos se a mesma estrutura encontrada na carta acima está contida na carta XIV.  

a) A compaixão do diretor espiritual:  

Tudo me faz compaixão no mundo; mas ela dobra sempre nos males que acontecem a 
meus amigos que, sendo mais próximos de mim que o resto dos homens, me impressiona mais 
dentro do coração o sentimento dos males dos homens comuns por aqueles cujo Deus os 
aflige.146  
 

Os males dos homens comuns afligem a todos. Este é um aspecto capital na visão da 

condição humana cyraniana: o homem é sempre um ser em aflição. Esta aflição faz brotar no 

coração do diretor um sentimento de compaixão por tudo, mas por aqueles que estão mais 

próximos é muito maior, algo que coloca o diretor espiritual em sintonia com o dirigido. O 

diretor fala de uma compaixão dobrada em relação à dor do dirigido: o diretor vive o luto do 

dirigido. Assim, ele prepara o leitor para introduzir o tema do sacrifício, destacando a 

necessidade de tomar a morte como um sacrifício.  

 b) Fundamento da consolação na imagem do sacrifício de Cristo: “Se tomarmos a 

morte como um sacrifício, e por um último dever dado a Deus, não estaremos mais 

entristecidos por ela senão pelo sacrifício do corpo do Filho de Deus, que lhe oferecemos 

todos os dias na Igreja”147. Não devemos nos entristecer pelo sacrifício da morte humana, que 

é um dever a Deus diante do pecado, mas nossa tristeza deve vir do sacrifício de Cristo que, 

na sua santidade, ofereceu-se em sacrifício para salvar o homem. É desta maneira que Saint-

Cyran estabelece o sacrifício do Cristo como o fundamento do consolo: 

 
Creio que ele permitiu que eu tenha fundado sobre o sacrifício minha principal razão 

de consolar, porque, sendo Padre como vós o sois, e recentemente consagrado com o óleo de 
Deus, deveis ser mais tocado por esta consideração que qualquer outro, já que ela é estimada 
do sacrifício de nossa vida, e de nosso corpo, que todos nós devemos fazer para Deus, 
morrendo para imitar o sacrifício de seu Filho.148 
 

Assim como o pai que perdeu sua única filha na carta VII deve fazer das suas aflições 

um sacrifício que figura aquele do Cristo, o padre, em sua condição de sacerdote, o faz em 

toda sua vida, morrendo para imitar o sacrifício de Cristo. Saint-Cyran mostra que o próprio 

                                                
146 Abbe de SAINT-CYRAN, Lettres Chrestiennes et spirituelles, XIV, p. 110. 
147 Ibid., p. 110. 
148 Ibid., p. 120. 
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dirigido tem impresso em seu coração o sacramento do sacerdócio, este que exprime de forma 

ainda mais evidente o sacrifício do Cristo. Assim, o consolo está no sacrifício do Cristo 

porque é neste modelo sacrificial que o dirigido deve se espelhar para conhecer o verdadeiro 

sentido de sua aflição, sofrendo pelo sacrifício do Cristo, mas na esperança do consolo pela 

Providência, última etapa da estrutura, e tema pelo qual  Saint-Cyran termina a carta de forma 

breve. 

 c) a ação da Providência: “mas creio disto ter dito o suficiente, para vos aliviar em 

vossa dor, esperando que Deus vos consolará ele mesmo”149. Não só a esperança da 

ressurreição é alimento para viver uma vida que as aflições são uma constante que se 

sobrepõe umas às outras sem cessar, mas a Providência pode aliviar a dor da morte, embora 

ela não aniquile todos os sofrimentos desta vida. 

Portanto, nestas duas cartas encontramos a estrutura que postulamos acima, de modo 

que nossa hipótese é que ela também se encontra na Lettre. 

 

1.5    Estudo comparativo entre Lettre e as cartas VII e XIV de Saint-Cyran 

Nossa análise será balizada pela estrutura acima. Veremos como Pascal deixa em seu 

escrito os traços de compaixão para com aqueles aos quais fora direcionada a Lettre, mesmo 

não se tratando de uma carta de direção espiritual; em seguida, é exposta toda teoria sacrificial 

presente na atmosfera jansenista pelo padre Charles de Condren, com a qual Saint-Cyran 

partilhava; por fim, veremos o destaque concedido à ação da Providência, assim como nosso 

conceito de transposição de significado, pelo qual podemos lançar luz ao papel do conceito de 

Providência na Lettre. 

 

1.5.1    Compaixão do diretor com o dirigido 

Logo no primeiro parágrafo podemos constatar a compaixão do diretor espiritual e o 

dirigido naquilo que diz respeito ao consolo: [1] “e que a carta que tínhamos iniciado vos deu 

alguma consolação, pela narração das favoráveis particularidades que acompanharam o 

assunto de nossa aflição, não posso recusar a vós o consolo que me resta no espírito”150. 

                                                
149 Abbe de SAINT-CYRAN, Lettres Chrestiennes et spirituelles, XIV, p. 125. 
150 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres completes, p. 275.  
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A irmã de Pascal, Jacqueline, enviou uma primeira carta que se perdeu no decorrer da 

história e que nós não podemos avaliar o conteúdo. Contudo, podemos destacar que a mesma 

resultou em um consolo para a família, “pela narração das favoráveis particularidades que 

acompanharam o assunto de nossa aflição”, ou seja, a aflição que vivia a família foi 

transformada em consolo por meio da carta precedente e este consolo é favorável, é benéfico, 

a todos aqueles que o receberam. Os frutos da primeira carta são destacados por Pascal, algo 

presente nas cartas de consolação de Saint-Cyran.151 Por exemplo, na carta escrita na ocasião 

da Sexta-feira Santa, do ano de 1641, a Soeur Emmanuel de Chazé, Saint-Cyran, na prisão, 

escrevendo sobre os frutos da caridade, afirma: “eu teria uma alegria particular de escutar que 

vós nisto fazes bem, e que vós vos tornais dia a dia, pelos atos de humildade e obediência 

contínuos, dignos da profissão”152. Nesta passagem de Saint-Cyran, a alegria do diretor 

espiritual e a dignidade dos votos da religiosa são os frutos da graça. Da mesma forma, na 

carta precedente de Pascal, o consolo da família é o fruto da graça. É a partir deste momento 

que a prece aparece no trecho do texto sobre a consolação: “e que rogo a Deus para me 

conceder, e de me renovar do consolo que recebemos outras vezes de sua graça, e que nos 

foram novamente dadas por nossos amigos nesta ocasião”153. Pascal diz que ainda resta 

consolo em seu espírito. Ora, se ainda há consolo e se este é dádiva de Deus, cabe ao “diretor 

espiritual” conceder o consolo àqueles a quem Deus lhe confiou, ou seja, aqui encontramos o 

primeiro aspecto da estrutura, a saber: a compaixão em escrever para conceder o consolo. 

Recusar o consolo aos seus é faltar com a responsabilidade que era tão cara aos diretores 

espirituais port-royalistas. Desta maneira, pela prece, o diretor espiritual pedirá a Deus o 

consolo de dois modos: a) que Deus dê o consolo para Pascal, ou seja, àquele que pede; b) 

que Deus dê a graça de renovar o consolo. Vemos que há quatro conceitos importantes para 

entender a dinâmica da relação consolo e prece em Pascal: prece, graça, consolo e renovação 

do consolo, ou seja, a perseverança. Diante disso, afirmamos que Deus, pela graça, renova o 

consolo pela perseverança na prece e, por este motivo, Pascal, antes de escrever sobre o 

consolo, “roga a Deus.” 154 Será no texto Écrits sur la Grace que Pascal desenvolverá a 

relação da prece e perseverança: 

                                                
151 Cf. Jean ORCIBAL, Saint-Cyran et le jansénisme, p. 52. 
152 Abbe de SAINT-CYRAN, A Soeur Emmanuel de Chazé: vendredi Saint de 1641, in: Jean ORCIBAL, Saint-
Cyran et le jansénisme, p. 136. 
153 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clemont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 275. (grifos nosso) 
154 Ibid., p. 275.  



47 
 

É assim que Santo Agostinho não é contrário a si mesmo quando, tendo feito dois 
livros inteiros para mostrar que a perseverança é um dom de Deus, não deixa de dizer, em um 
lugar de seus livros, que a perseverança pode ser merecida pelas preces, porque não há dúvida 
que a perseverança na justiça pode ser merecida pela perseverança na prece; mas a 
perseverança na prece não o pode ser; e é ela, propriamente, que é este dom especial de Deus o 
qual fala o Concílio; e é assim que a perseverança em comum é um dom especial, e que a 
perseverança pode ser merecida, é a perseverança das obras; aquilo que aparece pela expressão 
mesma: a perseverança pode ser merecida pelas preces.155  
 

Apoiado em Santo Agostinho156 e no Concílio de Trento, Pascal afirma a perseverança 

como um dom de Deus e digna de mérito humano, mas tal raciocínio é equívoco e sujeito a 

desvios de significado. Desta maneira, faz-se necessário explicá-lo.  

A perseverança pode ser merecida – mérito enquanto colaboração do homem, pois o 

homem coopera com Deus quando ele assente, pela graça infalível, à vontade de Deus – pelas 

preces, mas trata-se da perseverança na justiça, não a perseverança na prece. Esta última é o 

verdadeiro dom de Deus, de modo que a prece tem Deus como causa, ou seja, é um dom de 

Deus. Logo, se há mérito humano, este é secundário, pois as obras realizadas são frutos da 

prece que Deus propiciou ao homem fazer para realizar as boas obras de justiça. A passagem 

de Santo Agostinho citada por Pascal, “a perseverança pode ser merecida pelas preces”157, 

corresponde à perseverança nas obras merecidas pelas preces, porém, a causa das preces é 

sempre Deus, pois se não houvesse prece, não haveria de modo algum perseverança nas obras. 

Em suma, Pascal afirma: 1) a prece é um dom de Deus 2) a perseverança na justiça, ou nas 

obras, pode ser merecida pelas preces; 3) a perseverança nas preces não pode ser merecida; 4) 

Deus tem a primazia para conceder a perseverança nas preces.  

Pascal quer resguardar a primazia de Deus na concessão do dom especial da 

perseverança na prece para que Ele seja a causa de toda boa ação. 

 
É verdadeiro que Deus é obrigado de os [os socorros] dar para aqueles que os pedem: 

e isto é porque eles não são jamais recusados. E que não pensemos em desviar a coisa em um 
mau sentido, dizendo que pediremos a perseverança na prece, e que assim a obteremos; e que 
assim pedindo no instante presente a graça de rezar no instante futuro, a obteremos; e que 
assim se garantirá a perseverança: isto é jogar com as palavras.158  
 

                                                
155 Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in: ______Ouvres complètes,  p. 324. (grifos do autor) 
156 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 353, nota 71. 
157 Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in:______ Ouvres complètes, p. 324. (grifos do autor) 
158 Ibid., p. 335. 
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Deus concede os socorros a quem o pede, de modo que uma prece jamais poderia ser 

recusada, pois se trata de uma promessa bíblica. “Assim, tudo que pedirdes ao Pai, em meu 

nome, ele vos dará”159. Entretanto, o homem pode usar a promessa de Deus a seu favor: se 

Deus concede tudo que pedimos, e se para a realização das boas obras é preciso ter a 

perseverança na prece, a criatura pedirá a perseverança na prece e Deus, obrigatoriamente, 

terá que concedê-la. É neste sentido que Pascal declara: “isto é jogar com as palavras”160. Ora, 

a distinção entre perseverança na prece sem mérito e perseverança na justiça e nas obras com 

mérito mostra a sua eficácia, pois Deus prometeu a perseverança na justiça e nas obras para 

aqueles que pedem, mas não prometeu a graça da prece para o instante futuro: “e que assim 

pedindo no instante presente a graça de rezar no instante futuro, a obteremos”161. Pedir no 

instante presente a perseverança na prece do instante futuro é elaborar uma armadilha para 

Deus, digna daqueles que não entenderam a promessa do Criador. Portanto, o resultado deste 

raciocínio é o seguinte: não há garantia da perseverança na prece, pois esta é dom de Deus. 

Logo, não há garantia da perseverança nas obras, pois para a realização das mesmas há uma 

dependência do dom da perseverança na prece, ou seja, quem não reza não realiza boas obras, 

nem obtém os socorros que Deus concede. 

Na Lettre, Pascal faz uma oração pedindo a graça da renovação do consolo, pois é pela 

prece que o escritor revela estar em comunhão com a Igreja, já que a prece é puro dom de 

Deus. Tendo a graça instantânea da prece, Pascal pede a graça da renovação do consolo, ou 

seja, Deus renovará o consolo àqueles que perderam seu ente querido concedendo os socorros 

necessários para tranqüilizar os corações que sofrem naquele momento de tanta dor. A 

compaixão de Pascal em direção àqueles que sofrem com a morte de seu pai mostra-se através 

da prece para o consolo. É assim que a graça, como afirmamos, renova o consolo pela 

perseverança na prece: esta é dom de Deus sem mérito, de modo que a perseverança no 

consolo é a ação da graça, solicitada pelo dom da prece, que se renova e permite o consolo ao 

cristão.  

Mesmo sabendo que a relação prece e perseverança será elaborada com mais cuidado 

nos Écrits sur la Grâce162, texto este no qual a teoria da queda e suas consequências são 

matizados, vemos, na Lettre, uma relação entre prece e consolo, o que justifica a invocação 

                                                
159 Jo. 15, 16. 
160 Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in: ______Ouvres complètes,  p. 335.  
161 Ibid., p. 335.  
162 Ibid., p. 322 et seq. 
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que Pascal faz a Deus. Assim, se falta a graça da perseverança na prece, falta também o 

consolo e, se a graça da perseverança da prece é um dom de Deus, a perseverança no consolo, 

como conseqüência da prece, é resultado da perseverança na prece. O consolo precisará ser 

constantemente renovado pela graça da perseverança na prece. O resultado é que o homem 

consolado por Deus é aquele que se apresenta em contínua oração.  

Portanto, vemos que a compaixão aparece na Lettre por uma prece que Pascal realiza, 

pedindo a Deus a graça para o consolo a todos que sofrem com a perda de seu pai. Assim, 

depois da compaixão, vem o convite para viver o sacrifício do Cristo, sendo que o 

fundamento do consolo está neste sacrifício. 

 

1.5.2    Fundamento da consolação na imagem do sacrifício de Cristo 

O modelo de direção espiritual cyraniana, que Pascal conhecia, e as “acusações” de M. 

de Rebours, que o levaram a meditar ainda mais sobre si mesmo e outros textos, mostram na 

Lettre características de uma carta de direção espiritual, sendo a mesma endereçada a seus 

familiares e as pessoas mais próximas, como assinalamos acima. A Lettre não é somente o 

resultado das leituras de Pascal, mas, assim com diz Cagnat, será “a ocasião, para Blaise 

Pascal, de experimentar os métodos de escritura os quais ele ia em breve demonstrar com 

mais eficácia”163. Para a intérprete, Pascal usará, no decorrer de sua obra, diversos recursos de 

estilo, frutos da escritura hebraica, cuja recorrência nos Pensées apareceria com maior 

efusão.164 Mesnard, além de Saint-Cyran165, também assinala as influências das ideias, 

correntes em Port-Royal, de Charles de Condren166, grande expoente da teoria sacrificial 

cristã no século XVII. Diante disso, iremos expor nossa investigação sobre Condren e os 

fundamentos da teoria sacrificial do século XVII, assim poderemos entender como ela se 

manifestará na Lettre. 

Nascido em 1588, sagrado padre em 1614 e professor da Sorbonne em 1615, Condren 

foi sucessor de Bérulle do Oratório em 1629. Entretanto, como afirma Carraud, “se ele 
                                                
163 Constance CAGNAT,  La mort classique: Ecrire la mort dans la littérature française en prose de la seconde 
moitié du XVIIe siècle, p. 94. 
164 Sobre o estilo literário da Lettre cf. Constance CAGNAT, La mort classique: Ecrire la mort dans la littérature 
française en prose de la seconde moitié du XVIIe siècle, p. 84-93. A intérprete sublinha a enumeração, repetição, 
ritmo ternário, paralelismos, no entanto, o ponto fundamental é persuadir, isto é, cumprir o objetivo principal da 
carta que é o consolo em Jesus Cristo, o que Pascal chamará, contrapondo os estóicos, de consolo na verdade.  
165 Cf. Jean MESNARD, Lettre sur la mort de son père, in: Blaise PASCAL, Ouvres complètes, v. II, p. 850. 
166 Cf. Ibid., p. 850. 
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ensinou teologia na Sorbonne, não sabemos nada do conteúdo deste ensinamento” 167. Pascal 

não teve um contato direto com a obra L’Idée du sacerdoce et du sacrifice de Jésus-Christ – 

texto que não deve ser atribuído a Condren na íntegra, pois somente a segunda parte é devida 

a este autor168 –, mesmo porque a obra só foi publicada em 1677, salientam os intérpretes 

Leduc-Fayette e Oliva169. Condren vê a religião como sacrifício: “o Sacrifício é um dever 

essencial da religião; como a religião em direção a Deus, é uma obrigação que a criatura 

espiritual leva gravada no fundo de seu ser”.170 Oliva destaca que Condren “lançou as bases 

do sacrifício cristão no século XVII francês”171 e acrescenta: “esta doutrina, com algumas 

variações, aparece na Carta sobre a morte do pai, de Pascal, onde o autor apresenta suas ideias 

sobre o sacrifício”172. O intérprete aproxima as etapas do sacrifício desenvolvidas por 

Condren – santificação, oblação, imolação, consumação e comunhão –, mas lembra, na esteira 

de Mesnard, que “Pascal certamente esteve em contato com os fervorosos discípulos de 

Condren”173.  

Condren, depois de destacar a importância do sacrifício para a religião, a necessidade 

dele diante da grandeza de Deus frente à criatura, assinala que o sacrifício é visto como uma 

forma de honrar a plenitude de Deus, único ser necessário. Desta maneira, tendo em vista os 

sacrifícios antigos, quer mostrar como o cristão deve encarar o sacrifício com a vinda do 

Cristo, e divide o sacrifício em cinco etapas: “a primeira é a santificação, ou a consagração da 

vítima./ 2 – A oblação da vítima./ 3 – A ocisão ou imolação./ 4 – A inflamação ou 

consumação./ 5 – A comunhão”174. Carraud também sublinha as cinco etapas do sacrifício em 

Condren, em seu artigo De la destruction. Métaphysique et idée du sacrifice selon Condren, 

propõe uma análise dos pressupostos metafísicos da doutrina condreniana do sacrifício. 

                                                
167 Vicent CARRAUD, De la destruction. Métaphysique et idée du sacrifice selon Condren, in : Il Sacrificio. 
Archivio di filisofia, LXXVI, 2008, 1-2, p. 335, nota 3. 
168 Cf. R.P. de CONDREN, L’idée du sacerdoce et du sacrifice de Jesus-Christ, p. 36-144. Cf. também Vicent 
CARRAUD, De la destruction. Métaphysique et idée du sacrifice selon Condren, in : Il Sacrificio. Archivio di 
filisofia, LXXVI, 2008, 1-2, p. 336.  
169 Cf. Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal: la clef de Job, p. 244; Luís César OLIVA, As 
marcas do sacrifício: um estudo sobre a possibilidade de História de Pascal, p. 145-146. 
170 R.P. de CONDREN,  L’idée du sacerdoce et du sacrifice de Jesus-Christ, p. 36. 
171 Luís César OLIVA, As marcas do sacrifício: um estudo sobre a possibilidade de História de Pascal, p. 136. 
172 Ibid., p. 136-137. 
173 Ibid., p. 145. 
174 R.P. de CONDREN, L’idée du sacerdoce et du sacrifice de Jesus-Christ, p. 46. [grifo nosso]); cf. Luís César  
OLIVA, As marcas do sacrifício: um estudo sobre a possibilidade de História de Pascal, p. 148. 
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 Condren propõe sistematizar o sacrifício comparando os sacrifícios antigos e o 

sacrifício do Cristo. Assim, Carraud sustenta a tese de que a doutrina do sacrifício em 

Condren atinge seu cume na escola da espiritualidade francesa, mas ela admite por 

pressuposto a doutrina do nada presente em Bérulle. Para este, Deus conhece o nada em si, 

como não existente, Ele tem o poder e o querer sobre o nada. “É neste sentido que o nada tem 

relação com Deus. O nada não tem relação com nada, salvo Deus. Portanto, se queremos ter 

uma relação com Deus, não será enquanto ser – que nós não somos – mas ao contrário, 

enquanto nada”.175 No desenvolvimento do artigo, o resultado da análise do sacrifício em 

Bérulle é que Deus tem relação com o nada e o homem, para se relacionar com Deus, deve se 

nadificar, isto é, “já que o nada somente é absolutamente capax Dei, é preciso se aniquilar”176. 

Ora, há um pressuposto metafísico na teoria aniquilacionista de Bérulle, assim como em 

Condren, quando o mesmo afirma que “o Sacrifício é um dever essencial da religião”177: Deus 

é plenitude do ser, assim, Deus basta para si mesmo, de modo que nenhuma criatura é 

necessária. Desta maneira, destaca Carraud: “já que Deus se basta para si mesmo, nenhuma 

criatura lhe é necessária: e, por conseqüência, honrar a plenitude de Deus é querer ser 

destruído para manifestar esta inutilidade ôntica do ser criado”178. É desta forma que Condren 

entende o sacrifício metafísico enquanto reconhecimento da dependência da criatura em 

relação a Deus e a independência de Deus. Para enfatizar a autossuficiência de Deus, o 

sacrifício é a manifestação do aniquilamento, isto é, da destruição do ser criado. Diante disso, 

o problema que Carraud detecta está ligado à tentativa de Bérulle e Condren de estender a 

reflexão do sacrifício a uma metafísica sacrificial enquanto sistema: “mas o preço a pagar por 

tal vontade de sistema é elevado: nada menos que a indeterminação metafísica da noção de 

nada”179. Assim, depois de conhecermos, na esteira de Carraud, os pressupostos metafísicos 

da doutrina béruliana e condreniana do sacrifício, vejamos como tal teoria chega a Pascal.  

Carraud destaca dois nomes, discípulos de Condren, Denys Amelote e Jacques-Joseph 

Duguet180, todavia, de fato, o próprio contexto jansenista influenciou Pascal quanto ao tema 

                                                
175 Vicent CARRAUD, De la destruction. Métaphysique et idée du sacrifice selon Condren, in : Il Sacrificio. 
Archivio di filisofia, LXXVI, 2008, 1-2, p. 341. 
176 Ibid., p. 341. 
177 R.P. de CONDREN, L’idée du sacerdoce et du sacrifice de Jesus-Christ, p. 36.  
178 Vincent CARRAUD, De la destruction. Métaphysique et idée du sacrifice selon Condren, in : Il Sacrificio. 
Archivio di filisofia, LXXVI, 2008, 1-2, p. 343. 
179 Ibid., p. 347.   
180 Cf. Ibid., p. 335, nota 1. 
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do sacrifício através da Lettres Chrétiennes et spirituelles de Saint-Cyran.181 Desta maneira, a 

teoria sacrifical de Condren está presente na Lettre, como sabemos pelas análises de Leduc-

Fayette: “os cinco aspectos do sacrifício, distinguidos por Condren, estão presentes na carta 

de 17 de outubro de 1651, na condensação […] do sacrifício do Cristo, daquele da missa e 

daquele no qual reside a vida cristã”182; e das análises de Oliva, como citamos acima183. Por 

este motivo, não é objeto de nossa pesquisa fazer esta relação entre os dois autores, mas 

simplesmente mostrar que o fundamento da consolação tem seu modelo sacrificial no Cristo. 

Eis a passagem da Lettre que nos mostra tal modelo: “mas se consideramos todas as coisas em 

Jesus Cristo, encontraremos toda consolação, toda satisfação, toda edificação”184. Se 

considerar todas as coisas tendo como referência o Cristo, o homem encontrará a consolação, 

além da satisfação e da edificação. Ora, tal passagem está de acordo com a estrutura que 

postulamos, o que nos encaminha para a terceira e última parte, com a qual poderemos 

cumprir nossa afirmação inicial: a ação da Providência. 

 

1.5.3    Ação da Providência: transposição de significado 

 
[3] – Que se nós seguimos este preceito, e se encaramos este acontecimento [morte], 

não como um efeito do acaso, não como uma necessidade fatal da natureza, não como um 
joguete dos elementos e das partes que compõem o homem.185 
   

                                                
181 Luís César OLIVA, As marcas do sacrifício: um estudo sobre a possibilidade de História de Pascal, p. 145-
146. 
182 Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal: la clef de Job, p. 65. Nas páginas seguintes Leduc-
Fayette irá desenvolver as cinco etapas do sacrifício de Condren e a carta da morte do seu pai. Cf. Ibid., p. 266-
268. 
183 Cf. Luís César OLIVA, As marcas do sacrifício: um estudo sobre a possibilidade de História de Pascal, p. 
131-163. Gostaríamos de destacar a leitura que Sellier realiza sobre o tema do sacrifício na Lettre: “toda uma 
parte desta densa Consolação reformula um pequeno ‘Traté du sacrifice’ embutido na segunda das duas obras do 
oratoriano Jean-François Senault, cujos títulos sugeriram um dos projetos de plano da Apologia: L’homme 
criminel ou la corruption de la nature par le péché selon les sentiments de S. Augustin (1664) e L’Homme 
chrétien ou la réparation de la nature par la grâce (1648)”. Philippe SELLIER, Pascal sacrifiant, in: 
______Port-Royal et la literature I : Pascal, p. 303 (grifos do autor). São estes dois textos acima citados que, no 
decorrer do artigo, Sellier afirma ser a fonte de inspiração de Pascal. No entanto, na p. 305, nota 5, do mesmo 
artigo, ele declara que Senault utiliza a terminologia de Condren. Ora, se Senault utiliza a terminologia de 
Condren nada impede de afirmarmos que Pascal utiliza diretamente a terminologia de Condren pelos discípulos 
do mesmo, o que colocaria em cheque a hipótese de Sellier. Porém, e é isso que nos interessa, Sellier constata 
que Senault tem a sua importância na história do sacrifício na França, algo que Galy, grande estudioso deste 
tema, simplesmente ignora. Cf. Ibid., p. 303-307. 
184 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
_______ Ouvres complètes, p. 276. 
185 Ibid., p. 275. 
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A Providência de Deus é o conceito chave para o julgamento daquilo que chamamos 

nossos males. Na passagem acima, Pascal convida a encarar um determinado acontecimento – 

“e se encaramos este acontecimento” –, ou seja, a morte. Esta, enquanto fenômeno inevitável, 

deverá ser necessariamente enfrentada, mas tendo a Providência como referência, pois é a 

partir dela que o significado do fenômeno muda. Vejamos como se daria o que chamamos de 

“transposição de significado”. 

 Pascal usa o condicional “se” seguido da negação do significado que será transposto 

e, enfim, o resultado, ou seja, o significado transposto. Podemos descrever este procedimento 

pela seguinte fórmula: se considerarmos X, e não Y, então Z. Dito de outro modo, X é a 

Providência como conceito referência que transpõe o significado; Y é aquilo que será julgado 

a partir de X; e Z será o resultado desta equação. Tal resultado está na segunda parte deste 

mesmo parágrafo, porém, podemos verificar como a fórmula expressa o raciocínio de Pascal a 

partir dos dados que citamos na passagem acima:  

a) Se considerarmos a Providência (X); “e se encaramos este acontecimento [morte], 

não como um efeito do acaso (Y)”186, então Z. 

b) Se considerarmos a Providência (X); “e se encaramos este acontecimento [morte], 

não como um efeito do acaso, não como uma necessidade fatal da natureza (Y)”187, então Z. 

c) Se considerarmos a Providência (X); “e se encaramos este acontecimento [morte], 

não como um efeito do acaso, não como uma necessidade fatal da natureza, não como um 

joguete dos elementos e das partes que compõem o homem” (Y)188, então Z. 

Nos itens acima vemos que três ideias são negadas: a) a morte como efeito do acaso; 

b) a morte como necessidade fatal da natureza; c) o homem mortal como um joguete dos 

elementos que o compõe. Todavia, Pascal enumera189 e acumula um número de possibilidades 

como uma forma de ampliar ainda mais o valor de sua conclusão. Como vimos, a letra Y do 

axioma aumenta a cada raciocínio, acumulam-se as possibilidades a serem avaliadas sob o 

crivo da Providência. O filósofo estabelece um ponto fixo – a Providência – para a elaboração 

do julgamento como forma de organizar o espaço caótico expresso em Y. O conceito de 

                                                
186 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
Ouvres complètes, p. 275. 
187 Ibid., p. 275. 
188 Ibid., p. 275. 
189 Cf. Constance CAGNAT, La mort classique: Ecrire la mort dans la littérature française en prose de la 
seconde moitié du XVIIe siècle, p. 87. 



54 
 

Providência organizará o caos: “pois Deus não abandonou seus eleitos ao capricho e ao 

acaso”190. A Revelação organiza o espaço aleatório dos fenômenos, como dirá Leduc-Fayette: 

“quanto à história, dentro da sua dimensão essencial de história da salvação, o plano divino a 

subtrai da contingência (por contraste com a história fenomenal, reino aleatório do 

arbitrário)”.191 Ora, se a Revelação subtrai a contingência, então, fora da Revelação reina a 

contingência, pensando a contingência como o reino do aleatório e do acaso.192 Deus, como 

diz Pascal acima, faz de seus eleitos os verdadeiros filhos da Providência e não do acaso. 

Assim, depois de manter as letras X e Y da fórmula que estabelecemos, vejamos como o 

significado é transposto, isto é, a letra Z. 

A morte, sob o crivo da Providência, deve ser vista “como uma continuação 

indispensável, inevitável, justa, santa, útil para o bem da Igreja e à exaltação do nome e da 

grandeza de Deus”193. A morte não é o fim, mas continuação necessária, ou seja, 

indispensável e inevitável. Todos passarão por ela, pois ela é parte da justiça de Deus, de sua 

ordem, de modo que será passando pela morte que o homem poderá ascender à santidade 

plena no seio de Deus. Assim, é só desta maneira que a morte é útil, dito de outro modo, útil à 

salvação, como afirma Carraud: “para Pascal, útil significa, inicialmente, útil à salvação”194. 

A morte torna-se porta de entrada da salvação dos eleitos – Igreja enquanto corpo místico –, 

de modo que a morte, antes de ser a expressão da derrota de Deus, torna-se a manifestação de 

sua grandeza. Portanto, a transposição de significado pelo conceito de Providência torna-se 

manifesto: a) se a morte era o fim, agora ela é continuação necessária, indispensável e 

inevitável; b) se a morte é injusta, torna-se justiça de Deus, ordem necessária para o bem, pois 

é através dela que o homem se libertará totalmente do pecado; c) se era inútil, torna-se útil; d) 

se era a derrota do homem, agora é salvação; e) se era expressão da derrota de Deus, agora é 

manifestação da grandeza do Criador. 

O que vemos Pascal realizar, além da transposição de significado, é a afirmação 

retórica do pensamento pagão: a morte é o fim; injusta; inútil; derrota do homem; derrota de 

                                                
190 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
Ouvres complètes, p. 275. 
191 Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal, p. 234. 
192 Não se trata de pensar a contingência em seu sentido ontológico, pois, fora de Deus, dentro do universo 
cristão, tudo é contingência, só Deus é o Ser Necessário. 
193 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
Ouvres complètes, p. 275. 
194 Vincent CARRAUD,  Pascal et la Philosophie, p. 18, nota 2. 
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Deus. A transposição de significado que Pascal elabora marca as diferenças entre o 

pensamento cristão e pagão, ou para ser mais preciso, os indiferentes. Não podemos dizer que 

neste momento Pascal exerce uma crítica ao pensamento estóico, mesmo porque os 

indiferentes não levariam em conta o assentimento à natureza como modo de vida. A crítica 

de Pascal ao estoicismo, presente na Lettre, será bem precisa, pois serão assinalados os nomes 

dos filósofos, em função da importância que Pascal concede ao estoicismo. No momento, a 

crítica é direcionada aos raciocínios dos homens comuns indiferentes ao cristianismo e a toda 

a filosofia, que concebem a morte como um simples acaso. Os cristãos e os filósofos – de 

maneira especial, os estóicos – não concebem a morte como um simples acaso. 

A crítica aos indiferentes, que concebem a morte como um simples acaso, é rebatida 

pela afirmação enfática da Providência. Esta, porém, como geradora de precisão e ordem que 

extrapola o tempo. 

 
3 – [...] de um decreto de sua Providência concebida desde toda eternidade para ser 

executada na plenitude de seu tempo, em tal ano, em tal dia, em tal hora, em tal lugar, de tal 
maneira; e enfim, que tudo aquilo que aconteceu foi desde todos os tempos previsto e pré-
ordenado em Deus [...] 195 

 
 

Pascal enumera196 mais uma vez até a exaustão para conceder ainda mais validade à 

passagem: tal tempo, tal dia, tal hora, tal lugar, de tal maneira. A precisão em uma escala 

ordenada mostra o desígnio de Deus em direção ao homem: Deus não abandona o homem no 

tempo. É neste sentido que Leduc-Fayette comenta esta passagem e afirma que a eternidade 

de Deus se tornaria simultânea à temporalidade própria da criatura: 

 
Que não se engane: esta eternidade é simultânea à nossa temporalidade; a contradição 

é tal qual um olhar míope. Podemos manter, sem absurdo, que o presente instantâneo da graça 
é absorvido pelo futuro, não o futuro de nossos empreendimentos sempre consagrados às 
aporias, mas o futuro da vida perfeita.197 
 

A Providência é a manifestação do eterno no tempo. O olho míope pode enxergar um 

mesmo objeto duplificado. A contradição do eterno no tempo é como este olhar míope, 

portanto, possível. A graça, manifestação da eternidade, absorve tanto o futuro quanto o 

                                                
195 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
Ouvres complètes, p. 275. 
196 Cf. Constance CAGNAT, La mort classique: Ecrire la mort dans la littérature française en prose de la 
seconde moitié du XVIIe siècle, p. 87. 
197 Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal, p. 275-276. 
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passado, e introduz o homem na dinâmica da salvação enquanto busca da vida perfeita. O 

instante da graça permite este dinamismo como dependência total de Deus: só há o desejo de 

vida perfeita se Deus concede a graça do instante para o homem. Se houvesse um antes e um 

depois da graça, a prece do homem determinaria a vontade de Deus, pois Deus concede 

àquele que pede. A graça do instante permite desfazer esta lógica da supremacia da vontade 

do homem: o instante no qual foi dado a graça é diferente daquele seguinte. A graça 

identifica-se com o instante, ou seja, com a eternidade, una e sem partes, sem um antes nem 

um depois, logo, desde toda a eternidade. Por este motivo, a ação de Deus é, pela graça do 

instante, a manifestação do eterno no tempo. A interpretação de Leduc-Fayette está de acordo 

com Mesnad: “concepção, particularmente rigorosa, de uma graça do instante, cujo efeito se 

esgota no momento mesmo sem comprometer o futuro e que só é renovado na intervenção 

contínua de Deus”198. O tempo teria o instante como seu contrário199. Ora, a contradição, que 

Leduc-Fayette destaca como olhar míope, é justamente a manifestação do eterno e do tempo, 

o que Mesnard chama, de modo equivalente, de graça do instante no tempo.  

A morte, como manifestação da Providência na “plenitude de seu tempo, em tal ano, 

em tal dia, em tal hora, em tal lugar, de tal maneira” 200, é um evento no tempo que deve ser 

absorvido pelo instante da eternidade: “e enfim, que tudo aquilo que aconteceu foi desde 

todos os tempos previsto e pré-ordenado em Deus”201. O eterno instante de Deus absorve as 

determinações temporais. Portanto, o trabalho de transposição de significado é mais uma vez 

realizado: se considerarmos a morte sob o crivo da Providência, e não como um mero acaso, 

diríamos “que tudo aquilo que aconteceu foi desde todos os tempos previsto e pré-ordenado 

em Deus”202,  ou seja, o tempo da morte foi absorvido e pré-ordenado pelo eterno. Onde há 

Deus não há acaso e é nele que devemos considerar a morte: depois da transposição de 

significado, dirigida ao indiferente, o caminho está aberto para falar diretamente ao cristão: 

 
3 – [...] se, digo, por um transporte da graça [transport de Grace], nós considerarmos 

este acidente, não em si mesmo e fora de Deus, mas fora dele mesmo e dentro da intimidade 

                                                
198 Jean MESNARD, Essai sur la signification des Écrits, In: Blaise PASCAL, Ouvres complètes, v. III, p. 612. 
199 Ibid., p. 620. 
200 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
Ouvres complètes, p. 275. 
201 Ibid., p. 275. 
202 Ibid., p. 275. 
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da vontade de Deus, na justiça de seu decreto, na ordem de sua Providência, que é a sua 
verdadeira causa, sem ele não teria acontecido, por ele unicamente aconteceu [...]203 
 

A passagem mostra outra transposição de significado: a morte deve ser concebida 

como assentimento à vontade de Deus, deve ser considerada com o auxílio da graça. Ora, a 

graça regenera a vontade e faz o homem querer e assentir à vontade do Criador. Assim, a 

morte é um acidente inevitável que não deve ser considerado em si mesmo, como fazem os 

indiferentes, nem fora de Deus, como fazem os ateus, mas fora de tudo aquilo que não é Deus. 

É desta forma que Pascal irá enumerar como devemos considerar a morte e, por conseguinte, 

a consolação: na intimidade de Deus, na justiça de seu decreto e na Providência. A morte está 

dentro da Providência de Deus que é a causa suprema e que permite a morte para a salvação. 

Sabemos que o contexto da carta é a consolação da morte do pai. Assim, o filósofo ressalta 

que a morte, ao ser entendida enquanto Providência de Deus, deve ter o assentimento do 

cristão, não a aversão. Todavia, a citação começa destacando a graça e termina ressaltando o 

assentimento da vontade. Isto porque a consolação, enquanto assentimento da vontade do 

homem à vontade de Deus, é a manifestação da graça do instante. O início desta citação é 

comentado por Leduc-Fayette como estado de um coração trespassado pela graça: 

 
Entretanto, se a graça se faz sentir, quando ela nos “transporta”, quando a vontade 

divina trespassa nosso próprio querer e o faz aceder à efetividade de seu exercício autêntico, 
[...], então cada instante é “realmente” precioso, saturado de eternidade, pleno da plenitude que 
faz o coração pleno.204 
 

A graça eleva, conduz, levanta e enche de entusiasmo o coração. O coração, órgão 

sensor de Deus, representado também pela vontade205, é trespassado pela vontade divina que 

injeta a graça e conduz o homem ao exercício autêntico da caridade, ou seja, livre de todas as 

máscaras do amor próprio que moviam o homem. É neste sentido que cada instante é 

precioso, pois nele o eterno revela-se e transforma o coração velho, oco e cheio de lixo206, em 

um coração novo e pleno de amor. A vontade do homem assente à vontade de Deus que, pela 

graça, trespassa o coração da criatura. Ora, se o homem é dependente da graça do instante que 

                                                
203 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
Ouvres complètes, p. 275-276. 
204 Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal, p. 275. 
205 Todavia o coração não se reduz à vontade, como veremos no item 4 do capítulo V. A ressalva é feita pelo 
intérprete Sellier. 
206 “Como o coração humano é oco e cheio de lixo”. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 139, Bru. 143. 
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Deus concede a quem ele quer, então, cabe ao homem dizer, como assinala Pascal: “nós 

adoraremos em uma humildade silenciosa o autor impenetrável de seus segredos, nós 

veneraremos a santidade de seus decretos, bendiremos a conduta de sua Providência”207. Deus 

concede o consolo a quem ele quer e o homem não conhece os critérios de Deus, cabe ao 

homem adorar humildemente, silenciosamente e bendizer a Providência sempre.  

A carta da consolação, como vimos acima, torna-se prece: a consolação deve ser 

pedida e a concessão tem como causa o próprio Deus. Se a graça do instante é retirada, o 

homem não reza, assim, não pede a consolação e, logo, não a tem. A consolação frente à 

morte, enquanto prece, é uma forma de mostrar a grandeza de Deus e seu poder no ato de 

realizar a consolação como Providência. A consolação mostra a união da vontade de Deus à 

vontade do homem, ou seja, a manifestação da graça: “e unindo a nossa vontade àquela de 

Deus propriamente, queremos com ele, nele, e para ele, aquilo que ele quis em nós e para nós 

desde toda eternidade”208. No fim do parágrafo, Pascal exortará a união entre a vontade do 

homem e a vontade de Deus. A enumeração que Pascal realizou prepara o leitor para o tema 

da vontade. Eis as duas enumerações: a) “como uma continuação indispensável, inevitável, 

justa, santa, útil para o bem da Igreja e à exaltação do nome e da grandeza de Deus”209; b) 

“executada na plenitude de seu tempo, em tal ano, em tal dia, em tal hora, em tal lugar, de tal 

maneira”210. Através delas, dirá Cagnat, Pascal avalia a morte como “a justiça desta decisão 

divina pela abundância de qualificativos positivos”211, e, em um segundo momento, “insiste 

sobre sua exatidão lhe submetendo todas as circunstâncias da morte”212.  A conclusão de 

Cagnat é a seguinte: “é preciso se submeter, inicialmente que esta morte é querida por Deus, e 

em seguida que a decisão divina é boa”213. Ora, o último golpe da transposição de significado 

extrapola o significado e ascende à vontade: trata-se de transpor os entraves da vontade, ser 

trespassado pela graça, conhecer a vontade de Deus e assentir a ela, ou seja, Pascal faz um 

chamado à conversão pelo assentimento à Providência de Deus. 

                                                
207 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
Ouvres complètes, p. 276. 
208 Ibid., p. 276. 
209 Ibid., p. 275. 
210 Ibid., p. 275. 
211 Constance CAGNAT, La mort classique: Ecrire la mort dans la littérature française en prose de la seconde 
moitié du XVIIe siècle, p. 88. 
212 Ibid., p. 88. 
213 Ibid., p. 88. 
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Portanto, nos três itens acima encontramos a mesma estrutura presente nas cartas de 

Saint-Cyran que avaliamos, confirmando a nossa hipótese. Cabe agora mostrar a abrangência 

da Lettre. 

 

1.6    A abrangência temática da Lettre 

O trecho introdutório da Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la 

mort de M. Pascal le Père retrata a penúria da família Pascal diante da morte do pai, Étienne 

Pascal.214 A Lettre é endereçada ao Monsieur Florin Perier e a Madame Gilberte Perier, 

respectivamente, cunhado e irmã de Blaise, com o objetivo de consolá-los do sofrimento pela 

morte do ente querido. Deste modo, a “infelicidade comum”215 da família está ligada à morte: 

é o sofrimento e a dor da perda. Entre o sofrimento e a infelicidade comum da família, Pascal 

insere o conceito de consolação: é este, aparentemente, o teor da carta, ou seja, a consolação 

cristã diante da dor da família em função da morte do pai. Cagnat diz que a Lettre tem como 

tema a “ideia consoladora que faz da morte um benefício”,216 mas Pascal não detém o foco 

neste tema, pois o desenvolvimento da mesma “deu lugar a uma verdadeira discussão 

teológica”217. 

Na Lettre encontramos o tema da morte que é a causa deste escrito, isto é, que o 

motiva a escrever. Mas, associado a este tema está a consolação e a prece, pois é pela prece 

que Pascal pede a Deus o consolo. Como vimos, o consolo solicitado pela prece é expresso 

como graça. A prece de Pascal expressa a compaixão do escritor para com aqueles que 

receberão as palavras. Desta maneira, a Providência para o consolo é enfatizada, assim como 

o convite para encarar a vida como um sacrifício, tendo o Cristo Mediador como modelo. Nos 

parágrafos [16] ao início do [21], Pascal trabalhará densamente o tema do pecado original, do 

amor próprio, do vazio infinito. Tal “parêntese” na Lettre servirá de recurso para explicar o 

horror da morte, antes e depois da queda, e o amor pela vida, antes e depois da queda. Eis uma 

suma temática do nosso objeto. 

                                                
214 Vale salientar que tal carta só foi publicada em 1670, junto à primeira edição dos Pensées, com o título 
Pensées sur le sujet de la mort de Monsieur son Père. Cf. Constance CAGNAT, La mort classique: Ecrire la 
mort dans la littérature française en prose de la seconde moitié du XVIIe siècle, p. 72. 
215 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clemont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
Ouvres complètes, p. 275. 
216 Constance CAGNAT, La mort classique: Ecrire la mort dans la littérature française en prose de la seconde 
moitié du XVIIe siècle, p. 72. 
217 Ibid., p. 72. 
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Portanto, diante destes inúmeros temas, faremos um recorte para desenvolver o 

capítulo 2, isto é, trabalharemos o pecado original. 
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CAPÍTULO 2 

 

GÊNESE DA TEORIA DO PECADO ORIGINAL NA LETTRE: 
ANÁLISE DOS CONCEITOS DE AMOR PRÓPRIO E VAZIO 

INFINITO 
 

[...] sou obrigado a vos dizer em geral qual é a 
fonte de todos os vícios e de todos os pecados. 1 

 

 

Na Lettre encontramos a reflexão de Pascal sobre a fonte dos vícios e dos pecados do 

homem. O conceito de fonte remonta ao pecado de origem que é causa de todos os males da 

humanidade. A reflexão de Pascal não é completa e, por este motivo, dizemos que se trata de 

uma gênese. Afirmamos que na Lettre está contida a gênese da teoria do pecado original em 

Pascal, de modo que o amor próprio é a raíz de todos os vícios e todos os males. Teremos 

como objetivo encontrar o conceito de Vazio Infinito como o conceito capital que descreve o 

condição do homem sem Deus. Trabalharemos os parágrafos [16] ao [21] da Lettre. Em nosso 

caminho, analisaremos a teoria da queda em Santo Agostinho e Jansenius para, então, 

podermos perceber a originalidade de Pascal quanto à composição da Lettre, pois, como 

veremos, assim como há uma aproximação de seus dois mestres, há um distanciamento 

inovador. Buscaremos compreender como Pascal inova a partir de suas fontes de leitura para 

termos clareza de como o conceito de vazio infinito foi formulado. Em seguida, destacaremos 

duas conseqüências do amor próprio, isto é, o desejo de dominação e a preguiça. Por fim, 

                                                
1 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______Ouvres complètes, p. 277. 
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elaboraremos um diálogo crítico com os intérpretes e terminaremos com uma questão que nos 

impulsionará a investigar os ecos da Lettre em outro texto de Pascal.   

 

2.1    O pecado original em Santo Agostinho 

Na obra Les Confessions, Santo Agostinho refere-se ao homem como um ser que 

carrega marcas do seu pecado e de sua mortalidade. Pecado e morte são evocados para 

manifestar a pequenez do homem diante de Deus. “Entretanto o homem quer vós louvar, ele, 

parte medíocre da vossa criação, ele que leva consigo a sua mortalidade, que leva consigo o 

testemunho de seu pecado e de ‘vossa resistência aos soberbos’”.2 O que nos interessa nesta 

passagem é salientar que o pecado é causa da soberba humana, ou vaidade, de modo que o 

homem, ao vislumbrar a grandeza de Deus e voltar seu olhar para si, reconhece a sua própria 

mediocridade – parte medíocre da vossa criação –, ou seja, o seu pecado. Portanto, não há 

dúvida que para Santo Agostinho o homem é pecador por excelência. Mas em que consiste o 

pecado em Santo Agostinho? 

Em Le Libre Arbitre, livro I, há uma passagem que o bispo de Hipona dialoga com 

Evódio sobre a natureza do pecado. O debate gira em torno do amor direcionado às criaturas, 

se isto é um mal ou não. O problema, dirá Evódio concordando com Agostinho, não é que as 

coisas sejam más, “[...] mas os homens que fazem delas mau uso [usutur]” 3. E o que seria 

fazer mau uso das coisas e das criaturas? Assim dirá Agostinho: “a esta consideração, há lugar 

para notar agora e de examinar se o mal agir é outra coisa senão negligenciar as realidades 

eternas cujo espírito goza [fruitur] por si mesmo, que alcança por si mesmo e que não pode 

perder se ela as ama”4.  

Os dois conceitos grifados acima usutur e fruitur, dirá Sellier, não são bíblicos, mas 

cunhados pelo próprio Santo Agostinho. O intérprete destaca que a obra agostiniana é 

preenchida por este dois conceitos: frui (deliciar-se ou gozar) em uma realidade é ligar-se a 

ela amorosamente, de modo que uti (usar) é atribuir aquilo que se usa àquilo que se ama, ou 

seja, desejar obter. O homem deveria usar do mundo o que lhe é necessário, mas sem se ater 

ao mundo, todavia, o homem não deve frui no mundo, mas somente em Deus, isto é, no Pai, 

                                                
2 Saint AUGUSTIN, Les Confessions,  I, I, 1.    
3 Idem,  Le Libre Arbitre, I, 14, 33. (Dialogues Philosophiques III) 
4 Ibid., I, 16, 34. 
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no Filho e no Espírito Santo.5 O que o homem pecador faz é justamente usar do mundo para 

deliciar-se nele. Pascal está atento a esta diferenciação de Agostinho: “é porque aqueles a 

quem Deus faz conhecer estas grandes verdades devem usar destas imagens para gozar 

Daquele que elas representam”6. Para o bispo de Hipona, as realidades corporais são um 

reflexo do Criador enquanto unidade, mas não são o próprio Criador: o mal está em fazer mau 

uso das criaturas ao torná-las objeto de amor sem referência ao Criador, ou seja, negligenciar 

as realidades eternas “para se ligar, como se elas fossem admiráveis e consideráveis, às 

realidades temporais”7. Tais realidades são sentidas pelo corpo, a parte mais vil do homem, e, 

pela sua precariedade, “não podem ser garantidas para sempre”8. Assim Santo Agostinho 

constrói a sua definição de pecado: “com efeito, todas as ações más, isto é, os pecados, me 

parecem incluídas neste gênero único”9. Dito de outro modo, o homem negligencia as 

realidades eternas para ligar-se às realidades temporais e precárias. Em seguida, Evódio 

completa a reflexão de Agostinho: “todo pecador se desvia das realidades divinas e 

verdadeiramente duráveis e se volta em direção às realidades mutáveis e incertas”10. O pecado 

está em uma disposição de amor deslocado do Criador para a criatura. O homem não só usa 

(uti) das criaturas, tomando-as como objeto de amor, mas delicia-se (frui) nelas e despreza 

Deus. Desta maneira, podemos esclarecer o conceito de orgulho, tão caro para Santo 

Agostinho, pois, como veremos, ele é a causa da queda. 

Na obra La Trinité o orgulho tornar-se-ia a fonte de todos os males, pois é através dele 

que o homem deseja elevar-se ao mesmo patamar do Criador. Sellier destaca que Santo 

Agostinho não cansa de citar o livro de Eclesiástico11 e, em seguida, afirma o intérprete: “é o 

orgulho que ocasiona o primeiro pecado e a desastrosa queda do homem”12. Diante disso, 

vejamos como Santo Agostinho define o conceito de orgulho: “a alma, que ama seu próprio 

poder, passa furtivamente [glisse] do universal, que é comum a todos, ao particular que lhe é 

                                                
5 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 152-153. 
6 Blaise PASCAL, Lettre de Pascal et de sa sœur Jacqueline à Mme Perier, leur soeur, ce 1º avril 1648, in: 
______ Ouvres complètes, p. 273. 
7 Saint AUGUSTIN, Le Libre Arbitre, I, 16, 34. 
8 Ibid., I, 16, 34. 
9 Ibid., I, 16, 34. 
10 Ibid., I, 16, 34. 
11 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 183-184. “Pois o princípio de todo pecado é a soberba: 
quem a tiver fará ferver a maldição, e ele, no fim, o destruirá”. (Eclo, 10, 15). Soberba e orgulho partilham do 
mesmo sentido. 
12 Ibid., p. 184. 



64 
 

próprio. O erro disto está no orgulho, esta força de separação, que se chama ‘o começo do 

pecado’ (Eclo., X,15)”13. 

O orgulho é definido como uma força que rompe com o universal, ou seja, Deus; tal 

força de separação faz do homem um ser desligado de Deus e de todas as outras criaturas que 

estão unidas no Ser Universal, de modo que é pelo orgulho que o homem se particulariza. Em 

suma, orgulho é a separação de Deus e constituição do homem enquanto bem particular. 

Santo Agostinho não deixa de destacar as consequências do orgulho, a saber: a) o homem 

deseja governar-se a si mesmo como bem constituído14; b) a avareza é a raiz de todos os 

males, citando I Tm., VI, 1015. Assim, ao orgulho, o bispo de Hipona acrescenta a avareza: o 

homem se separa de Deus e se particulariza, fazendo de si um bem, direcionando seu amor a 

este bem particularizado e desligado do universal. Dito de outro modo, está na raiz do homem 

ser avarento, pois o próprio processo de particularização, enquanto bem para si separado do 

Criador, é uma primeira forma de avareza. 

Em suma, poderíamos dizer: a) o homem é uma criatura precária da criação pelo 

pecado; b) o pecado é uma forma de negligenciar as realidades eternas para ligar-se às 

realidades temporais e precárias; c) o primeiro pecado do homem é o orgulho, que causa a 

queda; d) o orgulho é o desligar-se da criatura como bem para o Universal e constituir-se um 

bem para si particularizado; e) enfim, é o orgulho o conceito chave para entender como se dá 

a particularização do homem em Santo Agostinho. Depois de definirmos o que é o pecado e 

orgulho, passemos agora para o texto no qual a definição de pecado estabelece uma nova 

ordem do mal na cidade terrestre. 

Assim diz Santo Agostinho na obra La Cité de Dieu: “portanto, dois amores fizeram 

duas cidades: o amor de si [amor sui] até o desprezo de Deus, a cidade terrestre; o amor de 

Deus até o desprezo de si, a Cidade celeste”16. O texto citado é o quadro do mundo depois da 

queda. A Cidade celeste é a manifestação de Deus no coração corrompido do homem. Joio e 

trigo funcionam conjuntamente depois do pecado. Com o pecado muda-se a ordem do objeto 

de amor: se antes do pecado o amor pela criatura estava submetido ao amor de Deus, com a 

queda, o amor a Deus é submetido e não só prioriza-se o amor às criaturas, mas o Criador é 

                                                
13 AUGUSTIN, Saint. La Trinité, XII, IX, 14. 
14 Cf. Ibid., XII, IX, 14. 
15 Cf. Ibid., XII, IX, 14. 
16 Idem,  La Cité de Dieu. XIV, 28. “Fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque 
ad contemptum Dei, caelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui”. 
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desprezado. Todavia, mesmo com esta nova disposição de amor, não se trata de dizer que com 

o pecado a desordem permeia tudo que existe, mas conhecemos pelo pecado uma nova ordem 

que se estabelece, ou seja, a ordem da cidade terrestre: ela é marcada pelo amor de si – amor 

sui – até o desprezo de Deus. Destacamos que Santo Agostinho afirma esta nova ordem do 

amor sui depois da queda, diferente de Pascal, como veremos abaixo. Desta maneira, 

trabalharemos um aspecto desta nova ordem: o desejo de dominação. 

 

 2.1.1    O desejo de dominação e o orgulho dos sábios: “dominada pela paixão de 

dominar” 

A cidade dos homens tem sua ordem fundamentada no amor sui. A criatura coloca 

toda sua glória em si, em sua própria cabeça, de modo que o desejo de glória impera nesta 

cidade, assim como o desejo de dominar, que estabelece seus chefes em sua própria nação, ou 

subjugando outras, de modo que o homem é dominado pela paixão de dominar: o homem ama 

em seus mestres a sua própria força.17 A cidade terrestre, além do desejo de dominação18, é 

marcada pelo orgulho dos sábios: “também, em uma, os sábios, vivendo conforme os homens, 

buscaram os bens do corpo ou da alma ou dos dois”19. Os sábios colocam o seu bem supremo, 

fonte de toda felicidade, ou no corpo, ou na alma, ou nos dois, todavia, esquecem de glorificar 

a Deus, de lhe render graças: “se desviam em seus vãos raciocínios e seu coração insensato 

está obscurecido”20. A sabedoria do homem na cidade terrestre é uma forma de expressão do 

próprio orgulho, quando despreza a sabedoria de Deus, tomando a si mesmo como único 

apoio de seus raciocínios. A dinâmica estabelecida inicialmente por Agostinho movimenta 

toda crítica aos sábios: “o amor sui até o desprezo de Deus”21. Deus, pela ordem estabelecida 

inicialmente, é o Senhor de toda glória, mas os sábios desviam a glória, que deveriam dar a 

Deus, para si mesmos, “isto é, se exaltam em sua sabedoria sob o império do orgulho”22. O 

orgulho tem como marca essencial a desproporção, ou seja, a criatura se veria de tal medida 

que, a partir dela, tudo e todos deveriam ser subjugados e submetidos ao amor sui do 

orgulhoso: o orgulho incha e faz a criatura ver tudo menor do que a si mesmo, até Deus. É 

                                                
17 Cf. Saint AUGUSTIN, La Cité de Dieu,  XIV, 28. 
18 Cf. item 2.1.1 deste capítulo. 
19  Saint AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XIV, 38. 
20 Ibid., XIV, 38. 
21 Ibid.,  XIV, 38. 
22 Ibid., XIV, 38. 
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neste sentido que o sábio orgulhoso se dará o direito de ser lisonjeado por todos que o 

rodeiam: “sendo lisonjeados de ser sábio [...] tornaram-se loucos: substituíram a glória do 

Deus incorruptível com as imagens representando o homem corruptível, pássaros, 

quadrúpedes e serpentes”23. O homem faz de si mesmo um Deus, mas sua loucura vai além, e 

ele estende a todas as criaturas a suprema divindade que só pertence a Deus. Eis a construção 

dos ídolos: os sábios se gabam de terem encontrado a suprema divindade e conduzem o povo 

a este caminho, ou, ao contrário, seguem o povo que adora seus respectivos ídolos.24 Em 

suma, “eles outorgaram o culto e o serviço à criatura antes que ao criador que é bendito dentro 

dos séculos”25. O orgulho dos sábios está no desejo de uma grandeza injusta, já que a 

grandeza da Sabedoria pertence ao bem supremo que é Deus, portanto, perversa, pois atribui a 

si mesmo a fonte de toda sabedoria, requer para si o direito de ser lisonjeado e exaltado por 

todos. 

A cidade Celeste se glorifica no Senhor, ou seja, Deus é testemunha de sua 

consciência e de sua glória, de modo que aquele que se glorifica, o faz no Senhor: “tu és 

minha glória, tu elevas a minha cabeça”26. A cidade é organizada a serviço da caridade, de 

modo que os chefes dirigem e os súditos obedecem, tudo seguindo a ordem justa de Deus, no 

qual todos os habitantes encontram a sua força.27 Em comentário a esta passagem, Sellier 

afirma: “antes da queda, o homem não se amava senão com um amor que ele relacionava a 

Deus: hoje ele não pode mais sem a graça divina”28. O que o bispo de Hipona realiza é uma 

comparação que permite verificar a nova ordem estabelecida pelo amor sui.  

A cidade terrestre, ao amar a si até o desprezo de Deus, estabelece a ordem da 

dominação que, de forma universal, deseja se impor. O amor de Deus deixa de ser o telos, que 

concede ordem a tudo que existe, e o amor sui re-ordena, fazendo de si telos. O desejo de 

dominação domina o homem, de modo que a criatura “é dominada pela paixão de dominar”29. 

A cidade terrestre é organizada a partir da dominação do amor sui dos homens, amor este que 

                                                
23 Saint AUGUSTIN, La Cité de Dieu,  XIV, 38. 
24 Cf. Ibid., XIV, 38. 
25 Ibid., XIV, 38. 
26 Ibid., XIV, 28. Menção ao Sal. 3, 4. 
27 Cf. Ibid.,  XIV, 28. 
28 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 142. 
29 Saint AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XIV, 28. 
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deseja se impor arrastando os cidadãos através de suas paixões desenfreadas direcionadas a si 

mesmo. 

Em suma, eis as principais idéias de Santo Agostinho que constam no trecho da obra 

La Cité de Dieu que propomos analisar: 1) a cidade de Celeste é formada pelo amor de Deus 

até o desprezo de si; 2) a cidade terrestre é formada pelo amor sui até o desprezo de Deus; 3) 

o pecado de Adão é justamente o desprezo de Deus como principal objeto de amor; 4) o 

pecado foi capaz de estabelecer uma nova ordem, contrária à ordem estabelecida por Deus, ou 

seja, o amor sui é princípio e telos do amor no estado de natureza corrompido; 5) tal ordem da 

cidade terrestre pode ser dividida em duas partes: a dominação pela paixão de dominar e o 

orgulho dos sábios; 6) para Santo Agostinho o orgulho é a fonte de todos os pecados: “o erro 

disto está no orgulho, esta força de separação, que se chama ‘o começo do pecado’ (Eclo., 

X,15)”30.  

Terminada a análise da fonte de todo mal em Santo Agostinho, ou seja, o orgulho, 

nosso trabalho analisará como Jansenius descreve o dinamismo do amor antes e depois da 

queda, em seu Discours de la reformation de l´homme intérieur, para entendermos qual é a 

causa da queda adâmica. 

 

2.2    O pecado original em Jansenius: amor de si, pecado e orgulho 

Jansenius, na obra acima citada, faz uma espécie de radiografia da fonte de todos os 

pecados, de como estes pecados atuam no homem e, por fim, exorta o cristão que o amor de 

Deus restaura a alma, pois esta “dissipando as trevas das coisas criadas se eleva nesta luz pura 

e calma da eternidade”31. A obra mostra as armadilhas do mal e o socorro da graça ao homem 

interiormente e externamente devastado pela queda.32 O bispo de Ypres deseja “explicar em 

detalhe de que maneira o espírito humano caiu na corrupção”33. Para este intuito ele destaca a 

disciplina monástica, a qual não pretende reformar, mas fazer entender “que ela é a via mais 

curta, pela qual o espírito humano pode retornar ao seu princípio, e recorrer à perfeição e à 

pureza de sua origem” 34. 

                                                
30 Saint AUGUSTIN, La Trinité, XII, IX, 14. 
31 Cornelius JANSÉNIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur, p. 98. 
32 Ver item 1.1, capítulo 1. 
33 Cornelius JANSÉNIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur, p. 12-13. 
34 Ibid., p. 13. 
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Nas citações acima encontramos três afirmações de Jansenius: 1) a alma humana se 

dissipa no amor pelas coisas criadas; 2) o homem, depois da queda, é um ser corrompido; 3) o 

homem foi criado puro e perfeito; 4) é possível um retorno a este princípio de perfeição. 

Todas estas afirmações estão em Santo Agostinho35, de modo que Jansenius se empenha em 

dar continuação à doutrina da graça agostiniana. Ele destaca a necessidade de marchar sobre 

os mesmos passos do mestre36, de usar as mesmas palavras37, louva-o como aquele que mais 

penetrou nos recônditos do coração humano38, “nos movimentos mais secretos e mais 

imperceptíveis das paixões”39. É deste modo que o bispo de Ypres confere toda a autoridade a 

Santo Agostinho, como padre da Igreja, ou seja, testemunha autorizada da fé: “eu quero dizer 

de Santo Agostinho, do qual recolherei seus pensamentos que estão difundidos em diversos 

lugares de suas obras”40. Ora, não é sem razão que Pascal verá em Jansenius uma espécie de 

suma do pensamento do bispo de Hipona. Diante disso, vejamos qual é a causa da queda para 

Jansenius, esclarecendo a economia conceitual do amor de si, pecado e orgulho. 

O homem foi criado puro e perfeito, mas não havia uma imunidade para o mal: 

“porém, ele não estava ainda firme neste estado por aquela firmeza última que lhe tinha feito 

amar aquela sabedoria divina até esquecer de si mesmo, e até esquecer a sua própria grandeza 

a comparando com aquela grandeza infinita”41. Deus concedeu ao homem a firmeza de não 

pecar, todos os recursos necessários para que ele permanecesse na visão beatífica da 

Sabedoria eterna. Tamanha Sabedoria, ao ser contemplada, fazia o homem esquecer de si 

mesmo, de sua própria grandeza enquanto criatura de Deus, e maravilhar-se com a grandeza 

infinita do Criador, muito mais plena que a grandeza da criatura. A grandeza, a sabedoria, a 

felicidade e a beleza de Deus, estão no homem, todavia, dentro de uma proporção que é 

própria à criatura. “De sorte que começando a perceber a sua felicidade, e a reconhecer qual 

ela era, o homem esteve ofuscado e encantado de sua beleza.”42 Aquilo que era objeto de 

deslumbramento em Deus – felicidade, beleza – e, por reflexo do Criador, deslumbrava a 

criatura, fez com que esta deslocasse seu olhar da verdadeira Causa, do Princípio, e desviasse 
                                                
35 Jansenius cita Santo Agostinho e salienta que seu objetivo é seguir os passos deste último. 
36 Cf. Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur, p. 13. 
37 Cf. Ibid., p. 13. 
38 Cf. Ibid., p. 13. 
39 Ibid., p. 13. 
40 Ibid., p. 13. 
41 Ibid., p. 16-17. 
42 Ibid., p. 17. 
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para os efeitos. Desta maneira, encanta-se e deslumbra-se com os efeitos, esquecendo-se da 

Causa: “ele começa a se olhar com prazer”43. O prazer também sofre a ação do desvio: prazer 

na criatura, fora da ordem estabelecida por Deus, ou seja, o prazer da criatura não é mais 

medido pelo prazer no Princípio, na Fonte e no Fim de todo prazer. Assim, o desvio do 

homem para si mesmo desloca os atributos de Deus e os associa ao homem: “por este olhar, 

que o tornou objeto de seus próprios olhos e o desviou da visão de Deus para voltá-la 

totalmente sobre si mesmo, o homem cai na desobediência”44. Este desvio de olhar, enquanto 

esquecimento do Criador, em direção à criatura, esta como fonte de prazer, é, para Jansenius, 

sua definição de pecado. Em suma: a) a grandeza, a sabedoria, a felicidade e a beleza de Deus 

estão no homem, antes da queda, enquanto reflexo destes mesmos atributos que são, por 

excelência, do Criador; b) o homem percebe estes atributos em si mesmo; c) desvia seu olhar 

do Criador em direção a si; d) começa a se olhar com prazer e descarta Deus; e) o homem tem 

todo seu olhar voltado para si mesmo, ou seja, Deus é descartado: eis o pecado. 

O homem não remonta seu olhar para Aquele que é a fonte de onde seu próprio ser foi 

tirado, “mas ele se desliga de seu autor, não quer ser mais senão para si, e se governar por sua 

própria autoridade, em lugar de receber a lei daquele que lhe deveria dar”45. O esquecimento 

de Deus faz do homem um ser para si, algo diferente da ordem estabelecida por Deus, na qual 

o homem era um ser para a eternidade, “digno do céu”46. A criatura quer tornar-se senhora da 

própria existência, autogovernar-se a partir de suas próprias leis, descartando as leis de Deus. 

Jansenius mostra, de forma detalhada, que o homem em estado puro contemplava a grandeza 

de Deus e se esquecia de si mesmo, mas com o pecado isso foi invertido, pois o homem 

desviou o seu olhar para si mesmo e esqueceu a grandeza de Deus. Esta, que concedia ao 

homem a medida para contemplar a grandeza de si, é perdida, restando ao homem olhar para 

sua própria grandeza precária, ou seja, sempre desproporcional, pois perdida a medida 

absoluta, todas as medidas tornam-se efêmeras. Assim, vejamos como o bispo de Ypres 

define o orgulho, depois de estabilizado o conceito de pecado: 

 
Ele se perdeu desta forma, querendo se elevar contra a ordem da natureza e da razão, 

não tendo, de modo algum, elevação mais extravagante e mais injusta que abandonar o 
princípio ao qual devemos continuar inseparavelmente ligados, para se tornar como o 

                                                
43 Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur, p. 17. 
44 Ibid., p. 17. 
45 Ibid., p. 18. 
46 Ibid., p. 14. 
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princípio de si mesmo, a regra de sua vida, a origem de seus conhecimentos e a fonte de sua 
felicidade. 47 

 
 

Fazendo de si mesmo princípio, regra, origem, fonte, o homem se eleva. Deus deixa 

de ser Princípio e é esquecido; a regra de Deus é transposta, de modo que é o próprio homem 

que regula a sua vida; seus conhecimentos não são mais um desdobramento originário da 

contemplação de Deus, mas de um olhar voltado para si; enfim, a felicidade não tem mais a 

sua fonte em Deus, mas em si mesmo. O ato de elevar-se, o que implica se autoelevar, é ir 

contra a ordem da natureza, que é, porém, estabelecida pelo Criador. O homem não aceita 

mais ocupar o seu lugar, mas desloca a si mesmo e profana a ordem divina. Jansenius destaca 

que tal elevação, além de profanar a ordem da natureza, profana a ordem da razão: a 

Sabedoria está fora do horizonte humano, ou seja, o homem perdeu a “sabedoria imutável”48. 

A razão está abandonada a si mesmo, de modo que tal elevação condena o homem à 

curiosidade, diferente da contemplação da sabedoria imutável de Deus que não o impelia a 

conhecer para se elevar. Com o pecado, o conhecimento, enquanto curiosidade, desconfigura 

ainda mais a ordem pré-estabelecida pelo Criador, pois ela é movida pelo desejo fora de sua 

ordem, que nunca se atém e, por este motivo, é inquieta e sem repouso.49 Desta maneira, 

elevando-se contra a natureza e a razão, o homem faz de si princípio, origem e fonte. Curioso 

é que todos estes atributos que somente eram referidos a Deus, Jansenius associa-os ao 

homem: o homem faz de si princípio, regra, origem e fonte. Dito de outro modo, o homem se 

eleva, não somente contra a natureza e a razão, mas acima de Deus, fazendo de si um deus. 

Diante disso, podemos dizer que o pecado por excelência, em Jansenius, é o orgulho enquanto 

ato de elevar-se. Neste sentido, seria o orgulho a fonte de todos os males, de todos os pecados, 

assim como afirmara Santo Agostinho? Jansenius deseja seguir os passos de seu mestre na 

descrição da queda, e assim o faz. No Discours de la reformation de l´homme intérieur, ele se 

pergunta: “e que será o orgulho, senão este desejo desta injusta grandeza: e de onde vem 

senão do amor que o homem se entrega?”50. O homem entregue a si mesmo, desvia seu olhar 

do criador, deslumbra-se consigo mesmo, esquece de Deus, eleva-se e faz de si mesmo um 

deus, ou seja, o homem é uma injusta grandeza: injusta porque só em Deus está a verdadeira 

grandeza e tudo deve ser contemplado a partir dela. A criatura caída estabelece a si mesmo 

                                                
47 Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur, p. 18. (grifos do autor) 
48 Ibid., p. 20. 
49 Cf. item 1.1, do capítulo 1. 
50 Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur, p. 19. 
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como critério de grandeza pela sua elevação até o desprezo de Deus. O orgulho seria uma 

elevação injusta pelo amor a si mesmo ao qual o homem se entrega, ou seja, o homem faz de 

si um bem desligado do olhar direcionado a Deus. Assim, ele se particulariza enquanto 

“injusta grandeza”51. Ora, na passagem acima Jansenius se pergunta sobre a origem do 

orgulho, e na mesma pergunta concede a resposta: “vem senão do amor que o homem se 

entrega?”52. Desta maneira, a definição de orgulho de Jansenius destaca o homem como bem 

particular – entregue a si mesmo – que endereça o seu amor a si mesmo. O bispo de Ypres 

salienta que no processo da queda o homem começa a se “olhar com prazer”53. Antes da 

queda era justo olhar para si mesmo dentro da ordem de Deus, ou seja, é um olhar que fazia 

“esquecer de si mesmo, e até esquecer a sua própria grandeza comparando-a com aquela 

grandeza infinita”54. Ora, o novo olhar é com prazer, não um olhar que tinha feito o homem 

“amar aquela sabedoria divina” 55, isto é, dentro da ordem de Deus, mas como senhor de si.  É 

desta forma que o homem “torna-se princípio de si mesmo”56 e, por meio de uma pergunta, 

ele quer saber de onde vem o orgulho: “vem senão do amor que o homem se entrega?”57. 

Destacamos que há uma diferença em Jansenius entre o amor de si e o amor que o homem se 

entrega.  

O amor de si faz referência ao homem antes da queda, aquele amor que esquecia sua 

própria grandeza e contemplava a grandeza de Deus, em suma, o amor de si é aquele regrado 

pela lei de Deus; o amor que o homem se entrega, diferente do amor de si, é aquele regrado 

pelo próprio homem. E o que é este amor, continua Jansenius? “E a quê se termina este amor, 

senão em abandonar este bem soberano e imutável, que devemos amar mais que a si 

mesmo?”58. Com esta segunda falsa questão podemos conhecer o conceito de orgulho em 

Jansenius: o homem se separa de Deus, ou seja, do bem soberano e imutável, e ama a si 

mesmo como bem particular. Ao particularizar-se, eleva-se como bem. Dito de outro modo, 

orgulho para Jansenius é a separação do bem soberano e imutável e a constituição de si 

mesmo como bem particular digno de amor. Desta maneira, para Jansenius, o orgulho é a 
                                                
51 Cornelius JANSENIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur, p. 19. 
52 Ibid., p. 19. 
53 Ibid., p. 17. 
54 Ibid., p. 16-17. 
55 Ibid., p. 17. 
56 Ibid., p. 18. 
57 Ibid., p. 19. 
58 Ibid., p. 19. 
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fonte de todos os males, pois é a visão de si mesmo como um bem particular, visão esta que o 

homem endereça a si mesmo com prazer e que o separa de Deus. O desvio do homem, que 

olha a si mesmo e se deslumbra, já é uma marca da separação do Ser Universal e 

particularização enquanto objeto de prazer da própria visão. Em suma, podemos dizer que: a) 

Jansenius usa o conceito de amor a si antes da queda, ou seja, no estado de inocência, como 

amor dentro da ordem estabelecida por Deus; b) e amor de si depois da queda, enquanto amor 

ao qual o homem se entrega. 

Portanto, em nossa análise do Discours de la reformation de l´homme intérieur, 

destacamos a definição de pecado e, consequentemente, do pecado por excelência, o orgulho, 

em Jansenius: o primeiro como desvio de olhar, enquanto esquecimento do Criador, em 

direção à criatura, esta como fonte de prazer; o segundo, como separação do bem soberano e 

imutável e a constituição de si mesmo como bem particular digno de amor. Cabe agora 

comparar o pensamento de Santo Agostinho e Jansenius, a partir dos textos que utilizamos 

acima, em três as aspectos: a) o uso do conceito de amor de si; b) o pecado; c) o orgulho. 

 

2.3    Síntese do amor de si em Santo Agostinho e Jansenius 

a) Tanto para Santo Agostinho quanto para Jansenius houve um estado de natureza 

perfeito, aquele criado por Deus. O homem amava Deus, deslumbrado pela grandeza do 

Criador. Mas, para o bispo de Hipona, com o pecado, funda-se duas cidades: a cidade Celeste, 

que tem como fundamento este amor direcionado a Deus, até o desprezo de si; a cidade 

terrestre, que tem como fundamento o amor sui até o desprezo de Deus. Todavia, há uma 

diferença entre os dois autores: Santo Agostinho usa o conceito de amor sui para referir-se ao 

homem depois da queda, já Jansenius usa o conceito de duas maneiras: 1) amor de si antes da 

queda, enquanto contemplação da grandeza de Deus e esquecimento da própria grandeza; 2) 

amor de si fora da ordem estabelecida por Deus, de modo que a criatura entrega-se a si mesma 

e esquece o Criador.  

b) O pecado, para os dois autores, seria o amor a si mesmo e desprezo ao Criador: 

Santo Agostinho destaca o amor pela dominação que domina o homem e o orgulho em 

conhecer; Jansenius salienta o orgulho do homem pelo pecado, este definido como desvio de 

Deus e amor às criaturas.  

c) O orgulho, em Santo Agostinho, é uma força de separação do Universal e 

constituição do homem como bem particular, de modo que o homem faz de si um deus; 
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Jansenius segue a mesma definição de orgulho do bispo de Hipona: é a separação do bem 

soberano e imutável e a constituição de si mesmo como bem particular digno de amor. 

Portanto, para os dois autores a fonte de todos os males e o começo do pecado é o orgulho, 

esta força de separação que particulariza o homem como bem digno de amor em detrimento 

do Criador. 

Diante desta reflexão, gostaríamos de enfatizar que, para os dois autores acima 

estudados, o orgulho é a causa da queda. No entanto, Pascal, na Lettre, não segue seus mestres 

neste aspecto e afirma o amor próprio como causa da queda, compondo aquilo que chamamos 

de gênese da teoria do pecado original, a qual passamos a analisar. 

 

2.4    A teoria do pecado original em Pascal 

Pretendemos analisar como a teoria do pecado original59 aparece na Lettre a partir do 

parágrafo [16]. A partir da afirmação fizemos que no início do capítulo, lembramos que o 

objetivo de Pascal, nesta pequena gênese do pecado original, é explicar as causas do horror 

que o homem sente da morte. Todavia, antes de focar neste tema, como vemos na passagem 

abaixo, ele menciona que é preciso esclarecer a fonte do pecado e, para isto, faz apelo à 

tradição. 

 
[16] – Para domar mais fortemente este horror, é necessário bem compreender a 

origem; e para vos tocar em poucas palavras, sou obrigado a vos dizer em geral qual é a fonte 
de todos os vícios e de todos os pecados. Foi isto que apreendi de dois grandíssimos e 
santíssimos personagens. 60 

 

                                                
59 Há uma importância capital na teoria do pecado original em Pascal, pois será a partir dela que versará muitos 
dos desdobramentos da concepção antropológica do autor. Desta maneira, vejamos a posição de Bremond 
comentando o Memorial de Pascal: “do resto, esta alegria que ele escolheu, mereceria um outro nome que a 
distinguia da alegria totalmente católica anunciada ao mundo pelos anjos do Natal. Ela guarda alguma coisa de 
tenso, de severo e de morno. Malgrado a bem-aventurada certeza onde ela se funda, a alegria leva em si 
fermentos da tristeza que pode a escurecer. Para melhor explicar este ponto, é preciso adentrar mais na religião 
de Pascal. Veremos que esta religião, em outro lugar tão intensamente cristã, não é contudo, ou, para melhor 
dizer, tende por vezes a não ser mais que um cristianismo descolorido, diminuído, empobrecido, reduzido quase 
a único dogma – o dogma do pecado original, tornado em Pascal uma forma de obsessão”. Henri BREMOND, 
Historie Littéraire du Sentiment Religieux em France: depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours, v. 
IV, p. 382 (grifo nosso). Há em Pascal a alegria do homem que é impelido a buscar a Deus, algo que é para um 
jansenista um sinal do Criador, o que justifica a alegria, no entanto, a tristeza aparece como fermento que 
acompanha a alegria quando esta mesma se obscurece em um mar de dúvidas. Este claro-escuro daquilo que 
Bremond chama de religião de Pascal é o que o autor enfatiza para adentrarmos, pois neste caminho 
encontraremos o dogma do pecado original que explica a condição do homem depois da queda, dogma este que, 
para Bremond, tornou-se, na obra de Pascal, uma obsessão. 
60 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
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Nesta citação três pontos nos parecem capitais: a) a tentativa de domar o horror da 

morte; b) o discurso será breve e, por este motivo, é denso; c) Pascal quer encontrar a fonte 

originária de todos os pecados; d) dois personagens seriam de extrema importância para a 

compreensão desta fonte originária. Diante disso, Pascal, inicialmente, convida o leitor a 

domar o horror da morte, tema este que será desenvolvido no decorrer da Lettre. Mas tal 

empreendimento atravessará necessariamente o cerne da teoria do pecado original, como dirá 

Pascal, “sou obrigado a vos dizer em geral qual é a fonte de todos os vícios e de todos os 

pecados”61. O horror da morte estaria ligado à queda, fonte de todos os vícios e de todos os 

pecados. Não temos o objetivo, neste capítulo62, de fazer uma suma de todos os pecados 

originários da queda, mas enfatizar o pecado que é a fonte e a origem de todos os outros, isto 

é, o amor próprio fora de sua ordem. Pascal, para mostrar a fonte do amor próprio, o pecado 

por excelência, não pretende realizar nenhuma inovação e afirma: “foi isto que apreendi de 

dois grandíssimos e santíssimos personagens”63. Mas quem seriam estes dois personagens? 

Mesnard afirma que, talvez, estes dois personagens sejam evidentemente Agostinho, 

na obra La Cité de Dieu, e Jansenius, na obra Augustinus, livro II, De statu naturae lapsae, 

capítulo 25 –. Todavia, o intérprete acrescenta São Prosper, um outro doutor da graça.64 Já 

Sellier restringe sua hipótese a Santo Agostinho e Jansenius, fazendo referência aos mesmos 

textos que Mesnard.65 No entanto, os intérpretes não aprofundam se estas foram 

verdadeiramente a fonte de Pascal, assim como não justificam suas afirmações. Eis o estado 

da questão que pretendemos aprofundar e justificar.  

Nosso objetivo será verificar se o orgulho, em Pascal, é a fonte de todos os pecados, 

como em Santo Agostinho e Jansenius – se levarmos em conta os textos acima – ou se amor 

próprio é a raiz do pecado. Veremos como Pascal faz uso dos conceitos de amor por si mesmo 

– l’amour pour soi-même 66 – e amor próprio – amour-propre 67 –, reduzindo o primeiro ao 

                                                
61 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
62 Veremos a seqüência dos pecados no capítulo 3 adiante. 
63 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
64 Cf. Jean MESNARD, Lettre sur la mort de son père, in: Blaise PASCAL, Ouvres complètes, v. II, p. 857, nota 
1. Vale observar que Mesnard cita o livro XV, 28 da obra La Cité de Dieu, no entanto, tal passagem consta de 
fato no livro XIV, 28. 
65 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 141-144. 
66 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
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segundo, no entanto, marcando as diferenças de um amor próprio antes da queda e depois da 

queda. Assim, poderemos investigar se na Lettre encontramos a gênese da teoria do pecado 

original. 

 

2.4.1    Antes da queda: l’amour pour soi-même e a ordem estabelecida por Deus 

Inspirado por Santo Agostinho, Pascal desenvolve a sua gênese da teoria do pecado 

original a partir da existência de dois amores: 

 
[16] – A verdade que abre este mistério é que Deus criou o homem com dois amores, 

um por Deus, e o outro por si mesmo [soi-même]; mas com esta lei, que o amor por Deus seria 
infinito, isto é, sem nenhum outro fim senão Deus mesmo, e que o amor por si mesmo seria 
finito e relacionado [rapportant] a Deus.68 

 
 

O “mistério” é o pecado original. Nos Pensées Pascal refere-se ao pecado original 

como um mistério. “Não concebemos nem o estado glorioso de Adão, nem a natureza de seu 

pecado, nem a transmissão que dele se fez em nós.”69 Na Lettre o pecado original como 

mistério também se faz presente, pois, depois de descrever o estado de natureza antes da 

queda, Pascal inicia a descrição do homem depois do pecado da seguinte maneira: “depois, 

chegando o pecado”70. Este mesmo pecado que se dá nesta passagem é aquele que caracteriza 

o mistério. Desta maneira, percebemos que o trabalho de Pascal é descritivo quanto ao estado 

de natureza antes e depois do pecado, mas a natureza deste mesmo pecado, que permitiria 

uma explicação demonstrativa, é expressamente um mistério: conhecer a natureza do pecado 

original é descrever precisamente o estado glorioso de Adão, a causa que o fez pecar, o 

pecado propriamente cometido e a transmissão do mesmo para toda humanidade. Tais 

especulações não são feitas pelo filósofo francês na Lettre e nos Pensées, entretanto, o que é 

realizado, de fato, é um trabalho descritivo que permite conhecer a fonte de “todos os vícios e 

de todos os pecados”71. Tal investigação é uma teorização acerca do pecado original, o que 

                                                                                                                                                   
67 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______Ouvres complètes, p. 277. 
68Ibid., p. 277. 
69 Idem, Pensées, Laf. 431, Bru. 560, (grifo nosso). Sobre o pecado original visto como um mistério em Pascal 
cf. ainda Laf. 131, Bru. 434; Laf. 695, Bru. 445; Laf. 809, Bru. 230. 
70 Idem, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______ Ouvres 
complètes, p. 277. 
71Ibid., p. 277. 
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implica buscar o primeiro traço deste mistério na descrição do homem. É este traço que é 

chamado de fonte de “todos os vícios e de todos os pecados”72. Assim, encontrada a fonte do 

mal, todos os outros males serão desdobramentos desta mesma fonte.  

Pascal fala de dois amores, “um por Deus, e o outro por si mesmo”73. No entanto, há 

uma lei, uma ordem estabelecida pela justiça de Deus: o amor destinado às criaturas seria 

finito e o destinado ao Criador infinito. Pascal aplica-se em destacar a exatidão da medida do 

amor: para o objeto finito, as criaturas, um amor finito; para o objeto infinito, Deus, um amor 

infinito. As proporções de grandeza do amor ajustam-se às naturezas dos objetos. Contudo, 

ainda dentro da lei de Deus, o amor ao objeto infinito seria “sem nenhum outro fim senão 

Deus mesmo”74, e ao objeto finito seria sempre “relacionado a Deus”75. A diferença entre os 

dois amores é capital. 

O amor a Deus, isto é, o amor infinito, tem o próprio Criador como fim, assim, este 

amor direcionado ao ser Soberano tem seu princípio no homem, mas deve ser 

necessariamente direcionado a Deus, sendo este o único fim possível do amor infinito. Ora, se 

a criatura ama o objeto infinito de modo proporcional, isto significa que a criatura possui a 

potência de amar infinitamente, potência esta concedida por Deus: “o amor por Deus seria 

infinito” 76. Assim, é justo amar a Deus, pois se trata de seguir a ordem pré-estabelecida. 

Contudo, amar a si mesmo é peça fundamental da mesma dinâmica: amar-se é amar o amor 

que Deus concede ao homem para amar-se enquanto criatura. Amar a criatura enquanto ser 

relacionado a Deus é amar o próprio Deus como princípio, fonte e origem de tudo que existe. 

Este é o amor de si finito e sempre relacionado a Deus. Portanto, o amor infinito pelo objeto 

infinito, assim como o amor por si – l’amour pour soi-même – é reflexo da lei de Deus. 

Estando cada objeto em seu lugar, assim como sendo respeitada a medida do amor instituída 

pela lei de Deus, tal relação de potências de amor e objetos amados se mantém enquanto 

justiça. O homem concede a Deus o amor infinito que Lhe convém, assim como concede a si 

mesmo o amor finito que lhe convém. É tal relação de justiça que Pascal afirmará no 

                                                
72 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
73 Ibid., p. 277. 
74 Ibid., p. 277. 
75 Ibid., p. 277. No fragmento 933 Pascal diz: “Deus deve reinar sobre tudo e tudo se relacionando a ele”. 
______ Pensées, Laf. 933, Bru. 460. Cortar as relações com Deus é o que caracteriza o pecado, pois o homem se 
torna um bem para si, de modo que a justiça de Deus enquanto ser criador é desfeita. 
76 Ibid., p. 277. 



77 
 

parágrafo seguinte [17]: “o homem, neste estado, não somente se amava sem pecado, mas não 

podia não se amar de modo algum sem pecado”77. A passagem enfatiza o gênero de amor 

próprio do homem antes da queda. É um amor que segue a justiça de Deus, pois amar a Deus 

e desprezar a si, antes da queda, é negar a segunda forma de amor, ou seja, aquele “finito e 

relacionado a Deus”78. Amar a Deus, em detrimento da criatura, seria desprezar o mesmo 

amor de Deus manifesto nas criaturas. O amor expresso pela relação legal estabelecida por 

Deus, enquanto medida, proporção e justiça, deve seguir a ordem de Deus. Pascal salienta que 

o homem “não podia não se amar de modo algum sem pecado”79 para assegurar que a justiça 

estabelecida não deve ser desarticulada: o desprezo de si, antes da queda, seria um modo de 

romper a ordem do Criador. Diante disso, podemos descrever as diferenças entre o amor de si 

em Pascal e em Santo Agostinho. 

Quando o bispo de Hipona escreve sobre a cidade terrestre, definida pelo “amor de si 

[amor sui] até o desprezo de Deus”80, trata-se de uma inferência da nova ordem estabelecida 

pelo pecado, ou seja, depois da queda. Pascal, ao contrário, usa do conceito de l’amour pour 

soi-même81 no estado de inocência. Assim, podemos destacar dois movimentos do 

pensamento de Pascal82 frente à passagem acima citada da obra La Cité de Dieu:  

a) o movimento de aproximação: trata-se de uma aproximação quanto à divisão dos 

dois amores que fundam, para Santo Agostinho, as duas cidades: o amor de si funda a cidade 

terrestre e o amor de Deus a cidade Celeste.  

b) movimento de distanciamento: Pascal interioriza a relação de amor com seus 

respectivos objetos em um mesmo homem. Tal feito o distancia de Santo Agostinho e mostra 

a originalidade do pensador francês, pois, diferente da passagem de La Cité de Dieu, XIV, 28, 

os dois amores fundam duas cidades que coabitam no mundo depois da queda.  Pascal 

quantifica as potências de amor e determina os objetos correspondentes a tais potências que, 

diferente do bispo de Hipona, não fundam as duas cidades, mas estão na estrutura do homem 

                                                
77 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______Ouvres complètes, p. 277. 
78 Ibid., p. 277. 
79 Ibid., p. 277. 
80 Saint AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XIV, 28. 
81 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
82 Mostraremos (ver item 3.3, capítulo II) que estes dois movimentos de Pascal são, na verdade, sua leitura de 
Santo Agostinho a partir do Augustinus de Jansenius. 
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ordenada por Deus em seu ato criador. Os dois amores, que Pascal trabalha a partir do texto 

do bispo de Hipona, explicam a interioridade do homem antes e depois da queda, todavia, os 

dois amores do Doutor da graça explicam a estrutura das relações sociais depois da queda.  

Após apresentarmos o estado de natureza do homem antes da queda e do uso que 

Pascal faz do conceito de amor de si, assim como dos dois movimentos em relação à 

passagem de Santo Agostinho, gostaríamos de destacar uma afirmação pontual da intérprete 

Delamarre, na qual afirma que  a citação da Lettre, que estamos analisando, ou seja, o homem 

antes da queda, está relacionada ao estado de inocência.83 Desta maneira, continua a 

intérprete, o amor de si em Pascal é o amor submetido à lei de Deus, diferente do amor 

próprio: “o amor próprio, então, não seria senão a solidão do amor de si, ou ainda, o amor de 

si desprovido de lei, da lei que o tornava justo e virtuoso o relacionando a Deus”84. Portanto, a 

análise da intérprete estabelece uma diferença na Lettre entre amor de si e amor próprio. O 

primeiro é aquele do estado de inocência relacionado à lei de Deus, o segundo, desprovido da 

lei, ou seja, o amor próprio do homem corrompido. A partir da análise de Delamarre, e do 

nosso estudo de Jansenius, poderíamos dizer que Pascal, na Lettre, aproxima-se deste último 

no uso que faz do conceito de l’amour pour soi-même antes da queda. Todavia, para expressar 

a versão corrompida deste amor, Pascal usará do conceito de amor próprio – amour-propre –, 

e, neste sentido, afasta-se de Jansenius que continua a usar o conceito de amor de si. Contudo, 

colocamos a seguinte questão: qual é a diferença entre l’amour pour soi-même e amour-

propre em Pascal? Em um primeiro momento poderíamos dizer que há uma diferença: Pascal 

quer marcar que antes da queda o l’amour pour soi-même é aquele que está dentro da ordem 

estabelecida por Deus, na qual a criatura ama, com um amor finito, a si mesma, isto é, a 

criatura finita, mas, com a queda, Pascal usará amour-propre para mostrar a versão depravada 

l’amour pour soi-même. Dizer que antes da queda não há amour-propre seria somente uma 

forma de marcar a justiça do amor por si mesmo. Entretanto, em um segundo momento, na 

mesma Lettre, depois que Pascal faz a descrição da queda, ele ressalta a justiça do amour-

propre antes da queda: “eis a origem do amor próprio [amour-propre], era natural a Adão, e 

justo em sua inocência; mas torna-se criminoso e imoderado, em conseqüência de seu 

pecado”85. Ora, se o amour-propre era natural em Adão, logo, a diferença estabelecida por 

                                                
83 Cf. Bernadette Marie DELAMARRE, Pascal et la cité des hommes, p. 65, nota 1. 
84 Ibid., p. 65, nota 1.  
85 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
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Delamarre se desmancha, pois vemos textualmente que há amour-propre antes da queda, de 

modo que ele era justo. Diante disso, sabendo da sinuosidade dos nomes l’amour pour soi-

même e amour-propre que Pascal usa na Lettre, poderíamos afirmar: a) l’amour pour soi-

même é usado para caracterizar o amor justo e  finito que o homem tem por si mesmo antes da 

queda; b) amour-propre, como veremos, será a versão corrompida l’amour pour soi-même; c) 

no entanto, no parágrafo [19] da Lettre, Pascal afirma a existência do amour-propre antes da 

queda, mas não se trata de um amor corrompido, mas dentro da ordem estabelecida por Deus, 

ou seja, como as mesmas características do amour pour soi-même. Para finalizar estes saltos 

conceituais e afirmarmos com mais força nossa objeção à separação elaborada por Delamarre, 

vemos que, mesmo na narração da queda, Pascal usa o conceito de amour pour soi-même, 

como consta no parágrafo [18] da Lettre: “depois, chegando o pecado, o homem perdeu o 

primeiro de seus amores; e o amor por si mesmo [l’amour pour soi-même] ficou sozinho nesta 

grande alma”86’. 

Para evitar a equivocidade da linguagem, portanto, destacamos que há em Pascal um 

amour-propre antes da queda, justo dentro da ordem estabelecida por Deus, e um amour-

propre depois da queda, mas este último, será descrito em sua versão corrompida e maculada, 

como apresentaremos a seguir. 

 

2.4.2    Depois da queda: a origem do Amor Próprio sem Deus e o Vazio Infinito 

 
[18] – Depois, chegando o pecado, o homem perdeu o primeiro de seus amores; e o 

amor por si mesmo [ l’amour pour soi-même] ficou sozinho nesta grande alma capaz de um 
amor infinito, este amor próprio [amour-propre] se estendeu e transbordou [debordé] no vazio 
que o amor de Deus deixou; e assim o homem [Il] se ama unicamente, e todas as coisas para 
si, isto é, infinitamente. 87 

 
 

A queda implica uma desordem que constrói uma nova ordem. O homem perde o 

primeiro de seus amores, ou seja, perde seu objeto de amor, mas não a potência de amar 

infinitamente. Esta potência, que Deus lhe conferia dentro da ordem estabelecida pela sua 

justiça, restou no homem enquanto punição. A alma torna-se uma realidade capaz de amar 

infinitamente, mas não possui o objeto proporcional a este amor: a criatura é desproporcional 

                                                
86 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
87 Ibid., p. 277. 
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enquanto ser cindido entre uma potência de amor infinito e a ausência do objeto proporcional 

a tal potência. Ao perder o vínculo com Deus pelo pecado, o homem é abandonado no amor 

por si mesmo, isto é, o “amor por si mesmo ficou sozinho nesta grande alma capaz de um 

amor infinito”. Nossa hipótese é que Pascal separa a potência do amor infinito do objeto 

infinito. Assim, podemos fazer três afirmações: 1) o homem perde o objeto respectivo a um 

dos seus amores, ou seja, o objeto ao qual destinava seu amor infinito; 2) o amor por si 

mesmo permanece, logo, o amor finito permanece; 3) resta “nesta grande alma capaz de um 

amor infinito”, mas sem o objeto de amor. Deste modo, abandonada por Deus, seu objeto de 

amor infinito, e capaz de amor infinito, o amor por si mesmo, ou seja, “relacionado a Deus”, 

rearticula-se na alma pecadora enquanto amour-propre. Pascal, no parágrafo [18] da Lettre, 

ao salientar que o l’amour pour soi-même ficou sozinho em uma alma capaz de amor infinito, 

usa imediatamente o conceito de amour-propre. Este conceito em sua versão corrompida será 

usado para caracterizar o homem depois da queda, de modo que a primeira característica do 

amour-propre é o desejo de amor infinito da criatura corrompida sem seu respectivo objeto.   

Ora, quando Deus abandona a criatura, esta que faz do seu próprio ser o telos de seu 

amor, tal movimento de abandono é denominado por Pascal como um vazio deixado pelo 

objeto infinito: há no homem um buraco do tamanho de Deus, um abismo de vazio, dito de 

outro modo, um vazio de objeto, mas não de potência de amar infinitamente. O amour-propre 

avança neste espaço deixado pelo seu respectivo objeto e forma um novo abismo, ou seja, o 

abismo infinito do amour-propre: “amor próprio se estendeu e transbordou [debordé] no 

vazio que o amor de Deus deixou”. A metáfora da extensão e transbordamento parece 

sugestiva: o amour-propre se estende na vastidão infinita que Deus deixou e transborda 

infinitamente, na tentativa de ocupar o “espaço” de Deus, ou melhor, o vazio infinito que o 

amor de Deus deixou. Eis o conceito de Vazio Infinito que queremos marcar como 

fundamental em nosso trabalho.  

Fizemos esta ligação a partir da seguinte reflexão: a) Deus é o objeto infinito ao qual o 

homem direciona sua potência de amor infinito antes da queda; b) o homem cai, fruto do amor 

próprio, e Deus abandona o homem; c) resta no homem a capacidade de amar infinitamente, 

mas sem seu respectivo objeto, dito de outro modo, o homem ama infinitamente no horizonte 

do vazio infinito que Deus deixou. Assim, ligamos a ideia de vazio deixado por Deus e 
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infinito, que é a característica fundamental deste objeto. O homem ama a si mesmo 

infinitamente no Vazio Infinito que Deus deixou.88 

Desta maneira, traduzimos o conceito de debordé como transbordou, não para dizer 

que o homem preenche de fato o lugar de Deus, o que seria absurdo, dado o espaço infinito 

que Deus deixou e a finitude da criatura, mas debordé significa ultrapassar os limites que 

Deus determinou, estendendo-se para além destes limites. Assim, a continuação da passagem 

é capital para entender a fusão realizada por Pascal entre amour-propre e o próprio homem: 

“e assim o homem [il] se ama unicamente, e todas as coisas para si, isto é, infinitamente”. O 

homem se ama infinitamente, de modo que todo amor a qualquer criatura torna-se uma 

extensão do amor de si mesmo, ou seja, amour-propre realizado ao direcioná-lo às criaturas. 

Dito de outro modo, Deus deixa de ser Fim da capacidade de amor infinito presente no 

homem, e o amour-propre faz do homem o objeto ao qual se destina o amor infinito. Assim, o 

conceito de amour-propre ganha extensão: a) como afirmamos acima, amour-propre é o 

desejo de amor infinito da criatura corrompida, mas sem seu respectivo objeto; b) o amour-

propre é amar a si mesmo infinitamente, estendendo-se na vastidão do vazio infinito, 

tornando este mesmo amor próprio que se estende objeto precário de amor infinito, pois na 

sua finitude não preenche o vazio infinito deixado pelo objeto de amor infinito, isto é, Deus; 

c) o homem, ao fazer de si objeto de amor infinito, tenta precariamente colocar-se no lugar de 

Deus, ultrapassando os limites estabelecidos antes da queda; d) o primeiro traço da condição 

humana pós-lapsária em Pascal é o Vazio Infinito. 

Diante desta nova ordem que resulta em uma substituição do objeto de amor, a criatura 

experimenta tal desproporção consigo mesma como drama. O homem, ao colocar-se no lugar 

de Deus e fazer de si mesmo um espectro do objeto infinito, progride e avança sem fronteiras 

na tentativa de transformar-se em objeto proporcional à potência infinita de amar presente 

nele. Todavia, tal movimento é incessante, pois o vazio infinito é impossível de ser 

preenchido quando o próprio homem estabelece a si mesmo como objeto de amor infinito. 

Inicia-se aquilo que chamaremos de reino nefasto do amour-propre, como lemos no parágrafo 

[19] da Lettre: “eis a origem do amor próprio [amour-propre], era natural a Adão, e justo em 

sua inocência; mas torna-se criminoso e imoderado, em conseqüência de seu pecado”89. Como 

                                                
88 Será este conceito de Vazio Infinito a nossa chave de leitura no capítulo IV, em análise do conceito de 
divertissement, e no capítulo V, quando trabalharemos a Cristo Mediador. 
89 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 



82 
 

vimos, o amour-propre era justo em Adão, mas depois do pecado torna-se criminoso e 

imoderado, ou seja, fora de medida, logo, injusto. É desta forma que podemos estabelecer a 

definição de pecado em Pascal: amor infinito à criatura finita e substituição do vazio deixado 

por Deus – Vazio Infinito – pelo movimento incessante do desejo do amour-propre que faz da 

precariedade de si seu objeto de amor injusto. Com o pecado, isto é, amour-propre sem Deus, 

tudo estaria impregnado de amour-propre depois da queda, já que este amor se estendeu 

infinitamente ao ponto de transbordar-se, ultrapassar seus limites: é neste sentido que 

podemos falar que o amor pelas criaturas é uma forma sofisticada de amour-propre. Este, 

depois de impregnar todas as coisas, eleva-se até o trono de Deus, não para adorá-lo, mas para 

ser adorado. O amour-propre coloca-se no lugar de Deus e mostra-se portador de uma 

grandeza que não possui. Vemos nesta passagem todas as características do orgulho em Santo 

Agostinho, como separação do Universal e particularização de si como um bem, que é 

seguido por Jansenius, como vimos acima, mas, em nenhum momento Pascal usa o conceito 

de orgulho nesta descrição. O conceito que mais se aproxima ao ato de se estender e 

transbordar é o conceito de elevação de Jansenius. Diante disso, quanto ao orgulho, 

poderíamos fazer as seguintes afirmações a partir da Lettre: a) há na Lettre uma separação do 

Universal e a constituição do amor voltado para si como bem particular, o que aproxima 

Pascal de Santo Agostinho; b) em contrapartida, Pascal não usa o conceito de orgulho para 

expor tal lógica, mas aplica o conceito de amour-propre desligado de Deus como motor do 

pecado. Assim, será a partir do amour-propre que Pascal construirá aquilo que chamaremos 

de lógica do mal: a potência do amour-propre move o homem fora da ordem estabelecida por 

Deus, de modo que a criatura se eleva, ou seja, transborda, ultrapassa os limites pré-

estabelecidos pelo Criador, e tenta ascender ao lugar Dele, fazendo de si um ídolo. Tal 

impulso fora da ordem de Deus, enquanto desejo irresistível, é o que chamamos de 

concupiscência90. Assim, o filósofo conclui no parágrafo [20]: “eis a fonte deste amor, e a 

causa de sua defeituosidade [défectuosité] e de seu excesso”91. Dito de outro modo, a potência 

do amour-propre é a fonte de todos vícios e de todos os pecados, de modo que o homem 

eleva-se e transborda-se – ultrapassa os limites – a ponto de ocupar o lugar de Deus, fato que 

marca a “defeituosidade” e o “excesso” do amour-propre: defeituoso, pois nunca poderá 

conquistar a plenitude de seu amor, ou seja, fazer de si seu objeto pleno e proporcional à 

                                                
90 Trabalharemos o conceito de concupiscência, em diálogo com os intérpretes, no item 2 do capítulo III adiante. 
91 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______  Ouvres complètes, p. 277. 
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capacidade de amor infinito; e excesso, pois a alma é capaz de um amor infinito no reino da 

finitude, de modo que o amour-propre, por mais que se expanda sobre os objetos de amor na 

tentativa de preencher o vazio deixado por Deus, sempre estará na mecânica do processo, da 

elevação e da instabilidade. Desta maneira, para Pascal, a partir da nossa leitura, o amour-

propre é a fonte, o princípio e a causa de todos os outros pecados, isto é, diante do mistério do 

pecado original, o amour-propre, na Lettre, é o primeiro desdobramento descrito por Pascal, o 

que o diferencia de Santo Agostinho e Jansenius, que afirmam ser o orgulho a fonte de todos 

os males. No entanto, se levarmos em conta que a descrição do pecado original que Pascal faz 

na Lettre é fruto da sua leitura do Augustinus, De statu nature Lapsae, II, 25, veremos que 

Pascal, de fato, segue a ordem das citações de Jansenius, algo que será discutido abaixo92.   

Encontramos, portanto, na Lettre: 1) a gênese da teoria do pecado original enquanto 

reflexão inicial que será desenvolvida nos Écrits sur la Grâce93; 2) a potência do amour-

propre definida em três etapas: a) é o desejo de amor infinito da criatura corrompida e sem 

seu respectivo objeto; b) é amar a si mesmo infinitamente, estendendo amor próprio na 

vastidão do vazio infinito, tornando a si mesmo objeto precário de amor infinito, pois a 

finitude não preenche o vazio infinito deixado pelo objeto de amor infinito, isto é, Deus; c) o 

homem, ao fazer de si objeto de amor infinito,  coloca-se no lugar de Deus; 3) amour-propre é 

a fonte de todo pecado, o que afasta Pascal de Santo Agostinho, se tomarmos como critério os 

texto que destacamos acima La Trinité e La Cité de Dieu; 4) depois da queda há uma 

desproporção entre potência de amar e objeto amado; 5) o Vazio Infinito é o conceito chave 

que descreve o drama humano do homem sem Deus depois da queda; 6) o pecado é definido 

como amor infinito à criatura finita e substituição do vazio deixado por Deus pelo movimento 

incessante do desejo do amour-propre, que faz da precariedade de si objeto de amor injusto; 

6) a partir do amour-propre podemos compreender aquilo que chamamos acima de lógica do 

mal.  

Pascal assinala, ainda, mais duas características do  amour-propre: “[21] – Ele [o amor 

próprio] é, por este motivo [sua defeituosidade e seu excesso], próprio do desejo de dominar 

[désir de dominer], da preguiça [parresse], e de outros”94. Pascal não desenvolve na Lettre o 

                                                
92 Cf. item 2.5 deste capítulo. 
93 Cf. Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in: ______ Ouvres complètes, p. 317 – 319. 
94 Idem, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______Ouvres 
complètes, p. 277.  A passagem é de difícil tradução, pois faz referência a outros conceitos do parágrafo que 
antecede. Eis a passagem no francês: “Il en est de même du désir de dominer, de la paresse, et des outres”. O il  
refere-se ao amor próprio. O en substitui o motivo da defeituosidade e do excesso do amor próprio destacado por 
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tema do amour-propre e suas conseqüências quanto ao desejo de dominar na política, mas o 

fará nos Pensées e no opúsculo Trois Discours sur la condition des grands. Do mesmo modo, 

não desenvolve o tema da preguiça como conseqüência do amour-propre, porém tal reflexão 

consta no Entretien avec M. de Sacy. Desta maneira, afirmamos que o desejo de dominação e 

a preguiça são citados na Lettre como consequências ou desdobramentos imediatos do amour-

propre. Assim, podemos ver como este pequeno texto já mostra seus ecos em outros textos de 

Pascal, o que revela a importância da Lettre para entender os primeiros traços da política 

pascaliana (4.3) e da crítica que será feita a Montaigne (4.4). 

 

2.4.3    Desejo de dominação e amour-propre 

O tema da dominação está presente no capítulo que analisamos da obra La Cité de 

Dieu do bispo de Hipona, mas é nos Pensées que ele é matizado com mais cuidado. No 

fragmento 919 é mencionada a passagem do Gênesis III, 5, na qual a serpente tenta Eva da 

grande vantagem em comer o fruto da árvore do bem e do mal: “Eritis sicuit dii scientes 

bonum et malum”95 (“Sereis como deuses, sabedores do bem e do mal”). Ocupar o lugar da 

deidade é colocar-se como centro de todo o julgamento, é ser o senhor da justiça e da ordem: 

“todo mundo se faz Deus julgando: isto é bom ou mau”96. Curioso que Pascal cita a passagem 

do Gênesis na qual são utilizados os conceitos de bem e de mal, todavia, o homem, quando se 

coloca no lugar de Deus, julga a partir do bom e do mau. Deus é a Justiça, então, só Ele 

poderá julgar a partir do bem e do mal: estes são critérios absolutos de usufruto exclusivo do 

Ser Absoluto. O homem, criatura concupiscente, julgará a partir da justiça relativa que ela 

conhece: a justiça do bom e do mau. A justiça do homem, ou seja, a ordem moral estabelecida 

depois da queda, é relativa à fragilidade do contexto: “justiça engraçada esta que um rio 

limita”97. Pascal passará da reflexão moral, já que o dogma da queda é o princípio que 

esclarece o mal no mundo, para a organização política. 

Com o pecado não se cumpre a fala da serpente: Deus continua a ser o Senhor 

soberano e o homem não se torna um deus. A nova justiça, ou ordem, é relativa aos critérios 

                                                                                                                                                   
Pascal no parágrafo acima. Desta maneira, a tradução literal seria: “ Ele é, por este motivo, próprio do desejo de 
dominar, da preguiça, e de outros”. Para conceder o conteúdo exato da frase destacamos as referências do 
parágrafo anterior na tradução que fizemos no corpo do texto.  
95 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 919, Bru. 553. 
96 Ibid. 
97Ibid., Laf. 60, Bru. 294. 
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humanos e, dada a inconstância do homem, escapa do controle de suas expectativas. Assim, o 

coração humano vive “afligindo-se e alegrando-se demais com os acontecimentos”98. Aflição 

e alegria estarão impressos no homem enquanto ser que tenta organizar a nova ordem política 

depois que perdeu o Absoluto, portador do bem e do mal. Imerso no relativismo precário 

depois da queda, diferente da relatividade enquanto criatura saída das mãos de Deus, o 

homem vive sua precariedade enquanto ameaça constante do desaparecimento da ordem 

construída, que resultará em um período de tribulação e aflição, e o aparecimento de outra 

ordem, que prometerá um tempo de paz e alegria. Pascal é contra qualquer tipo de reviravolta 

revolucionária, pois todas as ordens que se estabelecem são ordens de concupiscência. 

“Grandeza./ As razões dos efeitos marcam a grandeza do homem por ter retirado da 

concupiscência uma tão bela ordem.”99 O amour-propre, enquanto desejo de dominação 

universal 100, foi capaz de organizar a vida moral e política de modo eficaz, ou seja, coibindo 

o maior dos males, as guerras civis: “o maior do males são as guerras civis”101. “A razão não 

pode fazer melhor, pois a guerra civil é o maior dos males”. 102 Garantir a paz é o fundamento 

seguro, medido pela eficácia dos costumes estabelecidos. O homem não conhece as leis 

naturais devido ao peso da queda nas suas capacidades de julgamento, isto é, não conhece o 

Bem e o Mal e, por este motivo, deve-se ater às leis que o costume vigente assinala e fixa: 

uma ordem de estabelecimento, artificial. O intérprete Ferreyrolles destaca que o costume une 

e fixa, de modo que esta dupla ação estabelece a paz.103 O costume é arbitrário, como sabem 

os homens que se elevam até a razão dos efeitos, denominados por Pascal como “hábeis”.104 

Não conhecemos a lei natural estabelecida por Deus, logo, resta construir e estabelecer as 

                                                
98 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 919, Bru. 553. 
99 Ibid., Laf. 106, Bru. 403. 
100 Cf. Christian LAZZERI, Force e Justice dans la politique de Pascal, p. 39. O autor analisa a Lettre e dela 
resgata o conceito de desejo de dominação, conceito este que possui o sentido de desejo de dominação universal. 
O fragmento 597 mostrará que o moi de cada um quer ser o centro de tudo, desta forma, todos os moi tornam-se 
inimigos frente à competição: o que está em jogo são os modos pelos quais os homens agirão para preencher o 
vazio infinito que Deus deixou depois da queda. 
101 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 94, Bru. 313. 
102 Ibid., Laf. 977, Bru. 320. 
103 Cf. Gérard FERREYROLLES, Les Reines du monde: l´imagination et la coutume chez Pascal, p. 84. 
Christian Lazzeri afirma que o costume tem a função de um autômato, ou seja, um mecanismo que opera, em 
relação ao comportamento e ao pensamento humano, uma força capaz de produzir e orientar os movimentos em 
uma direção determinada. Trata-se de um mecanismo repetitivo em uma direção constante que arrasta o espírito, 
como uma correia dentada move as rodas da máquina aritmética transmitindo seu movimento. Cf. Christian 
LAZZERI, Force e Justice dans la politique de Pascal, p. 44-45.    
104 Cf. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 90, Bru. 337. 
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leis.105 O fundamento da lei é a força, como afirma o filósofo no fragmento 60106. No entanto, 

no fragmento 97, relaciona força e concupiscência: “razão dos efeitos./ A concupiscência e a 

força são as fontes de todas as nossas ações. A concupiscência faz as voluntárias; a força as 

involuntárias”107. O homem é movido por duas molas: a concupiscência, que impele a fazer 

aquilo que lhe agrada e favorece, ou seja, tomando o nome social de ações voluntárias; e a 

força, que obriga o homem a fazer aquilo que não lhe favorece e não lhe agrada. A força é 

necessária para que o amor próprio de todos os homens não se imponha um sobre o outro. A 

guerra civil é justamente esta desarticulação de amores corrompidos que desejam se impor de 

forma universal em detrimento de todos os outros. Desta maneira, não é totalmente 

desvantajoso seguir o que é forte, sob o risco de ser massacrado por outro amour-propre ainda 

mais forte, no entanto, paga-se o ônus de realizar as tarefas, impostas pela força, de forma 

involuntária. Assim, há um ganho geral na medida em que uma ordem concupiscente se 

estabiliza quando os respectivos amores desejam se impor. A força ajusta a desarticulação 

egóica da sociedade. Portanto, cabe agora analisar o papel daquele que organiza a 

concupiscência social: o rei. 

O rei “ideal” seria uma espécie de gerenciador da concupiscência, aquele que 

direciona e restringe o amor infinito e irresistível em direção aos objetos efêmeros como 

extensão do amour-propre. Como dirá Pascal no opúsculo Trois Discours sur la condition des 

grands, “eles vos solicitam os bens da concupiscência; é a concupiscência que os liga a vós. 

Portanto, vós sois propriamente um rei de concupiscência”108. O desejo de posse, de 

dominação e de impor seu próprio desejo, é aquilo que ata o povo e o rei. Para que o rei, por 

uma revolta pública, não fosse deposto, ele precisaria organizar a concupiscência, esta 

                                                
105 Cf. Gérard FERREYROLLES, Les Reines du monde: l´imagination et la coutume chez Pascal, p. 84. 
106 Cf. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 60, Bru. 294. O domínio da força é da esfera do constatável. Assim, o 
reino da contestação, ou seja, aquele dos sentidos e da razão, só será controlado onde a não contestação reina. 
Mesnard, em seu artigo Pascal et la contestation, salienta que a esfera onde o homem, por suas próprias 
potências, pode alcançar certeza é bem restrito. Por este motivo, as cordas emergenciais das leis serão sempre a 
força, pois, frente à contestação, toda lei se desmancha. “Em face à ordem estabelecida, a atitude mais simples 
que se possa conceber é aquela da não contestação. É a atitude daquilo que Pascal chama o ‘povo’, um termo 
mais intelectual que social. O ‘povo’ é conformista: ele aceita a ordem estabelecida, não que o povo a suportasse 
passivamente, mas porque reconhece nesta ordem um valor e a considera como fundada sobre a justiça.” Jean 
MESNARD, Pascal et la contestation, in: ______ La culture du XVIIe siècle, p. 396. 
107 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 97, Bru. 334. Sabemos que as leis não passam somente sob o império da força 
em Pascal: o bom legislador será aquele que sabe dissimular o fundamento das leis depois da queda, ou seja, a 
força, dissimulando esta última em justiça incontestável.  
108 Idem, Trois Discours sur la condition des grands, in: ______ Ouvres complètes, p. 368. 
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extensão do amour-propre de cada indivíduo que deseja se impor, e dissimular a força. 

Assim, Pascal exorta o rei: 

 
Portanto, não pretendeis então dominar pela força, nem os tratar com dureza. 

Contentais seus justos desejos; aliviais suas necessidades; mostrais o vosso prazer em ser 
benfeitor, os promoveis igualmente que vós o podereis, e agireis como verdadeiro rei de 
concupiscência. 109 

 
 

Pascal sabe, sob o risco do reinado tornar-se insuportável, que não se pode dominar 

somente pela força, mas atendendo à concupiscência dos homens, pois “é a concupiscência 

que faz sua força, isto é, a posse das coisas que a cupidez dos homens desejam”110. A cupidez 

dos homens, este desejo ávido e irresistível pelos bens, é um mal que o rei usa para combater 

o próprio mal em política.111 Sellier afirma que a força não é o melhor modo de governar 

porque a grandeza do homem não está na força, mas está em possuir um exército e não fazer 

uso dele, e, assim, canalizar a cobiça dos homens para servir a um certo bem.112 Desta 

maneira, vemos como o desejo de dominação estabelece uma ordem em política tendo como 

fundamento o amour-propre, a concupiscência  e a cupidez.  

Depois de analisarmos como o amour-propre estabelece uma ordem de 

concupiscência pelo desejo de dominação em política, vejamos como o amour-propre é fonte 

da preguiça, como afirma Pascal na Lettre. 

 

2.4.4    Preguiça e amour-propre 

O tema da preguiça não está presente no capítulo que analisamos da obra La Cité de 

Dieu do bispo de Hipona. Assim, observaremos a originalidade de Pascal deste tema no texto 

Entretien avec M. de Sacy. 

No Entretien avec M. de Sacy, a preguiça será o resultado da leitura de Montaigne. 

Pascal faz um longo caminho cético, na esteira do autor dos Essais, para mostrar a fraqueza e 
                                                
109 Blaise PASCAL, Trois Discours sur la condition des grands, in: ______ Ouvres complètes, p. 368. (grifo 
nosso) 
110 Ibid., p. 368. 
111 Esta ideia de combater o mal com o mal está presente em Port-Royal. O diretor espiritual M. de Sacy, em 
diálogo que estabelece com Pascal, anotado por Fontaine, afirma que a leitura que Pascal fizera de Epícteto e 
Montaigne é uma espécie de veneno que poderia servir como um grande remédio: “ele lhe diz que parecia 
aqueles médicos hábeis que, pela maneira ágil de preparar os maiores venenos, sabem tirar os maiores 
remédios”. Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______ Ouvres complètes, p. 297.  
112 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 207. 
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a miséria da razão humana. O intuito é opor Montaigne a Epícteto, pois, este último mostra a 

grandeza do homem, este como expressão do cosmos, e conhece os “deveres do homem”113. 

Pascal, tendo em seu horizonte o pecado original, louva Epíteto por reconhecer a “primeira 

grandeza”114, mas critica por ter “ignorando a sua corrupção”115, o que leva o homem ao 

“cúmulo da soberba”116. Montaigne, ao contrário, apesar de ter nascido em um “estado 

cristão, feito profissão da religião católica”117, é louvado por Pascal por ter reconhecido “a 

miséria presente”118, mas criticado por ter ignorado “a primeira dignidade”119 e, 

consequentemente, “trata a natureza como necessariamente enferma e irreparável, isto que a 

precipita no desespero de chegar a um verdadeiro bem, e de lá em uma perfeita lassidão 

[lâcheté]” 120. A incapacidade de reconhecer o verdadeiro bem levará o homem à lassidão e à 

preguiça. Afirmamos que a preguiça, na Lettre, é conseqüência do amour-propre em Pascal. 

Será no Entretien avec M. de Sacy que o filósofo francês aprofundará a crítica a Montaigne: 

este assinala uma natureza humana tão precária que leva a criatura à indiferença e à preguiça, 

não reconhecendo nenhuma grandeza no homem, nem mesmo um Reparador do estado de 

natureza precária, algo que arrasta a criatura à impiedade e aos vícios. Portanto, vejamos 

como Pascal descreve o ceticismo de Montaigne e qual a conclusão que tira dele. 

Montaigne quer descobrir se é possível uma moral sem a luz da fé.121 Para este 

empreendimento, considera o homem destituído de toda revelação e elabora seu discurso a 

partir deste princípio. Tudo é colocado em dúvida, até que ele duvida, fazendo desta 

suposição de incerteza “um círculo perpétuo e sem repouso”122. É desta forma que ele se 

separa daqueles que dizem que tudo é incerto e daqueles que dizem que tudo não o é, isto é, 

Montaigne não quer conceder nenhuma “garantia”123. Assim, a “essência” 124 da sua opinião, 

                                                
113 Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______ Ouvres complètes, p. 292. 
114 Ibid., p. 296. 
115 Ibid., p. 296. 
116 Ibid., p. 296. 
117 Ibid., p. 293. 
118 Ibid., p. 296. 
119 Ibid., p. 296. 
120 Ibid., p. 296. 
121 Cf. Ibid., p. 293. 
122 Ibid., p. 293. 
123 Ibid., p. 293. 
124 Ibid., p. 293. 
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dirá Pascal, “está nesta dúvida que duvida de si e nesta ignorância que se ignora, [...] que ele 

não pôde exprimir por nenhum termo positivo”125. Montaigne quer destruir qualquer 

possibilidade de certeza, desta forma, não se pode outorgar a certeza da certeza, nem a certeza 

da dúvida, de modo que “se ele diz que duvida, ele se trai garantindo ao menos que 

duvida”126. Pascal afirma que Montaigne, tendo a intenção de nada afirmar, sai do erro formal 

de afirmar a dúvida por outra interrogação. Ele não diz “eu não sei”127, mas “que eu sei?” 128, 

e faz desta última interrogação seu lema. Não se trata de uma afirmação positiva que assegura 

alguma certeza, mas um recurso da linguagem que corresponde à intenção do autor de 

permanecer na dúvida. Esta questão funcionará como uma balança que pesa as contradições 

que se encontrarão em um perfeito equilíbrio: “isto é, ele é um puro pirrônico”129. Esta é a 

única coisa que ele pretende estabelecer, sem mostrar a sua intenção, destruindo tudo aquilo 

que é considerado como o mais certo entre os homens, não para assegurar-se do contrário, 

“mas para fazer ver somente que, sendo as aparências iguais de uma parte e de outra, não se 

sabe onde assentar sua crença”130. Assim, Montaigne estenderá seu pirronismo a tudo aquilo 

que a razão tenta estabelecer sem as luzes da fé. 

Na política, ele combate àqueles que na França buscam um grande remédio contra os 

processos penais pela proliferação e a pretensão de justeza das leis: “como se pudéssemos 

cortar as raízes das dúvidas de onde nascem os processos e que houvesse diques que pudesse 

deter a corrente de incerteza e cativar as conjecturas”131. O “se” é a permanência da dúvida 

mesmo diante da tentativa de coibir as infrações pelo aumento das leis e justeza no seu 

cumprimento legal, ou seja, os processos se proliferam independentes das leis vigentes, de 

modo que o fulcro do não cumprimento da lei possui raízes plenas de incerteza. Assim, esta 

incerteza o leva a dizer que tanto vale submeter o controle do estado a um passante quanto a 

um juiz munido de um grande número de leis132. Dito de outro modo, onde está o critério 

absoluto para fundamentar quem deve controlar o Estado? Montaigne não realiza este último 

raciocínio para mudar a ordem do Estado, mas “somente para mostrar a vaidade das opiniões 
                                                
125 Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______ Ouvres complètes, p. 293. 
126 Ibid., p. 293. 
127 Ibid., p. 293. 
128 Ibid., p. 293. 
129 Ibid., p. 293. 
130 Ibid., p. 293. 
131 Ibid., p. 293. (grifo nosso). 
132 Cf. Ibid., p. 293. 
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mais aceitas”133. Desta maneira, diz que a exclusão das leis diminuiria os litígios, algo que só 

aumenta com a proliferação das leis.134 Na teologia, ele combate os “hereges de seu tempo”135 

que, desprezando as Escrituras, ousam conhecer a verdade e, deste modo, revelam “a 

impiedade horrível daqueles que ousam garantir que Deus não existe de modo nenhum”136. 

Pascal destaca o texto, dos Essais, chamado Apologie de Raymond de Sebonde137, no qual 

Montaigne critica tais impiedades. Em quais princípios estes ímpios se apóiam para tal 

afirmação?138 Dirá Pascal: “ele examina todos os princípios que eles podem produzir e neles 

penetra profundamente, pelo talento onde se sobressai, que mostra a vaidade de todos aqueles 

que se passam pelos mais naturais e mais firmes”139. É sobre estes princípios que se 

proliferam uma enxurrada de perguntas: a alma conhece alguma coisa? Ela conhece a si 

mesma? É sustância ou acidente, corpo ou espírito? O que é cada uma destas coisas? Há 

alguma coisa que não esteja em alguma destas ordens? A alma conhece seu próprio corpo? 

Ela sabe o que é a matéria? Como ela pode raciocinar se ela é material? Como ela pode ser 

unida a um corpo particular e dele sentir as paixões? Se a alma é espiritual, quando começou a 

ser? Começou a ser com o corpo, ou antes dele? Ela se acaba com ele ou não? A alma nunca 

se engana, ela sabe quando erra? Os animais raciocinam? O que é a saúde, doença, vida, 

morte, bem, mal, justiça, pecado?140 Tudo é colocado sob o crivo da obscuridade e da 

incerteza. Montaigne abre as portas do teatro do “se” do mundo do talvez. No entanto, falta o 

golpe final: a dúvida se tornará hiperbólica e ainda mais radical pelo enxerto de Descartes que 

Pascal fará no texto, pois como podemos saber que nossos axiomas ou noções comuns não 

são formadas “por um ser falso e maldoso”141.  Montaigne imediatamente dá um passo atrás, 

pois, para ele, pela luz da fé, Deus é bom e nos concede noções verdadeiras, “nos criando para 

conhecer a verdade”142. Discretamente, Descartes é inserido no texto com a máscara de 

                                                
133 Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______ Ouvres complètes, p. 294. 
134 Ibid., p. 294. 
135 Ibid., p. 294. 
136 Ibid., p. 294. 
137 Cf. Michel de MONTAIGNE, Ensaios, p. 208-283. 
138 Cf. Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______ Ouvres complètes, p. 294. 
139 Ibid., p. 294. 
140 Cf. Ibid., p. 294. 
141 Ibid., p. 294. 
142 Ibid., p. 294. 
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Montaigne143, pois a dúvida do mauvais génie não está nos Essais, mas nas Méditations 

Métaphysiques: “portanto, eu suporei que há, não um verdadeiro Deus, que é a soberana fonte 

da verdade, mas um certo mauvais génié, não menos astucioso e enganador quanto potente, 

que empregou toda a sua indústria a me enganar”144. Pascal utiliza “être faux et méchant”145, 

no entanto, nada que inviabilize esta aproximação, como faz o intérprete Carraud, que 

reconhece este artifício de Pascal: 

 
[...] no Entretien, Descartes avança disfarçado. No texto ele está clandestinamente presente, 
não somente para radicalizar a dúvida insuficiente de Montaigne, mas ainda ao ponto singular 
de contaminar a interpretação teológica da filosofia por Pascal [...]. No momento onde ele 
reconhecia derivar insensivelmente em teologia, Pascal, na realidade, só fazia derivar em 
filosofia.146 
 
 
Onde Pascal, aparentemente, quer confundir pela falta da teologia, pois, todas as 

menções a Montaigne é o resultado de uma separação entre a razão e as luzes da fé, na 

verdade, o que Pascal mostra é uma confusão da própria filosofia abandonada em si mesma: a 

dúvida do être faux et méchant emperra não só as afirmações da filosofia sem a luz da fé, mas 

mergulha toda filosofia na incerteza.147 Vemos, também, que mesmo a pretensão de 

radicalização da dúvida de Montaigne é parcial e, por isto, explica-se o recurso a Descartes: a 

filosofia – no caso o pirronismo –, que tem a pretensão de radicalizar a dúvida, quebra em seu 

fundamento, assim como toda ciência. Esta última, ao ser examinada profundamente sob o 

crivo do être faux et méchant, revelará a sua incerteza. Portanto, depois de exposto este longo 

caminho embebido no pirronismo de Montaigne, Pascal afirmará que tal procedimento leva o 

homem à preguiça, o que afirmamos ser uma conseqüência do amor próprio na Lettre.  

 Se Epicteto, ao reconhecer os deveres do homem e perceber traços da primeira 

grandeza do homem, aquela antes da queda, tropeça pelo fato de não reconhece a 

“necessidade de reparador”148 e, por este motivo, Pascal acusa a sua soberba, Montaigne, em 

                                                
143 Cf. Vicent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 87, sobre a relação mauvais génié no fragmento 131 dos 
Pensées.  
144 René DESCARTES, Méditations Métaphysiques, p. I, 17. 
145 Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______Ouvres complètes, p. 294. 
146 Cf. Vicent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 138. 
147 Cf. Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 84-85. Gouhier também afirma que o nome de 
Descartes não é pronunciado no Entretien, nem mesmo aquilo que vem dele, como a hipótese de um Dieu 
trompeur. Pascal escreve este argumento como se o mesmo tivesse vindo dos Essais. 
148 Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______ Ouvres complètes, p. 296. 
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contrapartida, detecta a miséria presente, mas não reconhece os traços da primeira grandeza, 

assim “trata a natureza como necessariamente enferma e irreparável”149 e lança os homens no 

desespero de não alcançar o verdadeiro bem, mergulhando a criatura “dentro de uma perfeita 

lassidão [lâcheté]” 150. Ora, a partir disso, podemos concluir duas coisas: Epicteto é orgulhoso 

por não reconhecer um Reparador, no entanto, Montaigne afirma uma natureza 

“irreparável”151, ou seja, a negação do poder do Reparador, o que coloca Montaigne sob o 

mesmo patamar que Epíteto; os dois filósofos são vítimas do vício do orgulho na medida em 

que não reconhecem um Reparador. Mas o termo mais apropriado ao orgulho de Montaigne é 

a preguiça: “assim estes dois estados, que ele precisava conhecer junto para ver toda a 

verdade, sendo conhecidos separadamente, conduzem necessariamente a um destes dois 

vícios, do orgulho e da preguiça [paresse]” 152. Ora, se Montaigne é orgulhoso por sua 

preguiça, Epíteto é orgulhoso pelo fato de querer sair de suas desordens por vaidade: “já que 

se eles não continuam dentro de suas desordens por lassidão, eles dela saem por vaidade ”153. 

Pascal usa os conceitos de lassidão e preguiça para caracterizar as consequências do 

pensamento de Montaigne, concluindo que ele “é absolutamente pernicioso àqueles que têm 

alguma inclinação à impiedade e aos vícios”154. Assim, a preguiça de Montaigne é orgulho 

por dois motivos: a) orgulho em não reconhecer um reparador para a miséria humana; 2) 

orgulho em mostrar a miséria humana. Montaigne, além de mostrar a miséria humana, poderá 

ser pernicioso aos seus leitores, pois estes, não reconhecendo um Reparador das misérias, 

desprezam Deus, marca da impiedade, e entregam-se aos vícios e às paixões. Entretanto, 

vemos uma diferença entre a reflexão de Pascal na Lettre e no Entretien avec M. de Sacy: a) 

na Lettre, o amour-propre tem como conseqüência o desejo de dominar e a preguiça; b) no 

Entretien avec M. de Sacy, a ênfase da grandeza, posição de Epicteto, tem como conseqüência 

o orgulho, e a ênfase na miséria humana, posição de Montaigne, tem como conseqüência a 

preguiça. Portanto, há uma diferença na ordem dos conceitos nos dois textos acima, o que 

mostra uma rearticulação conceitual nos dois textos: a Lettre foi escrita em 1651 e o Entretien 

avec M. de Sacy é o fruto de um colóquio com M. de Sacy no ano de 1655. Sabendo desta 

                                                
149 Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______ Ouvres complètes, p. 296. 
150 Ibid., p. 296. 
151 Ibid., p. 296. 
152 Ibid., p. 296. (grifo nosso) 
153 Ibid., p. 296. 
154 Ibid., p. 296. (grifo nosso) 
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sinuosidade e retomando o texto que Pascal aprofunda o tema da preguiça, vejamos o 

resultado da filosofia daquele que representa a preguiça em filosofia. 

A foz da reflexão de Montaigne, sem a filosofia estóica que lhe faz contraponto, é a 

seguinte: 1) desespero; 2) lassidão; 3) preguiça; 4) orgulho, 5) impiedade; 6) vício. Vemos na 

Lettre que o amour-propre fora de medida é a fonte de todos os pecados. A preguiça é citada 

no texto como conseqüência deste amour-propre desproporcional. Desta maneira, em nossa 

análise, a partir do Entretien avec M. de Sacy, vemos que se mergulharmos no conceito de 

preguiça encontraremos outros vícios associados a ele, no entanto, o amour-propre, poderia 

ser a fonte de todos os vícios, já que na Lettre há um detalhe que não poderia passar em 

branco: “[21] – Ele [amour-propre] é, por este motivo [sua defeituosidade e seu excesso], 

próprio do desejo de dominar [dominer], da preguiça [parresse], e de outros”155. Este “e de 

outros” poderia ser uma lista de males como, por exemplo, os atributos que listamos acima 

como foz da reflexão de Montaigne. Todavia, Pascal não elabora esta lista, logo, cabe a nós 

suspendermos o juízo. Contudo, a lista que fizemos oferece uma relação de causa e efeito que 

poderia explicar os desdobramentos do amour-propre para além do desejo de dominar e da 

preguiça, expressos diretamente na Lettre: há desespero porque não há fé e esperança em um 

Reparador, assim cabe ao homem permanecer no vício, na lassidão e na preguiça, marca da 

impiedade que não reconhece a moral evangélica e faz do amour-propre senhor de suas 

próprias normas, ou seja, o homem eleva-se – orgulho/soberba – acima de Deus e estabelece a 

ordem da preguiça156, entregando-se aos vícios, já que não há Reparador de uma natureza 

completamente contaminada. 

   Após analisarmos, então, o amour-propre em Pascal, e encontramos na Lettre a 

gênese da teoria do pecado original, como sustentamos em nossa hipótese do capítulo, cabe 

agora expor como os intérpretes analisam o amour-propre na Lettre. 

 

2.5    O amour-propre: os intérpretes de Pascal 

Tentaremos expor, analisar e, se necessário, criticar, o comentário dos intérpretes de 

Pascal que tomaram como objeto os parágrafos nos quais o filósofo francês expõe aquilo que 

                                                
155 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. (grifo nosso). 
156 Sobre a preguiça e o orgulho nos Pensées cf. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 774, Bru. 497; Laf. 208, Bru. 
435. Discutiremos estes dois conceitos dos Pensées no item 2.5 deste capítulo em debate com o intérprete 
Sellier. 
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chamamos a gênese da teoria do pecado original em sua obra. Trata-se dos parágrafos [16] ao 

[21] da Lettre.157 Deteremos a nossa atenção, de maneira especial, àquilo que chamamos de 

fonte de todos os males em Pascal, ou seja, o amour-propre, conceito este que afirmamos 

estar na raiz de todo pecado, mas que, pelas razões que vamos expor, alguns intérpretes não 

estão de acordo. Portanto, pretendemos dialogar com Adorno, Sellier, Cagnat, Delamarre e 

Lazerri, de modo que suas respectivas obras serão citadas abaixo. 

Francesco Paolo Adorno afirma que o pecado para Pascal “consiste em um ato de 

orgulho da vontade que se revolta contra a ordem em que se encontrava o homem, e muda o 

centro de sua vida”158. A nova ordem desloca Deus, que era centro e objeto de seu amor, e 

coloca o homem no centro.159 Tal descentralização provocará uma mudança que atingirá 

“todos os planos do ser humano”160. No plano da razão, o homem, que antes do pecado era 

guiado pela luz comunicada por Deus, após a queda, terá as faculdades guiadas pelos sentidos 

na busca do prazer. “Ora, esse prazer é um prazer da carne”.161 Será os sentidos que orientarão 

a razão rumo ao conhecimento da “criatura, isto é, rumo à satisfação de todas as necessidades 

do corpo enquanto carne”162. O intérprete afirma uma nova função dos sentidos na medida em 

que a vontade deslocou o centro de seu desejo.163 Após a queda, tendo a vontade operado este 

deslocamento que coloca a criatura como objeto da vontade e “fazendo-se centro de si 

mesmo, o homem inverteu também a ordem hierárquica em que se encontrava em relação aos 

outros seres”164. A ordem hierárquica inicial partia do mais baixo grau de perfeição, os 

animais, “passando pelos homens e chegando até Deus”165. Estavam também definidos graus 

de dominação, de modo que o mais alto grau de dominação seria proporcional ao que era do 

mais perfeito para os menos perfeitos.166 Com o pecado, dirá Adorno, “a desordem 

introduzida no mundo pela mudança de centro do desejo repercutiu também nas relações de 

                                                
157 Cf. Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
158 Francesco Paolo ADORNO, Pascal, p. 41. 
159 Cf. Ibid., p. 41. 
160 Ibid., p. 41. 
161 Ibid., p. 41. 
162 Ibid., p. 41. 
163 Cf. Ibid., p. 41. 
164 Ibid., p. 41. 
165 Ibid., p. 41. 
166 Cf. Ibid., p. 41. 
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dominação e de submissão entre o homem e a criatura”167. O intérprete afirma que o pecado 

subverte a ordem e modifica a relação que o homem tem com as criaturas na ordem do 

intelecto. A interpretação de Adorno, quanto ao deslocamento provocado pela vontade, 

concede mais ênfase às mudanças vigentes nas capacidades cognitivas depois da substituição 

de Deus como objeto de amor dentro da ordem estabelecida inicialmente. Sua hipótese é que a 

vontade ficou diminuída pelo pecado original – diminuição enquanto mau direcionamento da 

vontade aos objetos finitos que mais lhe agradam – e que, a partir disso, podemos saber quais 

são as consequências do desvio da vontade sobre o intelecto.168 Nosso intuito será entender a 

análise que o intérprete faz do amor direcionado à criatura presente na Lettre.  

Adorno define a concupiscência em Pascal como um desejo voltado inteiramente ao 

amor da criatura, em contrapartida, a caridade, é o amor de Deus ao qual o homem estava 

ligado.169 Depois afirma: “a primeira conseqüência do pecado original consiste, pois, na 

ruptura da hierarquia entre caridade e concupiscência”170. O problema é que tal passagem 

deixa entender que antes da queda havia uma hierarquia entre caridade e concupiscência em 

Pascal. Nossa objeção é que tal passagem falseia a relação que Pascal estabelece na Lettre: o 

amor às criaturas e a si mesmo era finito e relacionado a Deus, ou seja, não há concupiscência 

no amor destinado às realidades criadas, como poderíamos supor na passagem acima, do 

intérprete. No entanto, ele tenta explicar a passagem dizendo que a intenção de amor que 

mudou, não o amor, pois tudo que Adão fazia antes da queda, como beber, dormir e satisfazer 

seus desejos, eram feitos antes da queda, mas “tudo era feito em função de Deus e do amor 

que ele votava a Deus. O homem pecador ama a carne não em função de Deus, mas em 

função dela mesma”.171 Mas tal intenção não pode ser denominada concupiscência, como 

afirma o intérprete, pois esta, assim como nós a entendemos, é amor irresistível destinado à 

criatura, mas sem relacioná-lo a Deus. O erro de Adorno está em supor uma concupiscência 

antes da queda: “enquanto, entre esses dois amores, a concupiscência e a caridade, antes do 

pecado existia uma subordinação estrita, no estado de pecado há uma independência”172. E 

continua: “Adão possuía a concupiscência antes do pecado, mas ela estava regulada em 

                                                
167 Francesco Paolo ADORNO, Pascal, p. 42. 
168 Cf. Ibid., p. 42. 
169 Cf. Ibid., p. 42. 
170 Ibid., p. 42. 
171 Ibid., p. 42-43. 
172 Ibid., p. 43. 
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função do amor de Deus; em seu estado atual, ela tem seu fim em si mesma”173. Discordamos 

da interpretação de Adorno, que se completa na passagem seguinte: 

 
O pecado substituiu a subordinação da concupiscência à caridade pela absolvição da 

primeira (cf. OC, II, 857-8). A caridade consiste num amor infinito de Deus que será satisfeito, 
pois seu objeto é infinito. O segundo, a concupiscência, em contrapartida, era na origem um 
amor finito de um objeto finito, mas, visto que a caridade foi apagada do coração do homem 
pelo pecado, só resta a concupiscência, que ocupa o lugar da caridade e se torna um amor 
infinito. 174  

 
 

Teríamos que afirmar, para confirmar a hipótese de Adorno, que Pascal sutiliza o 

conceito de concupiscência, afirmando uma concupiscência antes do pecado, aquela regulada 

por Deus, e uma após o pecado, regulada pelo próprio homem. Tal sutileza não se encontra na 

Lettre, como afirma o intérprete, tomando este último como texto fonte para as suas 

conclusões. Outro problema, este que parece um erro mais grave, dar-se-ia pela conseqüência 

que tiraríamos em postular uma concupiscência no estado adâmico: o homem teria sido criado 

por Deus concupiscente. O erro da interpretação de Adorno está em não conceituar 

corretamente a concupiscência na Lettre. Conceituamos a concupiscência como movimento 

irresistível de amor infinito em direção a um objeto efêmero e capcioso sem relação a Deus. 

Para nós, antes da queda “o amor por si mesmo seria finito e relacionado a Deus”175, ou seja, 

dentro da ordem de Deus e, por este motivo, não se trata de concupiscência, mas com a queda, 

“o homem se ama unicamente, e todas as coisas para si, isto é, infinitamente”176. Desta 

maneira, um amor só pode ser considerado concupiscente desde que a ordem da caridade é 

desfeita: o amour pour soi-même, antes da queda, estava sob a égide da ordem da caridade, 

pois todo o objeto relativo que o homem amava estava estritamente “relacionado a Deus”177. 

Antes da queda não há uma subordinação entre caridade e concupiscência, pois não há 

concupiscência. Esta não pode ser conceituada, antes da queda, como “um amor finito de um 

objeto finito”178, como afirma Adorno, mesmo sabendo que o intérprete não deixa de 

                                                
173 Francesco Paolo ADORNO, Pascal, p. 43. 
174 Ibid., p. 43-44. 
175 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
176 Ibid., p. 277. 
177 Ibid., p. 277. 
178 Francesco Paolo ADORNO, Pascal, p. 43-44. 
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assinalar, em outras passagens, que tal amor era “em função de Deus”179. Para afirmar que a 

concupiscência é o amor finito à criatura finita teríamos que desconsiderar o parágrafo [17] da 

Lettre: “o homem, neste estado, não somente se amava sem pecado, mas não podia não se 

amar de modo algum sem pecado”180. Ora, se no estado pré-queda o homem se amava sem 

pecado, como lemos na passagem acima, então, afirmar a concupiscência no homem dentro 

da ordem estabelecida por Deus, como faz Adorno, é afirmar que antes da queda o homem era 

pecador, algo literalmente negado por Pascal no parágrafo [17] acima citado.  

Portanto, o erro de Adorno está em conceituar como concupiscência o movimento de 

amor finito às criaturas finitas e a si mesmo, em função de Deus, antes da queda. Para nós, a 

definição é arbitrária por dois motivos: a) não está na Lettre, texto que Adorno propõe 

analisar; b) afirma, como conseqüência de sua interpretação, a corrupção no estado de 

inocência enquanto concupiscência. 

Philippe Sellier, em sua obra Pascal et saint Augustin, afirma, como vimos acima, que 

os dois grandes personagens citados por Pascal na Lettre são Santo Agostinho e Jansenius. A 

proposta do intérprete é relacionar Pascal a Santo Agostinho, seu mestre, com o intuito de 

verificar as raízes e variações do pensamento agostiniano presentes na obra do filósofo 

francês. Para os dois autores, dirá o intérprete, o homem pode endereçar o seu amor para Deus 

ou para as criaturas.181 As criaturas representam, mesmo em sua multiplicidade, a unidade de 

Deus. O problema está em ligar-se a estas criaturas enquanto fim de seus desejos. Sellier 

afirma que o homem é uma criatura portadora de “dignidade particular, rei de toda criação, 

destinada à comunhão com Deus, somente em parte perecível”182. Diante disso, o homem, um 

ser que ama, deve se amar ou se odiar? 183 A partir desta questão Sellier faz sua leitura da 

Lettre: “Deus, dizia toda hora o jovem leitor de Jansenius, tinha criado o homem com um 

amor infinito pelo Criador e um amor finito por si mesmo; então o homem se amava com 

razão, com medida, na luz de Deus”184. 

                                                
179 Francesco Paolo ADORNO, Pascal, p. 43. 
180 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
181 Cf. Philippe SELLIER,  Pascal et saint Augustin, p. 143. 
182 Ibid., p. 144. 
183 Ibid., p. 144. 
184 Ibid., p. 144. 
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O amor do homem por si mesmo estava dentro da ordem estabelecida por Deus: ele se 

amava com razão, pois não podia não se amar sem pecar, ou seja, se não se amasse antes da 

queda seria uma forma de pecado; na medida estabelecida por Deus, que regulava o seu amor; 

e na luz de Deus, enquanto amor relacionado a Deus. Mas com a queda o homem é desviado 

de Deus e seu amor por si mesmo “se estendeu e transbordou [debordé] no vazio que o amor 

de Deus deixou; e assim o homem se ama unicamente, e todas as coisas para si, isto é, 

infinitamente”185. Sellier ressalta que a queda é o desvio que a criatura faz de Deus e 

imediatamente menciona a passagem da Lettre que redireciona o amor a si mesmo. “O 

homem está imbuído agora de sua própria excelência; disto há nele o ‘desejo de dominar’”.186 

O homem, deixado sob o vazio de seu próprio peso, deseja dominar, ou seja, a dominação do 

Ser mais perfeito para o ser menos perfeito é desfeita e o homem toma para si aquilo que era 

da alçada de Deus. Sellier desenvolverá o tema da política mais à frente, no capítulo “A 

política ou a ‘ordem da concupiscência’”187. A dominação, para o intérprete, dar-se-ia pela 

mentira, pela vaidade e pela força188, aquilo que será chamado de “lógica do horrível”189. 

Sellier não faz a ligação entre a Lettre e a política como nós fizemos, relacionando o amour-

propre ao desejo de dominação; o intérprete liga o amour-propre à idolatria e ao ódio de si, 

este último conceito que conduz ao tema da conversão em Pascal. “Ele reconduz tudo para si: 

portanto, ele vive dentro da mentira e dentro de uma vaidade ridícula”.190 O homem deve 

olhar para si mesmo, levantar a sua máscara, no entanto, uma outra máscara virá e será usada 

para “se representar aos outros e para si mesmo”191. A única saída é a religião cristã que deve 

ter a seguinte marca: “arrancar todas as máscaras do humanismo e colocar a nu a corrupção 

do coração”192. A religião cristã tem a proposta de mostrar porque o homem deve se odiar, 

mas Pascal, dirá Sellier, não deixa de ressaltar a grandeza humana, e cita o fragmento 450: “é 

preciso que a verdadeira religião ensinasse a grandeza, a miséria, levasse à estima e ao 

                                                
185 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277.  
186 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 144. 
187 Cf. Ibid., p. 197-277.  
188 Ibid., p. 144. 
189 Ibid., p. 215. 
190 Ibid., p. 144. 
191 Ibid., p. 145. 
192 Ibid., p. 145. 
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desprezo de si, ao amor e ao ódio”193. É preciso fazer o caminho contrário da ordem 

estabelecida pelo amour-propre, isto é, odiar a si mesmo, mas sabendo que o homem é um ser 

para Deus. Eis a grandeza humana, mas que tal ciência de si leve-o a perceber a miséria que 

lhe é própria, ao ponto de desprezar a si. Pascal usa no fragmento acima os pares 

grandeza/miséria, estima/desprezo de si, amor/ódio. A nova ordem, aquela da caridade, só 

poderá ser rearticulada a partir do contrapeso de tais realidades que compõem o homem. A 

ordem da caridade rearranja a ordem da concupiscência que se estabelece no homem decaído. 

A conclusão de Sellier é que na Lettre encontramos a definição de pecado em Pascal: “o 

pecado, desde então, defini-se simplesmente como a ruptura desta ordem de amor” 194. O que 

concordamos plenamente com o autor. Mas, na interpretação de Sellier, qual é a fonte do 

pecado para Pascal? Eis o que propomos a investigar. 

Ele cita o fragmento 617 dos Pensées, “o amor próprio é este instinto que o leva a 

fazer-se Deus” 195 e afirma: “Pascal não repete, como seu predecessor, que o orgulho é a fonte 

de todo mal”196. Diante deste raciocínio, faz duas afirmações: a) ele afirma que na Lettre 

defini-se o que é pecado, como ruptura da ordem de amor estabelecida por Deus; b) cita os 

Pensées para confirmar que é o amor próprio é o que leva o homem a fazer de si mesmo um 

Deus; c) conclui que Pascal difere de Santo Agostinho, mas constata tal diferença nos 

Pensées, não na Lettre. Assim, fazemos nossa primeira objeção: a Lettre é reduzida à 

definição de pecado como ruptura da ordem de amor estabelecida por Deus, de modo que a 

afirmação de Pascal sobre a origem de todos os vícios e de todos os pecados, que consta neste 

texto, é esquecida no momento que o intérprete avalia a Lettre na obra Pascal et Saint 

Augustin. 

Contudo, Sellier avança na discussão e constata que Pascal difere do mestre Santo 

Agostinho quanto à fonte de todos os males: para Santo Agostinho é a vaidade, pois em seu 

contexto trava-se uma luta contra os pelagianos 197, mas, para Pascal, a fonte de todos os 

males são duas: o orgulho e a preguiça. Eis a explicação do intérprete: Pascal luta contra os 

neo-estóicos, “em que ele via, como toda Port-Royal, como os Pelagianos de seu tempo”198. 

                                                
193 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 450, Bru. 494. 
194 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 153. 
195 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 617, Bru. 492. 
196 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 184. 
197 Cf. Ibid., p. 184-185. 
198 Ibid., p. 185. 
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Sellier cita o texto Entretien avec M. de Sacy para sustentar a sua hipótese. “Em lugar de ver 

no orgulho a fonte de todos os males, Pascal vai atribuir as faltas dos homens não mais a uma 

única, mas a duas causas: o orgulho e a preguiça”.199 O intérprete, dando continuidade à sua 

análise, cita o fragmento 774 dos Pensées, no qual Pascal afirma literalmente que “as duas 

fontes de nossos pecados são o orgulho e a preguiça, Deus nos manifestou duas qualidades 

nele para nos curar, sua misericórdia e sua justiça”200. A justiça abate o orgulho e a 

misericórdia, a preguiça, “convidando às boas obras”201. Diante disso, Sellier se pergunta: 

 
Mas como explicar que esta atribuição das faltas humanas a dois princípios tão pouco 

aplicados, na obra de Pascal, e que tal atribuição não parece contradizer outras afirmações, 
bem mais numerosas, onde o apologista sublinha a presença do amor próprio [amour-propre] 
como a raiz de todos os nossos atos, este amor próprio que se identifica muitas vezes com o 
orgulho aos olhos dos dois teólogos? 202 
O orgulho e a preguiça também são destacados no fragmento 208: 

 
Porque, não vendo a verdade por inteiro, não puderam chegar a uma virtude perfeita, 

considerando uns a natureza incorrupta, outros como irreparável, não puderam escapar quer do 
orgulho quer da preguiça que são as duas fontes de todos os vícios, visto que só podem ou 
abandonar-se a eles por covardia ou sair dele pelo orgulho. 203 

 
 

Assim, temos os dois fragmentos nos quais Pascal cita o orgulho e a preguiça como 

duas fontes de todos os vícios. Sellier demanda uma explicação que justifica estas passagens 

que estabelecem literalmente que “as duas fontes de nossos pecados são o orgulho e a 

preguiça”204, “orgulho quer da preguiça que são as duas fontes de todos os vícios”205. Desta 

maneira, pergunta Sellier, ao menos em parte, haveria uma identificação entre Santo 

Agostinho e Pascal quanto ao orgulho como fonte de todos os males: “amor próprio que se 

identifica muitas vezes com o orgulho aos olhos dos dois teólogos?”206 E acrescenta outra 

questão: mas como fica o conceito de preguiça? 207  “A solução destas questões não é difícil: a 

                                                
199 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 185. 
200 Blaise PASCAL,  Pensées, Laf. 774, Bru. 497. (grifo nosso) 
201 Ibid., Laf. 774, Bru. 497. 
202 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 185-186. 
203 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 208, Bru. 435. (grifo nosso) 
204 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 774, Bru. 497.  
205 Ibid., Laf. 208, Bru. 435.  
206 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 185-186. 
207 Ibid., p. 186. 
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preguiça é a visão fatigada do orgulho”.208 Fatigada porque o homem não pode se manter na 

grandeza209, assim os argumentos de Montaigne mostram a grandeza insustentável do homem, 

dito de outro modo, a miséria humana. É desta forma que a filosofia de Montaigne retira o 

homem de “uma presunção desmedida a um horrível abatimento de coração”210. Ora, esta 

indiferença, destaca o intérprete, não poderia “fazer esquecer a sua vaidade, não somente 

aquela elegância com a qual ele se pintou, mas mais profundamente seu projeto deliberado de 

fazer todo um livro para falar de si” 211. Montaigne detecta a miséria humana, leva à 

indiferença e fala muito de si. Mostrando a miséria do homem, ele se eleva: eis a vaidade de 

Montaigne. É deste modo que a fonte de todo pecado em Pascal, dirá Sellier, é agostiniana, já 

que a preguiça nos reconduz ao reino do orgulho.212 “A distinção entre orgulho e preguiça é 

interessante, mas Pascal viu bem que ela se mantém na superfície dos sentimentos humanos; 

sobre a preguiça continuam as toalhas profundas do desejo de sobressair”.213 Enfim, para 

Sellier, a preguiça tem como fonte o orgulho. Diante disso, faremos algumas 

considerações/objeções concernentes a esta posição de Sellier. 

O intérprete faz um caminho que parte da Lettre, passa pelos Pensées e é solucionado 

no texto Entretien avec M. de Sacy. Na Lettre ele destaca o pecado, nos Pensées, dirá Sellier, 

há muitos fragmentos que o leva a supor que é o amor próprio e poucos que é o orgulho e a 

preguiça, no entanto, no Entretien avec M. de Sacy, o orgulho e a preguiça são as fontes de 

todos os males. Mas desconsiderando a Lettre como um texto que trata da origem de todos os 

vícios e de todos os pecados, o intérprete afirma que o orgulho e a preguiça são as fontes de 

todos os males em Pascal, enxugando a preguiça em orgulho e aproximando Pascal de Santo 

Agostinho. Ora, para verdadeiramente resolver esta questão precisaríamos saber as datas em 

que os textos foram escritos, algo que o intérprete não enfatiza para perceber a sinuosidade do 

pensamento de Pascal. A Lettre é de 1651214, os Pensées tiveram início, se levarmos em 

consideração, como o faz Mesnard, as reflexões de Pascal sobre os milagres, o fim de 1656 e 

                                                
208 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 186. 
209 Ibid., p. 186. 
210 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 629, Bru. 417.  
211 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 186. 
212 Cf. Ibid., p. 186. 
213 Ibid., p. 186. 
214 Cf. Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 275. 
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início de 1657215, e o Entretien avec M. de Sacy é fruto do debate que aconteceu no ano de 

1655216. Ora, nossa afirmação acima justificada, de que o amour-propre, na Lettre, é a origem 

e fonte de todos os males, mostra que Sellier reduz a Lettre à definição de pecado como 

ruptura da ordem de amor estabelecida, já que é a partir deste amor desviado de Deus que a 

criatura se ama sem Deus. Assim, Sellier poderia ter destacado que há uma mudança no 

pensamento de Pascal quanto à fonte de todos os males, ou seja, do amour-propre, presente 

na Lettre, texto de 1651, para o orgulho e a preguiça no Entretien avec M. de Sacy, texto de 

1655. Mas tal afirmação não é feita e o pensamento de Pascal é visto sem nenhuma 

sinuosidade. Assim, conscientes que estamos da leitura de Sellier, perguntamos: o que é o 

conceito de orgulho para Sellier? Ele responde: “Pascal se esforçou em elaborar categorias 

mais rigorosas: para isto fazer, definiu as concupiscências começando pelo orgulho, que é a 

afirmação pelo homem de sua suficiência da realização de sua vocação para o eterno”217. 

Tratando do tema das três ordens, ele elabora a sua definição de orgulho. O orgulho é 

característico da terceira ordem, aquela da caridade, que em sua versão pecaminosa eleva o 

homem a fazer-se deus. Não vemos nenhuma diferença entre a nossa definição de orgulho e a 

de Sellier. No entanto, com algumas ressalvas, já que Sellier aplica o conceito de orgulho 

somente à terceira ordem, o que nos faz indagar: não seria orgulho na segunda ordem aquele 

da razão suficiente de Epíteto em conhecer os deveres do homem? Não seria o orgulho de 

Montaigne aquele de elevar-se ao mostrar a miséria do homem? Não seria orgulho dos 

homens de primeira ordem, por exemplo, os reis, que pensam serem deuses? “E daí vêm estas 

palavras: o caráter da divindade está impresso em seu rosto etc.”  218. Podemos reconhecer o 

orgulho enquanto elevação sem Deus nas três ordens, o que distanciaria Pascal e Santo 

Agostinho, se levarmos em conta a afirmação de Sellier. Diante disso, faremos duas objeções 

pontuais à leitura de Sellier quanto ao tema que nos interessa, a fonte de todos os vícios e de 

todos os pecados:  

                                                
215 Jean MESNARD, Les Pensées de Pascal, p. 41. Mesnard afirma que destes escritos sobre os milagres já estão 
contidas uma argumentação apologética. 
216 Cf. Henri GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 70. Gouhier faz uma longa discussão recorrendo a 
inúmeros intérpretes sobre a data do texto, o modo pelo qual foi escrito, se o texto foi escrito durante o debate 
entre Pascal e M. de Sacy, depois do debate ou na ocasião da morte de Sacy, 30 anos após o encontro. Esta 
última hipótese é viável já que o secretário do falecido M. Fontaine escreve uma obra denominada Mémoires, na 
qual tenta reunir as cartas, pregações e principais debates do diretor espiritual de Port-Royal. Cf. Henri 
GOUHIER, Blaise Pascal: Commentaires, p. 67-82. Destacamos que o próprio Sellier faz menção a esta data em 
sua edição dos Pensées. Cf. Philippe SELLIER, Introduction, in: Blaise PASCAL, Pensées: opuscules et lettres, 
p. 721. 
217 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 194. 
218 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 25, Bru. 308. 
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a) Sellier aproxima Pascal de Santo Agostinho pelo conceito de orgulho comparando 

dois textos: os Pensées e o Entretien avec M. de Sacy, todavia, e aqui está a nossa objeção, a 

Lettre fica fora desta discussão e é reduzida a uma definição de pecado como ruptura da 

ordem de amor estabelecida por Deus, como já afirmamos acima. Para nós, na Lettre vemos 

não só uma definição de pecado, mas a afirmação direta de Pascal do amour-propre como 

fonte de todos os vícios e de todos os pecados e seus respectivos desdobramentos, isto é, o 

desejo de dominação e a preguiça, como constam nos respectivos parágrafos [20]: “Eis a fonte 

deste amor, e a causa de sua defeituosidade e de seu excesso. 219 e  [21] – “Ele (o amor 

próprio) é, por este motivo (sua defeituosidade e seu excesso), próprio do desejo de dominar 

(dominer), da preguiça (parresse), e de outros”. 220 Ora, é o amour-propre, enquanto desejo 

voltado para si sem relacioná-lo a Deus, que, a partir disso, se estende e transborda 221, 

ultrapassando os limites que Deus estabeleceu, sendo causa do desejo de dominação e da 

preguiça. Há uma gradação do mal: a) o amour-propre  faz do próprio homem objeto de 

desejo não relacionado a Deus; b) movido por tal desejo, o amour-propre ultrapassa os limites 

estabelecidos e invade o espaço que Deus ocupava; c) tendo como conseqüência o desejo de 

dominação e a preguiça. Diante disso, acrescentamos mais uma objeção à reflexão de Sellier, 

como conseqüência da primeira: quanto à afirmação do intérprete de que o orgulho é a fonte 

de todos os vícios e de todos os males, objetamos que, nesta passagem específica da Lettre, 

sobre a fonte de todos vícios e de todos os pecados, Pascal não menciona o conceito de 

orgulho, que poderia estar, entre outros, na lista que deduzimos a partir do “e de outros” 222 

que sugere a Lettre, logo, não podemos dizer que para Pascal é o orgulho a fonte de todos os 

vícios e de todos os pecados desconsiderando a Lettre como um texto que faz esta discussão 

de maneira precisa: “sou obrigado a vos dizer em geral qual é a fonte de todos os vícios e de 

todos os pecados”. 223  Entretanto, poderíamos perguntar – e esta questão nos ocorre 

imediatamente: por que Pascal não cita o orgulho diretamente nesta passagem da Lettre? 

Respondemos: porque há um objetivo específico ao fazer este parêntese na Lettre e, por este 

motivo, condensar a teoria do pecado original, a saber, explicar o horror da morte. É desta 

forma que ele começa o parágrafo [16]: “para domar mais fortemente este horror, é 

                                                
219 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
_____ Ouvres complètes, p. 277. 
220 Ibid., p. 277. (grifo nosso) 
221 Cf. Ibid., p. 277.  
222 Ibid., p. 277. 
223 Ibid., p. 277. 
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necessário bem compreender a origem; e para vos tocar em poucas palavras, sou obrigado a 

vos dizer em geral qual é a fonte de todos os vícios e de todos os pecados” 224. Ora, sendo o 

amour-propre o resultado desta investigação, uma nova questão se impõe: como o conceito de 

amour-propre funcionaria na economia do horror da morte? Esta questão será trabalhada no 

nosso quarto capítulo.225 Portanto, quanto à redução da Lettre a uma definição de pecado, 

como o faz Sellier, objetamos por encontramos mais sutilezas em relação à teoria do pecado 

original. O texto não trata somente do pecado original, mas aborda outros temas como a 

consolação e o sacrifício, de modo que a reflexão de Pascal fica mais densa226 e difícil de 

detectar, principalmente, a reflexão sobre a origem de todos os vícios e de todos os pecados, 

confinada em seis parágrafos curtos.227 

b) Sellier afirma que preguiça é a versão fatigada do orgulho enquanto desejo de 

sobressair em sua interpretação de Montaigne228, mas discordamos que estas “toalhas 

profundas do desejo de sobressair”229 estejam ancoradas no orgulho. Assim, destacamos nossa 

objeção: Sellier sutiliza para aproximar Pascal e Santo Agostinho no conceito de orgulho. A 

raiz da preguiça é o orgulho, na leitura de Sellier. Não encontramos nenhum texto de Pascal 

ao qual o autor possa se servir para realizar esta interpretação, no entanto, na Lettre, 

encontramos a raiz de todos os vícios e de todos os pecados, ou seja, o amour-propre: o 

parágrafo [20] salienta a fonte de todos os vícios e de todos os pecados e, em seguida, o 

parágrafo [21] destaca duas conseqüências da fonte: o desejo de dominação e a preguiça. 

Portanto, é na Lettre, e não no Entretien avec M. de Sacy, que podemos afirmar a seguinte 

tese, que mostra nosso posicionamento crítico em relação a Sellier: na raiz da preguiça 

encontraremos o amour-propre. 

Constance Cagnat, em sua obra La mort classique: Ecrire la mort dans la littérature 

française en prose de la seconde moitié du XVIIe siècle, afirma que o tema da consolação é 

provisoriamente colocado de lado por Pascal na Lettre, de modo que o novo percurso a ser 

                                                
224 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
_____ Ouvres complètes, p. 277. (grifo nosso) 
225 Cf. item 4.4, do capítulo 4 adiante. 
226 “Para domar mais fortemente este horror, é necessário bem compreender a origem; e para vos tocar em 
poucas palavras, sou obrigado a vos dizer em geral qual é a fonte de todos os vícios e de todos os pecados. Foi 
isto que apreendi de dois grandíssimos e santíssimos personagens”. Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, 
à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______ Ouvres complètes, p. 277. (grifo nosso) 
227 Ibid., p. 277. Tal reflexão vai do parágrafo [16] até o início do [21]. 
228 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 186. 
229 Ibid., p. 186. 
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feito é “resumir as consequências da queda”230. A intérprete chama a atenção que este 

excursus231 dar-se-ia do início do parágrafo [16]: “e para vos tocar em poucas palavras, sou 

obrigado a vos dizer em geral qual é a fonte de todos os vícios e de todos os pecados”232 até a 

terceira frase do parágrafo [21] “Vamos a nosso único assunto”233. Neste intervalo, a teoria do 

pecado original é exposta, de forma resumida, pelo empréstimo de desenvolvimentos mais 

amplos como de Santo Agostinho e Jansenius.234 Cagnat cita as mesmas passagens do 

Augustinus, que Sellier faz referência, para explicar a queda na Lettre.235 Desta maneira, 

esclareceremos a aproximação que Cagnat faz de Jansenius e Pascal, pois, quanto ao Bispo de 

Hipona, tanto Sellier quanto Cagnat sustentam que Jansenius parte de Santo Agostinho, La 

Cité de Dieu, XIV, 28.236 Seguiremos o comentário de Cagnat ao relacionar, no Augustinus, 

as passagens que Jansenius cita Santo Agostinho e que, para a intérprete, explicariam os 

parágrafos que Pascal dedica à descrição do pecado original:  

a) Cagnat destaca que Pascal se inspira em uma imagem de Jansenius, que cita Santo 

Agostinho, onde “o amor de si é definido como ‘generalíssimo et uberrimo fonte omniun 

omnino vitiorum’237, aquilo que em Pascal se torna ‘a fonte de todos os vícios e de todos os 

pecados’”238. No entanto, Sellier sublinha: “Jansenius cita uma frase do Sermão 96 – de 

diversis 47: ‘a origem da perda do homem vem do amor de si’”239. Assim, quando Pascal diz 

que tomará como referência aquilo que ele aprendeu “de dois grandíssimos e santíssimos 

personagens”240, de fato, ele está lendo Jansenius e, a partir dele, interpretando Santo 

                                                
230 Constance CAGNAT, La mort classique: Ecrire La mort dans La littérature française en prose de la seconde 
moitié du XVIIe siècle, p. 82. 
231 Ibid., p. 82. 
232 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277.  
233 Ibid., p. 277.  
234 Cf. Constance CAGNAT, La mort classique: Ecrire La mort dans La littérature française en prose de la 
seconde moitié du XVIIe siècle, p. 82. 
235 Ibid., p. 82-83. 
236 Cf. Ibid., p. 82. Ver nota 169, na qual Cagnat cita Sellier. Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 
142. 
237 JANSENIUS, Augustinus, “De statu naturae lapsae”, II, 25, p. 173 apud  Constance CAGNAT, La mort 
classique: Ecrire La mort dans La littérature française en prose de la seconde moitié du XVIIe siècle, p. 82. 
Deixamos em negrito a passagem do Augustinus, assim como o intérprete citado. 
238 Constance CAGNAT, La mort classique: Ecrire La mort dans La littérature française en prose de la seconde 
moitié du XVIIe siècle, p. 82. 
239 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 142. 
240 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
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Agostinho, de modo que a passagem do Sermão 96 mostra que a origem do pecado é o amor 

de si, afirmação de Agostinho que está de acordo com nossa hipótese da Lettre. Todavia, não 

compreendemos o motivo pelo qual Sellier não cita esta passagem que contradiz sua 

afirmação na qual a origem de todos os pecados em Santo Agostinho é o orgulho! Entretanto, 

se dermos continuidade à citação do Augustinus, que Cagnat interrompe, veremos que, depois 

de mostrar que o amor de si é a origem do pecado, Jansenius cita La Cité de Dieu, XIV, 28241.  

Ora, diante destas duas passagens, a saber, do Sermão 96 e da La Cité de Dieu, 

podemos complementar a nossa leitura daquilo que chamamos de dois movimentos – 

aproximação e distanciamento – realizado por Pascal na Lettre em relação ao texto de Santo 

Agostinho. Afirmamos um movimento de aproximação, naquilo que diz respeito aos dois 

amores da La Cité de Dieu, mas também de um movimento de distanciamento, já que, no 

texto em questão, Santo Agostinho explica a estrutura das relações sociais a partir de dois 

amores. Estes, porém, fundam as duas cidades que coabitam depois da queda: o movimento 

de distanciamento de Pascal é justamente realizado a partir da interiorização dos dois amores 

no homem, o que possibilitou fazer uma descrição da queda enquanto perda de um de seus 

objetos de amor, isto é, do objeto infinito, Deus. Contudo, Jansenius cita no Augustinus o 

Sermão 96, no qual Agostinho afirma que a origem do pecado é o amor de si.242 É por esta 

passagem que poderíamos dizer que Jansenius inspira Pascal a interiorizar os dois amores da 

obra La Cité de Dieu. Desta maneira, seguindo as citações de Santo Agostinho no Augustinus 

de Jansenius, Pascal irá realizar, na Lettre, o trabalho de interiorização dos dois amores. Se 

em Santo Agostinho – La Cité de Dieu, XIV, 28 – os dois amores explicam a estrutura das 

relações sociais depois da queda, em Pascal e em Jansenius, os dois amores são destacados 

para descrever o homem antes e depois da queda, assim como as consequências sociais destes 

dois amores na interioridade do homem. Assim, completando o que chamamos de segundo 

movimento, podemos dizer que Pascal segue Jansenius, pois este refaz o caminho de Santo 

Agostinho fazendo uma bricolagem de citações descontextualizadas, o que permitiu a 

Jansenius e Pascal interiorizar os dois amores que, no bispo de Hipona, fundam as duas 

cidades depois da queda, na obra La Cité de Dieu. Portanto, o que chamamos de 

                                                
241 Hinc est quoc Augustinus isto solo amore sui tanquem generalíssimo et ubérrimo fonte omnium omino 
vitiorum Civitatem terrenam, cujus Adam in hominibus principium fuit, a coelest civitate discernat. Secernunt 
civitates duas amores suo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, coelestem vero amor Dei usque 
ad contemptum sui. JANSENIUS, Augustinus, “De statu naturae lapsae”, II, 25 apud  Philippe SELLIER, 
Pascal et saint Augustin,  p. 142, nota 8. O que destacamos em itálico é a passagem que Jansenius cita do texto 
de Santo Agostinho La Cité de Dieu, XIV, 28.   
242 Cf. Cornelius JANSENIUS, Augustinus,  De statu naturae lapsae, II, 25, p. 419-428.  
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distanciamento como segundo movimento é em parte inspirada por Jansenius, que interioriza 

os dois amores. Mas será Pascal que, de forma original, completará a reflexão que chamamos 

de segundo movimento como distanciamento: ele quantifica os amores interiorizados e 

estabelece as relações de proporção com seus respectivos objetos. Eis o esclarecimento 

completo da formulação dos dois amores na Lettre. No entanto, os tópicos seguintes mostram 

a proximidade de Pascal ao texto de Jansenius, exceto um deles, o qual daremos a conhecer 

mais abaixo.   

b) Antes da queda: “Hoc amore homo sicuit Deunm ut essentiae suae et sapientiae et 

amore principium, ita etiam ut istorum omnium finem respicit in quem cuncta 

resquiescant”.243 Cagnat destaca o amor infinito por Deus antes da queda e a mudança depois 

da queda: “ipse sibi coepit omnium appetitionum et motum esse principium et fini ”  244. O 

objetivo de Cagnat é de investigar as raízes do excursus realizado por Pascal e segue sua 

análise afirmando que tais passagens estão na Lettre, quando Pascal afirma “que o amor por 

Deus seria infinito, isto é, sem nenhum outro fim senão Deus mesmo, e que o amor por si 

mesmo [l’amour pour soi-même] seria finito e relacionado a Deus”245.  

c) “Illius enin et creatura et figmentum et mancipium est: atque ita tamquam aliquid 

ipsius Dei se diligere debet ut Deus creaturae suae in aeternum dominetur, et in ea potestas, 

sapientia et bonitas ejus glorificetur.”246 Tal passagem está na Lettre, dirá Cagnat, quando 

Pascal diz que o homem “não podia não se amar de modo algum sem pecado”247. 

d) “Ingentem et sibi ipsi incomprehensibilem vacuitatem et egestatem expertus est.”248 

O que corresponde à ideia que evoca a bela expressão de Pascal: “e o amor por si mesmo 

ficou sozinho nesta grande alma capaz de um amor infinito, este amor próprio [amour-propre] 

                                                
243 JANSENIUS, Augustinus, “De statu naturae lapsae”, II, 25, p. 172, apud Constance CAGNAT, La mort 
classique: Ecrire la mort dans la littérature française en prose de la seconde moitié du XVIIe siècle, p. 83. 
Deixamos em negrito a passagem do Augustinus, assim como o intérprete citado. 
244 Ibid., p. 83. 
245 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______Ouvres complètes, p. 277. 
246 JANSENIUS, Augustinus, “De statu naturae lapsae”, II, 25, p. 172, apud Cosntance CAGNAT, La mort 
classique: Ecrire la mort dans la littérature française en prose de la seconde moitié du XVIIe siècle, p. 83. 
Deixamos em negrito a passagem do Augustinus, assim como o intérprete citado.  
247 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père. in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
248 JANSENIUS, Augustinus, “De statu naturae lapsae”, II, 25, p. 174 apud Cosntance CAGNAT, La mort 
classique: Ecrire la mort dans la littérature française en prose de la seconde moitié du XVIIe siècle, p. 83. 
Deixamos em negrito a passagem do Augustinus, assim como o intérprete citado. 
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se estendeu e transbordou [debordé] no vazio que o amor de Deus deixou”249. Discordamos de 

Cagnat, pois, nesta passagem, vemos um aspecto originalmente pascaliano:  o vazio que o 

amor de Deus deixou, o qual denominamos Vazio Infinito presente no homem. Ora, o amor 

que o homem destinava a Deus corresponde a um vazio infinito de objeto, não o 

“incomprehensibilem vacuitatem” de Jansenius. “Vazio incompreensível” não esgota o 

conceito de vazio infinito pela perda do objeto que lhe corresponde. O homem vive o drama 

do vazio infinito sem Deus, ideia original de Pascal, presente na Lettre. 

Em suma, a análise de Cagnat, que segue Sellier, permite-nos encontrar a fonte da 

reflexão de Pascal sobre o pecado original na Lettre naquilo que diz respeito ao processo de 

interiorização dos dois amores, assim como, pelo estudo comparativo de Cagnat, podemos 

perceber a originalidade de Pascal quanto ao vazio infinito do homem abandonado por Deus. 

Portanto, o erro de interpretação de Cagnat, longe de aproximar Pascal a Jansenius, mostra a 

originalidade de Pascal quanto à presença do vazio infinito vivido como drama depois da 

queda. 

Bernadette Marie Delamarre, em sua obra Pascal et la cité des hommes, parte dos 

fragmento 106 e 118 dos Pensées para, através deles, chegar à Lettre. No fragmento 106 

Pascal, evoca “a grandeza do homem, de ter tirado da concupiscência uma tão bela ordem”250. 

A bela ordem que Pascal se refere, assim como a qualidade de admirável regulamento do 

fragmento 118251, é uma ironia do autor, que mostra a perversidade de seu fundamento e a 

inconsistência de todas as cidades humanas e terrestres.252 Não havendo a verdadeira justiça, o 

que chamaríamos de ordem e paz verdadeira, todas as associações humanas são aparências em 

relação à ordem verdadeira, ou seja, são “simulacros”253. Pascal irá associar a beleza da ordem 

política humana à grandeza do homem, “como se esta grandeza mesma se exprimisse dentro e 

através da corrupção de nossa natureza até fazer dela uma forma de material, até tirar uma 

ordem (e uma ordem da vida comum) de uma concupiscência”254.  A grandeza do homem está 

                                                
249 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
250 Idem, Pensées, Laf. 106, Bru. 403. (grifo da intérprete) 
251 Cf. Bernadette Marie DELAMARRE, Pascal et la cité des hommes, p. 59. Eis o fragmento 118: “Grandeza 
do homem em sua concupiscência mesmo, por ter sabido tirar dela um regulamento admirável e por ter feito em 
consequência um quadro da caridade”. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 118, Bru. 402. 
252 Cf. Bernadette Marie DELAMARRE, Pascal et la cité des hommes, p. 59.  
253 Cf. Ibid., p. 59.  
254 Ibid., p. 59.  
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em tirar da concupiscência uma ordem capaz de se fazer a essência exclusiva de toda paz. 255 

A ordem estabelecida pelos homens tem como material a concupiscência, no entanto, o 

homem vê beleza onde reina a fealdade, a deformidade e a incoerência. 256 Desta maneira, a 

grandeza está em “fazer bem proceder a ordem e o regulamento de uma grandeza que o mal 

mesmo não chegou a sufocar”257. O quadro pintado pelo homem pode ser analisado pelo 

resultado e o material usado: “entre a pintura e a cores com as quais ela é feita que manifesta 

pela contrariedade mesma a grandeza do artista”258. Eis o quadro da caridade: a corrupção é 

submetida para servir como representação de seu contrário, a caridade.259 Todavia, destaca a 

intérprete, só um cego poderia pensar que a ordem política humana manifesta a perfeição da 

ordem verdadeira: a ordem da concupiscência é uma máscara da mesma concupiscência, 

material do qual ela é formada.260 É deste modo que ela – a ordem da concupiscência – 

representa a caridade, mas não é o representado.261 A ordem da concupiscência é grande pelo 

fato de negar o seu material, a concupiscência, mas enganosa quando faz esquecer a condição 

corrompida deste material, estabelecendo a si mesma como imagem da caridade, dito de outro 

modo, faz de si mesma a presença efetiva da caridade.262 Delamarre afirma : “no quadro da 

caridade, a negação pascaliana, que quer que tal quadro possa ser tirado propriamente da 

concupiscência e, assim, contra a concupiscência, não poderia ser a negação da presença 

desta concupiscência”263. A ordem da concupiscência é uma representação da ordem da 

caridade, mas não um procedimento contra a concupiscência, pois é dela mesma que se 

constrói o quadro da caridade, pela eficácia mesma da concupiscência que é manifesta, como 

já trabalhamos acima, pelo gerenciamento da cobiça dos homens e pela força.264 Tal 

gerenciamento é necessário, destaca Delamarre, estabelecendo as bases políticas de seu 

itinerário, e imediatamente ligando o fragmento 421 dos Pensées e a Lettre: “sob o reino da 

                                                
255 Cf. Bernadette Marie DELAMARRE, Pascal et la cité des hommes, p. 59.  
256 Cf. Ibid., p. 60.  
257 Ibid., p. 60.  
258 Ibid., p. 60.  
259 Cf. Ibid., p. 60.  
260 Cf. Ibid., p. 60.  
261 Cf. Ibid., p. 60.  
262 Cf. Ibid., p. 60.  
263 Ibid., p. 60-61. (grifo da intérprete)  
264 Cf. item 2.4.2 deste capítulo. 
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concupiscência, ‘tudo tende a si: isto é, contra toda ordem’265; com efeito, cada um tende a se 

amar ‘unicamente, e todas as coisas para si, isto é, infinitamente’266”267. É da análise da 

concupiscência em política que a intérprete passa para uma investigação do moi268 nesta 

dinâmica da concupiscência. Assim, ela afirma que não há, depois da queda, uma desordem 

absoluta, mas novas ordens em concorrência se impõem, ou seja, “ordens virtuais múltiplas 

cujo cada moi formaria ao mesmo tempo o centro e o fim relacionando tudo a si” 269. Cada moi 

em particular se faz fim e centro de tudo, ocasionando as desordens e a guerra. A proposta de 

Pascal é que pela ordem da concupiscência se poderia tirar a paz no lugar da guerra, e a 

ordem, no lugar da desordem.270 Portanto, um moi que quer fazer fim e centro de tudo é a 

causa das desordens políticas, no entanto, destaca a intérprete, “o homem pascaliano era 

naturalmente relacionado a um bem infinito”271. Tal relação está expressa na Lettre e 

Delamarre se propõe a analisar a condição do homem em sua relação com este bem infinito. 

Para isso, considera a condição do homem antes do pecado fazendo menção à Lettre e ao 

fragmento 148 dos Pensées. 

 
Finito ele mesmo (e não limitado), ele era ‘esta grande alma capaz de amor infinito’.272 

Ora, a capacidade deste amor infinito é ela mesma uma capacidade infinita, que só pode ser 
preenchida por um objeto imutável, isto é, por Deus mesmo’. 273 Dentro deste estado de 
natureza inocente, o objeto infinito era dado e presente a este amor, e este amor mesmo era 
presente. 274 

 
 

Nesta passagem, naquilo que concerne ao homem antes da queda, a intérprete afirma: 

1) a alma possuía uma capacidade de amor infinito; 2) a alma possuía o objeto infinito que 

corresponde a sua potência, ou seja, Deus; 3) que há uma diferença entre capacidade de amar 

– “presente a este amor” – e o Objeto amado – “objeto infinito era dado”. Nestes três pontos 

                                                
265 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 421, Bru. 477. 
266 Idem, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______Ouvres 
complètes, p. 277.   
267 Bernadette Marie DELAMARRE, Pascal et la cité des hommes, p. 61.  
268 Cf. item 5.5, capítulo 5 adiante. 
269 Bernadette Marie DELAMARRE, Pascal et la cité des hommes, p. 61.  
270 Ibid., p. 62.  
271 Ibid., p. 63.  
272 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
273 Idem,  Pensées, Laf. 148, Bru. 425. 
274 Bernadette Marie DELAMARRE, Pascal et la cité des hommes, p. 63.  
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estamos de acordo com a intérprete. Mas vejamos como ela faz a passagem da natureza 

inocente para a corrupção pós-lapsária. 

Na corrupção, o homem sendo desviado de Deus, o objeto infinito e o amor infinito 

deste objeto fizeram falta, tanto que só restou ‘o vazio que o amor de Deus deixou’275 e o 

‘abismo infinito’276” 277. Delamarre trabalha com a Lettre e o fragmento 148 dos Pensées e 

afirma com esta passagem: 1) o homem corrompido é desviado de Deus; 2) tal desvio provoca 

a falta do objeto infinito e do amor infinito; 3) restou no homem um vazio – Lettre – deixado 

pelo objeto infinito, Deus; e um abismo infinito – Pensées – deste mesmo objeto (Pensées). 

Nossa interpretação está de acordo com Delamarre no item 1 e 3, mas nos afastamos da 

intérprete no item 2. Citaremos Delamarre para  matizar seu argumento: 

 
Conforme Pascal, não é somente o objeto que fez falta para um amor infinito que teria 

quanto a ele persistido na alma, o infeliz nascimento da subsistência de um amor que teria 
perdido seu objeto: bem ao contrário, o amor e o objeto desapareceram conjuntamente, 
deixando um vazio, um abismo de infinito.278 

 
 

Delamarre afirma uma distinção entre a capacidade de amar e o objeto amado, como 

vimos acima na descrição feita do estado de inocência do homem, mas, com a queda, assegura 

que o objeto infinito deixa um vazio, um abismo, ao abandonar o homem, de modo que objeto 

infinito assim como a capacidade de amar infinitamente são subtraídos pelo abandono de 

Deus. Nossa crítica é que, se considerarmos a Lettre, não encontramos o desaparecimento 

conjunto da capacidade de amar infinitamente e do objeto infinito, mas somente o objeto 

infinito desaparece. No parágrafo [16] da Lettre, Pascal faz referência a dois amores que 

constituem o homem: [16] – “a verdade que abre este mistério é que Deus criou o homem 

com dois amores, um por Deus, e o outro por si mesmo”279. Ora, Pascal menciona os objetos 

de amor, mas não qualifica os respectivos amores presentes no homem. Tal qualificativo será 

dado mediante uma lei: “que o amor por Deus seria infinito” 280 e o “amor por si [pour soi-

                                                
275 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______Ouvres complètes, p. 277.  
276 Idem, Pensées, Laf. 148, Bru. 425. 
277 Bernadette Marie DELAMARRE, Pascal et la cité des hommes, p. 63. (grifo do autor) 
278 Ibid., p. 63. (grifo do autor) 
279 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
280 Ibid., p. 277. 
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même] mesmo seria finito e relacionado a Deus”281. Desta maneira, os amores que constituem 

as criaturas são proporcionais aos objetos: o homem possui uma capacidade de amor finito e 

infinito, assim como seus respectivos objetos. Mas com a queda, dirá Pascal, “o homem 

perdeu o primeiro de seus amores”. Assim, colocamos a questão: o homem perdeu o objeto 

infinito ou a capacidade de amar infinitamente? Para respondê-la citamos Pascal: “e o amor 

por si mesmo [pour soi-même] ficou sozinho nesta grande alma capaz de um amor 

infinito” 282. O amor pour soi-même ficou sozinho em sua versão corrompida283, mas a 

capacidade de amar, que pode ser atualizada pelo objeto infinito, permanece. Dito de outro 

modo, o abandono de Deus, objeto infinito, deixa uma marca no homem, ou seja, o vazio de 

objeto, ou vazio infinito, mas permanece a capacidade de amar, que pode ser atualizada pelo 

próprio Deus. Ora, o vazio do homem é um vazio de “um amor infinito”284 do objeto, mas não 

da capacidade de amar infinitamente. A capacidade de amar infinitamente não é o objeto de 

amor infinito, como afirma a intérprete. Nos Pensées, Pascal fala da felicidade do estado de 

inocência e que dela carregamos uma “luz confusa”285; ou vestígio vazio da felicidade que 

marca e que restou: “felicidade verdadeira, da qual que resta agora a marca e o vestígio 

totalmente vazio”286; ou vago vestígio impotente da felicidade, “vago vestígio impotente da 

felicidade de sua primeira natureza”287, pois lhe falta o objeto infinito que corresponde à 

felicidade infinita, isto é, Deus, que o homem contemplava antes da queda. Ora, resta no 

homem vestígios de uma felicidade infinita de sua primeira natureza, mas lhe falta o 

respectivo objeto desta felicidade que se identifica com o próprio Deus: o homem busca o 

Objeto de sua felicidade infinita nos objetos finitos pelo fato ter havido, em sua primeira 

natureza, uma capacidade de receber o objeto que lhe proporciona a Felicidade infinita. Da 

mesma forma, na Lettre, o homem busca o Objeto de seu amor infinito nos objetos finitos 

pelo fato ter havido, em sua primeira natureza, uma capacidade de receber o Objeto que lhe 

proporciona a plenitude de sua capacidade de amar infinitamente. Assim, o homem não perde 
                                                
281 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
282 Ibid., p. 277. 
283 Cf. Bernadette Marie DELAMARRE, Pascal et la cité des hommes, p. 65, nota 1. A intérprete traça as 
diferenças entre l’amour de soi e amour-propre em Pascal. Para saber nossas objeções a este ponto cf.  item 
2.4.1, deste capítulo. 
284 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277.  
285 Idem,  Pensées, Laf. 149, Bru. 430. 
286 Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 
287 Ibid., Laf. 149, Bru. 430. 
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a capacidade de amar infinitamente, pois se não houvesse a capacidade de amar infinitamente 

não haveria a busca incessante de se amar, tal busca que se estende a todos os objetos finitos, 

enquanto nostalgia do Objeto Infinito por excelência: “e assim o homem se ama unicamente, e 

todas as coisas para si, isto é, infinitamente”288. O homem, capaz de um amor infinito no 

mundo dos objetos finitos e perecíveis, vive o drama da perda nostálgica de Deus. Portanto, se 

para Delamarre o desvio do homem provoca a falta do Objeto Infinito e da capacidade do 

amor infinito, para nós tal desvio provoca a permanência da capacidade de amor infinito sem 

o objeto infinito, como vimos em nossa análise da Lettre. 

Christian Lazzeri, na obra Force e Justice dans la politique de Pascal, diz que a teoria 

política de Pascal, assim como toda teoria política clássica, apresenta um duplo objetivo: a) 

pensar as condições de existência de um corpo político constitutivo a partir de sua gênese; 

esta última apresenta uma reconstrução analítica a partir de princípios que se articulam como 

a antropologia e uma doutrina do direito; b) saber como se daria a reprodução do corpo 

político. O texto de Lazzeri tem como objetivo mostrar como a teoria política de Pascal se 

apresenta, bem como a originalidade do autor em face aos seus contemporâneos.289 Tal 

originalidade está no fato de que Pascal vai tomar as premissas antropológicas da religião, de 

modo que “o homem não pode ser conhecido se fazemos abstração das verdades da religião 

cristã e, entre estas, aquela que concerne à dupla natureza do homem antes e depois da 

queda”290. De outra parte, Pascal rompe com as teses do direito político clássico que supõe 

que as relações entre o entendimento e a vontade são suficientemente ordenadas para 

“conhecer racionalmente as normas capazes de regrar as relações inter-humanas, aquilo que 

desemboca sobre uma crítica do direito natural”291. Diante disso, interessa-nos saber como 

Lazzeri concebe o homem em Pascal. O texto teológico do qual o intérprete parte é a Lettre: 

 
No primeiro estado de natureza, o homem amava a si mesmo, mas o fazia através de 

Deus, direção a quem estava inicialmente dirigido este amor: isto significa que um ser finito 
era capaz de um amor infinito por um Ser infinito e perfeito nele amando a si mesmo de um 
amor finito nele. (Lettre, 1651, p. 277b) Mas invertendo esta relação e tornando a si mesmo 
objeto primeiro deste amor, ele substitui um ser finito e imperfeito ao Ser infinito.292 

 

                                                
288  Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277.  
289 Cf. Christian LAZZERI, Force e Justice dans la politique de Pascal, p. VIII-IX. 
290 Ibid., p. XI 
291 Ibid., p. XI. 
292 Ibid., p. 8-9. (grifo do autor). Reproduzimos na citação a nota que o autor destaca da edição Lafuma.  
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Lazzeri interpreta os parágrafos [16], [17] e [18] da Lettre.293 Antes do pecado, o 

homem se amava com um amor finito tendo Deus como referência, assim como a criatura 

amava infinitamente o Deus infinito e perfeito com um amor infinito, de modo que a criatura 

finita era capaz de amar infinitamente. Mas com o pecado, seguindo a sua leitura, resta uma 

incomensurabilidade entre o infinito de Deus e a finitude humana, restando no homem um 

vazio infinito294, conceito este que esclarecemos acima como ele fora construído, algo que não 

é objeto da pesquisa de Lazzeri. Assim, a questão que o intérprete coloca é a seguinte: “como 

restabelecer esta proporcionalidade quantitativa e qualitativa que deixa somente ao indivíduo 

um desejo infinito por um objeto finito que ele não pode preencher consigo mesmo como 

objeto finito de desejo?” 295 Tal questão ressalta que resta no homem um desejo infinito por 

um objeto infinito com características próprias – quantitativas e qualitativas – e que não 

poderá ser satisfeito por si mesmo, pois o homem é objeto de desejo, no entanto é finito, isto 

é, desproporcional ao desejo infinito. Assim, desde que não haja uma intervenção divina, a 

resposta a esta disfuncionalidade do homem é dada de dois modos:  

a) O moi ama a si mesmo infinitamente, experimenta o deleitamento em si e faz disso 

um bem.296 No entanto, sendo ele mesmo finito e capaz de um amor infinito, tal deleitamento 

em si será sempre insuficiente, pois o objeto finito, diante do desejo infinito, se aniquila, 

como uma unidade numérica diante do infinito: “acrescentado ao infinito, ela não aumenta em 

nada”297, como destaca Pascal no fragmento 418: “a unidade acrescentada ao infinito não 

aumenta em nada”298. Ora, se considerarmos em termos de relação, o moi é um nada em 

relação ao Ser infinito, ou seja, entre o “moi finito e o desejo infinito haveria um vazio infinito 

se considerarmos as relações dos termos. Em conseqüência, precisaria modificar os termos da 

relação para modificar a relação dos termos”.  299 Dito de outro modo, tal transformação, já 

que não poderá ser realizada no objeto em si mesmo, então, modifica-se o conhecimento que 

se tem do objeto.300 Eis a modificação dos termos: da relação tomada pelo objeto, passa-se à 

                                                
293 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277.  
294 Christian LAZZERI, Force e Justice dans la politique de Pascal, p. 9. 
295 Ibid., p. 9. 
296 Cf. Ibid., p. 9. 
297 Ibid., p. 9. 
298 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 418, Bru. 233. 
299 Christian LAZZERI, Force e Justice dans la politique de Pascal, p. 9. (grifo do autor) 
300 Ibid., p. 10. 



115 
 

relação do conhecimento que se constrói do objeto. O intérprete irá enfatizar a representação 

de si que o homem faz para os outros, de modo que o moi parece tomar uma dimensão maior 

do ponto de vista exterior. “É isso que podemos chamar de amor próprio de vaidade”.301 Esta 

transformação do moi, que é nada, em algo pelo amor próprio, é a vaidade, pois faz do 

efêmero algo de valor e grandeza. Lazzeri cita o fragmento 470 dos Pensées para ilustrar que 

a estima que reconhecemos em nós é “a qualidade mais indelével do coração humano”302. 

Portanto, a “solução” da mudança da relação de termos é realizada pelo amor próprio que cria 

uma imagem de si, fazendo de si um algo que o objeto propriamente não é, o que o intérprete 

chama de vaidade. 

b) O segundo modo é diferente da modificação do moi para tornar-se objeto de amor 

infinito. “Portanto, amamos em si mesmo alguma coisa de exterior a si”.303 Já que mesmo 

com as modificações do moi, através da representação deste, não bastam para preencher o 

desejo infinito, busca-se nas coisas, que não são o moi, a satisfação que o moi não pode 

conceder.304 Todavia, cada objeto de prazer só aparece como um nada numérico diante do 

desejo infinito. 

A leitura de Lazzeri mostra o verdadeiro homem pascaliano: dilacerado por um desejo 

infinito de Deus, a criatura ofegante busca deleitar-se naquilo que poderia preencher sua 

capacidade de amor infinito, mas todas as maquinações da criação de um moi ou satisfação 

nos objetos são desproporcionais ao vazio que Deus deixou. 

Terminado o diálogo com os intérpretes, e tendo em nosso horizonte o amour-propre 

como fonte de todo mal em Pascal, veremos o desdobramento deste amour-propre, 

característica do homem depois da queda, em outro texto de Pascal. 

 

2.6    Há um liame entre a Lettre e os Écrits sur la Grâce? 

Nos Écrits sur la Grâce, Pascal fará uma descrição mais precisa das consequências do 

amour-propre que encontramos na Lettre. No parêntese realizado na Lettre, para explicar a 

fonte de todos os vícios e de todos os pecados, assim como a capacidade de amor infinito que 

resta no vazio infinito que Deus deixou como marca da condição pós-lapsária e suas 
                                                
301 Christian LAZZERI, Force e Justice dans la politique de Pascal, p. 10. 
302 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 470, Bru. 404. 
303 Christian LAZZERI, Force e Justice dans la politique de Pascal, p. 11. 
304 Cf. Ibid., p. 11. 
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respectivas consequências, isto é, o desejo de dominar e a preguiça, percebemos um detalhe 

que não poderia passar em branco, a saber, o modo como tal descrição da queda termina: “e 

de outros”305. Ora, Pascal não completa o quadro dos desdobramentos do primeiro pecado, 

mas fecha o discurso para explicar a origem do horror da morte: “a aplicação disto é simples. 

Vamos a nosso único assunto”.306 Trata-se de aplicar o conceito de amour-propre para 

entender o horror da morte, o que é de fato o tema que fora proposto inicialmente antes deste 

excursus: “para domar mais fortemente este horror, é necessário bem compreender a 

origem”307, tratando do horror da morte; e continua, “e para vos tocar em poucas palavras, sou 

obrigado a vos dizer em geral qual é a fonte de todos os vícios e de todos os pecados”308. Ou 

seja, do início do parágrafo [16] até o início do parágrafo [21] conhecemos a gênese da teoria 

do pecado original, com suas fontes e inovações, como vimos acima, no entanto, o corte “e de 

outros”309 revela que haveria outras consequências da queda, estas que completariam, ao 

menos parcialmente, o quadro dos desdobramentos do pecado original. Estariam tais 

desdobramentos presentes em outros textos de Pascal? É isso que passamos a investigar no 

capítulo 3.  

                                                
305 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
306 Ibid., p. 277 
307 Ibid., p. 277 
308 Ibid., p. 277 
309 Ibid., p. 277 
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CAPÍTULO 3 

 

O DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DO PECADO 
ORIGINAL: AS CONSEQUÊNCIAS DA QUEDA  

 
 [...] todos os homens saídos de Adão nascem na 
ignorância, na concupiscência, culpados do pecado de 
Adão e dignos de morte eterna.1 
 

 

No texto acima vemos quatro desdobramentos da queda em Pascal: a ignorância, a 

concupiscência, a culpa pelo pecado e a morte eterna. Neste capítulo analisaremos estes 

quatro elementos que são consequências da queda nos Écrits sur la Grâce. Tentaremos 

mostrar que as consequências da teoria do pecado original expressas na Lettre são 

completadas por outros textos de Pascal. Desta maneira, poderemos conceder um quadro geral 

da queda, partindo da Lettre, como fizemos no capítulo II, e completaremos através de outros 

textos, como pretendemos realizar neste capítulo, realizando o que chamaremos de “colagem 

subjetiva”.  

Em nosso caminho, iniciaremos mostrando a ignorância de si, da própria natureza 

humana; em seguida, trabalharemos o conceito de natureza em Pascal, pois veremos que o 

mesmo se reduz ao costume e ao hábito; assim podemos expor a crítica que Pascal faz ao 

estoicismo como filosofia da grandeza humana, isto é, do orgulho; desta forma, estaríamos 

aptos para entender qual é o critério que o filósofo francês usa para criticar os estóicos, ou 

seja, o pecado original; só a partir destes dois últimos itens, a crítica presente na Lettre, ao 

estoicismo, pode ser esclarecida: esta seria uma filosofia que parte de um falso princípio de 

consolação, ou seja, a Natureza. Assim, veremos que a crítica de Pascal caminha por duas 

                                                
1 Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in: ______Ouvres complètes, p. 317. 
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frontes: a) a filosofia é um discurso parcial da verdade e, por este motivo, não consola; b) o 

conceito de Natureza não tem sentido, de modo que o estoicismo partiria de um princípio 

vazio. Desta forma, terminada a análise do primeiro tema, ou seja, a ignorância, passaremos 

para o segundo conceito: a conseqüência da queda, isto é, a concupiscência, mostrando as 

luzes que os intérpretes lançaram sobre ela. Em seguida, investigaremos a morte como 

conseqüência da queda, primeiro, nas fontes de Pascal – Santo Agostinho e Jansenius – e, 

depois, na Lettre e nos Écrits sur la Grâce. Por fim, ofereceremos ao leitor um quadro geral 

das consequências do pecado original, o que chamaremos de “colagem subjetiva”, terminando 

a primeira parte deste trabalho.   

 

3.1    A ignorância e a crítica do conceito de natureza 

O pecado causa a distância entre o homem e Deus, de modo que a própria criatura se 

veria perdida, já que Deus, única referência, deixa de sê-la. A distância de Deus é sentida 

como ignorância de si mesmo. É desta maneira que abordaremos o conceito de ignorância: 

como desdobramento da queda.  

A pergunta, o que é o homem?, perde o sentido, ou seja, distante de Deus como efeito 

do pecado, o homem, imerso na vaidade, não se conhece, está mergulhado na ignorância: 

“Não sei quem me colocou no mundo, nem o que é o mundo, nem o que sou eu mesmo.”2 A 

criatura torna-se um barco à deriva3: jogado de um lado para outro, o barco, em um dado 

momento, estraçalha-se e, desintegrando-se, desaparece oceano adentro; da mesma forma o 

homem, pois lançado em um universo infinito4 e contido por um planeta que vaga por um 

tempo indeterminado, neste escoar contínuo, desintegra-se e desaparece. A ignorância de si 

nos encaminha a pensar a miséria humana no estado pós-lapsário.  

Carraud, em sua análise da miséria presente e da ignorância da primeira dignidade do 

homem, detalha os sentidos do conceito de estado usado por Pascal. 1) O sentido de status: a 

distinção de três estados, aquele da natureza pura, a natureza inocente e da natureza decaída, é 

                                                
2 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 427, Bru. 194. 
3 Cf. Pierre MAGNARD, Nature et Histoire dans l’apologétique de Pascal, p. 67-76. O intérprete parte da 
palavra chave “centro” frente a uma esfera infinita, como Pascal afirma no fragmento 199: “é uma esfera infinita 
cujo centro está em toda parte, a circunferência em parte alguma”. Blaise PASCAL,  Pensées, Laf. 199, Bru. 72. 
A esfera infinita figuraria o poder de Deus e a impotência da razão em totalizar o universo. Desta maneira, a 
mesma esfera infinita retrata a deriva humana diante de um universo infinito e a distância do homem sem Deus 
depois da queda. 
4 Cf. Alexandre KOYRÉ, Do mundo fechado ao universo infinito. 
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negado por Jansenius, na esteira de Santo Agostinho, ou seja, Jansenius nega o estado de 

natureza pura, de modo que somente os estados reais são considerados.5 Da mesma forma, 

Pascal considera o estado no sentido histórico, isto é, antes do pecado e depois do pecado6, a 

saber: “Santo Agostinho distingue os dois estados dos homens antes e depois do pecado e os 

dois sentimentos convenientes a estes dois estados”7. Vale salientar que o conceito de estado 

está ligado ao conceito de condição8 o qual podemos encontrar nos Penseés: “condição do 

homem./Inconstância, tédio e inquietação”9; “se nossa condição fosse verdadeiramente feliz, 

não seria necessário desviarmos dela nossos pensamentos”10. E, descrevendo a condição 

humana, Pascal salienta a ignorância: “não sei quem me colocou no mundo, nem o que é o 

mundo, nem o que sou eu mesmo; estou em uma ignorância terrível de todas as coisas”11.  

Classicamente, dirá Carraud, o conceito de condição pode ser distinguido da seguinte 

maneira: condicio, como a maneira pela qual Deus criou o homem, da qual se destaca a 

situação e a maneira de ser da criatura; conditio, que se trata de ser criatura, criação; por 

último conditor, referente ao Criador, ou seja, a maneira de ser deste último. Esta distinção 

clássica, trabalhada por Carraud, tem o objetivo de mostrar que o conceito de condição 

recobre um sentido teológico. 2) Diferente do sentido histórico, Pascal também faz uso a-

histórico do conceito de estado: trata-se da referência ao sentido de origem. O sentido a-

histórico da origem explica os dois estados do presente, ou seja, Grandeza e Miséria: 

“grandeza e miséria do homem são tão visíveis”12. A miséria não é um atributo do homem 

antes do pecado, só a grandeza, portanto, explicar a grandeza e a miséria como a dupla 

constituição histórica do homem é entender a grandeza de origem como estado a-histórico. 3) 

                                                
5 Cf. Vicent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 128-129. 
6 Cf. Ibid., p. 129. 
7 Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in: ______Ouvres complètes, p. 317. 
8 Cf. Idem, Pensées, Laf. 33, Bru. 374; Laf. 56, Bru. 181; Laf. 70, Bru. 146 bis; Laf. 117, Bru. 406; Laf. 131, 
Bru. 434; Laf. 136, Bru. 139; Laf. 162, Bru. 189; Laf. 193, Bru. 208; Laf. 427, Bru. 247; Laf. 33, Bru. 374; Laf. 
429, Bru. 229; Laf. 434, Bru. 199; Laf. 444, Bru. 557; Laf. 650, Bru. 333; Laf. 687, Bru. 144; Laf. 889, Bru. 
165; Laf. 921, Bru. 518; Laf. 946, Bru. 785; Laf. 950, Bru. 951. 
9 Ibid., Laf. 27, Bru. 127. 
10 Ibid., Laf. 70, Bru. 165 bis. 
11 Ibid., Laf. 427, Bru. 194. Mas, paradoxalmente, Pascal ainda fala de uma ignorância sábia, aquela conquistada 
pelos pensadores que, conhecendo a sua ignorância natural, percorrem todo o caminho do saber e, ao fim, 
humildemente, “se encontram naquela mesma ignorância de que partiram, mas é uma ignorância sábia que se 
conhece”. Ibid., Laf. 83, Bru. 327. No entanto, há homens que partem da ignorância, mas param no meio do 
caminho, restando neles “alguma tintura daquela ciência arrogante, e se fazem de entendidos”. Ibid., Laf. 83, 
Bru. 327.   
12 Ibid.,, Laf. 149, Bru. 430. 
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Por último, Pascal entende o estado como meio: “limitados de todo gênero, este estado que 

ocupa o meio entre estes dois extremos encontra-se em todas as nossas potências”13. Trata-se 

da “incapacidade do homem de compreender os extremos”14. 

Gostaríamos de ampliar mais um ponto: Pascal salienta dois estado de natureza: “2 

estados da natureza do homem”15. Diante disso, acrescentamos que se trata de uma mesma 

natureza para dois estados, mesmo sabendo que nos Penseés o filósofo francês refere-se no 

fragmento 149 a duas naturezas: “segui os vossos movimentos. Observais a vós mesmos e 

vede se não encontrareis aí os caracteres vivos dessas duas naturezas”16. No entanto, 

encontramos, nos dois parágrafos que antecedem esta passagem, o conceito de estado para 

referir-se à dupla condição do homem: “não estais no estado de vossa criação”17.  Ora, se há 

um estado no qual o homem foi criado e um estado depois da criação, poderíamos falar de 

dois estados distintos e contraditórios, no entanto, unidos no homem, aquilo que Carraud 

chamará de “sujeito disjunto”18. Poderíamos denominar este estado disjunto como figura da 

contradição que é o homem: “tantas contradições encontram-se em um sujeito simples”19. 

Assim, as duas naturezas podem ser entendidas como dois estados e não necessariamente duas 

naturezas distintas. O homem permanece com a mesma natureza depois da queda, mas em um 

estado diferente, ou seja, corrompido. Tal detalhe não é de menor importância, pois implica 

problemas em relação ao ato criador de Deus, de modo que duas naturezas distintas leva-nos a 

dizer, consequentemente, que o homem possui uma outra natureza corrompida e que Deus 

seria o criador da mesma, o que para Pascal seria um absurdo, pois a natureza corrompida 

pode ser regenerada pela graça, posição que difere dos luteranos que salientam a “corrupção 

invencível da natureza”20. A natureza não é regenerada para os luteranos, mas destruída, já 

                                                
13 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 199, Bru. 72. 
14 Vicent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 132-133. Para acompanhar toda a investigação sobre o 
conceito de estado cf. ibid., p. 128-132. 
15 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 241, Bru. 765. 
16 Ibid., Laf. 149, Bru. 430. 
17 Ibid., Laf. 149, Bru. 430. 
18 Vicent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 134. 
19 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 149, Bru. 430. 
20 Idem, Écrits sur la grace, in: ______Ouvres complètes, p. 340. 
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que a corrupção da natureza é absoluta. A graça perde sua força, pois se mostra incapaz de 

regenerar a natureza, algo que seria inadmissível para Pascal, defensor da eficácia da graça.21  

 Diante da desagregação do estado de natureza do homem depois da queda, ignorante 

quanto ao seu estado caído e pecaminoso, não podemos deixar de fazer menção à agregação e 

unificação da referência da compreensão de si pelo sobrenatural. É também pela fé que a 

referência explicativa da vida e da morte da criatura ganha sentido, ou seja, o homem 

compreende a origem da sua própria ignorância, como afirma Pascal, em uma passagem 

rasurada ao final do fragmento 131:  

 
Concebamos pois que a natureza do homem é dúplice. 
Concebamos pois que o homem ultrapassa infinitamente o homem e que ele era 

inconcebível para si mesmo sem o auxilio da fé. Pois quem não vê que sem o conhecimento 
dessa dupla condição da natureza estava o homem numa ignorância invisível da verdade de 
sua própria natureza? 22 

 
 

 Conceber é ver claramente, não por uma prova demonstrativa, mas pelo excesso de 

luz que ofusca a visão. O homem ultrapassa o homem infinitamente porque não é o homem 

que explica a si mesmo, mas é justamente aquilo que o ultrapassa infinitamente que o explica, 

isto é, a fé. O homem, em seu estado de criação, ou seja, o verdadeiro homem, o homem em 

si, está no seio de Deus e, devido o pecado original que afeta suas capacidades cognitivas, ele 

não pode mais conhecer a si mesmo fazendo referência somente à “natureza”. O homem não é 

só um ser de natureza, pois esta perde seu sentido depois da queda, mas nele está contida a 

sobrenatureza, presente, como um “instinto secreto que restou de nossa natureza primeira”23. 

A natureza primeira, verdadeiramente, possui sentido, mas é este sentido que não podemos 

conhecer pela razão demonstrativa. Assim, o homem, depois da queda, possui uma “natureza” 

dúplice, dito de outro modo, trata-se de uma composição “natural”/sobrenatural, ou seja, no 

estado de natureza caído há uma vocação para o sobrenatural, de modo que esta última 

permite a entrada da graça na economia da reflexão pascaliana.  

Diante disso, analisaremos o fragmento 126 dos Pensées para entender como o 

conceito de natureza, em um sentido mais amplo, é criticado e, por conseguinte, esvaziado. 

                                                
21 Para saber sobre a posição de Lutero e Pascal quanto ao estado de natureza do homem cf. Andrei Venturini 
MARTINS, Contingência e Imaginação em Blaise Pascal. 2006. Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Departamento de Ciências da Religião da PUC-SP, p. 110-113. 
22 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 131, Bru. 434. (grifo nosso) 
23 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
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Desta forma, poderemos entender como Pascal concebe o filósofo estóico, orgulhoso em 

assentir à Natureza e compreender a expressão do cosmos em si mesmo, trabalho realizado 

por Carraud; em seguida, mostraremos o crivo da abordagem de Pascal ao estoicismo, ou seja, 

o próprio pecado original e, por fim, voltaremos à Lettre para entender a crítica ao consolo na 

natureza como falso princípio estóico. Iniciemos, portanto, com a reflexão de Pascal sobre o 

conceito de natureza. 

A tese de Pascal é que o que chamamos de natureza nada mais é do que hábito. 

Natureza depois da queda, para o filósofo francês, tem seu uso irônico. Seu procedimento não 

é verificar o que é a natureza no âmbito da especulação filosófica abstrata, mas partir da 

empiria, dos exemplos, da tentativa de ver se no mundo encontramos algum traço da ideia 

clássica de natureza como realidade em si, ou seja, como essência subsistente em detrimento 

de tudo que é assessório e perecível.  

O hábito de ver inúmeros homens, no decorrer da história, nascerem, morrerem e 

desaparecerem com a morte, faz destas etapas natureza, ou seja, o costume estabelece uma 

ordem que conduz à crença de que esta é a única ordem possível no mundo. No fragmento 

126 dos Pensées, Pascal desenvolve o tema da natureza e do costume. 

 
Os pais temem que o amor natural dos filhos se apague. Que natureza é essa então, 

sujeita a ser apagada? 
O costume é uma segunda natureza que destrói a primeira. Mas o que é a natureza? 

Por que o costume não é natural? Temo muito que essa mesma natureza não venha a ser um 
primeiro costume, como o costume é uma segunda natureza.24 

 
 

O conceito de natureza é reduzido ao costume. Quando Pascal afirma o temor dos pais 

pela possibilidade de que o amor pelos filhos se apague, o que é colocado em cheque é se, 

verdadeiramente, o amor pelos filhos é natural ou estabelecido pelo costume. Ser estabelecido 

implica um rompimento com a ordem natural. Mas, o que é a natureza?, pergunta Pascal 

ironicamente. Este conceito não tem sentido senão teologicamente.25 O homem natural é 

                                                
24 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 126, Bru. 93. 
25 Clément Rosset destaca que o conceito de natureza para Pascal, depois da queda, é justamente uma não-
natureza, pois a natureza foi perdida com a queda: “em Pascal, assim como em Górgias ou em Montaigne, a 
natureza não poderia ser má nem corrompida, pela simples razão de que não há natureza”.  Clément ROSSET,  
Lógica do Pior, p. 160. Ora, se não há natureza depois da queda, logo, Rosset tem razão ao afirmar a falta de 
sentido de uma natureza má ou corrompida, no entanto, ele se explica: “sem dúvida Pascal fala de pecado e de 
natureza corrompida, para qualificar a atual condição do homem”. Ibid., p. 160. Desta maneira, o uso tem um 
caráter nominalista, mais descritivo do que o fato de haver qualquer essência de natureza corrupta em Pascal: 
“mas ocorre que a definição da corrupção é precisamente o fato da desaparição da natureza: natureza corrompida 
designa assim, não uma natureza depravada, mas a ‘corrupção’ da natureza (no sentido de perda, de desaparição 
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aquele saído das mãos de Deus, todavia, não temos mais acesso a este estado glorioso: “não 

conhecemos nem o estado glorioso de Adão [...]. São coisas que aconteceram no estado de 

uma natureza totalmente diferente da nossa e que ultrapassam o estado de nossa capacidade 

presente”26.  

Ora, não só a própria natureza torna-se um enigma para o homem, como veremos mais 

abaixo, na análise do fragmento 199, mas tudo que o rodeia: “nada, segundo a razão apenas, é 

justo por si, tudo balança com o tempo. O costume (é) toda a equidade, pela única razão que 

ele é recebido”27. A natureza é uma verdade teológica que o homem não concebe mais: a 

criatura não conhece a si mesmo, nem conhece um princípio moral justo por si que seria 

referência para ação. Não conhecemos nenhum princípio natural, pois, tudo que é natural, 

Pascal integra como movimento do costume: “que são os nossos princípios naturais senão os 

nossos princípios costumeiros”28, dirá Pascal no fragmento 125, no qual destaca que os 

diferentes costumes estabelecem os diferentes princípios denominados naturais. Desta 

maneira, a última frase do fragmento 126 revela o que Pascal pensa sobre a relação natureza e 

costume: o que chamamos de natureza no estado presente é um primeiro costume construído e 

estabelecido socialmente; ora, o costume é uma segunda natureza. Mas vejamos como os 

intérpretes analisam a relação natureza e costume. 

Gérard Ferreyrolles destaca o caráter irônico do conceito de natureza: “então, o 

conceito de natureza não é mais suscetível senão de um uso irônico”29. Toda natureza poderia 

tornar-se um costume, logo, como todo costume pode tornar-se natureza, assim, “não há mais 

diferença de natureza entre costume e natureza”30. Pascal borra os dois conceitos, de modo 

que quando se supõe ironicamente uma natureza no homem, diz-se que tudo no homem pode 

tornar-se natureza, isto é, que nada no homem é natureza.31 “A natureza do homem é de não 

                                                                                                                                                   
definitiva e sem recurso possível). Com o pecado original, o homem perdeu de uma vez por todas a sua 
natureza”. Ibid., p. 160. Gostaríamos de salientar dois pontos que Rosset silencia: 1) em Pascal há traços do 
primeiro estado de natureza, como veremos nos itens 3 e 4 do capítulo VI; 2) a ideia de Rosset de uma perda de 
natureza “sem recurso possível” nos permite objetá-la, pois o Cristo Mediador, como veremos no capítulo V, 
permite persarmos um resgate da condição humana pelo Redenção do Filho de Deus. Não se trata de um retorno 
ao estado de natureza de Adão, mas de um estado glorioso e definitivo – natureza gloriosa – que Deus permitiria 
a seus predestinados.  
26 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 431, Bru. 560. 
27 Ibid., Laf. 60, Bru. 294. 
28 Ibid., Laf. 125, Bru. 93. 
29 Gérard FERREYROLLES, Les Reines du monde: l´imagination et la coutume chez Pascal, p. 45. 
30 Ibid., p. 46. 
31 Cf. Ibid., p. 46. 



124 
 

ter natureza”.32 Ferreyrolles segue sua análise salientando que a vitória, em Pascal, do 

costume sobre a natureza, é fruto de suas reflexões sobre o pirronismo: “qualquer opinião 

pode ser preferível à vida, cujo amor parece tão forte e tão natural”33. O pirronismo é a 

corrente filosófica que destrói qualquer tentativa de naturalizar. Assim, para o intérprete, o 

conceito de natureza, nos fragmentos que ele propõe analisar, é costume, como resultado do 

veneno pirrônico.34 

Pierre Magnard, apresenta uma definição do conceito de natureza que nos ajudaria a 

entender o fragmento 199, no qual este conceito é analisado em sua relação com o infinito: 

 
Na verdade, o termo natureza designa a conformidade do homem com o universo, que 

este se exprime em termos de morada preferencial – a natureza seria, então, uma totalidade 
ordenada onde a espécie humana teria, como toda outra, seu lugar – ou de proporção – como o 
sugere a tradicional isomorfia entre microcosmos e macrocosmos.35 

 
 

É resgatada a definição de natureza do pensamento antigo, de modo que tal 

assimilação entre o homem e todo o universo faria da natureza um hiperorganismo capaz de 

integrar o universo, todas as espécies de seres, os homens e os deuses. A natureza se expressa 

em termos de totalidade.36 O microcosmos e o macrocosmos relacionam-se como proporção e 

ordem: é justamente neste aspecto que Pascal difere do pensamento antigo. O cosmos, depois 

da queda, se expressa em temos de desproporção. Depois do pecado, quando Deus não se 

                                                
32 Gérard FERREYROLLES, Les Reines du monde: l´imagination et la coutume chez Pascal, p. 46. 
33 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 30, Bru. 320. 
34 Cf. Renato LESSA, Veneno Pirrônico: Ensaios sobre ceticismo, p. 13; René DESCARTES, Meditations 
Metaphysiques, IX, p. 15-16, a qual a I Meditação apresenta-se na primeira vez da história do ceticismo a sua 
versão hiperbólica, isto é, o mauvais genie, que coloca em xeque qualquer raciocínio; David HUME,  Diálogos 
sobre a religião natural. Neste texto Hume realiza um diálogo para destruir os argumentos de um Deus bom, 
engenheiro de um mundo que, ao ser analisado, mostra-se na sua forma mais sangrenta. 
35 Pierre MAGNARD, Nature et Histoire dans l’apologétique de Pascal, p. 12. 
36 Assim dirá Rachel Gazolla, intérprete do estoicismo: “Ao modo arcaico o que a natureza determina é o que 
somos. E agimos como somos. Segui-la será, portanto, suprema arete. Marginalizando parte do difícil 
questionamento sofístico, os estóicos afirmam que os homens são, sem exceção, iguais por natureza, e criam um 
logos persuasivo para demonstrar seus princípios”. Rachel GAZOLLA, O ofício do filósofo estóico: o duplo 
registro do discurso da Stoa, p. 39. A natureza determina o que somos, ou seja, seguir a natureza é a arete do 
homem, que se expressa de diferentes maneiras enquanto disposições: a arete do guerreiro, do sapateiro e do 
tutor. É esta arete que todos os homens possuem para assentir o modo de ser da natureza e, realizar em si, a 
expressão dela, que poderíamos dizer que é o principal princípio estóico. Assim, conhecer a si mesmo é conhecer 
o modo que a Natureza se expressa em si mesmo. Todavia, por que os estóicos marginalizavam o 
questionamento dos sofistas desse princípio? Estes opunham physis e nomos, de modo que a physis é, para os 
sofistas, nomos. Gazolla, conhecedora desta marginalização, destaca isso em seu texto. Será a partir desta 
argumentação sofística que Pascal partirá, mesmo sem ler os sofistas, mas como conhecedor de Montaigne: a 
physis é nomos, isto é, a natureza é construção, uma espécie de caixa de ferramentas. Sobre o debate em physis e 
nomos cf. W.K.C. GUTHRIE, Os Sofistas, p. 57-126.  
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manifesta de modo claro e direto, a natureza simboliza a errância do homem no cosmos, de 

modo que tudo que o rodeia, assim como ele mesmo, torna-se estranho.37 A criatura, 

abandonada por Deus, não conhece o seu lugar no todo, assim como não conhece o lugar 

daquilo que a rodeia, como vemos no fragmento 148:  

E desde que o [o verdadeiro bem] abandonou, é uma coisa estranha que nada exista na 
natureza que seja capaz de ocupar o seu lugar, astros, céu, terra, elementos, plantas, repolhos, 
alhos-porós, animais, insetos, novilhos, cobras, febre, peste, guerra, fome, vícios, adultério, 
incesto.38  

 
 

Pascal enumera as coisas naturais que não ocupam o seu lugar. Como afirma Magnard, 

na citação acima “a natureza seria, então, uma totalidade ordenada onde a espécie humana 

teria, como toda outra, seu lugar”39. Desta maneira, não ocupar o seu lugar é justamente não 

ter um lugar determinado, dito de outro modo, não possuir natureza. Não há lugar nem 

natureza depois da queda porque a totalidade inicial criada por Deus foi destruída pelo pecado 

de Adão. O filósofo francês, quando assinala que as coisas não ocupam mais o seu lugar, 

estabelece uma lista de tudo que perdeu a natureza, ou seja, a unidade primordial, em função 

do abandono de Deus depois do pecado: 1º) os minerais: “astros, céu, terra, elementos”; 2º) os 

vegetais: “plantas, repolhos, alhos-porós”; 3º) os animais: “insetos, novilhos, cobras”; 4º) os 

homens, expresso pelas doenças e a imoralidade: “febre, peste, guerra, fome, vícios, adultério, 

incesto”. A unidade cósmica é destruída: se Deus é o Senhor da natureza e da ordem, com o 

pecado, o homem tornou-se senhor da desordem cósmica, de modo que ele mesmo está 

incluído neste processo de desordem. A unidade do todo, do grande Pan40, agora está 

despedaçada: o homem vaga em silêncio diante dos escombros provocados pelo próprio 

pecado. A unidade infinita, expressa na criação, agora se manifesta enquanto despedaçamento 

infinito, unidades infinitas41: microcosmos e macrocosmos não se relacionam de modo 

proporcional, como destaca Magnard, mas enquanto desproporção. Assim, podemos analisar a 

concepção de dissolução do conceito de natureza no Fragmento 199 dos Pensées. 

                                                
37 Cf. Pierre MAGNARD, Nature et Histoire dans l’apologétique de Pascal,  p. 12. 
38 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 148, Bru. 425. (grifo nosso) 
39 Pierre MAGNARD, Nature et Histoire dans l’apologétique de Pascal,  p. 12. 
40 “Morreu o grande Pan”.  Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 334, Bru. 625. 
41 “Pois qualquer semelhança que a natureza criada tenha com seu Criador, e ainda que as menores coisas e as 
mais pequenas  e as mais vis partes do mundo representam ao menos pela sua unidade que só se encontram em 
Deus”. Blaise PASCAL, Lettre de Pascal et de sa sœur Jacqueline à Mme Perier, leur soeur, ce 1º avril 1648, in: 
______ Ouvres complètes, p. 272-273. Mesmo diante de um universo despedaçado, o mundo, para Pascal, ainda 
expressa a imagem de Deus enquanto unidade.  
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Desproporção é distância. Esta marca a incapacidade do homem de abraçar a 

totalidade cósmica42, pois a criatura é parte e, desta forma, não pode conhecer o todo: “como 

seria possível que uma parte conhecesse o todo?”43. Ora, se o homem não pode conhecer o 

todo, então, poderia ele conhecer as partes, já que com elas a criatura teria uma relação de 

proporção?  Pascal, porém, mergulha todas as coisas finitas na sua grandeza infinitamente 

pequena: “mas a infinidade em pequenez é muito menos visível”44. Assim, o homem é um ser 

errante entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno: “vagamos sobre um meio 

vasto, sempre incertos e flutuantes, levados de uma ponta para outra”45. O infinito de tudo que 

é visível ultrapassa nossa capacidade de ver, pois podemos, pela imaginação, aumentar, ou, 

pela infinita pequenez, podemos com a mesma potência da imaginação diminuir ao infinito: 

tudo ultrapassa os nossos sentidos pela imaginação, de modo que a imaginação é ultrapassada 

na medida em que se pode imaginar muita coisa, mas não se pode imaginar tudo. “Mas se 

nossa vista pára aí, que a imaginação passe além, ela ficará mais depressa cansada de 

conceber do que a natureza de fornecer.”46 Pascal coloca à luz do dia o homem diante de 

universo infinito despedaçado e o convida  a considerar a si mesmo diante da natureza 

infinita: “que é o homem dentro do infinito?”47. “Pois afinal que é o homem na natureza?”48 A 

definição é sempre em relação a algum critério estabelecido previamente que permite destacar 

o lugar do homem: “um nada com relação ao infinito, um tudo em relação ao nada, um meio 

entre o nada e o tudo”49. Não há um critério em si: são as escolhas artificiais dos critérios que 

permitiriam uma definição do lugar ou, mais precisamente, da natureza do homem. A criatura 

é um mistério para si mesmo quando colocado diante de um universo infinito estraçalhado, 

sem unidade enquanto totalidade. O conhecimento desta unidade permitiria que a criatura 

conhecesse seu lugar e assentisse à ordem de uma natureza enquanto unidade cósmica. 

                                                
42 “É uma coisa estranha terem querido compreender os princípios das coisas e daí chegar ao conhecimento de 
tudo, por uma presunção tão infinita quanto o seu objeto. Pois não há dúvida de que não se pode conceber esse 
projeto sem uma presunção ou sem uma capacidade infinita, como a natureza”.  Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 
199, Bru. 72. O fragmento 199, denominado Desproporção do homem, foi chamado por Pascal de Incapacidade 
do homem, todavia, esta última foi riscada e substituída pela primeira. Cf. Idem, Pensées de Pascal, v. I, p. 110; 
cf. Henri GOUHIER, Blaise Pascal: conversão e apologética, p. 64. 
43 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 199, Bru. 72. 
44 Ibid., Laf. 199, Bru. 72. 
45 Ibid., Laf. 199, Bru. 72. 
46 Ibid., Laf. 199, Bru. 72. 
47 Ibid., Laf. 199, Bru. 72. 
48 Ibid., Laf. 199, Bru. 72. 
49 Ibid., Laf. 199, Bru. 72. 
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Entretanto, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno não só desnaturaliza o homem, 

mas mostra o quanto ele está “infinitamente afastado de compreender os extremos; o fim das 

coisas e seus princípios estão para ele invencivelmente escondidos num segredo 

impenetrável”50. Compreender os extremos seria conceber – ver claramente – onde a cadeia 

infinita do infinitamente grande e do infinitamente pequeno se detém. Mas é impossível 

pensá-la. É aqui que o toque apologético de Pascal manifesta-se: “esses extremos se tocam e 

se encontram à força de estarem afastados e se encontram em Deus, e em Deus somente”51. 

Os extremos se tocam em Deus, de modo que compreender o grande Pan não significaria 

conhecer a Deus, mas ter uma capacidade cognitiva capaz de conhecê-lo, algo que, pela 

reflexão acima, é impossível.52 Pascal mostra ao libertino sua impotência em conhecer a 

natureza, esta que ele acredita conhecer e, através desta analogia, o filósofo francês mostra a 

distância do homem de Deus, enquanto incapacidade de conhecê-Lo. Portanto, a partir da 

reflexão de Magnard sobre o conceito de natureza, vimos, em nossa análise do fragmento 199, 

que o conceito em seu sentido clássico, em Pascal, depois da queda, dissolve-se, de modo que 

o homem torna-se um mistério para si diante do infinito que trespassa tudo que o rodeia e, 

consequentemente, a razão percebe a sua fragilidade. Mas continuemos com o intérprete 

Magnard. 

“Cada vez que o homem acredita se aproximar da origem, ela se vela, para o 

convencer que a natureza que ela parecia anunciar não é outra coisa senão um erro ao qual ele 

ia se deixar prender”.53 A busca da origem, que poderia servir de fundamento e princípio para 

conceber a natureza de tudo, compreender o lugar de cada ser no grande Pan, anuncia um erro 

que o homem se ligaria. O erro produziria natureza, no sentido irônico do conceito, ou seja, 

ilusões: 

 
[...] concebemos facilmente que ela (a razão) tenha a possibilidade de suscitar uma 

natureza ilusória, como se vê no costume (126), termo que em Pascal recobre toda a 
construção cultural, que dá a conhecer pela educação, instrução, instituições políticas ou 
jurídicas ou mesmo da ciência.54 
 

                                                
50 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 199, Bru. 72. 
51 Ibid., Laf. 199, Bru. 72. 
52 “Empreender a crítica da ideia de natureza voltaria assim a abrir a era das críticas da razão, colocando de 
maneira radical o problema do fundamento.” Pierre MAGNARD, Nature et Histoire dans l’apologétique de 
Pascal, p. 151. 
53 Ibid., p. 23. 
54 Ibid., p. 171. O número 126 nesta citação é referência ao fragmento 126 dos Pensées. 
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Para Magnard, além de ilusão, o costume é construção cultural, livre de todo 

enunciado de valor metafísico. O costume é uma construção que se passa por natureza e é 

nisto que se encontra o erro, como podemos ver no fragmento sobre a imaginação: “porque 

acreditastes desde a infância, dizem alguns, que um cofre estava vazio, quando nele nada 

víeis, acreditastes ser possível o vazio. É uma ilusão de vossos sentidos, fortalecida pelo 

costume, que precisa ser corrigida pela ciência”55. 

A criança, ao ver o cofre vazio, acredita que o vazio é possível pelo fato de nada ver: o 

critério de julgamento foi os sentidos. Pascal sabe que há algo em um cofre, diferente do 

vácuo que ele constata em tubo de ensaio, então, salienta a ilusão que deve ser corrigida pela 

ciência. No entanto, longe de pensar que a ciência suprime o costume, afirma que a ciência é 

outra forma de costume: “e outros dizem que, porque vos foi dito na escola que não existe o 

vácuo, corromperam o vosso senso comum que o entediam tão claramente antes desta má 

impressão, que é preciso corrigir recorrendo à primeira natureza”56. A fonte de erro está na 

instrução: diante das pesquisas elaboradas e repedidas nas escolas, os homens se dobram 

diante da instrução e perdem a sua primeira impressão que concebia o vazio. É neste sentido 

que devemos recorrer à primeira natureza, ou seja, ao primeiro costume. Mas a questão 

continua: há o vazio, o vácuo? “Quem então enganou? Os sentidos ou a instrução?”57 Se, em 

um primeiro momento, a fonte de erro foi os sentidos, em um segundo momento foi a 

instrução que corrompeu os sentidos. O costume, aliado à imaginação, denominado no 

fragmento 44 como “princípio de erro”58, permeia tanto os sentidos como a instrução e se 

torna critério do julgamento: o erro está em fazer dele natureza. Portanto, destacamos que, 

para Magnard, o costume recobre toda construção cultural e se torna uma segunda natureza. 

Diante disso, vejamos a interpretação de Pasque, do fragmento 126. 

                                                
55 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 44, Bru. 82. O intérprete Thirouin, comentando as instruções e as escolhas 
essenciais da vida, introduz o acaso no processo educativo: “tudo dependerá da imagem que teremos recebido 
durante seus primeiros anos das diversas condições humanas, e esta imagem depende essencialmente do acaso: o 
meio onde se desenvolve, os costumes nacionais, as reflexões que achamos compreender e que impressionaram”. 
Laurent THIROUIN, Le hasard et les règles, le modele du jeu dans la pensée de Pascal, p. 18. O fundamento da 
reflexão de Thirouin é que as escolhas do homem não estão em uma análise racional mais profunda, o que faria 
dele senhor de suas próprias escolhas, mas da fantasia, de imagens aleatórias que o homem permanece passivo. 
Enfim, para o intérprete, a imaginação tem um papel capital nas escolhas essenciais da vida e na instrução, no 
entanto, como sabemos, a imaginação para Pascal “seria regra infalível de verdade se fosse regra infalível de 
mentira”. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 44, Bru. 82. Portanto, a instrução, vinculada à imaginação, introduz o 
acaso no ato de conhecer desde a infância.   
56 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 44, Bru. 82. 
57 Ibid., Laf. 44, Bru. 82. 
58 Pascal, depois de falar do costume, declara que além do costume, temos “outro princípio de erro: as doenças”. 
Ibid., Laf. 44, Bru. 82. 



129 
 

 Hervé Pasque diz que a palavra natureza se opõe ao costume do mesmo modo que 

inato se opõe àquilo que é adquirido, ou, dito de outro modo, há uma oposição como algo que 

é nascido daquilo que é adquirido.59 O intérprete separa os conceitos: natureza, inato, nascido, 

que se opõem a costume, adquirido e construído. Ele salienta que Pascal escreve em um 

contexto racionalista, de um homem que quer se asenhorar do cosmos como possuidor da 

natureza através da razão.60 Pascal desfaz esta trama ao classificar o costume, único reino do 

humano, como fonte de nossos raciocínios. A identificação das leis científicas às leis da 

natureza é desarticulada por Pascal dentro de seu projeto apologético61, dirá Pasque, que ainda 

ressalta: “nós devemos nos situar dentro deste contexto”62. 

Portanto, para Pascal, natureza depois da queda é o conceito equivalente a costume ou 

hábito, que se estabiliza pela repetição dos acontecimentos, contexto cultural, impressão dos 

sentidos e instrução da ciência. Desta maneira, depois de entender como Pascal critica o 

conceito de natureza e o esvazia de sentido, apresentaremos a leitura de Carraud quanto à 

visão de Pascal do estoicismo. Esta análise é importante para entendermos a menção 

curtíssima que é feita à filosofia estóica na Lettre, isto é, a Natureza é um falso princípio de 

consolo.  

 

3.1.1    O orgulho do filósofo estóico e o discurso parcial da filosofia: Entretien 

avec M. de Sacy por Vincent Carraud 

Nosso objetivo, neste item, é mostrar a filosofia estóica como a vertente representante 

do orgulho e como discurso parcial da verdade. 

O orgulho estóico será combatido no texto Entretien avec M. De Sacy: Pascal acusa 

Epicteto de conhecer aquilo que o homem deve fazer, mas não aquilo que o homem pode 

fazer: “eis, senhor, diz o Sr. Pascal ao Sr. de Sacy, as luzes deste grande espírito que tão bem 

conheceu os deveres do homem. Eu ouso dizer que ele mereceria ser adorado, se ele tivesse 

tão bem conhecido a sua impotência, já que precisava ser Deus para ensinar um e outro aos 

                                                
59 Cf. Hervé PASQUE, Blaise Pascal: Penseur de la grâce, p. 34. 
60 Descartes salienta que o homem, conhecendo as noções gerais da física, poderia chegar a conhecimentos mais 
úteis que a filosofia especulativa, isto é, a escolástica. Portanto, conhecendo a força e as ações dos elementos 
como o fogo, a água, o ar, dos céus, de forma clara e distinta, os homens poderiam tornar-se “mestres e 
possuidores da Natureza.”   René DESCARTES, Discours de la Méthode. VI, 7-8. 
61 Cf. Hervé PASQUE, Blaise Pascal: Penseur de la grâce, p. 34-35. 
62 Ibid., p. 35. 
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homens”63. Epicteto conheceu os deveres do homem e merecia ser adorado se, e somente se, 

conhecesse também a sua impotência, ou seja, o discurso deixaria de ser parcial e se tornaria 

um conhecimento completo sobre o homem. Ora, para realizar tal tarefa, precisaria ser um 

Deus e, neste sentido, caso Epicteto o fizesse, ele seria digno de adoração. É desta forma que 

o estoicismo para Pascal, dirá o intérprete Carraud, conhece o homem ideal, mas desconhece 

o homem real.64 A grandeza de Epicteto está em conhecer os deveres do homem, mas isto não 

implica dizer que, conhecendo os deveres, o homem irá necessariamente cumpri-los. Assim, o 

estoicismo é o discurso da grandeza do homem, isto é, do pelagianismo.65 “Epicteto é para a 

filosofia aquilo que Pelágio é para a teologia: dentro dos dois casos, mesmo discurso parcial e 

unívoco sobre o homem, mesma exaltação exclusiva de seu poder, de sua vontade, de sua 

liberdade e, portanto, de sua grandeza.”66  

                                                
63 Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______ Ouvres complètes, p. 293. 
64 Cf. Vicent CARRAUD, Pascal et la Philosophie,  p. 208. 
65 Cf. Ibid., p. 160. Pelágio foi um teólogo do século V. Sabemos muito pouco sobre sua vida, entretanto, ele 
chegou à Roma por volta de 383, como Santo Agostinho. Cf. Peter BROWN, Santo Agostinho: uma biografia, p. 
425-426. Não temos os escritos de Pelágio, assim, o que sabemos de sua doutrina é através de inúmeras obras de 
seu mais acirrado crítico: Santo Agostinho. Suas principais ideias foram difundidas por seu discípulo Celéstio, a 
saber: a) o pecado original não danifica a vontade; b) o homem permanece com o poder, o querer e o fazer em 
condições propícias para a realização do bem como dita as Escrituras; c) a criatura não precisa de uma graça 
extraordinária para sua salvação, pois nela consta uma graça que lhe é suficiente para poder fazer o bem que se 
quer, portanto, basta que o homem faça bom uso do seu livre arbítrio, tendo o Cristo como modelo, para obter a 
salvação. Portanto, a salvação está ao alcance do homem, mesmo depois da queda adâmica, o que é lido por 
Santo Agostinho como orgulho em exaltar a grandeza humana e negar a Cruz de Cristo. Santo Agostinho irá 
criticar ponto a ponto esta breve suma que fizemos da teologia pelagiana: a) o pecado corrompe a vontade; b) 
estando a vontade corrompida, isto impede que a criatura use do poder que lhe resta enquanto graça para fazer o 
bem; c) o homem necessita de uma graça extraordinária e eficaz para a realização do bem, esta que Deus 
concede somente aos seus eleitos. Em suma, a necessidade da graça eficaz foi o que fez o bispo de Hipona obter 
o título, na história do pensamento cristão, como o grande Doutor da graça, assim como aquele que concebe o 
homem como um ser que necessita da predestinação divina para a salvação, combatento todo o “humanismo” 
avant la lettre de Pelágio. Para saber mais sobre a querela Pelágio vs Santo Agostinho cf. Santo AGOSTINHO, O 
espírito e a letra v. I; ______ A natureza e a graça, v. I; ______ A graça de Cristo e o pecado original, v. I; 
______ O livre-arbítrio; ______ Carta 188 a Juliana; ______ A graça e a liberdade, v. II; ______ O dom da 
perseverança; ______ A predestinação dos Santos; ______ A correção e a graça. Quanto aos intérpretes cf. 
Peter BROWN, Santo Agostinho: uma biografia, p. 425-509; Marcos Roberto Nunes COSTA, O problema do 
mal na polêmica antimaniquéia de Santo Agostinho, p. 345-383; Mathijs LAMBEIGTS, O pelagianismo: um 
movimento ético-religioso que se tornou uma heresia e vice-versa, in: Concililium. Revista Internacional de 
Teologia, 2003/3.  
66 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 160. “E, contudo, Deus nos deu não somente o dom das 
forças que nos permitem suportar todos os acontecimentos sem neles ser abatidos e despedaçados; mas como um 
bom rei, como um verdadeiro pai, ele nos deu tais dons livres, sem constrangimento, sem obstáculos, os fez 
depender inteiramente de nós, sem mesmo se reservar para ele o poder de os impedir e de nisto colocar 
obstáculos”. ÉPICTÈTE, Entretiens, , I, VI, 40 (grifo nosso).  Esta ideia de Epicteto, na qual o homem é livre 
para usar das forças que a divindade ou a natureza lhe concedeu, o que faz do homem um ser que depende 
exclusivamente de si mesmo para alcançar seu fim, ou seja, a sabedoria como assentimento à Natureza, é a mola 
mestra que Pascal utiliza para transpor a crítica de Santo Agostinho a Pelágio e seus discípulos. Pelágio defendia 
que o homem possui tudo aquilo que é necessário para cumprir os mandamentos de Deus. Pascal, como atesta 
Carraud, transpõe a crítica agostiniana ao pelagianismo, ao estoicismo da suficiência humana de Epicteto. Vale 
salientar que o que está em questão, quando citamos esta passagem do Entretiens, é justamente o modo que 
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Pelo fato de conhecer a crítica agostiniana ao pelagianismo auto-suficiente, Pascal 

encontra em Epicteto as mesmas características do pelagianismo em filosofia, ou seja, o 

estoicismo. Não se trata aqui de resgatar os pormenores da filosofia estóica, pois não é este o 

objetivo de Pascal, mas seu orgulho.67 Este se manifesta ao exaltar o homem pelo fato de 

poder conhecer os seus deveres, ser causa de sua liberdade (já que a filosofia estóica retira os 

entraves) e, como conseqüência, o resultado é a exaltação da grandeza humana vista por 

Pascal em sua face degenerativa, ou seja, como orgulho. Duas passagens mostram esta visão 

do estoicismo como um discurso representante do orgulho: 

a) O estoicismo, “assinalando alguns traços da sua [do homem] primeira grandeza e 

ignorando sua corrupção, trata a natureza como sã e sem necessidade de reparador, aquilo que 

leva ao cúmulo da soberba”68.  

b) “Assim estes dois estados, que ele precisava conhecer junto para ver toda a verdade, 

sendo conhecidos separadamente, conduzem necessariamente a um destes dois vícios, do 

orgulho e da preguiça.”69 

O estoicismo, ao dizer que conheceu os deveres do homem, enche seu espírito de 

“soberba”70 e “orgulho”71. Por estas duas passagens, destacamos a interpretação de Carraud 

ao salientar que a mesma crítica que Santo Agostinho fazia ao pelagianismo, Pascal a 

                                                                                                                                                   
Deus, ou a Natureza, constituiu a cada homem com a capacidade de agir livremente, liberdade esta que nem 
mesmo Deus, como diz Epicteto na passagem acima, tem “o poder de os impedir e de nisto colocar obstáculos”. 
Ibid. E para concluir este ponto capital de Epicteto: “e, contudo, quero te mostrar que tu tens os meios e as 
disposições que levam à grandeza da alma e à coragem; mostre-me, você, quais pretextos tens para estas 
reprovações e acusações”. Ibid., I, VI, 43. Portanto, tendo todos os meios e disposições que levam à grandeza da 
alma, o homem não tem porque se lamentar, nem mesmo acusar a divindade de seus tormentos, o que faria dele 
um ímpio.     
67 Pascal não leu o texto Entretiens de Epicteto. Nele o filósofo grego acusa os homens que se entregam ao 
estudo da lógica, no entanto, tal estudo não levando a uma vida moral austera, faz dos mesmos orgulhosos. De 
fato, o estudo da lógica, em Epicteto, ajudaria o filósofo no discernimento das representações e em uma vida 
moral conforme à natureza. Eis a passagem: “grande com efeito é o poder de argumentar e de persuadir, 
sobretudo se nisto acrescentamos o exercício e o prestígio das palavras técnicas. Em geral, todo saber adquirido 
por pessoas moralmente frustradas e fracas oferece o perigo de os inchar de orgulho”. ÉPICTÈTE, Entretiens, I, 
VIII, 7-8. O conceito de orgulho de Epicteto é diferente da tradição cristã. Para o filósofo grego o orgulho é uma 
forma de cegueira que impede de ver a ordem, o todo, ou seja, de ser sábio, para gozar do prestígio pelas 
sutilezas das palavras, dito de outro modo, da retórica. O orgulho desvia o filósofo da virtude, caminho do sábio. 
Todavia, mesmo desconhecendo o texto, a crítica de Pascal – o estoicismo como a filosofia do orgulho – 
continua pertinente, pois, para Epicteto, está no homem toda a força para não inchar de orgulho e, por 
conseguinte, ser sábio. Para Pascal, tal força vem do Deus Cristão – este que é diferente do Deus/Natureza de 
Epíteto – força esta que se manifesta como graça eficaz depois da queda.   
68 Balise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______ Ouvres complètes, p. 296. 
69 Ibid., p. 296. 
70 Ibid., p. 296. 
71 Ibid., p. 296. 
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direcionará à filosofia estóica: o estoicismo só conhece a grandeza humana e ignora a sua 

corrupção, de modo que tal discurso é soberbo, ou seja, uma altivez no discurso da própria 

grandeza. Tal altivez mostra o orgulho do homem enquanto elevação desproporcional de si 

mesmo, dito de outro modo, reconhecer os deveres do homem, deduzir sua grandeza, mas 

ignorar a própria corrupção é desconhecer a própria impotência, modificando a visão de si e 

fazendo deste olhar parcial do objeto – si mesmo enquanto grandeza – a visão total. A partir 

desta modificação, o homem eleva-se ao ponto de polarizar a grandeza como a própria 

condição por excelência: tal elevação que modifica o objeto – particulariza – é o orgulho. 

Assim, seguindo a investigação de Carraud a partir do Entretien avec M. de Sacy, retomamos 

a leitura do intérprete: “portanto, o estoicismo é o efeito, em filosofia, do pecado de orgulho 

(como e pela mesma razão que o pelagianismo o é em teologia)”72. A Apologia à Religião 

Cristã mostra seus primeiros sinais: o orgulho de Epicteto é aquele dos filósofos estóicos que 

afirmam serem capazes de discernir o que está ao alcance do homem e, depois disso, pensam 

que é possível cumprir o diagnóstico daquilo que se deve fazer, isto é, como se o 

conhecimento dos deveres do homem levasse a vontade à realização efetiva destes mesmos 

deveres, ou, dito de outro modo, como se o conhecimento do próprio poder intelectual de 

conhecer os deveres do homem fosse o fator determinante da vontade para cumpri-los. O 

estoicismo é lido por Pascal como égide de uma “soberba diabólica”73: “o primeiro pecado 

consiste em se comprazer de seu próprio poder”74. Ora, comprazer de seu próprio poder é 

                                                
72 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 208. Sellier partilha da mesma interpretação de que o 
estoicismo é uma forma de pelagianismo em filosofia para Pascal. Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint 
Augustin, p. 185. No entanto, não podemos esquecer que Pascal foi leitor de Saint-Cyran, de maneira especial as 
Lettres Chrestiennes et spirituelles. Na carta L, datada no dia 28 de novembro de 1628, e escrita a um grande 
magistrado, na ocasião da morte de seu pai, Saint-Cyran comenta o ato de suportar os sofrimentos e assinala: 
“Vaidade dos Estóicos”. Abbe de SAINT-CYRAN, Lettres Chrestiennes et spirituelles L, p. 420. Em outra 
passagem, na mesma carta, um pouco mais longa, ele destaca que, com os sofrimentos, os estóicos tendem a se 
elevar e à vaidade, e os verdadeiros Cristãos a se aniquilar e à humildade: “isto vos faz ver, Senhor, a diferença 
que há entre esta forma de males que buscavam ou suportavam frequentemente estes sábios que se nomeiam 
Estóicos e Hymonosophisres, até a rir dentro dos tormentos e nas fogueiras, e aqueles que suportam os 
verdadeiros Cristãos, e que buscam, quando a plenitude do espírito de Deus, impedindo os movimentos do 
espírito natural nisto os aplica, já que aqueles tendem sempre a se aniquilar, e aqueles outros a os elevar, e que 
em uns se encontra o grau mais alto de vaidade, e nos outros o último grau de humildade, que o filho de Deus 
ensinou aos homens por seu exemplo”. Ibid.,, L, p. 400. Poderíamos dizer que Pascal aplica a crítica pelagiana 
ao estoicismo, no entanto, há passagens que parecem ter ecos de Saint-Cyran, pois os estóicos são criticados por 
Pascal como aqueles que atingiram a “plenitude da soberba” (Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: 
______ Ouvres complètes, p. 296) e representam uma “soberba diabólica” ( Ibid., p. 297), justamente aquilo que 
é assinalado na carta L do autor das Lettres Chrestiennes et spirituelles.      
73 Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______ Ouvres complètes, p. 293. 
74 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 210. 
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repetir o pecado original e, além disso, dirá Carraud, o estoicismo faz da fonte da queda o 

princípio de sua moral75: a grandeza do homem está em seu poder de assentir à Natureza.  

O estoicismo irá erigir como princípio do Soberano Bem aquilo que é fonte do pecado 

original: a soberba da grandeza humana. Se o Soberano Bem do homem está na alma, então, é 

neste sentido que, na visão do intérprete, Pascal irá criticar a filosofia estóica como auto-

suficiente: atribuir o Soberano Bem à própria alma é uma forma de orgulho. Não devemos 

ignorar que a segunda parte do Discours de la reformation de l´homme intérieur, de 

Jansenius, já se faz manifesta como crítica ao orgulho dos filósofos em sua curiosidade, o que 

estará no horizonte de Pascal nos Pensées. “curiosidade não é mais que vaidade”76. Assim, 

podemos passar para o segundo ponto: a filosofia como discurso parcial da verdade. 

O caminho engendrado por Pascal conduz o debate filosófico até uma saída da 

filosofia, pois esta, nela mesma, é sempre um conhecimento parcial.77 O filósofo francês 

coloca uma filosofia contra a outra78 e, neste trabalho, tenta mostrar ao leitor a insuficiência 

da filosofia enquanto discurso que tenta compreender a verdade universal: “a filosofia é 

constitutivamente o lugar da auto- destruição”79. A crítica à filosofia, como discurso parcial 

                                                
75 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 210. Pascal diz na V Provincial: “como a sua moral é toda 
pagã, a natureza basta para observar”. Blaise PASCAL, Les Provinciales, in: ______ Ouvres complètes, p. 388. 
Há uma diferença capital entre ser bom para Santo Agostinho, Jansenius e Pascal e ser bom para um estóico. Tal 
diferença, que nos interessa mostrar, é do âmbito moral, isto é, daquilo que compete à ação. Vejamos o que diz o 
intérprete Sedley sobre o estoicismo: “Ser bom, é compreender o programa moral do mundo e cooperar com ele 
de bom grado. Se nós utilizamos sistematicamente os conselhos da natureza desta maneira, nós aprenderemos 
como se faz com que aquilo que de um ponto de vista estreito tem o ar de infortúnio pessoal é, na realidade, uma 
parte de um programa idealmente bom”. David SEDLEY, Les dieux et les hommes, in: Jean-Batste 
GOURINAT ; Jonathan BARNES (orgs), Lire les stoïciens, p. 88. O ato de compreender a Natureza impulsiona 
o sábio a assentir àquilo que é bom, isto é, assentir à Natureza cooperando com ela pela própria capacidade de 
assentimento que está ao alcance do homem. Todavia, a tradição cristã acima assinalada concebe o “ser bom” de 
outra forma: ser bom não é uma ação que provém do homem em primeiro lugar, mas de Deus que concede a 
graça a alguns para que os mesmos façam o que é bom, pois para Santo Agostinho, em sua discussão dita 
pelagiana, Deus tem a primazia de conceder a graça para as boas obras a quem Ele quer. O homem, deixado às 
suas próprias forças, é mal, pois a queda corrompeu a vontade a tal ponto que a razão não pode assentir – usando 
de uma linguagem estóica – ao bem. O que é realizado pelo assentimento à Natureza no estoicismo, nesta 
tradição cristã, que inclui Pascal, é realizada pela graça. Em contrapartida, tanto para o estoicismo quanto para 
Agostinho, o homem pode cooperar, mas a cooperação estóica é ação própria do sábio assentido à Natureza, já 
para Santo Agostinho, a cooperação é fruto da graça que “arrasta” a vontade. Eis o que diz Pascal sobre a 
cooperação: “que Deus opera sem que o homem coopere, e que o homem coopera com Deus”. Blaise PASCAL, 
Écrits sur la Grâce, in: ______Ouvres complètes, p. 323. Deus opera, concedendo a graça e, em seguida, o 
homem coopera. Logo a cooperação é precedida da operação do Deus cristão, Criador e Pessoal. Para um 
estóico, como Epicteto, o homem coopera por si mesmo, pela sua capacidade de ser sábio, assentindo à 
Natureza, à Divindade.  
76 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 77, Bru. 152. 
77 Vale lembrar que é possível, como afirma Carraud, criticar a filosofia sem sair dela, como é o caso do 
ceticismo. Cf. Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 39. 
78 O que Pascal realiza é uma manipulação das filosofias. Cf. Ibid., p. 77. 
79 Ibid., p. 81. 
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da verdade, é realizada contrapondo Epicteto a Montaigne: “portanto, destas luzes imperfeitas 

acontece que um, conhecendo os deveres do homem e ignorando a sua impotência, perde-se 

na presunção, e que o outro, conhecendo a impotência e não o dever, abate-se na lassidão”80.  

Epicteto representa o primeiro discurso parcial que conhece os deveres do homem, 

mas ignora a impotência; todavia, Montaigne, representa o discurso parcial que limita o 

primeiro, isto é, mostra a impotência humana e não o dever, mergulhando a criatura no vício 

da lassidão ou preguiça moral. É essa limitação, que cada filosofia manifesta quando se 

digladiam, que o intérprete Carraud chamará de “autodestruição da filosofia”, caracterizando-

a como discurso parcial da verdade. 

Se o principal objetivo da filosofia é a explicação de tudo aquilo que é, usando de 

conceitos esclarecidos pela capacidade humana de pensar, o que permitiria alcançar um 

princípio universal que explicaria a totalidade, nesta busca tal objetivo é destruído pelas 

diferentes formas de fazer filosofia e, desta maneira, elas se limitam por aquilo que afirmam e 

negam, criticando outras linhas filosóficas. É por este motivo que Pascal irá buscar em outra 

instância o discurso universal, a saber, na teologia. 

Em suma, podemos destacar oito ideias de nossa reflexão, na esteira de Carraud, sobre 

a visão que Pascal tem do estoicismo como filosofia parcial caracterizada pelo orgulho: a) 

Epicteto conheceu os deveres do homem, mas não conheceu sua impotência; b) por esta 

razão, é um discurso parcial da verdade; c) conhecer os deveres não implica, necessariamente, 

cumpri-los; d) Carraud destaca que a crítica de Pascal ao estoicismo é a mesma que Santo 

Agostinho direciona ao pelagianismo: exaltação do poder, da vontade e da liberdade humana; 

e) o estoicismo assinala alguns traços da natureza humana – a grandeza –, mas esquece a 

miséria, algo que o leva à soberba e ao orgulho; f) a soberba é a altivez do discurso sobre si 

mesmo; g) o orgulho é visto como uma forma de comprazer-se de seu próprio poder. 

Depois da discussão acima, vejamos a importância do pecado original para a leitura de 

Pascal do estoicismo, pois é a partir desta carga metateórica que o filósofo francês direcionará 

sua crítica à filosofia estóica. 

  

 

 

                                                
80 Blaise PASCAL, Entretien avec M. de Sacy, in: ______ Ouvres complètes, p. 296. 
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3.1.2    O olhar pascaliano do estoicismo sob o crivo do pecado original 

No Manual, Epicteto destaca algumas ocasiões concernentes à morte: a) o insensato 

que deseja que seus filhos, mulher e amigos estejam sempre com vida81; b) o homem visto 

como um ator dentro de um drama que ele mesmo não é o autor: a extensão da peça não 

depende do ator, mas do autor82; c) a fácil constatação de que a morte é o destino do homem 

quando se trata da morte do outro, e a dificuldade de entendê-la e aceitá-la quando se trata da 

morte de um ente querido83; d) a morte não é terrível, mas o terrível está na avaliação que 

fazemos sobre ela84; e) Sócrates como o ideal de homem e filósofo a ser seguido85. 

Poderíamos classificar estes cinco itens – dentro dos parâmetros do estoicismo – da seguinte 

maneira:  

a), b) e c): o homem deve retirar a aversão à morte, o que está aos seu alcance, e 

assentir à Natureza; 

d) trata-se da teoria da representação de Epicteto que insere significado à morte: a 

morte não é nem um bem nem um mal, mas representação; 

e) Sócrates é um modelo a ser seguido.  

A leitura de Pascal destes itens será a partir da teoria do pecado original: 

 a), b) e c): o homem deve retirar a aversão da morte, pois “aquilo que era justo em 

Adão é injusto e maligno em nós”86. O pecado original é determinante, pois devemos ter 

aversão à morte, não para assentir à Natureza, mas porque “ela separa uma alma santa de um 

corpo impuro”87. Assim como Epicteto, Pascal destaca a aversão ou não da morte88, mas a 

partir do pecado original. 

                                                
81 Cf. ÉPICTÉTO, Manuel,  XIV, 1, p. 69. 
82 Cf. Ibid., XVII, p. 70. 
83 Cf. ÉPICTÉTO. Manuel, XXVI, p. 75. 
84 Cf. Ibid., V, p. 66. 
85 Cf. Ibid., LI, 3, p. 90. 
86 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
______ Ouvres complètes, p. 278. 
87 Ibid., p. 278. 
88 Cf. Ibid., p. 278. 
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d) A morte, depois do pecado, deve ser amada, “quando ela separa uma alma santa de 

um corpo impuro”89. Ora, se a morte, para Epicteto, não é nem um bem, nem um mal, não 

deve ser amada ou adiada, pois é representação. Todavia, para Pascal, levando em 

consideração o pecado original, ela deve ser vista como justiça de Deus, pois separa a alma 

santa do corpo impuro. Mais uma vez a teoria do pecado original é determinante na visão do 

filósofo francês. 

e) Cristo é o modelo a ser seguido. O parágrafo [8] da Lettre assinala: “por 

conseguinte, consideramos a morte em Jesus Cristo, e não sem Jesus Cristo”90. Desta maneira, 

se Epicteto erige Sócrates como modelo, Pascal não mede as palavras: Jesus Cristo é o 

modelo a ser seguido por aqueles que têm a graça. 

Sublinhamos que Pascal tem o pensamento de Epicteto em seu horizonte, mesmo 

enquanto reação a ele, assim, vemos a importância deste último para o pensamento de Pascal. 

A ausência de uma menção direta ao filósofo grego não poderia iludir o leitor: o pensamento 

estóico, mais precisamente, Epicteto, está sob o olhar crítico de Pascal. O erro do estoicismo 

está em não conhecer a queda e seus efeitos, assim, concebe o homem em seu estado de 

inocência, isto é, antes da queda, no qual o poder, o querer e o fazer estão em sintonia, o que 

corrobora a leitura de Carraud: o estoicismo é uma forma de pelagianimo.91 É neste sentido 

que o estoicismo, considerado uma das “mais altas produções dos maiores homens”92, como 

consta na Lettre, não pode consolar: poder, não implica necessariamente no querer, de modo 

que sendo ineficazes, o poder e o querer, não há ação, ou seja, o fazer. A insuficiência para 

consolar é fruto da transposição da crítica pelagiana à mais alta produção da filosofia: o 

estoicismo.  

No próximo item veremos que, se a mais alta produção da filosofia não pode consolar, 

então nenhuma outra forma de filosofia poderia. Eis o argumento de Pascal: a filosofia estóica 

parte de um falso princípio para obter o consolo, pois considera a morte como natural, 

enquanto a morte, para Pascal, decreto punitivo sobrenatural, e é sobre este prisma que o 

cristão deve considerá-la. Portanto, o trabalho que fizemos até então foi mostrar a ignorância 

                                                
89 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
______ Ouvres complètes, p. 278. 
90 Ibid., p. 276. 
91 Vicent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 208. 
92 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
______ Ouvres complètes, p. 276. 
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de si depois da queda, o esvaziamento do conceito de natureza, o orgulho do filósofo estóico e 

o discurso parcial da filosofia, no entanto, tendo claro que o conceito de natureza, para Pascal, 

depois da queda, não tem nenhum sentido, cabe agora entender a crítica endereçada ao 

estoicismo na Lettre. 

 

3.1.3    O consolo na natureza como falso princípio estóico na Lettre 

A partir da discussão que fizemos acima, poderemos entender como a crítica ao 

estoicismo, desenvolvida nos textos citados, são ecos da Lettre. Como vimos, Pascal, no 

Entretien avec M. de Sacy, mostra que a filosofia é uma discurso parcial da verdade e emperra 

na sua pretensão de uma verdade universal válida em todos os tempos, em todos os contextos, 

colocando uma filosofia contra a outra, o que o intérprete Carraud chama de “autodestruição 

da filosofia”.93 Nos Pensées, de maneira especial pelo fragmento 126 e em diálogo com os 

intérpretes, vimos que o conceito de natureza, não só natureza do homem, mas a Natureza 

enquanto expressão do macrocosmos em que tudo ocupa o seu lugar, é criticado, esvaziado e 

reduzido ao hábito. Portanto, será a partir destas duas posições de Pascal que o princípio 

estóico do consolo pela natureza será criticado. 

 
[4] – [...] pois não há consolação senão na verdade unicamente. Não há dúvida que 

Sêneca e Sócrates não têm nada de persuasivo nesta ocasião. Eles permaneceram no erro que 
cegou todos os homens no início: todos tomaram a morte como natural ao homem.94  

 
 

Pascal cita Sêneca e Sócrates. Estes dois nomes figuram a filosofia estóica. O modo de 

escrever representativo se faz presente. Pascal não leu Sêneca e Platão, mas leu Montaigne, de 

modo que todo seu conhecimento da antiguidade grega provém deste último. Sellier, 

comentando a relação dos jansenistas com a antiguidade, destaca: “a ciência e a filosofia são 

rejeitadas, dentro dos Pensées, por este severo agostianismo”95. Do mesmo modo que Santo 

Agostinho e Jansenius, Pascal rejeita a literatura dita profana. Jansenius, teólogo agostiniano, 

acusa, na segunda parte do Discours de la reformation de l´homme intérieur, os filósofos: a 

paixão de conhecer mostra o orgulho do homem, mais precisamente, concupiscência dos 

olhos. É desta mesma maneira que Jansenius abre o Discours: “não há nada no mundo senão 

                                                
93 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 81. 
94 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
______ Ouvres complètes, p. 276. 
95 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 181. 
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concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e orgulho da vida”96. Pascal, na esteira de 

Santo Agostinho e Jansenius, dirá nos Pensées: “tudo que está no mundo é concupiscência da 

carne ou concupiscência dos olhos ou orgulho da vida. Libido sentienti, libido sciendi, libido 

dominandi”97. O orgulho é a causa da rejeição à filosofia. Mas não se trata somente da 

filosofia, assinala o intérprete: “as artes são uma fonte de volúpia e de divertimento. A cultura 

literária jamais é louvada: Pascal mesmo parece ter ignorado quase todas as obras antigas, e 

suas citações de Cícero, de Sêneca... parecem todas provir de Montaigne, de Santo Agostinho, 

de Jansenius”98. 

As artes são fontes das paixões que tomam a alma e desviam de uma análise da própria 

condição humana. As acusações de M. de Rebours fazem eco nas reflexões de Pascal.99 

Desconsiderando as obras antigas, inclusive Sêneca, citado na passagem acima da Lettre, a 

menção a estes filósofos parece provir de segunda mão. No entanto, vale salientar a 

importância de Montaigne: há inúmeras passagens nos Ensaios em que Sêneca é 

mencionado.100 Pascal não retoma a reflexão de Sêneca, pois o nome do filósofo é 

emblemático, ou seja, ele concede uma função simbólica aos nomes dos filósofos, de modo 

que cada nome traduz uma unidade de pensamento. O nome de Sêneca abrangeria a filosofia 

estóica. Já Sócrates é visto pelos estóicos como o filósofo por excelência, de modo que as 

diversas citações do pensador grego no Manual mostram isso. “Mas tu, se ainda não és 

Sócrates, ao menos deves viver como se tu quisesses ser Sócrates”.101 Ora, se Pascal concede 

uma função emblemática aos nomes para representar uma filosofia, porque neste momento ele 

cita Sêneca e Sócrates, mas subtrai o nome de Epicteto? Duas possibilidades podem ser 

investigadas.  

                                                
96 Cornelius JANSÉNIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur, p. 3 (documento microfilmado). 
97 Blaise PASCAL,  Pensées, Laf. 545, Bru. 458. 
98 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 181. 
99 Cf. item 1.3.3 do capítulo 1. 
100 Cf. Michel de MONTAIGNE, Ensaios, I, XX. O nome do capítulo é “De como filosofar é aprender a 
morrer”, passagem que consta na obra de Sêneca, Sobre a brevidade da vida, p.34. É incontestável a importância 
de Montaigne na obra de Pascal, no entanto, para destrinchar tal tema seria preciso realizar um trabalho à parte. 
O intérprete Pierre Magnard nos oferece um conjunto de passagens que aproxima Pascal de Montaigne, nas quais 
mostra como os escritos deste último sempre estiveram como uma sombra nos Pensées. Desta maneira, propõe 
um estudo comparativo do vocabulário dos dois autores: “um estudo do vocabulário pascaliano exigiria uma 
concordância entre os Pensées e os Essais”. Pierre MAGNARD, Pascal cenceur de Montaigne, in: Georges 
MOLIGNIÈ (org), XIIème siècle: Pascal et la Question de l’homme. Revue publiée par la Société d’Étude du 
XVII avec le concouns du C.N.L., du C.N.R.S. de la vile de Paris, n. 185, oct-dez. 1994; p. 616. Portanto, 
Magnard foca seus estudos no texto Entretien avec Monsieur de Sacy para entender a função que Montaigne 
move neste texto de Pascal. 
101 ÉPICTÉTO, Manuel, LI, 3, p. 90. 
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A primeira, na qual Pascal cita dois autores “suicidas”. Sêneca, evidentemente se 

matou, e Sócrates poderia ter se subtraído da morte, mas, em nome da sua filosofia, prefere a 

morte. Eis a passagem dos Pensées: 

 
O Soberano Bem. Disputa do Soberano Bem. 
Ut sis contentus temetipso et ex te nascentibus bonis. 
Há uma contradição, pois eles aconselham finalmente que cada um se mate. 
Oh! Que vida feliz essa de que a gente se livra como da peste!102 
 
 

Entre os filósofos há uma disputa sobre onde estaria o Soberano Bem, como vemos no 

fragmento 76 dos Pensées, no entanto, cada linha filosófica encara o Soberano Bem de uma 

forma, o que conduz a uma grande aporia: “vejamos pois onde estas almas fortes e 

clarividentes o [soberano bem] colocam. E se elas são concordantes”.103 Ora, a busca do 

Soberano Bem marca a disputa entre os filósofos e o discurso de cada seita filosófica 

conduziria a uma objeção em relação ao discurso da outra, de modo que cada filosofia 

limitaria a extensão da outra por uma troca de objeções. No fragmento 147, em destaque 

acima, está contido na liasse XI, a qual tem como título O Soberano Bem. Após o título, surge 

uma passagem em latim que provém do Augustinus de Jansenius, o qual cita Sêneca, como 

atesta Sellier.104 Eis a tradução da passagem da Epístola XX de Sêneca: “a fim de que estejas 

satisfeito de ti mesmo e dos bens que nascem de ti”. A passagem citada por Pascal, como 

vemos, é de segunda mão, no entanto, o filósofo francês salienta uma contradição, pois 

Sêneca – assim como Sócrates – leva o princípio de assentimento à Natureza105 até as suas 

últimas conseqüências e o resultado é que “eles aconselham finalmente que cada um se 

mate”106. Ora, se o Soberano Bem trará a satisfação nos bens que estão ao alcance do homem 

– “dos bens que nascem de ti” – e não naqueles que estão fora, como obter a satisfação se 

matando, pois o suicídio é o fim de toda satisfação? Esta é a contradição que Pascal detecta e 

arremata o fragmento: “Oh! Que vida feliz essa de que a gente se livra como da peste!”107 O 

                                                
102 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 147, Bru. 361. 
103 Ibid., Laf. 76, Bru. 73. 
104 Cf. Philippe SELLIER, Introduction et notes, in: Blaise PASCAL, Pensées, p. 236, nota 3. 
105 “Em outro lugar, e aqui todos os Estóicos estão de acordo, é à natureza que dou meu assentimento 
[...]”.“Portanto, a vida feliz é uma vida conforme a sua própria natureza.” SÊNECA, De la vie Heureuse, 3, 726. 
Assim, assentir a natureza é obter os bens deste assentimento, ou seja, a vida feliz. Quando Pascal salienta o 
Soberano Bem estóico ele tem em seu horizonte o ideal de vida feliz presente em Sêneca.  
106 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 147, Bru. 361. 
107 Ibid., Laf. 147, Bru. 361. 
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intérprete Magnard destaca a ironia de Pascal108, no entanto, Sellier mostra que tal passagem 

condensa uma paráfrase que Jansenius faz de Santo Agostinho, de modo que a primeira parte 

da passagem – “Oh! Que vida feliz”109 – consta em Jansenius e a segunda parte – “que a gente 

se livra como da peste!” – consta em Santo Agostinho.110 Desta forma, o fragmento pode ser 

estruturado da seguinte maneira: 1) o estoicismo, representado por Sêneca e Sócrates de 

forma indireta, tem como principal lema o assentimento à Natureza; 2) assim, o Soberano 

Bem está na alma humana e na sua capacidade de assentimento que conduz à vida feliz; 3) 

Pascal detecta a contradição no ato de desfrutar de uma vida feliz pelo suicídio, ou seja, a 

morte é o fim de toda expressão de gozo da felicidade; 4) a ironia de Pascal está em transpor a 

ideia de uma vida feliz que, na realidade, não é feliz, pois se livra da vida pelo suicídio como 

se a mesma fosse uma peste.   

Na segunda possibilidade, partimos do comentário da intérprete Leduc-Fayette: 

 
Não se trata, para Pascal, de fazer um paralelo entre a morte do mestre de Platão e 

aquela do filho de Deus, mas, por seu intermediário, entre duas concepções de morte: uma 
pagã (aquela de Sócrates e de Sêneca, igualmente citada) ‘que considera a morte como natural 
ao homem’, outra cristã, que a compreende em sua realidade sobrenatural.111 

 
 

Para a intérprete, Pascal quer mostrar justamente as diferenças de uma morte pagã e 

uma morte cristã: é neste sentido que Sócrates e Sêneca são enfatizados e colocados em 

posição simétrica. Platão destaca a morte do mestre e sua tonicidade no julgamento; Sêneca, 

em seu suicídio, assente à Natureza: dois autores de morte pagã. O consolo estaria em assentir 

àquilo que se apresenta da maneira que se apresenta, como ressalta Epicteto no Manual: “não 

buscar fazer com que os acontecimentos cheguem como tu queres, mas queira os 

acontecimentos como eles acontecem, e o curso de tua vida será feliz”112. Assentir à Natureza 

se tornaria o papel do sábio. Sêneca, na obra Consolação a minha mãe Hélvia113, 

considerando a morte, assinala: “se consideras a morte não como uma pena, mas como uma 

                                                
108 Cf. Pierre MAGNARD, Nature et Histoire dans l’apologétique de Pascal, p. 173. 
109 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 147, Bru. 361. 
110 Cf. Philippe SELLIER, Introduction et notes, in: Blaise PASCAL, Pensées, p. 236, nota 3.  
111 Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal, p. 250. 
112 ÉPICTÉTO, Manuel, VIII, p. 67. 
113 Jansenius conhecia muito bem a cultura profana. A menção à obra de Sêneca é lembrada em dois capítulos do 
Augustinus, contudo, não temos uma prova consistente que Pascal tenha lido Consolação a minha mãe Hélvia. 
Portanto, o conhecimento de Sêneca provém das leituras que Pascal fez da obra de Jansenius acima citada. Cf. 
Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 180, nota 71. 
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lei da natureza, de modo que a alma fique desembaraçada do medo dela, nenhum outro medo 

ousará vir aborrecê-la”114. O filósofo assente à morte na medida em que retira a aversão 

daquilo que faz parte da natureza, ou seja, da ordem que envolve tudo. Na obra Sobre a 

brevidade da vida, Sêneca enfatiza ainda mais o assentimento do sábio à natureza: “porque 

nos queixarmos da Natureza? Ela mostrou-se benevolente: a vida, se souberes utilizá-la, é 

longa”115. E faz uma descrição do tempo que os homens perdem em atividades fúteis, 

indignas de um sábio. Assim, a filosofia é um modo de vida que deve ser aprendido: “deve-se 

aprender a viver por toda vida e, por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender 

a morrer”116. Aprender a morrer é justamente o consolo que a filosofia estóica quer trazer: 

aprende-se a morrer assentindo à natureza, retirando a aversão àquilo que está fora do alcance 

do homem e, desta maneira, ele terá uma vida feliz. A ideia de que filosofar é aprender a 

morrer é título de um dos tópicos dos Ensaios de Montaigne. O que Pascal quer fazer, se 

considerarmos de maneira especial a segunda possibilidade de leitura, é marcar as diferenças 

entre a morte cristã e pagã usando dois pensadores que levaram o princípio de assentir à 

Natureza até as suas últimas consequências. Desta maneira, podemos, sinteticamente, 

considerar como válidas as duas possibilidades: Pascal escolhe Sêneca e Sócrates na Lettre, 

pelo fato de que o estoicismo levaria, pelo assentimento à Natureza, ao absurdo do suicídio, e 

os dois autores são marco de uma morte pagã. Todavia, a posição de Pascal – e isto é preciso 

destacar – é que conceber a morte como natural não consola, pois é insuficiente, já que o 

discurso filosófico é sempre parcial, não é a verdade, e para o cristão “não há consolação 

senão na verdade unicamente”117. O homem deve buscar a consolação em outra instância: “é 

que nós devemos procurar consolação para nossos males, não em nós mesmos, não nos 

homens, não em tudo aquilo que foi criado; mas em Deus”118. Ora, Deus é a verdade, logo, a 

consolação está em Deus, não na filosofia. Esta é um discurso parcial e humano, de modo 

que, para Pascal, tudo que é humano não subsiste, logo, a filosofia é insuficiente para consolar 

porque ela é humana, ou seja, limitada. Cagnat dirá que esta estrutura ternária119, que veremos 

                                                
114 SÊNECA, Consolação a minha mãe Hélvia, XIII, 3. 
115 Idem, Sobre a brevidade da vida, II, 1.  
116 Ibid., VII, 3-4. 
117 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
______ Ouvres complètes, p. 276. 
118 Ibid., p. 275. 
119 Cf. Constance CAGNAT, La mort classique: Ecrire la mort dans la littérature française en prose de la 
seconde moitié du XVIIe siècle, p. 88-89. 
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na passagem abaixo, mostra o reconhecimento de Pascal dos erros humanos quanto à 

consolação: 

 
[...] do erro daquele que acredita encontrar em si mesmo, em sua filosofia, a força 

suficiente para vencer a dor; o erro daquele que conta com os reconfortos da amizade para 
atenuar sua pena; enfim, o erro daquele que acreditou poder se consolar pelo espetáculo da 
natureza onde a morte é onipresente.120 

 
 

Cagnat explica cada uma das estruturas ternárias: a) buscar o consolo em si mesmo é 

acreditar em si mesmo, na sua própria filosofia, para vencer os males e obter o consolo; b) a 

busca do consolo nos outros é recorrer às amizades; c) por fim, buscar o consolo na natureza é 

justamente assentir à natureza – princípio estóico –, já que dentro da ordem da natureza, tudo 

morre e, desta maneira, se nela está o consolo, o Deus cristão está descartado. Em suma, 

destaca a intérprete: “Pascal elimina, assim, toda consolação de origem humana”.121 A 

consolação revela a baixeza do homem em buscar consolo em tudo aquilo que não é o Deus 

cristão, pois toda consolação que não vem de Deus é falsa. Ora, se a consolação vem da 

filosofia, sendo ela humana e um discurso parcial da verdade, tal consolação é falsa. Assim, 

passamos para o segundo ponto, no qual o que está em questão é o conceito de Natureza.  

O contraponto que Pascal estabelece na crítica direcionada aos estóicos, além de ser 

um discurso parcial da verdade em relação a outras filosofias, é que ele se fundamenta em um 

falso princípio, ou seja, a Natureza. 

 
[4] – [...] e todos os discursos que se estabeleceram sobre este falso princípio são tão 

fúteis que só servem para mostrar, por sua inutilidade, quanto o homem em geral é fraco, já 
que as mais altas produções dos maiores homens são tão baixas e tão pueris.122 

 
 

Ter a Natureza como princípio consolador é tomar como apoio um nada de princípio. 

A questão que Pascal colocaria a um estóico é: o que é a natureza? É o conceito de Natureza 

que precisaria ser justificado enquanto filosofia. Quando verificamos o esvaziamento do 

conceito de natureza nos Pensées, fica mais claro como o mesmo não poderia ser um 

verdadeiro princípio de consolo. A natureza estóica para Pascal é um falso princípio que 

                                                
120 Constance CAGNAT, La mort classique: Ecrire la mort dans la littérature française en prose de la seconde 
moitié du XVIIe siècle, p. 89. 
121 Ibid., p. 89. “Não espereis, diz ela (a Sabedoria), nem verdade, nem consolação dos homens.” Blaise 
PASCAL, Pensées, Laf. 149, Bru. 430. 
122 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
_____Ouvres complètes,  p. 276. 
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demandaria de outros princípios para explicá-los e assim ao infinito. O pirronismo de 

Montaigne é o estilo filosófico que mais atrai Pascal: “esta seita fortifica-se mais por seus 

inimigos do que por seus amigos, pois a fraqueza do homem aparece muito mais naqueles que 

não a conhecem do que naqueles que a conhecem”123. Em filosofia “o pirronismo é a 

verdade”124, em contrapartida, mais pirrônico que o pirronismo, para Pascal, não existe no 

mundo um filósofo pirrônico puro.125  

Portanto, para Pascal, a filosofia estóica não consola enquanto discurso parcial da 

verdade, sendo a filosofia o lugar da autodestruição, assim como o estoicismo fundamenta o 

consolo em um falso princípio, isto é, na Natureza, conceito este que é desprovido de sentido 

e associado ao hábito. Assim, investigado o conceito de ignorância, passamos para a 

concupiscência, como segundo estágio das conseqüências da queda citadas por Pascal nos 

Écrits sur la Grâce. 

 

3.2    A concupiscência 

“Ora, somos cheios de concupiscência, portanto somos cheios de mal, portanto, 

devemos odiar a nós mesmos e a tudo aquilo que nos excita [incite] a outro apego que não 

seja a Deus somente.”126 O mal, que toma conta da natureza humana com o pecado e que 

excita o homem em direção àquilo que não é Deus, é, na voz de Pascal, a concupiscência. Esta 

impulsiona a vontade a colocar Deus em segundo plano. Assim, o conceito de concupiscência, 

em Pascal, é uma espécie de degradação da vontade. “Portanto, a concupiscência elevou-se 

nos seus membros, estimula [chatouillé] e encanta [délecté]127 sua vontade no mal.”128 

Podemos ver que nas duas passagens acima a concupiscência está intimamente ligada ao mal. 

Para referir-se ao ato da concupiscência em sua relação com a vontade, Pascal, nos Pensées, 

usa incite, e na segunda parte dos Écrits sur la Grâce, usa chatouillé e délecté. O conceito de 

                                                
123 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 34, Bru. 376. 
124 Cf. Ibid., Laf. 691, Bru. 432. 
125 Cf. Ibid., Laf. 131, Bru. 434. 
126 Ibid., Laf. 618, Bru. 479.  
127 Pascal usa o conceito délecté que, além de encanto, poderia ser traduzido como deleite, conceito este ligado 
ao ato de deleitar-se no objeto de prazer. Santo Agostinho usa do conceito de prazer para referir-se ao atrativo 
que deveria estar ligado a Deus: “eu pecava, porque em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as 
verdades, procurava-os em suas criaturas: em mim e nos outros. Por isso, precipitava-me na dor, na confusão e 
no erro”. Santo AGOSTINHO, Confissões, I, X, 20.  
128 Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in: ______ Ouvres complètes,  p. 317. 
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delecté será melhor matizado por Pascal na terceira parte dos Écrits sur la Grâce, compondo 

aquilo que chamaremos de “teoria do deleite”129: “é uma necessidade que nós operamos 

conforme aquilo que nos deleita mais”.130 Compreendemos que a concupiscência é justamente 

o deleite que coage a vontade. Esta última passagem marca a concepção da operacionalidade 

da vontade em Pascal: o homem age conforme o deleite que o incita e o encanta com maior 

intensidade. “Eis aqui de qual forma o homem, sendo hoje escravo do deleite, segue 

infalivelmente aquele da carne ou aquele do espírito, e só está livre de uma destas dominações 

senão pela outra”.131 “Livre” de uma deleitação, mas escravo de outra. Há uma mudança de 

uma escravidão por outra, de um amor por outro. Trata-se, na verdade, de um amor irresistível 

à criatura – o que inclui o próprio moi –, de modo que o homem torna-se escravo de seu amor, 

este, porém, ligado ao efêmero e ao transitório, como vimos na descrição da queda, presente 

na Lettre. A concupiscência coloca a criatura acima do Criador. O pecado desfaz a ordem da 

criação antes da queda, pois vincula, a si mesmo e às criaturas, o amor que deveria ser 

direcionado a Deus. Portanto, para Pascal, a concupiscência é o mal que se instala na vontade 

como deleite aliado a tudo aquilo que não é Deus. Diante disso, vejamos o que dizem os 

comentadores Gouhier, Mesnard e Carraud acerca da concupiscência. 

Henri Gouhier, comentando a relação entre a conversão e o aniquilamento132 do moi, 

ressalta: “na perspectiva de Pascal, o aniquilamento proclama que a queda fez cair meu ser 

sob a cólera de Deus e eu faço minha esta cólera: a conversão substitui o amor próprio que, 

desde o pecado, põe o eu no lugar de Deus, pelo amor de Deus”133. Em seguida, diz que a 

concupiscência “é a inclinação que, desde a queda, o desvia de Deus para ligá-lo às 

criaturas”134. Para Gouhier, o amor próprio toma o lugar de Deus e, de certa forma, este amor 

inclina a vontade em uma atração contínua em direção às criaturas. A concupiscência é 

                                                
129 Cf. Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in: ______ Ouvres complètes, p. 332.  Carraud comenta a 
passagem : “a consideração metafísica consiste em supor um estado impossível de fato àquele de duas 
deleitações perfeitamente iguais. Metafísica designa aqui aquilo que não se pode chegar, mas a qual se faz a 
hipótese de pensar uma indiferença aparente”.  Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 169. O 
intérprete analisa o conceito de metafísica, usado por Pascal nos Écrits sur la Grâce, com o intuito de referir-se a 
mesma como suposição (cf. Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in: ______ Ouvres completes, p. 332), ou seja, 
o livre arbítrio humano foi indiferente somente antes do pecado. Conceber o livre arbítrio desta forma é, para 
Pascal, uma espécie de metafísica. Para o tema da relação entre o conceito de metafísica e o livre arbítrio cf. 
Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 166-175.   
130 Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in : ______ Ouvres complètes, p. 332. 
131 Ibid., p. 332. 
132 Para o tema do aniquilamento cf. Henri GOUHIER, Blaise Pascal: conversão e apologética, p. 58-83. 
133 Ibid., p. 77. 
134 Ibid., p. 78. Sobre a relação entre o ódio de si e a conversão cf. p. 77-83.           
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entendida como amor de si que substitui o amor de Deus. O pecado estabiliza uma nova 

ordem: Deus é marginalizado e o moi, assim como as criaturas, centralizado. Para Gouhier, o 

processo de conversão é desfazer esta ordem pela graça, de modo que Deus se tornaria centro.  

Jean Mesnard, analisando o tema da queda e da concupiscência, afirma: “a 

correspondência é rigorosa entre a doutrina e a moral: a queda de Adão determinou, em si 

mesma e para a sua posteridade, aquela inclinação ao mal que tem o nome de 

concupiscência”135. Fiel a Pascal, Mesnard liga diretamente o conceito de concupiscência ao 

mal como uma espécie de inclinação. Dizer que o homem tem uma inclinação em direção ao 

mal é postular a corrupção do livre arbítrio.  

 
O homem corrompido não move mais aquela liberdade dentro da lucidez. A corrupção 

é principalmente instalada na vontade que move, de hoje em diante, a concupiscência. 
Entendemos por esta palavra um atrativo irresistível em direção ao mal, onde a vontade, 
sempre possuída pelo desejo da felicidade, acredita encontrar sua ‘deleitação’, sua 
‘beatitude’.136 

 
 

Para Mesnard, o homem não possui mais aquela liberdade lúcida que permitia 

indiferentemente escolher. A indiferença se perdeu com a queda. Corrompida, a vontade é 

invadida pelo mal – corrupção – que, nos dizeres do intérprete, “move de hoje em diante a 

concupiscência”. A operacionalidade da vontade tem como critério a concupiscência enquanto 

“atrativo irresistível em direção ao mal”137, ou seja, a tudo aquilo que está fora da ordem de 

Deus. A atração da vontade é sentida como deleite em busca da felicidade de si sem Deus, ou 

seja, de uma beatitude construída com o instrumental humano. Nesta passagem, o autor faz 

justiça à concepção pascaliana de concupiscência como deleite, visto que conceitua a 

concupiscência como atração irresistível em direção ao mal. Assim, o princípio de ação é 

sempre o deleite alienado ao objeto ao qual a vontade é atraída de modo irresistível. O moi 

pode ser objeto deste deleite: “também o amor da criatura não é, em definitivo, senão o amor 

de si, outra expressão da ‘concupiscência’”138. Em outro texto, Mesnard também associa a 

concupiscência ao amor desenfreado por si: “a concupiscência, sob todas as suas formas, é o 

amor de si”139.  Passemos agora à leitura de Carraud. 

                                                
135 Jean MESNARD, Les Pensées de Pascal, p. 147. 
136 Ibid., p. 150. 
137 Ibid., p. 150. 
138 Ibid., p. 150-151. 
139 Idem, Pascal et le problème moral, in: ______ La culture du XVIIe siècle, p. 356-357. 



146 
 

Este autor faz uma menção rápida, e não menos importante, à concupiscência: 

“portanto, a sutilidade da metafísica encaminha a teoria das concupiscências, compreendidas 

aqui como délectations”140. Para este último, a concupiscência deve ser entendida dentro da 

chamada teoria das concupiscências, ou seja, a investigação pascaliana acerca da vontade 

cativa de seu próprio desejo, que consta na terceira parte dos  Écrits sur la Grâce141. Carraud 

destaca que o princípio de ação passa a ser o deleite mais forte, capaz de arrastar a vontade142, 

de modo que o homem torna-se um ser jogado entre outras vontades 143, assim “a afirmação 

da potência da vontade por si mesma é pensada como deleitação”144. Portanto, a teoria das 

concupiscências de Carraud é entendida como “capacidade de ser seduzido”145. Esta potência 

de ser seduzido é ignorada pelo homem, que pensa o livre arbítrio, na sua ignorância, como 

capacidade de escolha sem coação do desejo.  

Desta maneira, podemos nos perguntar: como o deleite da vontade, voltada para si 

mesmo e para as criaturas, é interpretado por Pascal? Esta pergunta nos motiva a investigar 

sobre a culpa e a morte eterna. No entanto, para situar nosso autor, voltemos às suas fontes, 

para que a raiz do pensamento pascaliano seja devidamente resgatada. 

 

3.3    A morte em Santo Agostinho e em Jansenius 

Na obra La Cité de Dieu, o bispo de Hipona diz claramente que a morte é 

conseqüência do pecado: 

 
Portanto, é preciso reconhecer: os primeiros homens foram certamente criados para 

não sofrer nenhum gênero de morte se eles não pecassem; mas sendo tornados os primeiros 
pecadores, eles foram punidos com a morte, e mesmo todos os seres saídos de sua raça deviam 
de hoje em diante sofrer este castigo. Porque deles não podia nascer nada que fosse diferente 
deles. A gravidade da falta arrasta uma sanção que vicia profundamente a natureza: aquilo que 
só era uma pena entre os primeiros homens pecadores torna-se natureza para todos os seus 
descendentes.146 
 

                                                
140 Vincnet CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 173. 
141 Cf. Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in : ______ Ouvres complètes,  p. 332. 
142 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 169. 
143 Ibid., p. 173. 
144 Ibid., p. 172. 
145 Ibid., p. 172. 
146 Saint AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XIII, II. 
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Os primeiros homens são aqueles que Deus criou a sua imagem e semelhança, sem 

mácula, sem nenhuma mancha do pecado. Estes não sofreriam nem a morte da alma nem do 

corpo, ou seja, nenhum gênero de morte, caso não tivessem pecado, mas os primeiros homens, 

que desfrutavam da perfeição da criação de Deus em seu ser, foram os primeiros pecadores e 

“foram punidos com a morte”147. Além dos primeiros homens, seus descendentes também 

sofreriam o mesmo castigo. A explicação de Agostinho é a mesma naquilo que concerne à 

transmissão do pecado: nada podia nascer que fosse diferente deles, ou seja, de sua condição 

de pecadores e, por este motivo, a todos a morte cabe como sentença justa de Deus. A falta 

dos primeiros homens arrasta todos os seus descendentes e a imortalidade, à qual o homem foi 

criado, se desfaz com a queda, de modo que a morte, por uma sentença divina, torna-se 

natureza no homem caído. Todos os descendentes de Adão terão que passar pela morte como 

castigo divino em função da concepção atávica do pecado e a gravidade do mesmo, ou seja, o 

pecado foi capaz de arrastar toda a humanidade e fazer da descendência humana sinônimo de 

mortalidade. 

Em outra obra denominada O dom da perseverança, Santo Agostinho discute com os 

pelagianos e, mais uma vez, afirma a morte como sentença, tendo em seu horizonte, de 

maneira especial, São Paulo: 

 
Por um único homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a 

morte invadiu a humanidade inteira? E esta morte perpétua, justa retribuição do pecado, 
nenhum ser humano, criança ou adulto, só está livre, senão por aquele que morreu pela 
remição de nossos pecados, o pecado original e nossos pecados pessoais, sem que ele mesmo 
tenha contraído este pecado de origem nem tenha cometido nenhum deles.148 

 
 

A primeira frase em itálico é de Romanos 5, 12, mas Santo Agostinho cita a passagem 

como uma questão. De fato, o intuito é fazer a citação do apóstolo uma questão para poder 

explicá-la do decorrer do livro. Sabemos que Santo Agostinho tinha um grande conhecimento 

das escrituras paulinas, conhecimentos este que foi adquirido, de maneira especial, enquanto 

era ainda maniqueu, já que o maniqueísmo é visto por alguns estudiosos como uma espécie de 

“heresia paulina”149. Para São Paulo, a morte é o castigo do pecado, assim como para Santo 

Agostinho, que acrescenta a “morte perpétua” da qual nenhum ser humano está livre, mesmo 

as crianças, pois todos nascem com a mácula do pecado original. Entretanto, a ideia de morte 

                                                
147 Saint AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XIII, II. 
148 Idem, De dono perseverantiae, XII, 30. 
149 Marcos Roberto Nunes COSTA, Maniqueísmo: História, Filosofia e Religião, p. 70-71. 
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perpétua muda de figura, pois o homem só se livra da mesma, da condenação sem resgate, 

“senão por aquele que morreu pela remição de nossos pecados”, ou seja, Jesus Cristo. Deus 

envia seu filho que sofre todas as misérias humanas, menos o pecado; morre, vence a morte e, 

pela sua vitória, todos os membros da Igreja, enquanto corpo místico, terão a salvação, de 

modo que será passando pela morte que os homens terão a vida, ou seja, a imortalidade na 

eternidade, como explica Agostinho no texto De correptione et gratie: 

 
É porque devemos olhar com atenção e com cuidado a diferença entre estas duas 

coisas: poder não pecar, e não poder pecar, poder não morrer e não poder morrer, poder não 
abandonar o bem, e não poder abandonar o bem. O primeiro homem podia não pecar, não 
morrer, não abandonar o bem. Mas diríamos que aquele que tinha um tal livre arbítrio não 
podia pecar? Ou que aquilo a quem tinha sido dito: Si tu pecas, tu morrerás, não podia 
morrer? Ou bem que ele não podia abandonar o bem, então que pecando ele o abandonou, e 
por causa disto está morto? Portanto, a primeira liberdade da vontade foi de poder não pecar: a 
última será muito maior: não poder pecar. A primeira imortalidade foi de poder não morrer, a 
última será muito maior: não poder morrer.150 

 
 

Esta passagem é de fundamental importância para entendermos o que será a 

imortalidade na glória, isto é, a imortalidade junto de Deus, diferente da imortalidade da 

criação. Santo Agostinho marca duas diferenças quanto ao pecado, à morte e ao bem: a) 

“poder não pecar, e não poder pecar” 151: o primeiro homem, Adão, no seu estado de criação, 

ou seja, justo são e forte, podia não pecar, mas possuía um livre arbítrio flexível ao bem e ao 

mal, o que possibilitaria, pela perfeição de sua criação, escolher entre um e outro. Desta 

maneira, ele tinha o poder de não pecar, mas usou mal de seu poder, o que ocasionou a queda. 

O “poder não pecar”  do estado de criação é diferente do estado de glória, no qual o homem, 

pela graça de Deus, encontrar-se-á em um estado de “não poder pecar”. Logo, se a primeira 

liberdade era de poder não pecar, a última, como afirma Agostinho, será muito maior: “não 

poder pecar”; b) “poder não morrer e não poder morrer” : para ilustrar tal diferença, Santo 

Agostinho cita o Gênesis II, 17, no qual a frase no condicional não impede de detectarmos 

que o homem, mesmo criado por Deus para a imortalidade, poderia, caso não cumprisse o 

único preceito que lhe foi atribuído, morrer. Diante disso, o “poder não morrer” não era 

garantia da imortalidade, pois o homem, pelo seu livre arbítrio, poderia abandonar a própria 

imortalidade pelo pecado, algo que fez efetivamente. Assim, a primeira imortalidade, na qual 

o homem tinha a primazia de “poder não morrer” é superada por outra imortalidade: aquela de 
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“não poder morrer”, dito de outro modo, a morte estará solapada do horizonte humano. 

Portanto, é pela morte que o homem terá a imortalidade imortal; c) “poder não abandonar o 

bem, e não poder abandonar o bem”. Quanto ao bem, o raciocínio de Agostinho é o mesmo, 

porém, ligado à perseverança: “o primeiro poder de perseverança foi de poder não abandonar 

o bem, a última felicidade da perseverança será de não poder abandonar o bem”152. O homem 

tinha em seu poder o livre arbítrio necessário para perseverar no bem, mas na glória o homem 

permanecerá no bem sem a possibilidade de perdê-lo, o que se caracterizaria como a 

verdadeira felicidade aquela que se possui inteiramente sem a possibilidade da perda. 

Portanto, vemos que, para Agostinho, nas três obras que citamos acima, a morte é um castigo 

do pecado. Vejamos como Jansenius, que segue rigorosamente seu mestre Agostinho, 

concebe esta questão. 

 
Quando agradou a Deus, cuja bondade é tão infinita quanto à grandeza, de tirar da 

fonte inesgotável de suas graças e de sua potência, uma criatura, que bem que terrestre fosse, 
entretanto digna do céu, ao passo que ela continuaria unida ao seu Criador; ele lhe deu uma 
alma imortal que colocou dentro de um corpo que podia, se ele tivesse querido, não morrer de 
maneira nenhuma. 153 

 
 

A infinita bondade de Deus manifesta a sua própria grandeza e potência, capaz de criar 

o homem por sua graça. Deus tira o homem do nada, e faz deste nada, ser: “e esta inclinação 

geral é como um traço marcado da mão da Natureza que faz ver a todos que têm os olhos bons 

o suficiente para o reconhecer, qual é a origem de todas as coisas Criadas”154. Mas que 

inclinação é esta à qual Jansenius se refere? Trata-se do nada de onde foi tirada toda as 

criaturas, de modo que todas vieram a ser e são sustentadas por uma “bondade toda 

poderosa”155 de Deus. O Criador bondoso, poderoso, supremo e pleno de graça, sustenta todos 

os seres e organiza o cosmos para que a criatura terrestre, e digna do céu, permanecesse unida 

a Deus. Mas a queda adâmica é o ponto capital que separa o homem do Criador e faz da 

criatura um ser corrompido. A imortalidade é, em si mesma, vetada: “ele lhe deu uma alma 

imortal que colocou dentro de um corpo que podia, se ele tivesse querido, não morrer de 

maneira nenhuma”156. A criatura não quis permanecer unida a seu Criador, desvia seu olhar 
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153 Cornelius JANSÉNIUS, Discours de la reformation de l´homme intérieur, p. 14 (documento microfilmado). 
154 Ibid., p. 5. 
155 Ibid., p. 6. 
156 Ibid., p. 14. 
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para si mesmo, deleita-se em si, vive uma vida para si e não para Deus, logo, o resultado de 

tal ato é a morte como aguilhão do pecado. Enfim, para Jansenius, o pecado arrasta o homem 

à morte. Portanto, não encontramos diferença no pensamento dos dois autores acima. 

Pascal seguirá rigorosamente a atmosfera agostiniana-jansenista que concebe a morte 

como punição do pecado. Diante da morte, é preciso, para que a criatura não permaneça nela, 

de um resgate sobrenatural. 

 

3.4    A culpa e morte como conseqüência da queda em Pascal: análise da Lettre e 

dos Écrits sur la Grâce 

Depois de analisar a concepção de Santo Agostinho e Jansenius, veremos se a mesma 

ideia, de que a morte é uma conseqüência do pecado, está no horizonte pascaliano. Em um 

primeiro momento, investigaremos a Lettre e, em seguida, os Écrits sur la Grâce, apoiados 

por alguns fragmentos dos Pensées.  

 
Portanto, consideramos a morte na verdade que o Espírito Santo nos ensinou. Temos 

esta admirável vantagem de reconhecer que verdadeiramente e efetivamente a morte é uma 
pena do pecado, imposta ao homem para expiar seu crime, necessária ao homem para purgá-lo 
do pecado [...] 157 

 
 

A morte deve ser considerada na verdade que o Espírito Santo ensinou, isto é, ela é 

uma pena do pecado, dito de outro modo, imposta por Deus para expiação do pecado e 

purificação do homem. Eis a diferença capital entre a morte pagã e cristã: para os primeiros 

ela é natural, e nisto está o consolo, para o cristão, ela é sobrenatural, imposta por Deus como 

pena do pecado, no entanto, com um objetivo preciso, a saber: é pela morte que o homem se 

purifica e se liberta de todo pecado, pois “é a única que pode libertar a alma da 

concupiscência dos membros”158. Pascal marca precisamente o modo que o cristão deve 

encarar a morte e, por conseguinte, como o consolo da Providência manifesta-se. Se o homem 

considerar a morte em Jesus Cristo “encontraremos toda consolação, toda satisfação, toda 

edificação”159. A morte, decreto sobrenatural de Deus, em Jesus Cristo é consolação, pois o 

Cristo venceu a morte, satisfação, pelo fato de libertar o homem de todo concupiscência, e 

                                                
157 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in : 
______ Ouvres complètes, p. 276. 
158 Ibid., p. 276. 
159 Ibid., p. 276. 
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edificação, pois concede ao eleito uma vida nova, livre de pecado impregnado em seus 

membros. Tal ideia, de que a consolação da morte atinge a sua plenitude no cristianismo, 

ficará como marco no pensamento de Pascal. Em uma carta datada no mês de dezembro de 

1656, endereçada à família dos Roannez, ele salienta que a consolação cristã é mais plena: 

“pois, na verdade, os preceitos cristãos são os mais plenos de consolação: eu digo mais do que 

as máximas do mundo”160. Assim, há uma ênfase no consolo enquanto eficácia: só o consolo 

do cristão é verdadeiramente eficaz, ou seja, só a verdade consola porque a verdade é o 

próprio Deus cristão que sustenta o consolo a cada instante. Enfim, Pascal arremata o 

parágrafo [4] da Lettre salientando a necessidade da morte como expiação. Deste modo, será 

passando, necessariamente, pela morte, que se poderá obter a vida, aquela que Santo 

Agostinho destaca, isto é, a de não poder morrer. Portanto, na Lettre Pascal segue os passos 

de seus mestres, pois a morte é a sentença do pecado, ou seja, o homem é culpado e merece a 

morte como punição. Mas vejamos como tal condenação é expressa no outro texto que nos 

propusemos analisar. 

Nos Écrits sur la Grâce, encontramos a seguinte passagem: “culpados do pecado de 

Adão e dignos de morte eterna”161. O pecado, causa da ignorância162 e da concupiscência, faz 

de toda criatura culpada, ou seja, responsável pelo mal.163 A ação do homem tem uma atração 

irresistível em direção ao mal, de modo que a culpa, reconhecida ou não, é o estado humano 

depois da queda: “Deus podia com justiça deixar a massa inteira [na condenação], previu ou 

os pecados particulares que cada um cometeria, ou ao menos o pecado original cujos homens 

são todos culpados”164. Ora, todos os homens são culpados porque em Adão, pai da 

humanidade, todos pecaram, portanto, todos carregam a marca do pecado original, fato este 

que não isenta nenhuma criatura da culpa. “Todos os homens sendo igualmente culpados de 

sua parte, quando Deus os discerniu”.165 A culpa marca a condição efêmera do homem, ainda 

mais efêmera por não reconhecer sua culpa. Assim, se há culpa, há punição: se o pecado é o 

delito, a morte é a sentença. “Adão tendo pecado e sendo tornado digno de morte eterna/ por 

                                                
160 Blaise PASCAL, Lettres aux Roannez, in: ______ Ouvres complètes, p. 270. 
161 Idem, Écrits sur la Grâce, in : ______ Ouvres complètes,  p. 317. 
162 “E seu espírito fortíssimo, justíssimo, esclarecidíssimo, está escurecido e na ignorância.” Ibid.,  p. 317. 
163 Cf. Henri GOUHIER, Pascal et les humanistes chrétiens l’affaire Saint-Ange, p. 21. Pascal é formado dentro 
de um contexto legalista, onde o pensamento do jurista ressalta a importância da responsabilidade e, 
consequentemente, a culpa. 
164 Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in : ______ Ouvres complètes,  p. 313. 
165Ibid.,  p. 318. 
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punição de sua rebelião”.166 “Todos os homens estão dentro desta massa corrompida 

igualmente dignos de morte eterna e da cólera de Deus; Ele podia abandonar a todos sem 

misericórdia para condenação”.167 O homem tem como salário do seu delito a morte, de modo 

que Deus continuaria a ser justo e misericordioso caso punisse a todos com a condenação, 

pois os filhos de Adão merecem-na, isto é, a morte eterna: “e assim, morrem em seus pecados, 

merecem a morte eterna, já que escolheram o mal por sua própria e livre vontade”168. Morrer 

em seus pecados é padecer atraído por eles, como dirá Pascal, “encantados pela 

concupiscência, gostam mais infalivelmente de pecar do que não pecar, por esta razão nela 

encontram mais satisfação”169. Assim, a concupiscência atrai o homem para o mal, nela a 

criatura se deleita e percebe esta realidade como satisfação, não como culpa. A conversão 

mudaria tal perspectiva, de tal forma que a atração pelo pecado seria sentida como culpa e 

responsabilidade pelo mal. Desta maneira, o mal que o homem pratica tem o pecado do 

primeiro homem, no caso, Adão, como motor propulsor, todavia, permanece como um 

mistério o ato pecaminoso do próprio Adão. A intérprete Denise Leduc-Fayette investiga o 

conceito de mistério no século XVII: “no século XVII, ‘mistério’ e ‘segredo’ são 

indissociáveis, ponto essencial na perspectiva de Pascal para o qual Deus se esconde ‘até’ na 

Eucaristia”170. O pecado de Adão, assim como a transmissão atávica do mesmo, é um 

mistério, ou seja, um segredo impenetrável à razão humana.171 Todavia, salienta Pascal, o 

mistério do mal, figurado pelo pecado, concede mais sentido à condição humana do que uma 

leitura da criatura sem ter o mistério como chave de leitura: “coisa espantosa, entretanto, é 

que o mistério mais distante do nosso conhecimento, que é o da transmissão do pecado, seja 

algo sem o qual não podemos ter nenhum conhecimento de nós mesmos”172. Tal passagem 

dos Pensées foi objeto de investigação de inúmeros intérpretes. 

                                                
166 Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in : ______ Ouvres complètes,  p. 317. 
167Ibid.,  p. 318. 
168Ibid.,  p. 318. 
169Ibid.,  p. 318. 
170 Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal, p. 43. 
171 Sobre a natureza do pecado de Adão cf. Andrei Venturini MARTINS, Contingência e Imaginação em Blaise 
Pascal, 2006. Dissertação de Mestrado apresentado ao Departamento de Ciência da Religião da PUC-SP, p. 140-
154.      
172 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 131, Bru. 434. 
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Denise Leduc-Fayette ainda ressalta: “nós devemos compreender que dogma do 

pecado original concede razão da incompreensibilidade da condição humana”173. O pecado 

explica o estado humano, ou seja, mal, orgulhoso, miserável, inconstante, tedioso, triste e 

ignorante. Leduc-Fayette, comentando a décima sétima Provinciales174, salienta o que seria 

para Pascal aquilo que é chamado de “ponto de fé”, “coisa de fato” e “raciocínio”, o que nos 

ajudaria a entender como é articulado, por Pascal, o mistério da queda.  

A coisa de fato é a miséria; o ponto de fé, que dá conta da situação presente, é a queda 

de Adão, que nela acreditamos como ensina a autoridade da Igreja; por último o raciocínio, 

que constatando os dados revelados e a condição humana presente, ou seja, miserável, move a 

seguinte função: “agora, ele exerce sobre os dados da Revelação para explicar, a partir da 

Bíblia, nossa experiência cotidiana”175. Para Pascal, é evidente que o mal existe, mostra-se no 

mundo desde a concupiscência moral do indivíduo até as suas manifestações mais empíricas, 

como as doenças e a morte. Desta maneira, a razão funcionaria como uma potência que 

estabeleceria um liame entre os dados da revelação – queda – e a experiência cotidiana da 

miséria humana, de modo que todo mal no mundo tem sentido a partir do mistério da queda. 

“Portanto, o dogma tem um conteúdo explicativo, no sentido onde explicar, conforme a 

etimologia, significa: desdobrar (portanto, ad extra) aos olhos do espírito”.176 O ato de 

esclarecer minuciosamente cada ação maléfica tem seu universal no dogma do pecado 

original. A falta primitiva revelada pelas escrituras é o universal teológico de toda ação 

particular concupiscente. 

 
Não há senão a Revelação que seja capaz de “explicar” aquilo que, sem este socorro 

seria mais inexplicável ainda: a condição humana. A noção de pecado original, por exemplo, 
conforma-se à classificação de categoria, em função de sua capacidade de ordenar o campo 
caótico da experiência do mal.177 

 
 

A revelação presente nas Escrituras tem sua função de categoria que, ao ordenar o 

“campo caótico da experiência do mal”, concede sentido a ele, de modo que, sem a explicação 

pelo mistério, a condição humana seria ainda mais obscura. Tal leitura do dogma do pecado 

original, como mistério explicativo da condição humana, feito pela intérprete em questão, faz 
                                                
173 Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal, p. 45. 
174 Cf. Blaise PASCAL, Les Provinciales, in: ______ Ouvres complètes, p. 457. 
175 Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal, p. 45. 
176 Ibid., p. 24-25. 
177 Ibid., p. 28. 



154 
 

justiça ao pensamento de Pascal: “de maneira que o homem é mais inconcebível sem este 

mistério do que este mistério é inconcebível para o homem”178. Portanto, para Pascal, é 

razoável nos atermos às luzes que o mistério do pecado original pode nos dar, pois, negando-

o, seria tornar o estado de natureza humana pós-lapsária ainda mais desconhecido. Diante 

disso, passaremos à análise de Magnard.  

Segundo este autor, há em Pascal três momentos importantes para entender a condição 

humana: a natureza primeira, a queda e a natureza decaída. Ele destaca que o mito fornece a 

sua racionalidade e que o mistério é a chave para a racionalidade. Diante disso, o mistério, o 

mais incompreensível de todos, como a transmissão do pecado e a dispersão do mal no 

mundo, é, pelo pecado original e sua transmissão atávica, “a chave de nossa própria 

racionalidade”179. Esta chave de leitura é objeto de investigação do intérprete Oliva que, 

destaca, de forma explícita, a importância do pecado original em Pascal como fonte 

explicativa do homem: “o pecado original, em Pascal, tem uma força esmagadora, bem maior 

que em Agostinho. Tanto que é o ponto central de compreensão do homem pascaliano: o 

homem é mais inconcebível sem este mistério do que este mistério é inconcebível ao 

homem.”180 

O homem permanece inconcebível com o mistério do pecado original, no entanto, 

seria ainda mais inconcebível sem o mistério: é neste sentido que Oliva dirá que o pecado 

original é “ponto central de compreensão do homem” 181, dito de outro modo, compreensão 

daquilo que permanece incompreensível fora do mistério. O intérprete Mesnard, de maneira 

breve, afirma: “o homem é um enigma, inconcebível sem o dogma misterioso do pecado 

original”182. O dogma do pecado original pode ser entendido em termos de mistério, no qual 

marca a desproporção do delito finito da criatura e a condenação infinita. O que nos parece 

estranho é que o pecado, finito, tenha causado uma punição infinita. Qualquer pecado que 

temos conhecimento é finito, dado a impossibilidade de pensarmos qualquer coisa que tenha o 

infinito como referência. Sendo assim, o pecado de Adão, este merecedor da punição infinita 

– morte eterna –, torna-se um mistério aos olhos da criatura.  

                                                
178 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 131, Bru. 434. 
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181 Ibid., p. 44. 
182 Jean MESNARD, Voltaire et Pascal, in: ______ La culture du XVIIe siècle, p. 598. 
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Portanto, vemos que a culpa e a morte são, para Pascal, um efeito do pecado original, 

do mesmo modo que é este mesmo pecado original, como afirmado no fragmento 131, ao qual 

os intérpretes fazem referência, que confere sentido à morte como condenação de um ser 

sentenciado como culpado.  

A morte se tornaria, justamente, este desaparecimento, este desintegrar-se. Assim, se a 

sobrenatureza está excluída, dada a desproporção da criatura e do Criador, como referência 

explicativa da vida e da morte, resta, desta maneira, a explicação da natureza, a saber: “o 

último ato é sangrento, por mais bela que seja a comédia em todo resto. Lança-se finalmente 

terra sobre a cabeça e aí está para sempre”183. Já que a morte é condenação do pecado, então 

no segundo estado de natureza – estado decaído e maculado pelo pecado –, por mais nobre 

que seja a vida da criatura, a morte a reduzirá à miserabilidade do pó. Portanto, para Pascal, 

Santo Agostinho e Jansenius, a morte é uma conseqüência do pecado. 

 

3.5    Quadro das conseqüências do pecado original: a colagem subjetiva 

Em nossa investigação acima, encontramos um quadro que, da Lettre aos Écrits sur la 

Grâce, e com o respaldo de alguns fragmentos dos Pensées, poderia oferecer um retrato das 

consequências do pecado. Depois de vermos que o amour-propre desligado de Deus é a fonte 

de todo pecado, vimos que no homem resta um vazio infinito como marca do Criador que 

abandona a criatura. Pascal descreve duas consequências da queda na Lettre, a saber, o desejo 

de dominação e a preguiça. Após tal descrição, corta o discurso e usa as palavras “e de 

outros”184, o que nos fez supor outras consequências do pecado. Como vimos, encontramos 

nos Écrits sur la Grâce a ignorância, a concupiscência, a culpa e a morte. Temos, assim, um 

quadro geral das consequências da teoria da queda. Portanto, propomos uma “colagem 

subjetiva” entre a Lettre e os Écrits sur la Grâce, que se compõe dos seguintes elementos: 

amor próprio, vazio infinito, desejo de dominação, preguiça, ignorância, concupiscência, 

culpa e morte eterna.  

Portanto, cientes destas consequências, deter-nos-emos no conceito de vazio infinito, 

este que figura a condição humana depois da queda. Assim, articularemos este conceito com 

                                                
183 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 165, Bru. 183. 
184 Idem, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______ Ouvres 
complètes, p. 277 
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outros dois temas de Pascal, a saber, o divertissement (capítulo 4) e o Cristo Mediador (5). 

Será a investigação destes dois pilares que constituirá a II parte deste trabalho. 



 

 

 

PARTE II 

 

 

 

O VAZIO INFINITO NO HOMEM SEM DEUS 
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CAPÍTULO 4 

 

VAZIO INFINITO E DIVERTISSEMENT 

 

 [...] porque este abismo infinito não pode ser preenchido  senão  
por um objeto infinito e imutável, isto é, por Deus mesmo? 1 

 

Na Lettre encontramos o conceito de vazio infinito, algo que nos Pensées poderia ser 

traduzido como abismo infinito, ou objeto infinito, como na citação acima. Vemos uma 

ligação entre os dois textos, pois, tanto o vazio infinito, quanto o abismo infinito, são figuras 

do abandono de Deus, isto é, o próprio objeto infinito. Com o abandono de Deus, resta ao 

homem buscar sem êxito tal objeto, o que faz da criatura um ser fracassado em seu estado de 

natureza pós-lapsário. Mas, para suprir tal fracasso, afirmamos que o homem tenta desviar-se 

de si e preencher o vazio infinito através das misérias do divertissement. Nosso objetivo neste 

capítulo será aplicar o conceito de vazio infinito, presente na Lettre, à descrição da condição 

humana elaborada por Pascal através do conceito de divertissement, de maneira especial, no 

fragmento 136 dos Pensées. 

Depois de termos analisado na Lettre a gênese da reflexão pascaliana da teoria do 

pecado original e encontrarmos o amor próprio como a fonte do pecado, tentaremos entender 

o comportamento do homem enquanto ser que possui uma capacidade de amor infinito, mas 

vive o drama do vazio infinito em seu ser.2 Em nosso caminho, trabalharemos o conceito de 

                                                
1 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 148, Bru. 425. 
2 No artigo de Hugh Davidson, denominado Le concept de l’infini dans les Pensées de Pascal, é elaborado um 
esboço das diversas formas que Pascal usa do conceito de infinito, como o infinito na física e na matemática, no 
entanto, ele destaca que o infinito também é um conceito que aponta a procura de uma resposta acerca do próprio 
ser do homem: “aqui o conceito de infinito é transferido sobre um terreno que poderíamos chamar metafísico ou 
teológico, onde não designa mais uma continuação, uma sucessão sem limites, mas um ser sem limites. Hugh 
DAVIDSON, Le concept de l’infini dans les Pensées de Pascal, in: Lane M. HELLER ; Ian M. RICHMOND 
(orgs), Pascal : Thématique des Pensées, p. 83. 
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vazio infinito e o divertissement. Em seguida, especificaremos as formas de divertissement, o 

que nos levará a uma discussão sobre os resquícios do primeiro estado de natureza que 

constam no homem depois da queda, de modo que a felicidade no repouso é um deles, 

encontrado nos Pensées, e funciona como um motor do divertissement. Mas tais resquícios já 

se apresentam na Lettre enquanto horror da morte e amor à vida. Desta maneira, este modo de 

conceber o homem como um ser decaído, mas que conserva traços de sua natureza antes da 

queda, é uma constante na obra de Pascal, cujos desenvolvimentos já aparecem na Lettre, 

como veremos. Como investigaremos um conceito fundamental nos Pensées, isto é, o 

divertissement, conceito que, en gros, expressa um desvio ou esquive, dialogaremos com 

alguns intérpretes que mais adentraram ao conceito em questão. Por fim, veremos como o 

vazio infinito pode ser a manifestação do fracasso humano em preenchê-lo com os objetos 

finitos, o que nos encaminhará para o último capítulo, no qual o conceito de vazio infinito 

será examinado em sua relação com o Cristo Mediador, isto é, o objeto infinito que se 

encarna.  

 

4.1    O vazio infinito e o divertissement 

O divertissement é um conceito clássico entre os intérpretes de Pascal, no entanto, 

partiremos de uma explicação do mesmo que vem da literatura. Vemos em Camus, leitor de 

Pascal, como tal conceito se encaixa em sua obra Le mythe de Sisyphe: “o julgamento do 

corpo vale bem aquele do espírito e o corpo recua diante do aniquilamento. Tomamos o 

hábito de viver antes de adquirir aquele de pensar. Dentro deste curso que nos precipita todos 

os dias um pouco mais em direção à morte, o corpo conserva este avanço irreparável”3. 

Camus, nesta passagem, entende que há dois hábitos no homem: aquele do corpo e 

aquele de pensar. Contudo, o do corpo vem primeiro, pois é ele que nos possibilita viver para 

depois pensar. O resultado disso é que o julgamento do corpo, aquele julgamento que recua 

diante da morte, como uma criança que grita diante do fogo sem saber quem é ela mesma e o 

que é o fogo, permite que o homem não seja aniquilado. Ora, é o hábito instintivo do corpo 

que permite o recuo “diante do aniquilamento”. Mas o tempo e o vigor dos anos conduzem o 

homem a pensar e ponderar diante da morte; o corpo conserva este avanço irreparável, ou 

seja, ele tenta conservar, deter, aquilo para o qual o homem avança todos os dias: a morte. Por 

mais que a razão grite, o corpo gradativamente vai mostrando as marcas da sua mortalidade 

                                                
3 Albert CAMUS, Le mythe de Sisyphe: essai sur l’absurde, p. 22-23. 
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eminente. É uma espécie de contradição, na qual o pensamento se organiza para o eterno, mas 

o corpo não deixa a razão esquecer que seu destino é o pó. Assim, seguimos Camus: “enfim, o 

essencial desta contradição reside naquilo que eu chamarei de esquive porque ela é ao mesmo 

tempo mais ou menos o divertissement no sentido pascaliano”4. Dito de outro modo, a 

contradição entre o corpo, marca da mortalidade, e o pensamento é caracterizada como 

esquive, ou seja, um desvio, no qual o literato algeriano não deixa de aquilatar o sentido 

pascaliano do conceito. Poderíamos dizer que para Camus o esquive, é o ato de divertir-se, de 

desviar-se do fim eminente.  

O esquive mortal “é o esperar Esperar de uma outra vida que é preciso ‘merecer’, ou 

falcatrua daqueles que vivem não pela vida em si mesmo, mas por qualquer grande ideia que a 

ultrapassa, a sublime, lhe dá um sentido e a trai” 5. Esquivar-se é “esperar o Esperar” qualquer 

outra vida ou ideia de vida que não seja esta, que ultrapasse os limites da vida mortal, mas 

enquanto falcatrua, ou seja, querer enganar-se, não encarar o absurdo da existência, 

concedendo um sentido sublime, seja o Reino de Deus ou a Felicidade, traindo a própria vida 

que em si mesma não apresenta sentido. Todavia, para Pascal, a vida em Jesus Cristo faz 

sentido, a existência de um Paraíso é certa para o homem de fé, mas para aqueles que 

desviam, que se escondem, que traem a existência mergulhando nas misérias do 

divertissement, traem o verdadeiro sentido que está no cristianismo. Vemos que há diferenças 

entre o pensamento de Pascal e os desdobramentos do pensamento deste último em Camus, 

todavia, tomaremos a feliz expressão de Camus do divertissement como ato de esquivar-se 

para iniciar a nossa leitura. Assim, citamos Pascal: 

 
Miséria  
 
A única coisa que nos consola de nossas misérias é a diversão. E, no entanto, é a maior 

de nossas misérias. Porque é ela que nos impede de pensar em nós e que nos põe a perder 
insensivelmente. Sem ela ficaríamos entediados, e esse tédio nos levaria a buscar um meio 
mais sólido de sair dele, mas a diversão nos entretém e nos faz chegar insensivelmente à 
morte.6  
 

O divertissement é a expressão das misérias do homem. O intérprete Carraud destaca 

que na edição dos Pensées, de Zacherie Tourneur (TOUR 205), o título original do fragmento 

                                                
4 Albert CAMUS, Le mythe de Sisyphe: essai sur l’absurde, p. 23. (grifo nosso). 
5 Ibid., p. 23. 
6 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 414, Bru. 171. 
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136 da edição Lafuma era “Miséria do homem”, mas tal título foi riscado e a rubrica primária 

fora substituída pelo conceito de divertissement.7 Assim, destaca o intérprete: “e para supor 

propriamente que o divertissement pudesse ser conhecido como miséria, é preciso pensar uma 

miséria sem grandeza”.8 É esta miséria sem grandeza, a qual salienta Carraud, que 

encontramos no fragmento acima. O título do fragmento é “Miséria” e, na seqüência, Pascal 

faz uma descrição das misérias humanas. A diversão nos consola de nossas misérias porque 

ela é capaz de nos fazer esquivar, como dirá Camus, de nossas misérias, mas a contradição se 

apresenta: quanto mais divertissement, mais misérias. O divertissement tem seu efeito 

anestésico da existência, deixa o homem insensível, “impede de pensar em nós”9. Sem o 

divertissement cairíamos no tédio, outra expressão das inúmeras misérias humanas e não o 

conceito oposto do divertissement10. Todavia, é este mesmo tédio insuportável que faz a 

criatura levantar-se e buscar mais misérias, mais divertissement, mais desvio, de modo que, 

este esquive, sem entretenimento, faz chegar “insensivelmente à morte”11. A fuga da morte 

pelo divertissement é um tema caro a Pascal. “Divertissement./ Não tendo os homens podido 

curar a morte, a miséria, a ignorância, resolveram, para ficar felizes, não mais pensar nisso”.12 

De fato, morte e ignorância traduzem a miséria da finitude humana sem Deus e, sabendo que 

o homem sem o Cristo Mediador13 não poderá curar a si mesmo de suas misérias, ele 

mergulha no divertissement como forma de furar os olhos de sua existência precária sem 

Deus. Tal existência tem início, se pensarmos na Lettre, quando Deus abandona o homem 

deixando-o no  vazio infinito do tamanho de Deus. Ora, se há um vazio infinito no homem, o 

modo pelo qual ele tenta fugir dele é justamente o mergulho no divertissement, o desvio das 

misérias no ato de realizar mais misérias. Assim, relacionando o vazio infinito da Lettre e o 

conceito de divertissement dos Pensées, afirmamos que o homem tenta desviar o seu olhar do 

seu próprio vazio infinito através das misérias do divertissement. O ato de “não mais pensar 

nisso”, ou seja, desviar o pensamento, caracteriza o esquive que descreve a condição humana 

                                                
7 Cf. Vincent CARRAUD, Pascal : des connaissances naturelles à l’étude de l’homme, p. 241. “[Miséria do 
Homem] Divertissement”. Blaise PASCAL, Pensées de Pascal. v. I, T. 128. A passagem entre colchetes foi 
riscada, dando lugar ao diverstissement.  
8 Vincent CARRAUD, Pascal : des connaissances naturelles à l’étude de l’homme, p. 241-242. 
9 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 414, Bru. 171. 
10 Cf. Vincent CARRAUD, Pascal : des connaissances naturelles à l’étude de l’homme, p. 241. 
11 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 414, Bru. 171. 
12 Ibid., Laf. 133, Bru. 169. 
13 O Cristo Mediador será trabalhado no capítulo 5. 
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depois da queda: um ser que busca, em meio aos objetos finitos, o objeto infinito. O 

divertissement poderia ser analisado como efeito de uma causa teológica e, assim, nossa 

investigação de fundo mostra a razão dos efeitos que explica todos os comportamentos 

humanos: a busca, sempre precária, do infinito no reino da finitude. O intérprete Pondé 

salienta que a observação da corrupção do homem tem seu sentido teológico: “todavia, 

sabemos que para Pascal que toda esta questão da natureza corrompida faz parte de uma 

hermenêutica antropológica que busca decifrar o sentido da condição humana em um 

horizonte teológico”14. Portanto, para Pondé, a teologia de Pascal expressa uma antropologia 

em termos de natureza corrompida, miserável e falível. O divertissement é a descrição 

enquanto efeito desta causa teológica, ou seja, a razão ou causa, é teológica, mas os efeitos 

podem ser constatados sem necessariamente fazermos menção à causa.  

O universal do divertissement, enquanto conceito, é que ele traduz as misérias das 

ocupações particulares do homem como descrição de um estado que tem sua causa como 

desvio da própria condição humana: “sem examinar todas as ocupações particulares, basta 

compreendê-las sob o divertimento”15. O divertimento é o conceito universal que abrange 

todas as ocupações humanas, no entanto, tal desvio é o que faz conceber a causa teológica da 

vida, enquanto drama, expressa no vazio infinito do homem sem Deus. O intérprete Sellier 

destaca: “a busca de todos os prazeres, a satisfação do orgulho, o interesse por bagatelas, tudo 

isto não tem senão uma única fonte: a aversio, o divertissement”16. Conceito oposto à 

conversio17, ou seja, a conversão, o divertissement expressa as ocupações particulares como 

misérias do homem sem Deus. Tais misérias revelam a condição do homem depois da queda: 

                                                
14 Luiz Felipe PONDÉ, O Homem insuficiente, p, 238. 
15 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 478, Bru. 137. Na obra Conhecimento na Desgraça : ensaio de epistemologia 
pascaliana, o intérprete Luiz Felipe Pondé comenta este fragmento relacionando o divertissement e as ocupações, 
de maneira especial, aquelas destinadas às ciências: “portanto é consistente que com os escritos pascalianos 
afirmar que a construção do conhecimento é divertissement, mas toda a vida o é, logo…leis, cultura, tudo que 
possamos imaginar. Esta linha de raciocínio certamente nos leva à ideia de que a ciência seja útil no combate ao 
ennui porque ‘nos mantém ocupados’, e, ao praticá-la, Pascal estava tentando escapar de seu próprio ônus 
existencial de ser um ser humano”. Luiz Felipe PONDÉ, Conhecimento na Desgraça: ensaio sobre 
epistemologia pascaliana, p. 63. A ciência é encarada como mais uma forma de divertissement que, para o 
intérprete, é útil não só em sua eficácia técnica, e, no caso de Pascal, bem sucedida como físico e matemático, 
mas uma eficácia cotidiana que impede que o incômodo do ennui, miséria enquanto tristeza profunda que invade 
o homem sem paixões. Desta maneira, a ciência é uma paixão eficaz no campo da existência do homem 
miserável e, no caso de Pascal, é possível ser cientista e deixar de sê-lo, no entanto, é impossível de ser cientista 
e deixar de ser homem, dito de outro modo, o cientista é um homem pleno de paixões, mas que se desvia de sua 
própria condição usando como ferramenta a própria ciência enquanto divertissement, isto é, o mecanismo de 
desvio de sua condição miserável.  
16 Philippe SELLIER,  Pascal et saint Augustin, p. 165. 
17 Cf. Ibid., p. 163. 
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“Condição do homem./ Inconstância, tédio, inquietação”18. A criatura, vivendo o drama do 

vazio infinito em si, sente a sua inconstância, pois nada a preenche e, assim, ela se mostra 

sempre a mendigar qualquer atividade que, com o tempo, desgasta-se, cansa, e mergulha a 

criatura no tédio, uma das expressões da miséria humana sem divertimento. Tal homem cai 

num abismo infinito da tristeza profunda, isto é, o tédio, e buscando “um meio mais sólido de 

sair dele”19, mergulha em outras misérias do divertissement mais uma vez, o que mostra a sua 

contínua inquietação pela busca de uma satisfação plena naquilo que não pode oferecer 

plenitude, somente desvio, ou seja, divertissement. O homem mostra-se sempre em busca de 

algo que possa preenchê-lo, e a esta plenitude ordinariamente chama-se de felicidade: “se a 

nossa condição fosse verdadeiramente feliz, não seria necessário desviarmos dela nossos 

pensamentos”20. Nesta passagem grifamos a relação entre condição humana e desvio, pois 

este é o fulcro da vida do ser humano sem Deus. Desta maneira, cabe apresentarmos a 

reflexão de Pascal na liasse VIII – denominada Divertissement – tendo como pano de fundo a 

nossa afirmação nuclear de que o divertissement é uma forma de manifestação das misérias 

humanas para desviar e preencher a criatura do seu vazio infinito, constituinte de seu ser 

depois da queda.  

 
Divertissement – Se o homem fosse feliz, tanto mais o seria quanto menos se 

divertisse, como os santos de Deus. Sim; mas não é ser feliz poder alegrar-se pelo 
divertimento? 

– Não, porque ele vem de outra parte e de fora; e assim é dependente e, por toda parte, 
sujeito a ser perturbado por mil acidentes que fazem as aflições inevitáveis. 21 

 
 

Pascal estabelece uma espécie de diálogo. Se o homem fosse feliz22 ele não buscaria o 

divertissement, ele não se desviaria da sua própria condição, isso porque estaria plenamente 

feliz, algo que os santos de Deus desfrutam, pois possuem uma felicidade sublime que não 

pode ser perdida em função do seu estado de santidade. No entanto, aquele que dialoga com 

                                                
18 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 24, Bru. 127. 
19Ibid., Laf. 414, Bru. 171. 
20 Ibid., Laf. 70, Bru. 175 bis. (grifo nosso) 
21 Ibid., Laf. 132, Bru. 170. 
22 Comentando esta passagem, o intérprete Bremond ressalta a questão de saber se a condição humana é feliz 
para Pascal: “não, certamente, ela não é de modo algum”. Henri BREMOND, Historie Littéraire du Sentiment 
Religieux em France: depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours, v. IV, p. 334. No entanto, seguindo 
a passagem, diante desta condição, os homens “são obrigados a se divertir para sacudir uma ‘tristeza 
insuportável’”. Ibid., p. 334. Portanto, para Bremont, sendo a condição humana infeliz, cabe ao homem um 
modo de comportamento – o divertissement – que o afasta da tristeza insuportável inerente a sua própria 
condição depois da queda. 
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Pascal, objeta-lhe da seguinte maneira: mas quem está no divertimento alegra-se, porém, de 

uma outra maneira. Em contrapartida, Pascal responde: é um divertimento que vem de fora e 

pode ser perdido a qualquer momento por qualquer acidente, logo, tal possibilidade faz a 

aflição do homem. Neste argumento vemos a impossibilidade do divertissement preencher o 

vazio infinito que está instalado no homem pela fragilidade da própria miséria à qual ele se 

liga para se desviar: ele será afligido pela sua incompletude – fragilidade do divertissement 

enquanto capacidade de satisfazê-lo totalmente – que o constitui. Outro ponto que impede a 

eficácia contínua do divertissement é a finitude, enquanto criatura mortal, esta, como já 

vimos, como condenação do pecado. 

 
Não obstante estas misérias, ele quer ser feliz e nada mais quer do que ser feliz, e não 

pode não querer sê-lo. 
Mas que fará para isso? Seria preciso, para conseguir, que se torne imortal, mas não 

podendo, resolve não pensar nisso. 23 
 
 

A tese de Pascal, neste fragmento, é que o homem busca a felicidade e, por mais que 

permaneça na busca, para que a tenha em sua plenitude, ou seja, por toda a eternidade, ele 

precisaria ser imortal. Todavia, todos os homens depois da queda são míseros mortais e, 

assim, partindo deste princípio, todos os homens são incapazes de felicidade, pois na morte 

tudo se perde e se dissolve. O filósofo deixa claro que a busca da felicidade é quase um 

dogma presente nos desejos humanos, de modo que nenhum homem deixaria de tê-lo: “todos 

os homens procuram ser felizes. [...] É o motivo de todas as ações dos homens, até daqueles 

que vão se enforcar.”24 Dito de outro modo, mesmo o suicida busca a felicidade pela morte.25 

É uma estranha forma de adquiri-la, já que com a morte a possibilidade de felicidade não pode 

ser desfrutada, pois Pascal está discutindo a felicidade que é para ser desfrutada em vida. 

Mas será no fragmento 136 que poderemos encontrar, de maneira mais completa, o 

divertissement como descrição das misérias humanas. Vejamos: 

                                                
23 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 134, Bru. 168. 
24 Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 
25 Cf. Maria Luiza DIAS, Suicídio: testemunhos de adeus. Este é um trabalho que cruza duas áreas do saber: a 
psicologia clínica e as ciências sociais. Dias tem como objetivo analisar relatos de suicídios, classificando-os. 
Toma como objeto de pesquisa relatos expressos em cartas e fitas de áudio. O que nos chamou a atenção foi um 
dos anexos, que consta a transcrição de uma fita de áudio de um suicida do sexo masculino, trancado em seu 
quarto e, prestes a executar o ato derradeiro, associa a sua morte à busca da felicidade. “Para mim tudo se 
acabou. Eu sinto muito, mas tudo que queria era ser feliz, nada mais. Por favor, eu quero que todos me 
compreendam, eu lutei muito nesta vida, mas nada adiantou, porque a felicidade é uma só, e não consegui 
encontrá-la, mas tudo bem, eu estou partindo, e creio que encontrarei. [...] Eu não sei... Mas eu lutei…Eu 
procurei ser feliz…”. Ibid., p. 240-245, grifo nosso. Ao final do relato ouve-se um tiro. 
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Pascal inicia o fragmento fazendo uma descrição das atividades humanas de forma 

geral: “quando me pus a considerar as diversas agitações dos homens”26. A lista que segue, 

das atividades desta visão geral, é: as agitações dos homens na corte, as paixões, os perigos 

que se enfrenta, a ousadia de algumas ações, etc. E conclui: “repeti com freqüência que toda a 

infelicidade dos homens provém de uma só coisa: de não saber ficar quieto num quarto”27. 

Não há prazer em ficar quieto num quarto, mesmo porque não há prazer em considerar a si 

mesmo, seu próprio vazio infinito que o constitui e não pode ser preenchido por nenhum bem, 

por nenhuma atividade. O homem no tédio conhece sua própria constituição precária, no 

entanto, o tédio é ainda mais insuportável, o que o faz levantar e mendigar o divertissement, 

isto é, as misérias descritas por Pascal: a busca pela patente de um exército, as incursões mar 

adentro, o zigue-zague dos homens de uma cidade para outra, as conversações, os jogos.28 Um 

homem não faria nada disso “a não ser que não se tenha prazer em ficar em casa, Etc”29. Ora, 

o prazer de ficar em casa também é divertissement! De fato, o que o homem não consegue é 

considerar a si: “de não saber ficar quieto num quarto”30. Ficar quieto em um quarto é 

conceber claramente a própria condição sem divertissement e conhecer a própria miséria, pois 

o homem no tédio é o homem que se sabe miserável, que abre os olhos para a interioridade e 

concebe o vazio infinito de si. Portanto, na Lettre o vazio infinito é introjetado na criatura pela 

reflexão teológica, mas, no fragmento 136, é este mesmo vazio que Pascal convida o leitor a 

considerar, mas com um detalhe: ainda não há menção à teologia.31 

Pascal sugere uma aproximação, ou seja, de uma visão mais geral, ele passa a 

investigar o homem mais de perto, o que chamaremos de primeira aproximação, pois ele 

ainda considera o homem no geral. No entanto, irá especificar três elementos universais ao 

descrever os homens: a infelicidade, a fraqueza e a mortalidade:  

 
Mas, quando considerei mais de perto, e depois de ter encontrado a causa de nossos 

infortúnios, quis descobrir-lhes as razões, encontrei que existe uma, realmente efetiva, que 

                                                
26 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
27 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
28 Cf. Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
29 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
30 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
31 No decorrer do capítulo veremos que Pascal usará o conceito de “primeira natureza”. Neste caso a menção 
teológica está posta, pois o objetivo é explicar a ideia languida de felicidade que a criatura possui como traço de 
uma natureza perdida. Portanto, será a busca deste traço perdido que o motor da busca da felicidade funcionará, 
mas sempre conduzindo ao fracasso, pois é um traço vazio desta felicidade, dito de outra forma, o homem que 
busca a felicidade se encontrará com seu próprio vazio. 



165 
 

consiste na infelicidade natural de nossa condição fraca e mortal, e tão miserável que nada nos 
pode consolar quando a consideramos de perto. 32  

 
 

Pascal busca a causa dos infortúnios humanos, as razões dos efeitos que são 

propriamente os infortúnios descritos enquanto misérias, e o que se encontra é uma 

“infelicidade natural”  de nossa “condição fraca e mortal”. Como escrevemos acima, não há 

menção teológica, mas se lançarmos um olhar crítico à passagem acima, veremos que é a 

antropologia teológica que está na base do pensamento pascaliano. Teologicamente falando, o 

homem antes da queda era “justo, são e forte”33, como Pascal atesta nos Écrits sur la Grâce, o 

homem vivia “desejando a beatitude”34, mas com o pecado “aquilo que ele conhecia de mais 

conveniente à sua felicidade, se encontra encantada pela concupiscência”35, tendo a morte 

como condenação. Todavia, distância aparentemente tomada da teologia, e considerando o 

homem mais de perto, vive-se uma infelicidade que se torna “natural”, e sua condição forte e 

imortal – tese teológica –, é considerada fraca e mortal. Desta maneira, infelicidade, fraqueza 

e mortalidade são três elementos que estão extremamente ligados ao homem quando se 

propõe analisar a criatura mais de perto. Como um raio de uma nuvem repleta de males, 

Pascal dispara: “nada nos pode consolar quando a consideramos de perto”36. No plano natural 

poderíamos dizer com Pascal que a “única coisa que nos consola de nossas misérias é a 

diversão”37, mas o homem não é somente um ser de natureza: o vazio infinito é marca da 

perda do objeto infinito, ou seja, Deus. Desta maneira, há uma marca no homem que o 

ultrapassa, que faz da criatura não só um ser portador de um estado de natureza decaído, mas 

nele há uma marca do sobrenatural. Ora, se o homem não é somente um ser de natureza, então 

convém dizer que a diversão é a única coisa que consola a criatura, mas o faz precariamente, 

aumentando as misérias do homem sem Deus.  

Portanto, considerar o homem de perto é ver a sua precariedade sem Deus; constatar 

tal precariedade é descobrir a razão dos efeitos, a explicação teológica que dá sentido às 

descrições das misérias humanas patentes do divertissement. O vazio infinito sem Deus é o 

que nos permite dizer que qualquer ação, enquanto desvio de si, é miserável, pois finita, e, 

                                                
32 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
33 Idem, Écrits sur la Grâce, in: ______Ouvres complètes, p. 317. 
34 Ibid., p. 317. 
35 Ibid., p. 317. 
36 Idem, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
37 Ibid., Laf. 414, Bru. 171. 
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consequentemente, incapaz de preencher e satisfazer o homem. Diante disso, vejamos as 

formas de divertissement, ou seja, como este conceito se encarna no cotidiano dos homens. 

 

4.2    As formas de divertissement 

Seguindo as pegadas de Pascal, veremos o resultado daquilo que chamaremos de 

segunda aproximação, isto é, uma avaliação das mais variadas condições e atividades que os 

homens realizam em específico, a saber: 1) o ser rei; 2) a atração pelos jogos e o 

entretenimento com as mulheres; 3) as guerras; 4) a caça; 5) as profissões; 6) as obsessões dos 

doutos; 7) e os homens plenos de perturbações do cotidiano. 

1) O rei é considerado a “mais bela posição do mundo”38 

 
Seja qual for a condição que se imagine, se se juntarem todos os bens que nos podem 

pertencer, a realeza é a mais bela posição do mundo e, no entanto, imagine-se o rei, 
acompanhado de todas as satisfações que podem caber-lhe, se estiver sem divertimento e se o 
deixarmos considerar e refletir sobre aquilo que ele é – essa felicidade lânguida não o 
sustentará.39 

 
 

O rei é um homem pleno dos maiores privilégios que alguém poderia ter, pois possui 

todos os bens necessários para nos fazer supor, na esteira de Pascal, que ele possui todas as 

satisfações da terra. Desde os bens materiais, os quais têm a posse como senhor de toda sua 

circunscrição, até os bens de estima, pois ninguém correrá o risco de não conceder o 

reconhecimento da grandeza do rei, ou mesmo do príncipe: “um príncipe será a fábula de toda 

a Europa e ele próprio não ficará sabendo de nada”40. Não saberá de nada porque o 

rei/príncipe só conhecerá a estima que seus súditos têm por ele, nunca saberá o horror que os 

fazem dependentes da majestade, pois tal dependência é vinculada aos bens materiais que o 

rei poderia conceder, assim como os cargos que poderia conferir a qualquer um de seus 

súditos: é neste sentido que o respeito pelo rei é uma espécie de cobiça – concupiscência – 

presente no homem, que o rei, conhecendo ou não, faz legítimo os sinais de respeito pela 

realeza. É o respeito instrumentalizado pelo desejo daquilo que se cobiça da realeza. A 

posição social que o rei ocupa chama a atenção de Pascal ao ponto de concebê-lo como um 

personagem de destaque no campo da existência. A esfera social faz com que o rei se 

                                                
38 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
39 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
40 Ibid., Laf. 978, Bru. 100. 
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imagine, construa a si mesmo, como aquele que possui em suas mãos o poder de satisfação de 

todas as suas vontades – e as dos outros –, por outro lado, o próprio Pascal convida o leitor a 

“considerar”  e “refletir”  a condição da realeza sem divertimentos, ou seja, tendo em suas 

mãos “todas as satisfações que podem caber-lhe” : ele conhecerá que sua “felicidade 

lânguida”  não o sustentará como o senhor da mais bela posição do mundo. Mas o que é esta 

felicidade lânguida? Esta é justamente a felicidade do divertissement, ou seja, uma felicidade 

perturbada por mil acidentes, que pode ser perdida a qualquer momento: “cederá 

necessariamente às circunstâncias que o ameaçam, revoltas que podem acontecer e, 

finalmente, à morte e às doenças que são inevitáveis”41. As circunstâncias do cotidiano podem 

solapar a felicidade do rei, de modo que este vive a angústia da ameaça, a saber: revoltas, 

doenças e morte. Tais atributos cabem diretamente ao rei, no entanto, os dois últimos, a 

qualquer ser humano. O homem comum está submetido a quase todas as ameaças do rei, 

mesmo que a posição do rei ofereça alguma vantagem por sua posição no campo social. Mas 

se a passagem inicia-se mostrando o ápice das vantagens do rei, ela termina salientando o 

ápice das desvantagens de ser rei: “de modo que fica, sem aquilo a que se chama 

divertimento, infeliz, e mais infeliz do que o menor dos seus súditos que joga e se diverte” 42. 

Dito de outro modo, o rei precisa desviar-se da sua própria condição de rei, da mais bela 

posição do mundo, para poder governar, para não sentir as ameaças de perder o seu reino, 

para não perceber a precariedade do seu corpo e o beijo eminente da morte que o destrói: um 

rei sem divertimento é mais infeliz do que o menor de seus súditos que se divertem, que 

desviam seus pensamentos de sua condição. “Porque ou se pensa nas misérias que se têm ou 

naquelas que nos ameaçam.”43 A ameaça contínua perturba o rei, pois é a prova viva de que 

ele tem, por qualquer agitação acidental, tudo a perder. A mais bela posição do mundo é 

subvertida em a mais miserável entre as miseráveis. Mas, e quando a paz se faz presente no 

reino, de modo que o vigor da saúde e o esquecimento da morte tomam conta da realeza? 

Pascal evoca o tédio: “e ainda quando se estivesse bastante protegido por todo lado, o tédio, 

com sua autoridade própria, não deixaria de sair do fundo do coração onde tem raízes tão 

naturais e de encher o espírito com seu veneno”44. 

                                                
41 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
42 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
43 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
44 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
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O tédio, tristeza profunda do homem, é a condição miserável que permite à criatura 

ver a si mesma sem desvio, sem ofuscamento. O homem percebe toda sua fragilidade no 

tédio, tudo que o ameaça – doenças, morte, acidentes, tortura, prisão, abandono, solidão –, de 

modo que Pascal descreve o tédio como um ser que tem “autoridade própria” e brota no mais 

íntimo do coração humano, como parte da natureza humana depois da queda, como um 

veneno que permeia todo seu espírito e faz soçobrar o corpo. O homem no tédio é a 

conhecimento do próprio vazio infinito, como vemos o fragmento 139: “como o coração do 

homem é oco e cheio de lixo”45. Um coração oco é um coração vazio, porém, Pascal 

acrescenta que este mesmo coração é cheio de lixo, ou seja, tudo que o homem tem no seu 

coração oco – vazio infinito – é o lixo de si mesmo depois do abandono de Deus. O tédio é a 

visão do homem como ser finito e insignificante – lixo – vagando em um espaço infinito – 

oco. No entanto, os reis são portadores de uma condição que os impedem de perceberem seu 

vazio infinito e suas misérias, pois eles são sobrecarregados “desde a infância com os 

cuidados de sua honra, dos bens, dos amigos; acumulam-nos de afazeres, do aprendizado das 

línguas”46. Neles está instalado o sonho da glória, o que os impulsiona nestas atividades na 

crença de serem felizes, de modo que sem tais conquistas viveriam na infelicidade. “Assim, 

são lhe dados encargos e afazeres que os fazem quebrar a cabeça desde o raiar do dia.”47 

Pascal lê, ironicamente, esta ideia de que, pelos afazeres da realeza e a conquista da glória, os 

futuros nobres serão felizes, pois não há nada mais evidente que esta busca da honra os fará, 

evidentemente, infelizes: “aí está, direis, uma estranha maneira de torná-los felizes; que se 

poderia dizer de melhor para torná-los infelizes?”48 Ao ser retirada todas estas ocupações e 

preocupações, o ser que o próprio homem inventa, no caso, o rei, “pensariam naquilo que são, 

de onde vem, para onde vão, e assim nunca é demais ocupá-los e desviá-los disso”49. Em 

outras palavras, o homem deixa suas preocupações e ocupações para inventar a si mesmo, 

mas, ao deixá-las, ao menos por um tempo, sentirá o tédio que o fará perceber a condição que 

lhe é própria.50 O futuro rei, impelido a imaginar a si mesmo – “condição que se imagine”51 – 

                                                
45 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 139, Bru. 143. 
46 Ibid., Laf. 139, Bru. 143. 
47 Ibid., Laf. 139, Bru. 143. 
48 Ibid., Laf. 139, Bru. 143. 
49 Ibid., Laf. 139, Bru. 143. 
50 No entanto, os homens, portadores de outras condições, se queixam da agitação. Mas o ato de não fazer nada 
os fará conceber que a condição que lhes é verdadeiramente própria, ao pensar em si, é mais avassaladora do que 
aquela que eles conhecem: “Agitação/. Quando um soldado se queixa do trabalho que tem, ou um lavrador etc., 
deixem-nos ficar sem nada para fazer”. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 415, Bru. 130. Os intérpretes  Brás e 
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é convidado a empregar o seu tempo livre para “se divertir, e jogar, e ocupar-se sempre por 

inteiro”52. É desta maneira que o tempo escoa e o futuro rei, pleno de afazeres, seguirá sua 

vida na lógica do divertissement como fuga do seu coração oco, infinito e cheio de lixo. 

Assim, podemos compreender o que é um rei sem divertimentos para Pascal: “deixe-se um rei 

a sós, sem nenhuma satisfação dos sentidos, sem nenhuma preocupação no espírito, sem 

companhias e sem divertimento, pensar em si totalmente à vontade, e ver-se-á que um rei sem 

divertimento é um rei cheio de misérias”53.   

Na ausência de satisfação, na falta de preocupação e companhias que desviam o rei de 

sua própria condição, ele pensará em si mesmo sem nenhum obstáculo, como dirá Pascal, “à 

vontade”54, e, na ausência de divertimento, o rei perceberá que ele é pleno de misérias.55 Mas 

isto significa que no divertimento o rei é pleno de divertimento sem misérias? Não, pois o 

divertimento é a proliferação das misérias sem consciência das mesmas, dito de outro modo, é 

a miséria pela proliferação da cegueira pelas misérias. O homem comum, quando joga e se 

diverte, também vive a realidade da obliteração da miséria pelas misérias. Assim, tanto o rei 

como o homem comum no divertissement não reconhecem as suas misérias, pois é a própria 

miséria que os desvia. Desviar é combater precariamente a sede de preencher o vazio infinito 

pela fuga sempre constante em direção aos objetos finitos. O vazio infinito consta tanto no rei 

quanto em qualquer ser humano, no entanto, no rei ele apareceria de forma mais gritante, pois 

tudo que a realeza possui, enquanto bens materiais e bens de estima, é incapaz de preencher o 

vazio infinito que Deus deixou. “Porque ou se pensa nas misérias que se têm ou naquelas que 

nos ameaçam.”56 O homem comum, como não tem muito a perder, sempre atribui sua 

insatisfação presente às causas próximas, e não a algo que é mais profundo, o que chamamos 

                                                                                                                                                   
Cléro ainda destacam: “esta injunção se inscreve dentro de um conjunto de pensamentos cujo o fim é de mostrar 
que o homem não suporta ele mesmo no repouso”. G. BRAS ; J.P. CLÉRO, Pascal : Figures de l`imagination, p. 
41. O repouso se tornaria a condição necessária para uma tomada de consciência da condição insuportável da 
miséria humana em sua finitude. 
51 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
52 Ibid., Laf. 139, Bru. 143. 
53 Ibid., Laf. 137, Bru. 142. 
54 Ibid., Laf. 137, Bru. 142. 
55 “Prestai atenção, que outra coisa não é ser superintendente, chanceler, primeiro presidente, senão estar em uma 
condição em que se tem já pela manhã um grande número de pessoas que chegam de todos os lados para não 
lhes deixar nenhuma hora do dia em que possam pensar em si mesmos, e quando caem em desgraça e os 
mandam para as suas casas de campo onde não lhes faltam nem bens e nem criados para assisti-los em suas 
necessidades, não deixam de ser miseráveis e abandonados porque ninguém os impedem de pensar em si 
mesmos”. Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
56 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
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de vazio infinito sem Deus, todavia, há um pensamento que abraça todos os homens, em 

qualquer condição, quando pensa a sua própria miséria: a morte. “Divertimento./ A morte é 

mais fácil de suportar sem pensar nela do que o pensamento da morte sem perigo.”57 O 

homem desvia o seu pensamento da morte e, por este motivo, torna-se mais fácil de suportá-

la. O olhar contínuo no fim eminente poderia desestabilizar o sujeito, descompensar o 

indivíduo, encaminhando-o a viver antecipadamente a realidade da morte, não como fato, mas 

como terror eminente. Pascal, na passagem acima, destaca que quando o homem corre um 

perigo eminente de morrer, o pensamento sobre a morte mergulha o homem no desespero. 

Logo, é mais fácil pensar na morte quando não corremos perigo de morrer, porque quando 

corremos, a saída de Pascal nos remete ao título do fragmento: “Divetissement”  58. O 

intérprete Carraud diz que, neste fragmento, Pascal define a morte como algo representável, 

porém, o que há de original em Pascal no fragmento 138 é que uma morte como representação 

é “uma representação sem a presença da morte”59, o que abranda o sofrimento. Mas, Pascal 

lembra o homem da sua mortalidade a cada passo de seus textos e, longe de fazer a criatura 

desviar-se dela, coloca em seu rosto a visão futura de seu próprio ser: um cadáver.  Assim, 

cabe ao homem se divertir, entregar-se às misérias para cobrir a própria miséria: 

 
(O único bem dos homens consiste, pois, em divertir, o pensamento de sua condição, 

ou por uma ocupação que dele os desvie, ou por alguma paixão agradável e nova que o 
ocupe, ou pelo jogo, ou pela caça, algum espetáculo atraente ou finalmente aquilo a que se 
chama divertimento.) 60 

 
 

Esta passagem foi rabiscada por Pascal, talvez para que pudesse ser melhor escrita. 

Mas dela poderíamos supor que ao afirmar que “o único bem dos homens consiste, pois, em 

divertir” , ele estaria excluindo o Bem Supremo, ou seja, Deus que, na pessoa de Jesus Cristo, 

auxilia-nos a reconhecer um Mediador e a considerar a nossa miséria sem desespero, ou seja, 

considerar a nossa miséria sabendo que há um Redentor. Outra suposição seria a de que o 

divertissement é um bem e não a manifestação das misérias enquanto fuga da própria miséria, 

entendida por nós como o vazio infinito do homem depois da queda. Todavia, há três tópicos 
                                                
57 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 138, Bru. 166. 
58 Ibid., Laf. 138, Bru. 166. 
59 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 193. O intérprete deixa claro que esta é uma passagem que 
faz objeção ao epicurismo: “dizer a morte inexistente, como Epicuro, é arruinar as condições de possibilidade da 
teoria do divertissement. Mesmo se ele não é nomeado, o epicurismo, enquanto que filosofia do instante (porque 
filosofia da carne), isto é, enquanto moral da morte impensável, proíbe o pensamento do divertissement”. Ibid., 
p. 193. 
60 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
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que nos parece digno de nota nesta passagem: a) Pascal liga a ideia do divertissement como 

fuga da própria condição; b) a necessidade de uma paixão agradável, nova e que mantenha o 

homem ocupado; c) ele inicia uma lista destas ocupações a que denomina divertissement. 

Assim, cabe analisarmos esta lista. 

2) Os jogos e o entretenimento com as mulheres são imediatamente citados após a 

análise do rei. 

Daí vem que o jogo e o entretenimento com as mulheres, a guerra, os grandes 
empregos sejam tão procurados. Não é que neles haja realmente felicidade, nem que 
imaginemos que a verdadeira beatitude consista em se ter o dinheiro que se pode ganhar no 
jogo, ou na lebre que se persegue; não se quereria nada disso se fosse dado de mão beijada. 
Não é este o uso mole e sossegado que nos deixa pensar em nossa infeliz condição que se 
busca, nem os perigos da guerra, nem o trabalho dos empregos, mas sim a lufa-lufa que nos 
desvia de pensar nela e nos diverte. Razão pela qual se gosta mais da caçada do que da presa.61 

 
 

O jogo é a primeira forma de desvio que iremos analisar. Para Pascal, o essencial do 

jogo não está só em ganhar o dinheiro empreendido pelo jogador, mas também de permanecer 

no jogo. O homem que joga acredita que a “verdadeira beatitude” , aquela que pode preenchê-

lo de seu vazio infinito, está na conquista do dinheiro que se aposta, mas o sentido próprio do 

jogo é permanecer no desvio deste vazio, já que o jogo perderia todo seu valor enquanto 

divertissement, pois “não se quereria nada disso se fosse dado de mão beijada”  . Assim, as 

misérias do divertissement são qualificadas por Pascal: não é qualquer coisa que tem o poder 

de desviar os homens e, no caso dos jogos, é preciso de que haja um telos o qual o jogador 

associe à verdadeira beatitude. Entretanto, a miséria do homem é tão gritante que há inúmeras 

possibilidades de se adentrar no tédio, mas basta uma “mínima coisa”62 para desviá-lo. “E ele 

é tão leviano que, estando cheio de causas essenciais de tédio, a mínima coisa como um bilhar 

e uma bola que ele toca basta para diverti-lo.”63 Diverti-lo e desviá-lo, eis a função do jogo. 

Pascal, no decorrer do fragmento, diz que a força do jogo é tão grande que pode fazê-lo passar 

por toda uma vida sem tédio: “tal homem passa a vida sem tédio jogando todos os dias coisa 

de pouca monta.”64. Ora, isso quer dizer que o homem poderia passar uma vida sem misérias? 

Não, mas no jogo o homem poderia passar toda uma vida na miséria insaciável do 

divertissement, dito de outro modo, sem tomar consciência do vazio infinito que está instalado 

                                                
61 Blaise PASCAL,  Pensées, Laf. 136, Bru. 139. (grifo nosso). 
62 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
63 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
64 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
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seu coração. Todavia, ele sentirá o drama do vazio infinito presente em seu ser, sentirá as 

paixões que dominam o homem decaído no ato de jogar e, mesmo sem cair no tédio e não 

perceber seu vazio infinito, viverá os sobressaltos das paixões, dignas daqueles que possuem 

em si uma falta, um vazio que os coloca em busca daquilo que é objeto de desejo. O intérprete 

Lazzeri destaca: “o amor do jogo nasce da incerteza do ganho que engendra, ao mesmo 

tempo, o temor da perda, a cólera por ter perdido e a intensificação pelo mesmo desejo de 

ganhar”65. Para este autor, as paixões tomam conta do jogador e são os obstáculos que 

desviam o homem. Mas tais obstáculos, assinalados por Lazzeri, faz viver a satisfação do jogo 

sofrendo as paixões da possibilidade da perda. Assim, o jogador não joga somente para 

ganhar, mas para perder também: a constância da vitória faria do jogo uma atividade sem 

paixão, pois mesmo que a paixão de ganhar seja motivo de desvio, ela não é duradoura. É a 

inconstância que faz os obstáculos, a surpresa, o motivo que pode criar uma expectativa, tanto 

da vitória, como do medo e do temor diante da possibilidade da perda. “Dai-lhes todas as 

manhãs o dinheiro que ele pode ganhar a cada dia, sob a condição de não jogar, ireis torná-lo 

infeliz.”66 Infeliz porque a felicidade passageira está no ato de jogar e não no montante 

daquilo que se ganha. O jogador tem seus olhos fixos na felicidade do ganho, mas enquanto o 

jogo é jogado, a lógica do desvio atua de forma eficaz, fazendo saltar as paixões que 

envolvem o coração do jogador. Mas de todas estas paixões, aquela do ganho é a que mais 

toma conta do jogador, é aquela que o encanta, e é justamente esta possibilidade que o 

envolve a ponto de diverti-lo: “dir-se-á talvez que o que ele busca é a brincadeira do jogo e 

não o ganho”67. Ora, ele busca o ganho, tem os olhos fixados nele, mas Pascal não deixa de 

detectar que o fundo desta atividade está em “criar um engodo”68, ou seja, independente do 

ganho ou da perda, e mesmo que o jogador tenha os olhos fixos no ganho, criar um engodo é 

formar neste movimento um “motivo de paixão”69. Este motivo de paixão é o responsável 

pelo desvio que “excite com isso o seu desejo, a sua cólera, o temor por esse objeto que 

formou para si como as crianças que se apavoram vendo a cara que lambuzaram de tinta”70. 

São estas paixões que Lazzeri destaca, paixões que o homem forma para si, que deixa o 

jogador nos sobressaltos, paixões estas que o homem cria, como as crianças que pintam seu 
                                                
65 Christian LAZZERI, Force e Justice dans la politique de Pascal, p. 30. 
66 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
67 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
68 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
69 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
70 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
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rosto e inventam um ser para si. “As crianças que se espantam com a cara que pintaram. São 

crianças; mas quem diz que o que é fraco em criança seja muito forte quando se tem mais 

idade!”71 A passagem das crianças que pintam seus rostos, presente no fragmento 136 e 779, 

quando comparadas, mostram que a mesma fraqueza das crianças que se assustam e pintam 

um ser para si, quando lambuzam seus rostos com tinta, é a mesma fraqueza do adulto que 

pinta sua subjetividade com os obstáculos das paixões que não permitem ver seu verdadeiro 

rosto depois da queda, o vazio infinito, a desconfiguração: a atividade do jogo torna-se uma 

máscara que configura! A intérprete Leduc-Fayette, analisando o fragmento 779, destaca que 

o homem, para Pascal, “cresce o saber profano, aperfeiçoa as suas técnicas”72, mas arremata o 

fragmento citando Pascal: “tudo que foi fraco jamais poderá ser totalmente forte. Por mais que 

se diga: ele cresceu, ele mudou, ele é também o mesmo.”73 Ora, assim como a criança pinta 

seu rosto e se assusta, o homem também pinta seu rosto, também constrói suas máscaras, no 

entanto, ele não se assusta mais. A estrutura da criança é a mesma do homem que tenta 

preencher seu vazio infinito com os obstáculos das paixões, no entanto, na fase adulta, ele 

pinta seu rosto para não viver o horror de contemplar seu rosto sem máscara, outro nome para 

a visão do vazio de si sem Deus, expressa no jogador que não joga. Passamos para outra 

forma de divertissement: o “entretenimento com as mulheres”74. 

Pascal é reticente acerca deste assunto, porém, sabemos que em um dado momento de 

sua vida frequentou os salões onde os homens manifestavam a sua cobiça pelas mulheres. 

Mas, porque o filósofo coloca o entretenimento com as mulheres como uma das 

características do divertissement? Com a prudência que nos cabe a este assunto escasso em 

sua obra, diríamos que há uma competitividade entre os homens para obter a confiança da 

mulher que é objeto de desejo de todos. Dois aspectos de nossa reflexão sobre o 

divertissement como jogo se apresentam: a competitividade e as paixões. Competitividade em 

ter o objeto de desejo que outros também desejam, ou mesmo, obter o objeto de desejo que o 

homem inventa para si mesmo, este, porém, que faz o homem crer que poderá trazer-lhe a 

“verdadeira beatitude”75. Assim, a mulher, como objeto de desejo, como telos, ofereceria um 

conjunto de obstáculos que nos encaminha para o segundo aspecto: as paixões. O 

                                                
71 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 779, Bru. 88. 
72 Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal: la clef de Job, p. 142. 
73 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 779, Bru. 88. 
74 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
75 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
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entretenimento com as mulheres envolveria o homem em um conjunto de paixões, estas 

porém, obstáculos que o impedem de pensar em si. Contudo, vemos que imediatamente ao 

jogo, Pascal destaca o entretenimento com as mulheres, mas não comenta este último de 

maneira precisa. Ora, poderíamos supor que tal entretenimento funciona como uma espécie de 

jogo que aflora as paixões, de maneira especial, a busca incessante do objeto de desejo. 

Todavia, no jogo, sabemos quando conquistamos tal objeto, mas, quanto ao amor de uma 

mulher, o que faria do sujeito que ama objeto de amor da mulher amada, a posição mais 

prudente é a suspensão do juízo. Eis a diferença entre o jogo e o entretenimento com as 

mulheres. Mas, avancemos para investigar a guerra. 

3) A guerra é o caminho mais curto para que o militar obtenha a glória: “e tantos 

outros se expõem aos maiores perigos para se vangloriar depois de ver uma praça que 

tomaram tão estupidamente, a meu ver”76. Ir para a guerra é enfrentar o incerto: a glória está 

justamente neste enfrentamento do incerto que, no caso da guerra, inclui a prisão, a tortura e a 

morte pelo inimigo. São estes os perigos que os homens “se expõem”  para tomar uma praça, 

como dirá Pascal, “estupidamente” . Assim, a guerra é a expressão da força, primeira ordem 

das coisas, como sabemos pelo fragmento 308: “a grandeza das pessoas de espírito é invisível 

para os reis, os ricos, os capitães, para todos estes grandes da carne”77. Pertencendo à ordem 

da carne, tal ordem possui a sua própria lógica, já que se trata de uma ordem política. O 

orgulho dos capitães, homens de guerra, está em usar com sucesso o que é próprio da lógica 

que os mesmos pertencem, isto é, a força, para um determinado fim, a saber, a conquista da 

guerra. Assim, é justo que eles se orgulhem dentro da lógica de sua própria ordem, mas 

quando uma praça pode ser tomada por outros meios que não à força, tal ação militar é 

estúpida e, por conseguinte, tirânica. É neste sentido que a ordem da carne, expressa pela 

força bruta, é cega para a “grandeza das pessoas de espírito é invisível”, segunda ordem, na 

qual o raciocínio sem a força bruta lhes basta.  As três ordens das coisas em Pascal – ordem 

da carne; do espírito e da caridade78 – mostram-se como ordens de cegueira, de modo que a 

                                                
76 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
77 Ibid., Laf. 308, Bru. 793. (grifo nosso) 
78 O tema das três ordens das coisas expresso, de maneira especial, nos fragmentos 308 e 933 dos Pensées, não é 
tema de nossa pesquisa, no entanto, podemos oferecer ao leitor as investigações de alguns intérpretes. Cf. Jean 
MESNARD, Thème des trois orders dans l’organisation des Pensées, in: Lane M. HELLER ; Ian M. 
RICHMOND (orgs), Pascal : Thématique des Pensées, p. 29- 55. No artigo Mesnard afirma que a distinção entre 
as três ordens é solidária àquela das três concupiscências, ou seja, a da carne, dos olhos e o orgulho. O conceito 
de ordem também é matizado, de modo que ele expressa uma disposição refletida, calculada e metódica, além de 
um conjunto homogêneo e autônomo regido por leis que se arranjam de um certo modo. A tese de Mesnard é que 
em Pascal é possível falar de uma conversão das ordens: “o amor de si encerra um princípio de cegueira naquilo 
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primeira ordem, da carne, é cega em relação às duas outras ordens que a superam, ou seja, a 

ordem dos espíritos e a ordem da caridade. A vanglória que Pascal destaca no fragmento 136 

não se trata de uma vanglória injusta, mas de uma glória vã, efêmera, plena de concupiscência 

e de paixões, digna dos homens de primeira ordem. O efeito disso é o desejo obsessivo da 

vanglória, esta porém, miséria humana, como desvio da própria condição. O homem não se 

preocupa com “perigos da guerra”79, mas com a vanglória, esta que faz de seu nada, um algo, 

que tem o reconhecimento dos outros e, por conseguinte, o gozo em si mesmo de pintar para 

si um militar vitorioso. Assim, passemos a analisar a caça. 

4) Da mesma forma que no jogo, receber um montante diário levaria o homem à 

infelicidade, ou seja, a caça, entregue de mão beijada, não aguça a satisfação do caçador. “Os 

homens se entretêm em seguir uma bola e uma lebre: é o próprio prazer dos reis,”80 Pascal 

ressalta a razão disso: “razão pela qual se gosta mais da caçada do que da presa”81. A 

conquista do objeto cassado sem a caçada não pode ser explicado como divertissement, pois a 

dinâmica da miséria pela busca das misérias é que faz da caçada o instrumental de esquive, de 

desvio, de divertissement: “Essa lebre não nos garantiria contra a visão da morte e das 

misérias que nos desviam dela, mas a caça sim, nos garante.”82 O homem esquece a sua 

finitude durante a caça, algo que a presa de mão beijada não garante. O tema do 

divertissement, como desvio da morte, é destacado. O intérprete Sellier diz que Pascal nunca 

deixa os homens se esquecerem da morte.83 O apologista francês tenta mostrar que a morte é 

eminente e o homem deve viver como se tal realidade lhe suspirasse aos ouvidos todos os dias 

de sua vida: “a fim de que a paixão não prejudique, façamos como se houvesse apenas oito 

dias de vida”84. O título do fragmento é Fascinatio nugacitatis 85, que pode ser traduzido 

                                                                                                                                                   
que esconde para o espírito as verdades que podem lhe desagradar. Somente o amor de Deus permite de ascender 
ao conhecimento perfeito que se conquista furando o véu das figuras, isto é, transcendendo o corporal para 
alcançar o espiritual. Dentro desta perspectiva, o movimento da Apologia faz constantemente, sob a conduta do 
espírito, da primeira à segunda e à terceira ordem”. Jean MESNARD, Thème des trois orders dans l’organisation 
des Pensées, in: Lane M. HELLER ; Ian M. RICHMOND (orgs), Pascal : Thématique des Pensées, p. 54. Cf.  
também Luiz Felipe PONDÉ, O Homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana, p. 29-43. Para um 
estudo comparativo entre os dois fragmentos acima citados cf. Blaise PASCAL,  Discours sur la Religion et sur 
quelque outres sujets, p. 37-38.     
79 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
80 Ibid., Laf. 39, Bru. 141.  
81 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
82 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
83 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 26. 
84 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 386, Bru. 203. 
85 Ibid., Laf. 386, Bru. 203. 
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como um Ingenuidade que o enfeitiça. Ora, o que faria um homem que só tem oito dias de 

vida? Iria sair para caçar? Iria furar os seus olhos com as paixões que o enfeitiça? O homem 

se apóia nas realidades imediatas, misérias do divertissement, para não considerar a morte 

como realidade eminente.  

 
Um homem num calabouço, sem saber se a sua sentença foi pronunciada, não tendo 

mais do que uma hora para ficar sabendo, sendo que esta hora bastaria, se ele soubesse da 
sentença, para fazê-la revogar. É contra a natureza ele usar essa hora para não se informar se a 
sentença foi pronunciada, mas para jogar baralho. 86 

 
 

O homem prefere uma atividade mundana que o desvie de seu fim iminente do que o 

conhecimento daquilo que lhe é próprio, da sentença que lhe foi dada. No caso da passagem 

acima, a morte pode ser revogada, o indivíduo pode colocar todas suas forças para impedir 

sua condenação, mas Pascal mostra que o homem parece ir contra a sua própria natureza – 

segunda natureza que busca a satisfação e o deleite a todo custo – pelo fato de não se 

preocupar com a morte e se entregar ao divertissement, ou seja, “jogar baralho”. Ora, se jogar 

baralho é uma satisfação que só é possível em vida, então encontramos mais um motivo para 

que tal jogador lute pela vida, ao menos para que continue no deleite da satisfação. Ora, mas 

para que lutar pela vida se a sentença é irrevogável? A passagem acima em destaque traz uma 

imagem do homem em um calabouço, horas antes da sua execução, o que convida o leitor a 

lutar pela vida, na esperança de revogar a sentença Mas se lermos o calabouço como uma 

figura do próprio corpo e a morte como a sentença irrevogável a qual todos os homens estão 

sujeitos, então, teríamos outra leitura do fragmento: o homem é um fracasso, por mais que a 

razão grite, a sentença humana já está dada. É este conhecimento de sua “natureza” que Pascal 

deseja que o homem procure “se informar”87. Portanto, diante da eternidade temporal que 

pode ser imaginada, a vida do homem é um sopro que se esvai. A caça é só mais um meio de 

se esquivar disso. Desta maneira, passemos a investigar as profissões. 

5) As profissões são objetos de desejo que tomam boa parte da vida dos homens. É por 

este motivo que “os grandes empregos sejam tão procurados”88 e não poderiam ficar de fora 

da mecânica do divertissement. Isto porque desde a escolha da profissão, até o exercício da 
                                                
86 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 163, Bru. 200. O conceito de cachot, que traduzimos como calabouço, pode 
significar, como afirma o intérprete Magnard, solidão e abandono. Cf. Pierre MAGNARD, Nature et Histoire 
dans l’apologétique de Pascal, p. 102-103. Pascal ainda usa o conceito nos fragmentos Laf. 164, Bru. 218 e Laf. 
199, Bru. 72. 
87 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 163, Bru. 200.  
88 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
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mesma, há um conjunto de paixões que fazem com que o homem invente a si mesmo no vazio 

infinito presente nele e, desviando deste vazio, identifica a si mesmo à ação do trabalho. A 

necessidade de identificação é tão grande que o homem não mede “nem o trabalho dos 

empregos”89, ou seja, o preço que se paga para obter a glória, esta entendida enquanto 

reconhecimento pelos outros. “Profissões./ Tão grande é a doçura da glória, seja qual for o 

objeto que a coloquemos, mesmo na morte, nós o amamos.”90 Pascal é radical: preferimos 

morrer na glória da estima pelos outros que nos satisfaz, do que a vida sem glória, sem a 

doçura da estima, sem o sucesso. Mas naquilo que concerne à escolha das profissões, é o 

elogio que atende ao princípio de prazer do homem que direciona a escolha. Vejamos: 

 
Salto de sapato. 
Como é uma peça bem trabalhada! Aí está um operário habilidoso! Como esse 

soldado é audaz! Eis aí a fonte de nossas tendências e de nossas condições. Que fulano bebe 
bem, que cicrano bebe pouco: eis o que fazem as pessoas serem sóbrias e beberronas, 
soldados, poltrões etc... 91 

 
 

A tese de Pascal é que o elogio, reconhecimento social, gera um desejo de ser objeto 

do elogio, ou seja, objeto de estima dos outros, o que ocasionará o gozo não só na vida 

pública, mas o deleite em si mesmo. A passagem ressalta dois elogios: aquele direcionado a 

um sapateiro e ao soldado. É este mesmo elogio que uma criança se deleita para escolher sua 

profissão, sua condição social. O interesse de ser elogiado dispersa a liberdade de escolha e 

faz da escolha um ato determinado pela satisfação. Mesmo a bebedeira e a continência são 

frutos do elogio que proferem o meio social que está inserido o sujeito. O princípio de prazer, 

enquanto “fonte de nossas tendências”92, lança o beberão a beber ainda mais e faz dele 

alguém movido pelo vício, mas o sóbrio também: este é movido pelo elogio de sua sobriedade 

que lhe confere estima e, por conseguinte, satisfação. O vício do beberão e do sóbrio é o 

deleite e a satisfação, que confere uma identificação de si com a condição social que o desvia, 

e faz deles objetos estimados pelos outros, catalogados dentro dos clichês sociais e desviados 

de seu vazio infinito. Portanto, a profissão passa a ser a forma de miséria enquanto 

identificação do sujeito com sua ação, que o impede de ver a si mesmo sem os acidentes da 

escolha profissional ou clichê social.  

                                                
89 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
90 Ibid.,  Laf. 37, Bru. 158. 
91 Ibid., Laf. 35, Bru. 117. 
92 Ibid., Laf. 35, Bru. 117. 



178 
 

6) Passemos agora a analisar os doutos, isto é, os savants. 

 
Mas diríeis: que objetivo tem ele em tudo isso? O de se gabar amanhã entre os amigos 

por ter jogado melhor que outro. Da mesma forma, outros suam em seu gabinete para mostrar 
aos doutos que resolveram uma questão de álgebra cuja solução ainda não se tinha podido 
encontrar. 93 

 
 

Da mesma maneira que o objetivo de um jogo – além da pequena monta que 

impulsiona as paixões do jogador – é de se gabar entre os amigos, recebendo a estima que 

convém ao ganhador, os doutos “suam em seu gabinete”  para mostrar que, na corrida que 

envolve “uma questão de álgebra”, uns são mais competentes que os outros, e poderem 

receber a estima e a glória da comunidade que lhe é própria: é a conquista da glória da ciência 

que “ainda não se tinha podido encontrar”. Mas não deixemos o ainda de Pascal passar em 

branco. No texto Préface sur le traité sur le vide, o físico francês reconhece a importância das 

descobertas das ciências: “é assim que a geometria, a aritmética, a música, a física, a 

medicina, a arquitetura, e todos as ciências que estão submissas à experiência e ao raciocínio, 

devem ser aumentadas para tornarem-se perfeitas”94. O progresso nas ciências95 é defendido 

por Pascal, no entanto, tal progresso, que merece a glória presente, deve se tornar, pelo 

mesmo progresso, um simples reconhecimento da ousadia daquele douto que a duras penas 

suou em seu escritório: “não é que a minha intenção seja de corrigir um vício pelo outro, e de 

não fazer nenhuma estima aos antigos, porque deles os fazemos muita”96. No contexto, Pascal 

está criticando aqueles que limitam à ciência à autoridade dos antigos: “o respeito que temos 

pela antiguidade estando hoje a tal ponto, [...], que se faz oráculos de todos os seus 

pensamentos”97. Em suma, podemos dizer: 1) a atividade do douto é um divertissement; 2) ele 

                                                
93 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
94 Idem, Préface sur le traité sur le vide, in: ______ Ouvres complètes, p. 230-231. 
95 Pascal, depois de afirmar a importância da autoridade em matéria de teologia no Préface sur le traité sur le 
vide, anuncia sua concepção em relação à ciência: “não é o mesmo nos temas que caem sob o sentido ou o 
raciocínio: a autoridade nisto é inútil, só a razão tem lugar de isto conhecer. Elas têm seus direitos separados: 
uma tinha há pouco toda vantagem; aqui a outra reina à sua volta. Mas como os temas são proporcionais aos 
conteúdos do espírito, encontra-se uma inteira liberdade de nele se estender: sua fecundidade inesgotável produz 
continuamente, e suas invenções podem ser conjuntamente sem fim e sem interrupção”. Blaise PASCAL, 
Préface sur le traité du vide, in: ______ Ouvres complètes, p. 230. As invenções em ciência são proporcionais 
aos seus conteúdos, ou seja, ao progresso, este que pode se estender conjuntamente com o espírito científico. O 
intérprete Carraud lê esta passagem destacando que o objeto da ciência é a natureza, isto é repetitivo, e o 
conhecimento deste objeto é singular, o que permite o avanço do indivíduo enquanto pesquisador. Já a teologia, 
o objeto é singular, pois Deus não muda, de modo que o conhecimento que devemos ter dele é repetitivo, dito de 
outro modo, a repetição é um apelo à tradição. Cf. Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 57.   
96 Blaise PASCAL, Préface sur le traité sur le vide, in: ______ Ouvres complètes, p. 230. 
97 Ibid., p. 230. 
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louva o progresso da atividade científica como superação dos seus antecessores; 3) critica a 

ciência como crédito à autoridade. Pascal faz uma crítica dos procedimentos metodológicos 

de seu tempo no Préface sur le traité sur le vide. Ora, no fragmento 136 dos Pensées, a 

preocupação é descrever o próprio douto que investe nesta atividade. O douto luta não só pela 

resolução do problema científico, mas investe na possibilidade de se “gabar amanhã”98 por 

sua atividade. “Somos tão presunçosos que gostaríamos de ser conhecidos por toda terra e até 

por pessoas que virão quando não existirmos mais.”99 A obra do cientista ou do filósofo ficará 

para a posteridade, de modo que o mesmo será conhecido e estimado por sua obra e sua 

glória. No entanto, Pascal diz que para tal presunção não precisamos de toda a terra: “e somos 

tão vãos que a estima de 5 ou 6 pessoas que nos cercam nos distrai e nos contenta” 100. O 

desejo de ser estimado, seja do douto, ávido pela estima de toda a terra, assim como do 

homem comum, ao qual “a estima de 5 ou 6 pessoas” o satisfaz, mostra um elemento comum 

à análise do comportamento humano à qual Pascal se propõe: a estima dos outros nos distrai. 

É desta forma que o saber pelo simples fato de saber, um dos elementos fundamentais que 

caracteriza a filosofia, é criticado: há nos savants, nos doutos, e nisto inclui os filósofos, um 

desejo de glória que os distrai da própria condição. A conquista da glória do presente é 

adquirida por uma das atividades – a ciência –  que desvia o homem de si mesmo, ou seja, do 

seu vazio infinito, como sustentamos, e faz do homem escravo das suas vanglórias, pois, na 

ordem do conhecimento, o vazio do homem sem Deus pode se mostrar na infinidade das 

ciências, dado que esta possui uma infinidade de princípios a demonstrar e infinitas 

consequências para deles retirar101, método este que “consiste em tudo definir e tudo 

provar”102. O vazio infinito na esfera do conhecimento figura o vazio de si, mas é o desvio 

deste vazio de si que faz o douto fixar seus olhos na atividade científica que, depois de 

louvada no Préface sur le traité sur le vide, torna-se atividade miserável para cobrir as 

próprias misérias. Portanto, a glória do douto no presente é vã glória do amanhã, por dois 

                                                
98 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
99 Ibid., Laf. 120, Bru. 148. 
100 Ibid., Laf. 120, Bru. 148. (grifo nosso) 
101 “Com certeza este método seria belo, mas ele é absolutamente impossível: pois é evidente que os primeiros 
termos que se visasse definir necessitariam de outros anteriores para servirem à sua explicação e, mesmo as 
primeiras proposições que se desejasse provar pressuporiam outras que as precedessem; e desta forma, é claro 
que não se chegaria jamais aos primeiros.” Blaise PASCAL, De l` Esprit Geométrique et de l` Art de Persuader, 
in: ______ Ouvres complètes, p. 349.  
102Ibid., p. 349. 
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motivos: 1) há um reconhecimento do douto, mas sua ciência sempre tende a ser superada; 2) 

a atividade do douto é uma tentativa de desviar-se da própria miséria enquanto vazio infinito.  

Quanto a este segundo motivo que assinalamos, no fragmento 687, Pascal faz uma 

comparação entre o saber das ciências abstratas e aquelas que têm o homem como objeto: “eu 

havia passado muito tempo no estudo das ciências abstratas e a pouca comunicação que se 

consegue ter me havia desgostado delas”103. Pascal lastima o tempo perdido no estudo das 

ciências abstratas, como a física e a matemática e, na continuação da passagem, revela sua 

aproximação no estudo do homem: “quando comecei o estudo do homem, vi que aquelas 

ciências abstratas não são próprias ao homem, e que eu me apartava mais da minha condição 

penetrando nelas do que outros as ignorando”104. Desta maneira, é o próprio Pascal objeto de 

suas experiências diante da existência: as ciências abstratas o afastavam de sua condição 

quanto mais ele nelas penetrava. No entanto, conhecer a própria condição enquanto douto é 

perceber que é a própria atividade cognitiva como divertissement que desvia o homem de si. 

Mas o que Pascal percebe quando ele toma o homem como objeto de seus estudos? “Mas não 

é verdade que ainda não é a ciência que o homem deve ter que é melhor para ele ignorar-se 

para ser feliz.”105 A frase é uma questão sem pontuação, mas funciona como afirmação de 

uma distinção que não poderia nos deixar enganar: a ciência do homem é também ciência do 

desvio, pois a atividade que faz do homem objeto de estudo é própria do mecanismo que 

esconde as misérias pelas misérias, ou, dito de outro modo, faz mostrar as misérias do homem 

como ciência do homem, mas não como reconhecimento da própria condição miserável. 

Portanto, é desta forma que as ciências do homem são divertissement científico que toma o 

homem como objeto. Ora, muda-se os objetos de pesquisa, mas a atividade permanece a 

mesma, pois “é melhor para ele ignorar-se para ser feliz”106, para obter aquela felicidade 

lânguida que pode ser perdida a qualquer momento. 

                                                
103 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 687, Bru. 144. Sellier comenta este fragmento que relaciona a vida do 
cientista e o divertissement: “os numerosos textos sobre o divertissement, que nos conduz insensivelmente à 
morte, desenvolvem as desconfianças desta ‘curiosidade’, que torna o homem estranho e ele mesmo e a Deus”. 
Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 180-181. A indiferença e desvio em relação ao próprio destino 
pode ser reforçada pela atividade científica.  
104 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 687, Bru. 144. Citamos mais uma vez este fragmento porque a ignorância de 
si no investimento dos estudos das ciências abstratas afastaria o homem do vazio que o constitui. Mas em uma 
leitura que não envolve estritamente a queda, o divertissement seria um instrumental de fuga da própria 
condição. Sobre a ignorância de si tendo a queda como pano se fundo ver item 3.1, do capítulo 3, deste trabalho. 
105 Ibid., Laf. 687, Bru. 144.  
106 Ibid., Laf. 687, Bru. 144.  
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6) Por fim, analisemos a descrição detalhada, realizada por Pascal, de um homem que 

possui todos os motivos para estar na tristeza profunda, mas, pleno das perturbações do 

cotidiano, vive no divertissement. 

 
De onde vem este homem que perdeu há poucos meses o filho único e que, cheio de 

processos e de pendengas, estava tão perturbado esta manhã, já não pensa mais em nada disso 
agora? Não vos espanteis, ele está ocupadíssimo a olhar por onde passará esse javali que os 
cães estão perseguindo com tanto ardor há seis horas. Não é preciso mais do que isso. 107 

 
 

Pascal, nesta passagem, descreve com destreza o estado daqueles que vivem a perda: 

um homem que perdeu seu único filho há pouco tempo e está acumulado dos tormentos 

burocráticos que o cotidiano lhe impõe, neste instante, não pensa em nada disto, pois ele se 

ocupa com a caça. O filósofo faz uma espécie de paralelo: o homem perdeu há poucos meses 

seu filho, durante seis horas não pensa em nada mais disso. Morte do filho, processos e 

pendengas, isto é, detalhes do cotidiano, são substituídos por outros detalhes: a morte do 

javali, o lugar por onde ele ira passar e o olhar atento às reações dos cães que auxiliam na 

caçada. Assim, diante da perda de um filho, basta um desvio eficaz como a caçada: “não é 

preciso mais do que isso”. A partir desta passagem, Pascal tira dois axiomas do 

comportamento: 1) por maior que seja a tristeza de um homem, como o caso acima, se ele for 

convencido de que pode se divertir, “ei-lo feliz durante este tempo”108; 2) por mais feliz que 

esteja o homem, se não houver “alguma paixão ou distração que impeça o tédio de se 

expandir, logo estará acabrunhado e infeliz”109. O homem é jogado de um lado para o outro, 

ou seja, ou no divertissement, com suas paixões e obstáculos, ou no tédio, uma miséria entre 

outras, mas caracterizada pela miséria sem paixões sentida como tristeza profunda.110 Para 

nós, o tédio é a percepção mais aguda do vazio infinito do homem sem Deus, no entanto, 

interpretamos assim enquanto razão dos efeitos, pois o homem no tédio no fragmento 136 é 

aquele na tristeza profunda sem distrações que considera a si mesmo. “Sem o divertimento 

não há alegria (joie) de modo algum; com o divertimento, não há tristeza de modo algum.”111 

Dito de outro modo, temos no divertissement alegria e, nele, enquanto perdurar a atividade 

miserável, não há tristeza, mas isso não significa que não há sofrimento. Este é parte 

                                                
107Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
108 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
109 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
110 Lembramos que o tédio é uma miséria entre outras, e não o conceito oposto ao divertissement. 
111 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
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constitutiva do homem no divertissement ou fora dele. É isso que permite Pascal dizer, como 

já citamos acima: “tal homem passa a vida sem tédio jogando todos os dias coisas de pouca 

monta”. Ora, passar a vida no divertissement não é passar a vida sem sofrimento, mas é usar 

das misérias para não permanecer com os olhos cravados na miséria e considerá-la no tédio, 

ou seja, como tristeza profunda. É melhor ser um jogador que vive os calafrios dos riscos da 

perda e do ganho, do que viver a tristeza sem paixões, típica do tédio. Do mesmo modo, é 

melhor, para o homem que perdeu seu filho há poucos meses, que mergulhe no 

divertissement, nas misérias do cotidiano com paixão, para que ele não veja a própria miséria, 

figurada na morte de seu único filho. Assim, há uma sabedoria no divertissement, enquanto 

desvia o homem, de maneira eficaz, daquilo que o faz definhar:  

 
O povo tem opiniões muito sãs. Por exemplo:  
1 – De ter escolhido o divertimento e a caça de preferência à presa. Os semidoutos 

zombam disso e triunfam mostrando, a este respeito, a loucura do mundo, mas por um razão 
que eles não penetraram. 112 
 

O conceito de povo no século XVII tem dois sentidos, como sustenta Lazzeri: ele pode 

ser entendido como categoria social, isto é, como uma massa que se revolta contra o poder 

público, presente no fragmento 60 dos Pensées, ou uma categoria intelectual, ou seja, aqueles 

que não vêem a razão dos efeitos.113 Pascal usa do conceito das duas formas. No entanto, a 

que mais nos interessa neste momento é a definição de povo como aqueles que não veem a 

razão dos efeitos para interpretar o fragmento 101. O povo não sabe que a razão pela qual ele 

escolhe o divertissement é o desvio de suas misérias pelas próprias misérias do divertissement. 

Os homens semidoutos zombam do povo, tomam tal atitude do povo como loucura, pois 

sabem que eles estão sob o domínio da fuga. No entanto, dirá Pascal, tanto o povo como os 

semidoutos não penetram na razão que explica tudo isso:  

 
E assim quando os censuram porque aquilo que buscam com tanto ardor não seria 

capaz de satisfazê-los, se respondessem, como deveriam fazer se refletissem um pouco, que 
não buscam nisso senão uma ocupação violenta e impetuosa que os desvie de pensar em si e 
que é por isso que se propõem um objeto atraente que os encante e os atraia com ardor, 
deixariam os seus adversários sem réplica... 114 

 
 

                                                
112 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 101, Bru. 324.  
113 Cf. Christian LAZZERI, Force e Justice dans la politique de Pascal, p. 231, nota 5. 
114 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
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Pascal faz o povo argumentar. Os semidoutos detectam que as atividades do 

divertissement não serão capazes de satisfazer plenamente o homem; que, com o tempo, as 

mesmas paixões que atraem o homem e o desvia se desgastam, e precisa-se inventar outras, o 

que “faz necessário mendigar o tumulto”115 mais uma vez. No entanto, se o povo contra-

argumentasse: 1) buscamos uma ocupação que nos impede de pensar em nós mesmos; 2) para 

que isso seja eficaz, buscamos um objeto atraente, que possa encantar, criar um engodo que 

justifique a permanência no divertissement. Se o povo argumenta assim, diria Pascal, deixaria 

os semidoutos “sem réplica” . No entanto, é a própria inconsciência do povo que faz de sua 

atividade “sã”, ou seja, o homem comum funciona desta forma, o que lhe permite viver na 

busca do divertissement como recurso precário para permanecer “são”. Os semidoutos, 

sabendo que o divertissement não é capaz de satisfazer as misérias do povo, correm o risco de 

cair no tédio, enquanto miséria do homem sem divertissement. O povo não detecta a razão dos 

efeitos de seu próprio comportamento; os semidoutos detectam um aspecto fundamental do 

divertissement, ou seja, este não será capaz de satisfazer o homem, mas esquecem que eles 

mesmos são homens e que há uma razão que explica todos estes comportamentos – efeitos –, 

mas “que eles não penetraram”116: há um vazio infinito no homem sem Deus que nada, no 

reino nefasto do amor próprio, pode satisfazer. Enfim, esta é a razão universal dos efeitos que 

o povo desconhece, assim como os semidoutos. 

Portanto, depois de observarmos os diferentes aspectos do divertissement, e tendo 

como pano de fundo este vazio infinito enquanto capacidade de amor infinito sem objeto, 

como vimos na Lettre, poderemos entender os traços do primeiro estado de natureza que 

permaneceram no homem depois da queda. Tais traços são marcas do abandono de Deus que 

encontramos nos Pensées, porém, mostraremos que na Lettre estes traços já estão manifestos 

como o horror da morte e o amor à vida, como nostalgia paradisíaca. 

 

 4.3    Traços do primeiro estado de natureza nos Pensées 

“Eles têm um instinto secreto que os faz buscar o divertimento e a ocupação exterior, 

que vem do sentimento de suas misérias contínuas.”117 O primeiro instinto secreto é aquele da 

busca do divertissement e a ocupação exterior, como algo instintivo, cravado no coração 

                                                
115 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
116 Ibid., Laf. 101, Bru. 324. 
117 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
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humano. “Estamos cheios de coisas que nos projetam para fora.”118 O divertissement lança o 

homem para fora, ou seja, não o deixa pensar em si mesmo, pois esta seria a ocasião para 

sentir suas misérias. No entanto, há outro instinto: “e tem outro instinto secreto que restou da 

grandeza de nossa natureza primeira, que os faz conhecer que a felicidade não está de fato 

senão no repouso e não no tumulto”119. Este instinto secreto, que ainda resta no homem, é 

justamente o conhecimento da felicidade que o homem tinha antes da queda, no repouso em 

Deus. A felicidade é o traço de grandeza que resta do primeiro estado de natureza. O homem 

possuía uma capacidade de amor infinito e seu objeto correspondente, assim como ele possuía 

um amor finito por si mesmo, sempre se reportando a Deus. O vínculo da felicidade ao 

repouso é o “instinto secreto que restou da grandeza de nossa natureza primeira”120, mas, o 

homem, com a perda do objeto infinito, busca, no vazio infinito deixado por Deus, um objeto 

que possa preencher este vazio, plenitude que seria sentida como felicidade no repouso.121 É 

neste sentido que o divertissement é miséria, pois incapaz de ser absolutamente eficaz no 

estado de natureza corrompido e sem a mediação do Cristo. No mundo sem Deus, torna-se 

parte do segundo estado de natureza a busca da felicidade associada ao repouso, mas pelo 

tumulto, o que Pascal chamará de “instintos contrários”:  

 
E destes dois instintos contrários forma-se neles um projeto confuso que se esconde de 

sua vista no fundo da alma que os leva a tender para o repouso pela agitação e a imaginar 
sempre que a satisfação que não possuem lhes virá se, superando algumas dificuldades com 
que defrontam, puderem abrir para si a porta do repouso.122 

 
 

O homem torna-se um projeto confuso, pois nele se movem dois instintos contrários 

que agem secretamente no “fundo da alma”123. A estrutura do primeiro estado de natureza, na 

qual o homem tinha a felicidade no repouso, confunde-se com a busca incessante da 

felicidade que ele acredita conquistar no repouso. Mas depois da queda, a criatura, no vazio 

infinito deixado por Deus, busca nas misérias finitas, incapazes de preenchê-la e satisfazê-la, 

                                                
118 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 143, Bru. 464. 
119 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. (grifo nosso). 
120 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
121 Cf. Bernard BEUGNOT, Apologétique et mythe moral: la meditation pascalienne sur le repos, in: Lane M. 
HELLER ; Ian M. RICHMOND (orgs), Pascal : Thématique des Pensées, p. 65. Beugnot afirma que há em 
Pascal uma ideia de busca do repouso por um perpétuo movimento e tal paradoxo é uma chave de explicação dos 
comportamentos absurdos do homem. 
122 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
123 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
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a felicidade pelo tumulto. A imaginação faz o homem colocar sempre à frente a satisfação 

plena que poderia conseguir, caso superasse alguns obstáculos. Todavia, estes mesmos 

obstáculos representam a agitação do divertissement que, aliado ao trabalho da imaginação, 

faz o homem inventar a felicidade de um suposto repouso.  “Assim escoa toda vida; procura-

se o repouso combatendo alguns obstáculos e, se eles forem superados, o repouso se torna 

insuportável pelo tédio que se gera.”124. A superação dos obstáculos, como forma de obtenção 

da felicidade, é a armadilha que a própria imaginação cria, o que lança o homem no tédio 

gerado pelo repouso insuportável. Trata-se de um repouso insuportável justamente porque é 

um falso repouso e uma falsa felicidade: o verdadeiro repouso e a verdadeira felicidade são  

sentidos como nostalgia. “Faz-se necessário sair e mendigar o tumulto.”125 Portanto, a 

felicidade no repouso é um componente de um primeiro estado de natureza, mas, com a 

queda, dela restou um traço, o que faz o homem buscá-la pelo tumulto. Contudo, há em Pascal 

outros traços deste estado de natureza pré-lapsário. No fragmento 136 dos Pensées, como 

vimos, Pascal fala de um instinto secreto que restou da natureza primeira do homem, isto é, a 

felicidade no repouso. O que podemos perceber é que tal instinto permanece no homem como 

traço de um primeiro estado de natureza que o homem busca, mas pelo tumulto. Este traço 

nostálgico se estende em outros fragmentos dos Pensées. É o que veremos abaixo. 

No fragmento 148, Pascal afirma que o homem possuía a felicidade verdadeira, mas 

que agora só lhe resta uma marca e um vestígio vazio: 

 
Que nos brada pois essa avidez e essa impotência senão que houve outrora no homem 

uma felicidade verdadeira, da qual só lhe resta um vestígio totalmente vazio que ele 
inutilmente tenta preencher com tudo aquilo que o cerca, procurando nas coisas ausentes o 
socorro que não encontra nas presentes, mas que são todas incapazes de fazê-lo porque este 
abismo infinito não pode ser preenchido senão por um objeto infinito e imutável, isto é, por 
Deus mesmo? 126 

 
 

Pascal, no contexto da passagem, diz que todos os homens se queixam, desde os 

príncipes até os plebeus, seja velho ou moço, em suma, os homens de “todas as condições”127. 

Isto seria uma prova para mostrar aos homens que, pelos seus próprios esforços “há uma 

                                                
124I Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
125 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
126 Ibid., Laf. 148, Bru. 425. (grifo nosso). 
127 Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 



186 
 

impotência para chegar ao bem”128. Mas os exemplos não bastam para nos convencer, pois 

cada homem acredita possuir uma “delicada diferença”129, o que os lança com avidez ao 

encontro de suas expectativas e, mesmo que a última tentativa fosse frustrada, “nós esperamos 

que nossa expectativa não seja frustrada nesta ocasião como na outra”130. Em suma, Pascal 

tira quatro conclusões antes de afirmar a razão dos efeitos que enchem de esperança as 

expectativas do homem: 1) o presente nunca satisfaz131; 2) a experiência que o homem adquiri 

não o instrui, mas o lança com ímpeto em busca dos objetos que fazem as suas expectativas, 

de modo que, neste sentido, “a experiência nos engana”132; 3) vivemos de “desgraça em 

desgraça”133; 4) a morte é nosso arremate eterno134. Desta maneira, há no homem do presente 

uma “avidez”135 que o lança em busca de suas expectativas, mas uma “impotência”136 que a 

experiência nos mostrará enquanto incapacidade de preencher o espaço infinito deixado por 

Deus, o que faz da vida um trilhar nas desgraças do cotidiano até o encontro da morte. No 

entanto, Pascal afirma que “houve outrora no homem uma felicidade verdadeira” , ou seja, 

aquela do homem em seu estado de criação, mas com a queda “só lhe resta um vestígio 

totalmente vazio”. Tal passagem dos Pensées está em perfeita consonância com o parágrafo 

[18] da Lettre, no qual Deus, objeto infinito, abandona o homem, que vive o drama do “vazio 

que o amor de Deus deixou”137. Deus é o objeto infinito ausente que faz irromper o vazio 

infinito no homem. Diante deste estado, a criatura inicia uma atividade qualificada por Pascal 

como inútil: “ele inutilmente tenta preencher com tudo aquilo que o cerca, procurando nas 

coisas ausentes o socorro que não encontra nas presentes”. Ora, é inútil porque o vazio 

infinito não pode ser preenchido com nenhum objeto finito que se torna objeto das 

expectativas do homem. Tudo que o cerca é finito e mostra a sua incapacidade de preencher a 

si mesmo. Contudo, se tudo aquilo que toca seus olhos não pode preenchê-lo, ele procurará o 

socorro naquilo que não toca seus olhos: eis uma forma de permanecer na expectativa sem 

                                                
128 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 148, Bru. 425. 
129 Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 
130 Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 
131 Cf. Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 
132 Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 
133 Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 
134 Cf. Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 
135 Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 
136 Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 
137  Idem, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: A l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______ 
Ouvres complètes, p. 277. 
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tomar consciência da desilusão tanto dos objetos presentes como naquelas dos objetos 

ausentes. O homem do divertissement funciona desta maneira, isto é, coloca na busca e na 

conquista do objeto ausente, o socorro da condição desgraçada do presente. Pascal explicará 

de forma mais clara a razão dos efeitos do comportamento humano depois da queda: “porque 

este abismo infinito não pode ser preenchido senão por um objeto infinito e imutável, isto é, 

por Deus mesmo?”138. Dito de outro modo, só Deus, na pessoa de Jesus Cristo Mediador, 

pode preencher o homem, pois só Ele é o objeto que corresponde à felicidade da qual, depois 

da queda, “só lhe resta um vestígio totalmente vazio”. Vemos que a felicidade, como traço de 

um primeiro estado de natureza, permanece no homem depois da queda enquanto busca 

incessante, do mesmo modo que o abandono de Deus irrompe no coração humano um vazio 

infinito que ele busca preencher com os objetos finitos. O homem busca a felicidade no vazio 

infinito sem Deus. No fragmento 149 dos Pensées, Pascal fala de uma luz confusa de seu 

autor e mais uma vez retoma o tema da felicidade como traço do primeiro estado de natureza 

do homem. 

O homem, não podendo carregar tanta glória sem cair em presunção139, quis “tornar-se 

centro de si mesmo”140, ou seja, afasta-se de Deus e faz de si um ser independente de Deus. 

Nesta passagem, Pascal elabora um discurso que não é propriamente dele, mas é Deus quem 

fala ao homem: 

 

Subtraiu-se à minha dominação e, igualando-se a mim pelo desejo de encontrar a 
felicidade em si mesmo, eu o abandonei a si, e fazendo revoltar-se as criaturas que lhe estavam 
submissas, tornei-as inimigas dele, de maneira que hoje o homem se tornou semelhante aos 
animais, e em tamanho afastamento de mim que mal lhe resta uma luz confusa de seu autor. 141  

 
 

A criatura se revolta contra Deus e iguala-se a Ele, mas Pascal explica em que se 

consiste tal igualdade: Deus possui a felicidade em si mesmo, no entanto, tal felicidade não 

muda e não pode ser perdida; já o homem, abandonado por Deus, busca a felicidade em si 

mesmo, tentando seguir o modelo de Deus, ou seja, torna-se um Deus, entretanto, todos os 

objetos que ele associa à felicidade estão sujeitos à perda. A tentativa de subtrair-se da 

dominação de Deus é uma espécie de separação de Deus, que pode ser interpretada como 

                                                
138  Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 148, Bru. 425. 
139 Cf. Ibid., Laf. 149, Bru. 430. 
140 Ibid., Laf. 149, Bru. 430. 
141 Ibid., Laf. 149, Bru. 430. (grifo nosso) 



188 
 

revolta do homem contra Deus. Depois que Pascal destaca a subtração da criatura à 

dominação de Deus, o que caracteriza o pecado, o filósofo salienta a revolta dos animais 

contra o homem. Esta figura a revolta do homem contra Deus, o que faz do homem, em 

relação a Deus, um animal revoltado. Assim como o homem era submisso a Deus, as criaturas 

eram submissas ao homem, no entanto, com a queda, do mesmo modo que o homem se 

revolta contra Deus pelo pecado, os animais se revoltam contra o homem e não lhe são mais 

submissos. O homem desfaz a ordem estabelecida por Deus ao afastar-se de seu Criador “e 

em tamanho afastamento de mim que mal lhe resta uma luz confusa de seu autor” 142. Esta luz 

confusa de seu autor é mais um traço que, apesar do pecado, resta no homem. A imagem de 

Deus permanece enquanto luz confusa, porém, não deixa de ser mais um traço do primeiro 

estado de natureza: “eis aí o estado em que os homens estão hoje. Resta-lhes um vago instinto 

impotente da felicidade da sua primeira natureza, e estão mergulhados nas misérias de sua 

cegueira e de sua concupiscência, que se tornou a sua segunda natureza”143. 

A ligação realizada entre o primeiro estado de natureza e segundo estado de natureza 

conserva o instinto de felicidade da primeira natureza, o que faz a busca – pelo divertissement 

– da felicidade adâmica no reino nefasto do amor próprio, ou seja, no mundo em que o 

homem faz de si mesmo o centro de tudo e busca tudo para si. As misérias da cegueira 

humana são misérias da sua própria condição, algo que o faz mergulhar em mais misérias 

como recurso de fuga, mas o “vago instinto impotente da felicidade da sua primeira natureza” 

permanece, de maneira que a busca das misérias torna-se instintiva no homem, pois nada que 

está ao seu redor, nem ele mesmo, pode preencher seu vazio infinito. Desta maneira, a busca 

da felicidade, depois da queda, é resultado da cegueira do homem de sua própria condição, de 

modo que a busca da felicidade nas misérias do divertissement faz a sua segunda natureza, ou 

seja, concupiscente por instinto. O homem busca nas misérias a plenitude da felicidade tão 

necessariamente quanto ele respira. Em suma, mais um traço do primeiro estado de natureza é 

destacado por Pascal: “vago instinto impotente da felicidade da sua primeira natureza”. No 

mesmo fragmento 149, Pascal fala de “marcas divinas em mim”144, mostrando o fundo 

teológico de sua reflexão. 

Portanto, naquilo que diz respeito aos traços do primeiro estado de natureza, 

poderíamos dizer que os homens conservam em si tais marcas, no entanto, apresentam-se das 
                                                
142 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 149, Bru. 430. (grifo nosso) 
143 Ibid., Laf. 149, Bru. 430. 
144 Ibid., Laf. 149, Bru. 430.  
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mais variadas formas nos Pensées, a saber: 1) a felicidade como “instinto secreto que restou 

da grandeza de nossa natureza primeira”145, o que faz o homem associar a felicidade ao 

repouso; 2) “houve outrora no homem uma felicidade verdadeira, da qual só lhe resta um 

vestígio totalmente vazio que ele inutilmente tenta preencher com tudo aquilo que o cerca”; 3) 

“luz confusa de seu autor”; 4) “vago instinto impotente da felicidade da sua primeira 

natureza”; 5) “marcas divinas em mim”. Estes são os traços do primeiro estado de natureza 

aquilatados por Pascal nos Pensées. Na Lettre, já salientamos dois: 1) o “vazio que o amor de 

Deus deixou”; 2) “chegando o pecado, o homem perdeu o primeiro de seus amores”, ou seja 

Deus, mas não perdeu a capacidade de amar infinitamente, sendo este mais um traço do 

primeiro estado de natureza. No entanto, afirmamos que na Lettre ainda encontramos dois 

traços deste estado de natureza pré-lapsário: o horror da morte e o amor pela vida. 

 

4.4    Traços do primeiro estado de natureza: horror da morte e o amor à vida na 

Lettre 

No Parágrafo [21] da Lettre, Pascal repentinamente dá um salto em sua reflexão sobre 

o pecado original para o horror da morte: [21] – “A aplicação disto é simples. Vamos a nosso 

único assunto”146. Para entender o horror que o homem tem pela morte foi necessário 

percorrer a teoria do pecado original, destacando nela o amor próprio. Este conceito permite 

esclarecer como o horror da morte, natural em Adão em seu estado de inocência, mantém-se 

no homem depois da queda como um resquício do estado de natureza saído das mãos de Deus. 

O filósofo francês faz, mais uma vez, a distinção clássica entre o homem antes e depois da 

queda, em seguida, explica a mudança.  

 
[21] – O horror da morte era natural em Adão inocente, porque sua vida, sendo muito 

agradável a Deus, devia ser agradável ao homem: e a morte era horrível, quando ela acabava 
com uma vida conforme a vontade de Deus. Depois, o homem tendo pecado, sua vida torna-se 
corrompida, seu corpo e sua alma inimigos um do outro, e os dois, de Deus. 147 

 
 

Antes da queda o homem tinha horror da morte, pois a criatura vivia em sintonia com 

a vontade de Deus, de modo que se a vida do homem era agradável a Deus, por consequência, 

                                                
145 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
146 Idem, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______ Ouvres 
complètes, p. 277.  
147Ibid., p. 277.  
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era agradável ao homem. A vida do homem era balizada pela lei de Deus que estabelecia uma 

hierarquia de amor. Desta maneira, morrer significaria desagregar esta “vida conforme a 

vontade de Deus”. Mas, com o pecado, a criatura é abandonada pelo Criador, vive a solidão 

de seu vazio infinito, sua vida não é mais agradável a Deus nem a si mesma: trata-se de uma 

mesma natureza corrompida pela queda. Assim, Pascal afirma as dissidências da relação 

existente no próprio homem, isto é, na sua composição corpo e alma, e a dissidência entre tal 

composição e Deus. Estabelecidas as diferenças entre o homem antes de depois da queda, 

podemos ver como o horror da morte permanece. 

 
[22] – Esta horrível mudança tendo infectado uma tão santa vida, o amor pela vida 

(amour de la vie), entretanto, continua: e o horror da morte tendo ficado semelhante, aquilo 
que era justo em Adão é injusto e maligno em nós. 148 

 
 

A queda é descrita como uma doença que contamina todo homem, este que era 

portador de uma vida tão santa. Pascal usa o conceito de amour de la vie para qualificar o 

amor presente no homem antes da queda: é o amor por uma vida santa, inocente, justa, 

agradável e, por estes motivos, a morte era horrível. Mas, com a queda, todas as qualidades 

descritas acima se corrompem em seu contrário: o homem é pecador, culpado, injusto e a vida 

é repleta de dissabores. Ora, neste novo estado de natureza, a morte deveria ser vista como 

libertação, mas, permanecendo intacto, o horror da morte continua semelhante àquele de Adão 

inocente, o que Pascal concebe como algo que “é injusto e maligno em nós”. O horror da 

morte é injusto porque odiar a morte e amar a nova vida é não se reconhecer como pecador e 

culpado, assim como não compreender que esta vida é um vale de sofrimentos e dissabores, 

enfim, é assentir a própria injustiça, que o homem estabelece como nova ordem, e fazer desta 

nova ordem uma bela grandeza de concupiscência, mascarando a mentira e a maldade. Assim, 

Pascal conclui: [23] – “eis a origem do temor pela morte e a causa de sua imperfeição”149. O 

horror da morte não era uma imperfeição antes da queda, já que atendia à justiça de Deus, isto 

é, uma alma santa ligada a um corpo santo, mas torna-se imperfeição depois da queda, pois o 

homem quer fazer deste horror fundamento para a permanência no estado de natureza 

corrompido. O amor próprio retém o horror da morte do estado de natureza inocente como 

forma de manter o homem no mal depois da queda, de modo que quão maior é o amor 

                                                
148 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277-278. 
149 Ibid., p. 277.  
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próprio, proporcionalmente maior será o horror pela morte. Pascal sabe que o homem vê a 

morte como um mal, que foge dela, que tem horror ao golpe final da existência, fazendo deste 

horror natureza. O conceito de natureza em Pascal só tem sentido antes da queda, como vimos 

acima150, desta maneira, o horror da morte, natural aos homens antes da queda, é, depois da 

queda, o resultado de uma segunda natureza, aquela do costume, estabilizada e fixada no 

homem pelo pecado. O erro é tomar um princípio adâmico – o horror da morte pelo fato de 

haver uma união santa entre corpo e alma – para julgar o estado de natureza corrompido – 

dissensão corrompida entre corpo e alma: é desta forma que o horror da morte, depois da 

queda, torna-se um costume pelo fato de realizar uma confusão de objetos. A fé poderá vir ao 

auxílio do homem para esclarecer o horror da morte que se estabelece como costume, perdido 

o referencial adâmico. [24] – “Portanto, esclareceremos o erro da natureza através da luz da 

fé.”151 É pela fé que o horror da morte pela natureza será esclarecido. Diante disso, 

acompanhemos a reflexão de Pascal.  

[25] – “O horror da morte é natural, mas isto no estado de inocência.”152 Segue-se o 

mesmo princípio, estabelecido na Lettre, sobre o amor finito por si mesmo expresso no 

parágrafo [17]: “o homem, neste estado, não somente se amava sem pecado, mas não podia 

não se amar de modo algum sem pecado”153. Do mesmo modo, desejar a morte, no estado de 

inocência, é pecar, pois implica ser injusto, já que a equânime justiça de Deus estabelece uma 

lei que o homem cumpre de modo agradável ao Criador. É natural e justo ter horror da morte 

no estado de inocência, pois neste estado “a morte, na verdade, é horrível, mas quando ela 

acaba com uma vida totalmente pura. Era justo odiá-la, quando ela separava uma alma santa 

de um corpo santo”154. A união santa entre corpo e alma criada por Deus é o resultado de uma 

vida pura, de modo que, se a morte é a mola mestra de uma possível desagregação desta vida 

pura, então é esta mesma morte que o homem tinha horror antes da queda: é um horror 

justificado. Todavia, depois da queda, “é justo amá-la [a morte], quando separa uma alma 

santa de um corpo impuro”155. A intérprete Leduc-Fayette salienta que nós devemos, “com a 

tomada de consciência de nosso ‘mau fundo’, compreender que de fato a morte se revela 

                                                
150 Ver item 3.1 do capítulo 3. 
151 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
152 Ibid., p. 278.  
153 Ibid., p. 277. 
154  Ibid., p. 278.  
155 Ibid., p. 278.   
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amável e ‘desejável’, pois ela libera a alma da prisão do cárcere do mundo”156. A morte torna-

se o ponto de partida da libertação da alma e ascensão do corpo glorioso, como veremos 

abaixo na morte em dois tempos, que na alma se cumpre em três etapas – morte, ressurreição 

e ascensão –, e no corpo também, mas em tempos diferentes. Na Lettre aux Roannez, de 24 de 

setembro de 1656, Pascal fala da impossibilidade de se desligar de certa linha que nos arrasta 

sem dor.157 No contexto, trata-se do caráter irresistível do pecado – linha – que arrasta o 

homem depois da queda: quando o homem adere a esta linha não sente estar sendo arrastado, 

mas quando começa a resistir, a criatura sofre muito.158 Após tais considerações, ele salienta 

duas qualidades desta linha: ela se estende e suporta toda violência, ou seja, toda resistência 

que o arrastado faz a ela159 e, diante disso, conclui: “e esta linha é nosso próprio corpo que só 

se rompe com a morte”160. A morte é libertação, como vemos na Lettre aux Roannez, algo que 

também está presente na Lettre, de modo que, é a partir deste texto que postulamos um quadro 

que justifica porque o homem não deve ter horror da morte depois da queda, a saber: a) 

quanto à fuga; b) quanto à abominação. 

a) Justificativa enquanto fuga: 1) “era justo fugir da morte, quando ela rompia a paz 

entre a alma e o corpo”161. No estado de inocência, a paz e a harmonia do corpo e da alma 

poderia ser rompida, logo, é justo fugir da morte. “Mas não quando a morte acalma a 

dissensão irreconciliável.”162 No estado corrompido, marcado pela dissensão entre a 

composição do homem, não se justifica fugir da morte.   

b) Justificativa enquanto abominação: Pascal faz uma comparação geométrica dos dois 

estados de natureza. Assim, podemos colocar lado a lado cada uma das alterações realizadas 

pela queda163, aproximando o estado de criação e o estado corrompido no parágrafo [25] da 

Lettre:  

                                                
156 Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal: la clef de Job, p. 247. 
157 Cf. Blaise PASCAL, Lettres aux Roannez, in: ______ Ouvres complètes, p. 266. 
158 Cf. Ibid., p. 266. 
159 Cf. Ibid., p. 266. 
160 Ibid., p. 266. 
161 Idem, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______ Ouvres 
complètes, p. 278. (grifo nosso) 
162 Ibid., p. 278.  
163 Cf. Ibid., p. 278. Todas as passagens citadas estão no parágrafo [25] da Lettre.   
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b1) Antes da queda: “enfim, quando ela afligia um corpo inocente”; depois da queda: 

“mas, quando a morte acaba com uma vida impura”. Abominação da morte é justificada no 

corpo inocente, mas não na vida impura.  

b2) Antes da queda: “quando retirava do corpo a liberdade de honrar a Deus”; depois 

da queda: “quando retira do corpo a liberdade de pecar”. Abominação da morte quando retira 

a liberdade de honrar a Deus, mas não quando impede o homem de pecar, libertando-o do 

pecado.  

b3) Antes da queda: “quando ela separava da alma um corpo submisso e cooperador 

com suas vontades”; depois da queda: “quando livra a alma de uma rebeldia muito poderosa.” 

Abominação quando o corpo é submisso à alma, mas não quando o corpo se torna rebelde e, 

com a morte do corpo, liberta a alma. 

b4) Antes da queda: “quando finalizava todos os bens do que o homem é capaz”; 

depois da queda: “contradizendo todos os motivos de sua salvação”. A morte, antes da queda, 

é abominável porque impediria o homem de desfrutar de todos os bens que Deus concedeu, 

todavia, depois da queda, só há bens efêmeros, logo, o horror da morte é contraditório à 

salvação, pois passando por ela que se terá o Bem verdadeiro, que não se corrompe, ou seja, 

que permanece.  

Em suma, Pascal termina o parágrafo [25] afirmando que antes do pecado “era justo 

abominá-la”164, mas com a queda, “é muito injusto nisto conservar os mesmos 

sentimentos”165. Mas, ao mesmo tempo que Pascal tece o quadro das justificativas do horror 

da morte antes e depois da queda, ele sabe que, assim como o horror pela morte, o amor pela 

vida permanece. Mas que vida é esta que deve ser amada?  

 
[26] – Portanto, não abandonamos este amor que a natureza nos deu pela vida, já que 

nós o recebemos de Deus; mas que este amor seja pela mesma vida que Deus nos deu, e não 
por um objeto contrário. 166 

 
 

 Quando Pascal adverte a não abandonarmos o amor pela vida, trata-se do amor pela 

vida que Deus nos deu, ou seja, mesmo depois da queda, a vida ainda é dádiva, é presente de 

                                                
164Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 278. Todas as passagens citadas estão no parágrafo [25] da Lettre.   
165 Ibid., p. 278.  
166 Ibid., p. 278.  
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Deus, é manifestação do Criador, o ser vivente por excelência. O amor pela vida não deve ser 

um amor que tem como telos o amor próprio, mas que seja uma vida direcionada para Deus. 

Nada mais contrário a uma vida para Deus do que o amor próprio, pois é ele que faz amarmos 

a vida que não é aquela dada por Deus, mas um “objeto contrário”167. Assim, como 

afirmamos, o horror da morte é resquício do estado de natureza inocente, mas direcionado a si 

mesmo, como conservação das linhas do pecado que arrastam a criatura. É neste sentido que a 

dinâmica do amor próprio faz do homem um ser ávido por vida eterna em um mundo prestes a 

se dissipar. Portanto, será o exemplo de Jesus Cristo que poderá instruir o homem acerca da 

medida do horror da morte. 

Para Pascal, tanto Adão como Jesus Cristo tinham horror pela morte. A comparação de 

Pascal é pertinente pelo fato de Jesus Cristo ser o novo Adão. O mesmo amor que Adão tinha 

por sua vida inocente é aquele que o Cristo tem por sua vida encarnada, como vemos no 

parágrafo [27] da Lettre: “e consentindo com o amor que Adão tinha pela sua vida inocente, e 

que Jesus Cristo, propriamente, teve pela sua, de modo que pareceu por suas repugnâncias 

sofrer com a morte”168.  

Pascal convida o leitor a tomar o amor pela vida, que Adão inocente possuía, diferente 

do amor próprio depois da queda. Tal amor pela vida é o mesmo que o Cristo, novo Adão, 

tem por sua vida. Este amor que o filho de Deus tem pela própria vida é causa de seu 

sofrimento em sua morte. Mas, por que Cristo sofreu com sua morte? A lógica do sofrimento 

do Cristo já fora expressa na seguinte passagem do parágrafo [25]: “era justo odiá-la, quando 

ela separava uma alma santa de um corpo santo”169. O Cristo encarnado possuía um corpo 

santo e uma alma santa, de modo que seu sacrifício deve ser visto com horror, pois desfaz a 

conciliação suprema da santidade pela salvação dos homens. O que Pascal faz é justificar o 

sofrimento de Cristo, assim como seria justificável a morte de Adão inocente. Mas o homem, 

depois da queda, ao ter em seu horizonte Jesus Cristo, deveria odiar a vida de pecado, mas ao 

conservar o amor pela vida sem pecado, resquício do estado adâmico, “conduzimo-nos a odiar 

uma vida contrária àquela que Jesus Cristo amou”170, ou seja, contrária a Jesus Cristo, o 

homem pecador odeia a vida que Jesus amou, isto é, a vida expressa na união santa entre o 

                                                
167Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 278.  
168 Ibid., p. 278.  
169 Ibid., p. 278.  
170 Ibid., p. 278.  
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corpo e a alma. A criatura odeia a morte em seu estado de corrupção e, deste modo, é 

contrária ao amor de Deus: o horror pela morte só é ilegítimo no estado de inocência. Perdido, 

com a queda, o respectivo princípio de julgamento, isto é, a união santa entre o corpo e a 

alma, o horror pela morte torna-se um costume aplicado ao único objeto que lhe resta: a 

dissensão entre corpo e alma. O homem, que deveria “somente recear a morte que Jesus 

Cristo receou, que aconteceu com um corpo agradável a Deus”171, receia a morte que o 

distancia do amor de Deus e o deixa preso ao cárcere do amor próprio. O vício do amor 

próprio torna-se a pedra angular do horror da morte depois da queda. No estado de inocência, 

o homem deveria temer a morte que separa um corpo santo de uma alma santa, “mas não 

temer uma morte contrária, que, punindo um corpo culpável e purificando um corpo vicioso, 

nos deve dar sentimentos totalmente contrários, com um pouco de fé, esperança e 

caridade”172. A morte não deve ser temida porque ela purifica, dos vícios do corpo, a alma 

culpada pelo pecado, de modo que o fiel que considera as três virtudes cristãs, isto é, a fé, a 

esperança e a caridade, terá sentimentos totalmente contrários: a morte não deve ser buscada 

pelo amor que o homem tem pela vida que Deus lhe deu, mas não deve ser vista com horror, 

já que a graça de Deus age através da morte para a libertação dos vícios.  

Em suma, a) o horror da morte é um resquício do primeiro estado de natureza 

inocente; b) tal horror é justificado, pois o homem era composto de uma alma santa e um 

corpo santo; c) a criatura amava a si mesmo sem pecado, pois seu amor estava dentro da 

ordem que Deus criou; d) com a queda, o horror da morte permanece como um resquício do 

primeiro estado de natureza; e) tal horror é injustificado, pois a mácula do pecado marca a 

dissensão entre corpo e alma; f) a criatura, depois da queda, ama a si mesma fora da ordem de 

Deus, sendo injusta; g) o amor pela vida deve ser conservado, mas tendo como horizonte o 

amor que o Cristo teve por sua própria vida, ou seja, vida em que a santidade do corpo e da 

alma se manifestam; h) mesmo tendo o Cristo como modelo, só a morte liberta o homem do 

pecado. 

Passemos agora a investigar as filigranas da morte, tanto da alma quanto do corpo, isto 

é, a morte em dois tempos. 

No parágrafo [29] da Lettre, Pascal estabelece dois tempos para considerar a morte, 

um relacionado à alma, outro ao corpo: “todas estas coisas se cumprem na alma durante esta 
                                                
171 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 278.  
172 Ibid., p. 278. (grifo nosso) 
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vida, mas não no corpo”173. Vejamos o tempo da alma, expressa no parágrafo [30]: “a alma 

sofre e morre para pecado na penitência e no batismo; a alma ressuscita para uma nova vida 

no próprio batismo; a alma deixa a terra e sobe ao céu na hora da morte, e senta à direita no 

tempo em que Deus a ordena”174.  

Nos sacramentos do batismo e da penitência, a alma morre para o pecado: o batismo 

apaga a mancha do pecado original e confere ao cristão uma vida de penitência. É o que 

Pascal chamará de beatitude da alma. Assim, Pascal assinala as seguintes etapas concernentes 

à alma: 1) é o pecado que infecta a alma e o corpo; 2) é o batismo que apaga a mancha do 

pecado original e ressuscita a alma para uma nova vida, outorgando ao homem uma vida de 

penitência; 3) é a morte, na graça, que eleva o homem à direita de Deus. Este é o tempo da 

alma. Vejamos o tempo do corpo: [31] – “nenhuma destas coisas acontecem no corpo durante 

esta vida, mas as mesmas coisas nele acontecem em seguida” 175. [32] – “Pois, com a morte, o 

corpo morre para sua vida mortal; no Julgamento geral, o corpo ressuscitará para uma nova 

vida; depois do julgamento, ele subirá ao céu e sentará à direita.”176 Eis as etapas do corpo: 1) 

a morte é morrer para a vida mortal; 2) no Julgamento geral o corpo ressuscita para uma nova 

vida; 3) o corpo é elevado e se senta à direita de Deus. As três etapas da alma se cumprem no 

corpo, mas em tempos diferentes. Podemos resumir estas três etapas da seguinte maneira: 

morte, ressurreição e ascensão. 

 
[33] – Desta maneira, as mesmas coisas acontecem com o corpo e a alma, mas em 

tempos diferentes; e as mudanças do corpo somente acontecem quando aquelas da alma estão 
cumpridas, isto é, na hora da morte: de maneira que a morte é o coroamento da beatitude da 
alma, e o começo da beatitude do corpo. 177 

 
 

A morte é o divisor de águas das três etapas que assinalamos: a) quanto à alma: a 

morte da alma é o pecado, o batismo é a ressurreição e a ascensão é a elevação da alma a 

Deus; b) quanto ao corpo: a morte do corpo é a morte para a vida mortal, a ressurreição se 

daria no Juízo geral e a ascensão no chamado de Deus. A morte do corpo coroa e beatifica 

                                                
173 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 278. 
174 Ibid., p. 278. 
175 Ibid., p. 278. 
176 Ibid., p. 278. 
177 Ibid., p. 278. 
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alma, de modo que a morte do corpo é o início o processo de beatificação do corpo.178 

Portanto, não é estranho esta afirmação que será feita futuramente – 1660 –, em outro texto, 

denominado Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies: “Oh Deus, fazeis 

morrer nosso corpo e que na hora da morte desligais nossa alma de tudo aquilo que ela amava 

no mundo”179. Pascal busca a beatitude da alma, pois é isso que lhe compete nesta vida. 

Assim ele exclama: “Oh Deus, que me separais neste momento de minha vida, de todas as 

coisas às quais me liguei, e onde coloquei meu coração!”180 Ora, colocar o coração nas coisas, 

ligar-se a elas, é reconhecer que o próprio coração está pleno daquilo que não é Deus, isto é, 

daquilo que transbordou de forma excessiva, ou seja, voltado a si mesmo, ao moi, este porém, 

indigno da capacidade de amor infinito presente na criatura. 

“Oh Deus, que deveis consumar no último dia o céu e a terra, e todas as criaturas que 

eles contêm, para mostrar a todos os homens que nada subsiste senão vós, e que, desta 

maneira, nada é digno de amor senão vós, já que nada é durável senão vós!” 181 Deus, ao 

consumar no último dia o céu, a terra, e todas as criaturas, mostrará a efemeridade de todo 

amor destinado àquilo que não subsiste, ou seja, àquilo que não é Deus. Assim, só Deus é 

digno de amor, pois só o Criador subsiste, nada é durável e perece na sua fragilidade. A 

destruição da ordem cósmica não é a destruição da ordem estabelecida por Deus, mas a 

destruição da nova ordem moral estabelecida pelo homem: destruindo todos os bens 

temporais Deus mostra que só é objeto de amor infinito o único Bem intemporal e durável. 

Não haverá mais pecado pelo fato de não haver mais objeto de amor ao qual o homem poderá 

impregnar com seu amor próprio. Deus destrói o mundo e reconstrói um novo céu e uma nova 

terra, de modo que todos os ídolos serão eliminados: “Oh Deus, que deveis destruir todos 

estes ídolos vãos, e todos estes funestos objetos de nossas paixões” 182. Desta maneira, tudo 

aquilo que é colocado no lugar de Deus será subtraído e não haverá mais pecado. Os ídolos, 

este bem efêmero dissimulado de Bem supremo, detêm a atenção de Pascal nos Pensées 

enquanto ordem da concupiscência.183 

                                                
178 Cf. Luís César OLIVA,  As marcas do sacrifício: um estudo sobre a possibilidade de História de Pascal, p. 
157-158. 
179 Blaise PASCAL, Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, in: ______ Ouvres complètes, p. 
362.  
180 Ibid., p. 362.  
181 Ibid., p. 362. 
182 Ibid., p. 362. 
183 Cf. Idem , Pensées, Laf. 106, Bru. 403. 
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Portanto, depois de analisarmos o tema do divertissement, seguido dos traços do 

primeiro estado de natureza tanto nos Pensées como na Lettre, o que explicaria o horror da 

morte do homem depois da queda, o que, consequentemente, levou Pascal a explicar aquilo 

que chamamos de morte em dois tempos, vejamos a posição dos intérpretes quanto ao tema 

do divertissement. 

 

4.5    Os intérpretes do divertissement  

O tema do divertissement é abordado por inúmeros intérpretes. Contudo, escolhemos 

três deles: Carraud, Pondé e Sellier. O primeiro, depois de uma análise da egologia – le moi – 

pascaliana, elabora a sua hipótese interpretativa na qual o divertissement é uma forma do moi 

esquecer-se de si mesmo; o segundo, interpreta o tema a partir de um conceito que vem do 

próprio Pascal: a insuficiência; enfim, o terceiro e último, concebe o divertissement como uma 

aversio a Deo, tema tipicamente agostiniano, como salienta o autor. Mas o que é importante 

destacar, em relação ao nosso trabalho, é que nenhum destes intérpretes veta a possibilidade 

de uma leitura teológica do tema do divertissement, tal qual o fazemos. Desta maneira, 

vejamos com mais detalhes o posicionamento dos intérpretes. 

O intérprete Carraud faz uma distinção entre uma primeira antropologia em Pascal, 

aquela do par grandeza/miséria, e uma segunda antropologia, a do divertissement.184 No 

fragmento 136, Carraud salienta que Pascal rompe com uma problemática tipicamente 

cartesiana, ou seja, o pensamento de si, pois, para Pascal, “o pensamento de si lhe é 

insuportável”185. Descartes se volta para o je como ponto de partida, no entanto, é este mesmo 

ponto de partida, enquanto análise de si, que Pascal retoma, mas de outra forma, ou seja, 

quando o moi se torna objeto do pensamento, da visão e, enfim, objeto de amor que se de-

substacializa, Pascal abre o caminho para que o homem tenha a percepção das misérias de si 

mesmo. Assim, o divertissement teria uma função oposta ao cartesianismo. “Ao contrário do 

empreendimento cartesiano de tornar o moi evidente a ele mesmo, a vontade que manifesta o 

homem do divertissement é de esconder seu moi a ele mesmo.”186 Cabe ao homem esquecer-

se de si e, diante disso, eis a afirmação de Carraud em sua análise do tema do divertissement: 

“a análise de Pascal consiste em colocar luz no conjunto dos procedimentos do esquecimento 

                                                
184 Cf. Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 330. 
185 Ibid., p. 334. 
186 Ibid., p. 334.  
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de si: divertir-se é esquecer o moi de si mesmo”187. O divertissement é a forma privilegiada 

para cobrir o moi que se auto-oculta através de uma capacidade presente no homem: a 

“sedução, como capacidade de ser seduzido”188. A vontade é a instância capaz de ser seduzida 

e o moi esquece de si mesmo através da sedução. Tal forma de esquecimento de si se duplica 

necessariamente por uma outra vontade: “aquela que consiste em esconder seu moi dos 

outros”189. Assim, Carraud ressalta que podemos encontrar uma teoria da sedução em Pascal 

se levarmos em consideração outros fragmentos como o 149, no qual mostra um moi que é 

condescendente à sedução, o 136, no qual o moi permite se esconder de si mesmo, e o 978, no 

qual a sedução que o moi quer exercer sobre os outros permite que o mesmo moi se oculte dos 

outros.190 Desta maneira, o engano direcionado a si mesmo, quando atinge o nível social, 

estabelece um espaço para os homens se “entre-enganar e se entre-adular”191. É a teoria da 

sedução, típica do amor próprio, que faz da vida uma “ilusão perpétua” 192 e leva o intérprete a 

uma análise do estatuto do amável a partir do fragmento 978: “a natureza do amor próprio, 

isto é, deste moi humano é de só amar a si e só considerar a si”193. Pascal tenta definir a 

natureza do amor próprio. Há uma diferença capital entre amar a si e considerar a si. Amar a 

si, dito de outro modo, o amor próprio, é amar exclusivamente a si194, no entanto, 

“‘considerar’ significa ‘olhar’, tomar consciência de si” 195. Ora, Carraud percebe, na análise 

do fragmento 688, que há uma contradição na própria definição de Pascal196, pois o moi, que 

foi objeto do pensamento, torna-se, no mesmo fragmento, objeto do olhar e, em seguida, 

objeto de amor, porém, no fragmento 978, o amor próprio, isto é, o amor voltado 

exclusivamente para o próprio moi, “só pode ser pensado paradoxalmente. Se amar é se 

querer de tal maneira, se considerar é se ver de uma maneira totalmente diferente.” 197 Pascal 

                                                
187 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 334.  
188 Ibid., p. 334. 
189 Ibid., p. 334. 
190 Cf. Ibid., p. 334. 
191 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 978, Bru. 100. 
192 Cf. Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 334; Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 978, Bru. 100. 
193 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 978, Bru. 100.  
194 Cf. Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 334-335. 
195 Ibid., p. 335. 
196 Cf. Ibid., p. 335. 
197 Ibid., p. 335. 
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não discute uma definição do que é o amor, mas o estatuto do amável.198 Assim, o moi se quer 

e se vê, mas há diferenças entre aquilo que se quer ser e aquilo que se quer ver ser. É esta 

distinção que faz Carraud afirmar, ainda tomando como objeto o fragmento 978, que o 

homem odeia a verdade199: “não é certo que odiamos a verdade?”200 Logo, é o divertissement 

que possibilitará dissimular a si mesmo e ao outro a verdade sobre si.201 O homem será 

seduzido para esquecer-se de si e seduzirá para se esconder do outro. “Assim, é preciso pensar 

a sedução como o efeito do desespero da consciência de si”. 202 Ora, partindo desta teoria da 

sedução, na qual o homem usa como desvio de si e dos outros, Carraud cita o parágrafo [18] 

da Lettre203 e comenta: “o vazio não é mais aquele deixado pelo moi saindo dele mesmo, mas 

aquele deixado por Deus saindo do moi”204. O vazio deixado por Deus faz do vazio de Deus o 

lugar do amor próprio e, como já trabalhamos acima, faz o homem considerar a si mesmo não 

em Jesus Cristo, mas pela satisfação que lhe é própria, ou seja, pelo amor próprio, ou, como 

diríamos, pelo amor próprio deixado pelo vazio infinito do objeto perdido, isto é, Deus. Por 

fim, o intérprete afirma que Deus é substituído pelo moi e que este, ao fazer-se Deus, reproduz 

a queda, “reincidindo, por isto, aquilo que tinha sido a primeira tentação”205. 

Em outra obra, Carraud retoma o tema do divertissement. Ele destaca que na segunda 

antropologia, totalmente consagrada ao divertissement, Pascal não usa o conceito de miséria 

no singular, mas misérias.206 Não há uma dualidade conceitual como na primeira antropologia 

– grandeza/miséria –, de modo que há no divertissement uma ambivalência: “aquilo que nos 

consola de nossas misérias é a maior miséria”207. O divertissement torna-se a miséria que 

consola – enquanto desvio de si – o homem de suas misérias. Pascal é descritivo e no texto 

                                                
198 Cf. Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 336. 
199 Cf. Ibid., p. 335. 
200 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 978, Bru. 100. 
201 Cf. Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 336. 
202 Ibid., p. 337. 
203 “Depois, chegando o pecado, o homem perdeu o primeiro de seus amores; e o amor por si mesmo [ l’amour 
pour soi-même] ficou sozinho nesta grande alma capaz de um amor infinito, este amor próprio [amour-propre] 
se estendeu e transbordou [debordé] no vazio que o amor de Deus deixou; e assim o homem [il] se ama 
unicamente, e todas as coisas para si, isto é, infinitamente”. Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à 
Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______ Ouvres complètes, p. 277. 
204 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 339. 
205 Ibid., p. 339. 
206 Cf. Idem, Pascal : des connaissances naturelles à l’étude de l’homme, p. 241. 
207 Ibid., p. 242. 



201 
 

não há uma preocupação teológica, dirá Carraud, mas isto “não exclui de interpretar o 

divertissement, [...] em termos de teologia”208. 

Portanto, nossa leitura do fragmento 136, que tem um fundo teológico, não está 

excluída pelo intérprete, ainda que a base da leitura de Carraud tenha como ponto de partida 

uma análise da egologia em Pascal presente no fragmento 688 dos Pensées; nós, contudo, 

partimos do vazio infinito do homem sem Deus. Assim, passemos a palavra para o intérprete 

brasileiro Pondé.   

 Em sua obra O Homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana, Pondé 

analisa o divertissement em relação ao conceito de insuficiência, conceito este que é matizado 

no decorrer da sua obra nas mais variadas formas, mas que, no estudo da antropologia 

pascaliana, torna-se um elemento do “campo psicológico da insuficiência”209. O 

divertissement, em sua mecânica, dirá Pondé, “nos dá descrições mais claras de como a 

condição concupiscente significa a qualificação da insuficiência caída como inferno 

espiritual”210. E acrescenta: “a alma no divertissement é a imagem interna de uma mecânica 

que desenha a escravidão da concupiscência”211. Desta maneira, será pelas descrições que 

Pascal faz do homem no divertimento que conheceremos a concupiscência humana enquanto 

escravidão no próprio deleite. Pondé inicia sua análise pelo tema do desejo de ser estimado e 

cita o fragmento 411 dos Pensées212 para salientar que a palavra felicité, que Pascal usa no 

fragmento, tem, no século XVII, a conotação de felicidade como beatitude, isto é, “em que o 

caráter espiritual da condição prazerosa é mais importante que o corporal ou o sensitivo”213. 

Diante disso, o intérprete sublinha duas consequências: 1) a necessidade de estima é, enquanto 

escravidão do deleite, algo que toma conta do homem caído; 2) a mesma necessidade de 

estima, como concupiscência, arrasta o que sobrou dos restos do primeiro estado de natureza, 

ou seja, a grandeza do homem.214 Desta maneira, a insuficiência como carência, típica do 

homem no deleite, atinge os componentes divinos, o que resultará em uma futura acusação do 
                                                
208 Vincent CARRAUD, Pascal : des connaissances naturelles à l’étude de l’homme, p. 242. (grifo do autor) 
209 Luiz Felipe PONDÉ, O Homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana, p. 226. 
210  Ibid., p. 226. 
211 Ibid., p. 225. 
212 “Grandeza do homem./ Temos uma ideia tão elevada da alma do homem que não podemos suportar de ser 
desprezados e não estar na estima de uma alma. E toda a beatitude [felicité] dos homens consiste nesta estima.” 
Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 411, Bru. 400, grifo do autor. Seguimos a tradução feita por Pondé. Cf. Luiz 
Felipe PONDÉ, O Homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana, p. 226. 
213 Luiz Felipe PONDÉ, O Homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana, p. 226. 
214 Cf. Ibid., p. 226. 
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jansenismo de heresia. Na verdade, o que está em questão é o entroncamento entre o desejo e 

a possibilidade de conversão, já que a graça é uma forma de deleite, como vemos nos Écrits 

sur la Grâce: “a graça medicinal, a graça de Jesus Cristo, que não é outra coisa senão uma 

suavidade e um deleite [délectation] na lei de Deus, difundida no coração do homem”215. A 

graça também é deleite, mas é um deleite “na lei de Deus”216, nos seus mandamentos, no 

fervor de uma alma voltada para Deus, na vontade de fazer a vontade do próprio Criador, 

enfim, é um deleite na graça que se difunde no coração humano. Ora, se a concupiscência é 

deleite, assim como a vida plena de graça, por mais que os objetos de deleite sejam diferentes 

– pois o deleite concupiscente tem a si mesmo e as criaturas como sua fonte, e o deleite na 

graça tem a Deus como sua fonte –, um problema se impõe: como constatar empiricamente 

que a estima que um homem tem pelo outro é cupidez, movida pelos próprios interesses, ou 

caritas, amor verdadeiro e sem medidas? Desta maneira, Pondé salienta que o desejo de 

estima é precariamente assegurado, no entanto, daquilo que é precariamente assegurado 

depende toda a nossa felicité. Dito de outro modo, o homem depende da estima dos outros 

para obter toda sua felicité, porém, não temos como assegurar a estima dos outros. O conceito 

de insuficiência, neste aspecto, é marcado por uma falta: “Pascal sinaliza para uma situação 

evidente de angústia por falta do objeto buscado. A insuficiência psicológica, como simples 

falta não preenchida, já é anunciada.”217 Se o objeto buscado não é alcançado, o homem vive 

a angústia da falta, ou seja, há um desejo de ser estimado para ser feliz, mas a precariedade da 

possibilidade de ser estimado leva Pondé a afirmar o naufrágio “do projeto humano de felicité, 

segundo a ótica pascaliana”218. É este projeto de felicité que nos conduz ao tema do 

divertissement. 

 
Isso nos leva já à ideia de que no divertissement o movimento do homem é marca da 

sua insuficiência: sua mecânica à deriva gera o próprio esvaziamento da vida espiritual na 
banalidade dos objetos – criaturas – que divertem [...]; sua interrupção produz o vazio da 
angústia e da apatia. 219 

 
 

Para Pondé, há uma dinâmica do divertissement que aponta para o conceito de 

insuficiência enquanto falta: o homem vive o esvaziamento da vida espiritual quando se põe a 

                                                
215 Blaise PASCAL. Écrits sur la Grâce, in: ______ Ouvres complètes, p. 318. 
216 Ibid., p. 318. 
217 Luiz Felipe PONDÉ, O Homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana, p. 227. 
218 Ibid., p. 227. (grifo do autor) 
219 Ibid., p. 229. (grifo do autor) 
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divertir-se, o que pode ser descrito na busca humana de ser estimado ou de ser amado, pois, 

“ser amado é uma das melhores formas de ‘se divertir’”220. No entanto, o rompimento desta 

mecânica leva o homem a outro estado, ao qual Pondé diz ser “um estado psicológico muito 

próximo do ennui” 221. Desta maneira, se o homem que se diverte esvazia a sua vida espiritual 

na busca da felicité nos objetos – criaturas – que não podem lhe preencher sua falta que, na 

linguagem de Pondé, revelam a insuficiência do homem, ao contrário, o ennui, enquanto, 

vazio, angústia, apatia, é o que marca a quebra do divertissement. Mas no que implicaria esta 

interrupção? “A condição não alienada (não divertida) é o necessário para a consciência do 

nada materializar-se existencialmente (afetivamente) como angústia (ennui).”222 A interrupção 

do divertissement tem como conseqüência o ennui enquanto tomada de consciência do nada 

de si e sentido como angústia, o que é característico de um vazio sem objeto ao qual o homem 

não consegue tomar consciência da causa do mal estar. É o peso do sofrimento sentido no 

mais íntimo do coração humano. Esta é a condição do homem depois da queda, no entanto, o 

homem busca o divertimento como forma de afastar-se da “consciência existencial de sua 

insuficiência como miséria”223. Assim, para o intérprete, Pascal insiste em constatar a 

condição humana como um sistema de alienação contra a percepção da insuficiência como 

miséria.224 A insuficiência como miséria mostra uma necessidade vital de alienação, o que 

inviabiliza uma visão do homem como um “sistema ordenado de faculdades, afetos, desejos e 

funções”225. É esta alienação aos objetos, que desviam o homem de si, que Pondé descreve 

como insuficiência da miséria no campo psicológico como algo de insuportável, assim, a 

necessidade vital do divertissement: “Pascal perceberá que a vivência da insuficiência na 

miséria é para o homem algo de absolutamente insuportável”226. Diante disso, Pondé analisa 

de perto o fragmento 136 dos Pensées, que trata do divertissement. 

O homem é um ser que não consegue abandonar a sua situação prazerosa e, por este 

motivo, ficar com ele mesmo arrastaria a criatura a uma condição não prazerosa, esta, porém, 

interna a ela mesma.227 A passagem em Pascal que justifica este comentário do intérprete em 

                                                
220 Luiz Felipe PONDÉ, O Homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana, p. 228. 
221 Ibid., p. 228. 
222 Ibid., p. 236. (grifo do autor) 
223 Ibid., p. 236. 
224 Cf. Ibid., p. 236. 
225 Ibid., p. 236. 
226 Ibid, p. 236. 
227 Cf. Ibid., p. 236-237. 
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questão é a seguinte: “eu disse muitas vezes que toda a infelicidade dos homens vem de uma 

só coisa, que é de não saber ficar em repouso em um quarto”228. Há uma infelicidade própria 

do homem, uma espécie de “infelicidade natural”229, no entanto, ressalta Pondé, quando 

Pascal “pensa o divertissement, parece afirmar com absoluta segurança que uma condição no 

homem é natural: a miséria nas suas mais diversas manifestações, desde qualquer revolta 

social, guerra, doença, até a morte”230. Diante disso, é a insuficiência que define o homem, 

não como natureza, onde há um sistema seguro e ordenado de funções, mas como 

“corruptibilidade e inconstância”231. A insuficiência na miséria descreve a própria 

precariedade do divertissement, já que o próprio divertissement é uma expressão da 

insuficiência miserável da busca sem êxito do objeto – a Beatitude. O desejo humano torna-se 

um calvário 232, já que o divertissement faz do homem escravo de seu desejo como fuga de si. 

Por fim, dirá Pondé, em sua análise do divertissement, sabendo da corrupção da natureza 

humana pela queda adâmica, é plausível “uma hermenêutica antropológica que busca decifrar 

o sentido da condição humana em um horizonte teológico” 233. 

Portanto, o divertissement é lido por Pondé a partir do conceito de insuficiência que 

aponta uma falta, levando o homem a buscar a felicidade, esta última enquanto beatitude, e 

associá-la à estima buscada por todos, porém, esta não pode ser assegurada pelo fato de que a 

estima é um conceito que, depois da queda, pode variar entre a cupidez e a caritas. O que 

expressa a miséria humana na busca de um objeto e a falta do mesmo, algo que se torna uma 

constante da condição decaída. Pondé lê o divertissement como modo pelo qual Pascal 

descreve os aparatos de alienação do homem para que o mesmo não perceba a própria 

insuficiência enquanto miséria. O projeto de felicidade humana é quebrado e a leitura de 

Pondé, que parte da ideia de que o ser humano, depois da queda. é um joguete de seu próprio 

deleite, mostra que a condição do homem pode ser lida a partir de uma matriz teológica. 

Assim, passemos à análise de Sellier.   

                                                
228 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. Seguimos a tradução feita por Pondé. Cf. Luiz Felipe PONDÉ, 
O Homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana, p. 226. (grifo do autor) 
229 Luiz Felipe PONDÉ, O Homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana, p. 237. 
230 Ibid., p. 237. (grifo do autor) 
231 Ibid., p. 237. 
232 Cf. Ibid., p. 238. 
233 Cf. Ibid., p. 238. 
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Sellier analisa o tema do divertissement tomando como ponto de partida dois conceitos 

agostinianos: aversio a Deo e conversio a Deo234. A aversio é uma forma de desvio de Deus, 

desvio este em direção às criaturas 235, todavia, a conversio é o seu conceito oposto: “o desejo 

do cristão é uma conversão pouco a pouco frágil ao Bem imutável. A palavra possui em todo 

agostiniano um sentido muito forte.”236 O cristão muda a direção da sua vontade que antes era 

voltada às criaturas, para realidades mutáveis e incertas, e se volta para o Bem certo e 

imutável, ou seja, o próprio Deus. É por este motivo que a palavra conversão, grifada por 

Sellier na citação que fizemos acima, tem um sentido forte, pois mostra uma mudança radical 

no homem: “ela descreve uma atitude do ser humano que quer contemplar a luz eterna, volta-

se em direção a ela e não deve se desviar dela”237. A conversão, como mudança de direção, 

aponta para um novo telos do olhar, ou seja, o gozo no amor de Deus e não nas criaturas. É a 

partir deste novo olhar que Sellier analisa o tema do divertimento: “é nesta paixão de olhar em 

direção a Deus que é devida, nos Pensées, a importância dos desenvolvimentos sobre o 

divertissement. O divertissement é a forma menor de aversio a Deo.”238 A concepção 

agostiniana da aversio a Deo engloba todas as atividades humanas depois da queda, como a 

busca dos prazeres, a satisfação do orgulho, o interesse por bagatelas239,  o que, para o 

intérprete, “só tem uma única fonte: a aversio, o divertimento”240. 

Como o fundo interpretativo de Sellier é teológico, ele não deixa de assinalar que a 

base do divertimento é a má fé, pois o homem é culpado e responsável por esta aversio, 

assim, o divertissement conduz a criatura à morte de maneira insensível porque ela merece sua 

própria perda.241 Diante disso, a aversio ganha seus contornos enquanto concupiscência e o 

divertissement, como aversio a Deo, é a continuação do pecado original: “portanto, o 

divertissement é uma continuação do pecado original e o reinado da concupiscência”242. Este 

reino da concupiscência como desvio explicaria todos os comportamentos do homem pós-

lapsário, todavia, dirá Sellier, Pascal não pretende fazer com que o homem passe todo tempo e 

                                                
234 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 163-169. 
235 Ibid., p. 163.  
236 Ibid., p. 163. (grifo do autor)  
237 Ibid., p. 163. 
238 Ibid., p. 164. (grifo do autor) 
239 Ibid., p. 165. 
240 Ibid., p. 165. (grifo do autor) 
241 Cf. Ibid., p. 166. 
242 Cf. Ibid., p. 167. (grifo nosso) 
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todo o dia a pensar em sua condição243 e cita o fragmento 540 dos Pensées: “é necessário 

relaxar um pouco o espírito, mas isso abre a porta para as maiores extravagâncias”244. Ora, há 

um são desvio, mas este poderá conduzir o homem à extravagância, dito de outro modo, a 

partir de Sellier, a aversio a Deo é desviar-se do Essencial. “Assim, o são desvio é tornado 

indiferença ao destino!” 245 

Portanto, vemos que o ponto de partida de Sellier para a análise do tema do 

divertissement é teológico, assim como o nosso, no entanto ele parte da atmosfera agostiniana 

da aversio a Deo, nós partimos da originalidade de Pascal na Lettre, ou seja, do vazio infinito 

do homem sem Deus. 

 

4.6    O Vazio Infinito e o fracasso de si 

Aproximamos o vazio infinito e o conceito de divertissement, por conseguinte, a Lettre 

dos Pensées. Mas o que encontramos? Em suma, o fracasso humano que se manifesta na 

descrição esboçada no fragmento 136, de um ser que vive o tormento obsessivo de preencher 

um vazio infinito presente na sua condição depois da queda, e a ausência do objeto que 

poderia preencher este vazio. Ora, a capacidade de amar infinitamente sem o objeto que lhe 

corresponde move o homem nas mais diversas formas de divertissement, mesmo porque, 

sendo a criatura passível à sedução, como dirá Carraud, o divertissement se tornaria o motor 

para suportar a vida sem Deus. O homem sem Deus é insuportável para si mesmo, pois, na 

nova ordem concupiscente, à qual a capacidade de amor infinito não se ajusta aos objetos 

amáveis disponíveis, o fracasso da vida centrada em si mesmo e nas criaturas é percebido 

como pesadelo, padecimento, inquietação, agonia, pesar, tortura, desolação, tristeza, tédio e 

sofrimento. O divertissement se faria necessário. Mas deveria o homem viver toda sua vida 

alienada aos bens insuficientes e não conhecer a sua própria condição? Não para Pascal. 

Portanto, será no Cristo que o homem poderá considerar a si mesmo, perceber seu vazio 

infinito que separa Deus da Criatura na queda, e restabelecer a ordem primordial. Diante 

disso, passamos a investigar a relação do Cristo Mediador entre Deus e o Homem. 

                                                
243 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 167. 
244 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 540, Bru. 380. 
245 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 167. 
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CAPÍTULO 5 
 
 

O VAZIO INFINITO E O CRISTO MEDIADOR 

 
 

7 - [...] e como Deus não considera os homens senão  
pelo Mediador Jesus Cristo, os homens também  

não deveriam olhar nem os outros nem eles  
 mesmos senão mediado por Jesus Cristo. 1 

 
 
 

A distância infinita entre Deus e os homens tem como causa o pecado. Como vimos, o 

divertissement não é capaz de preencher o vazio infinito que se instala no homem com o 

abandono de Deus, pois as misérias do divertissement são finitas e estas nunca preencherão o 

infinito. É preciso de um objeto infinito. Afirmamos que só Cristo Mediador pode preencher o 

vazio infinito do homem sem Deus, pois só ele é o objeto infinito que re-estabelece a ligação 

entre Deus e o homem. Neste capítulo mostraremos o papel do Cristo Mediador na dinâmica 

da salvação cristã. Iniciamos relacionando o vazio infinito da Lettre e o Cristo como objeto 

infinito capaz de fazer a mediação entre Deus e os homens; em seguida, investigaremos a 

pertinência da associação contínua de Deus à cólera e à ira, estas que desabam sobre o Cristo, 

formando uma catarse de Deus: toda a cólera do Deus criador é direcionada ao Cristo que, por 

seu sofrimento e agonia, salva toda a humanidade; assim, os que conhecem a Cristo 

descobrem a própria miséria sem cair no desespero, pois há um Redentor; quase ao fim 

trabalharemos os dois critérios de prova do Redentor, a saber, as Escrituras e o coração. Desta 

maneira, mostraremos como Pascal aproxima estes dois recursos de prova à filosofia, isto é, 

como é a dinâmica fé e razão nos Pensées; por fim, deixando a teologia, veremos que o vazio 

infinito ganha outros contornos na des-substancialização do moi no fragmento 688, pois não 

                                                
1 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 276. 
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se trata mais de um vazio qualificado como infinito, mas o puro vazio de si. Portanto, 

veremos que se relacionarmos a Lettre ao fragmento 688, nenhum amor por si mesmo, sendo 

ele finito ou infinito, justifica-se, pois o homem, isto é, le moi como substância, não pode ser 

encontrado para tornar-se objeto de amor. 

 

5.1    Vazio infinito e o Cristo Mediador 

Depois de conceber o homem como ser infectado pelo pecado, tendo a morte como 

pena, Pascal convida o cristão a imitar o sacrifício de Cristo, pois será a partir “desta regra 

que examinaremos a natureza da morte”2. Assim, a investigação que se segue, no parágrafo 

[7] da Lettre, está diretamente voltada para a morte, mas, para que seja realizada, leva-se em 

conta o sacrifício de Cristo. Pascal busca mostrar a relação entre Deus Pai e o homem. Este é 

o ponto que mais nos interessa para entender a funcionalidade do nome vazio infinito do 

homem sem Deus e o Cristo Mediador. Mas como tal relação é descrita? “Para esta 

consideração, é preciso recorrer à pessoa de Jesus Cristo.”3 Para considerar a morte, 

imediatamente a pessoa do Cristo é invocada enquanto paradigma sacrificial. O conceito 

“considerar” precisaria ser matizado para entender a passagem. Na Lettre usa-se deste verbo 

inúmeras vezes, no entanto, sempre com o intuito de fazer referência ao homem, criatura de 

Deus: nunca o homem considera a Deus. Nos Pensées vemos isso claramente no fragmento 

199: “Contemple pois o homem a natureza inteira em sua plena majestade, afaste o seu olhar 

dos objetos baixos que o cercam”4. O homem é convidado a contemplar a natureza para 

perceber o seu fracasso quando se dispõe a olhar, imaginar e conceber, de modo que por mais 

que suas forças imaginativas se expandam, ele não consegue contemplar o universo na sua 

totalidade: “por mais que expandamos as nossas concepções para além dos espaços 

imagináveis, não geramos senão átomos em comparação com a realidade das coisas”5. Em um 

segundo momento, Pascal convida o homem a olhar para si: “tendo voltado a si, considere o 

homem aquilo que ele é em face do que existe, veja-se como perdido”6. Quando se trata de 

avaliar a si mesmo, Pascal usa o verbo considerar, ou seja, avalia-se a partir de outro 

                                                
2 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 276. 
3 Ibid., p. 276. 
4  Idem, Pensées, Laf. 199, Bru. 72. 
5 Ibid., Laf. 199, Bru. 72. 
6 Ibid., Laf. 199, Bru. 72. 
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referencial que, no caso do fragmento 199, é a natureza. Desta maneira, vejamos o resultado 

da consideração de si mesmo em relação à natureza: “pois afinal que é o homem na natureza? 

Um nada com relação ao infinito, um tudo com relação ao nada, um meio entre o nada e o 

tudo, infinitamente afastado de compreender os extremos”7. O homem, quando se considera 

diante da natureza, torna-se um ser vacante em um universo infinito sem referência, uma 

espécie de pêndulo de relógio sem ponto fixo que vaga pelos espaços infinitos. O homem é 

incapaz de ocupar o meio, mas ele é um ser vacante em meio ao infinito. Será a partir desta 

ideia de que o conceito considerar – esclarecido no fragmento 199 – é usado para fazer 

referência ao homem que continuaremos nossa análise do parágrafo [7] da Lettre.  

Para considerar a própria morte, o homem deve ter como referencial Jesus Cristo, 

“porque tudo aquilo que está nos homens é abominável”8. Sendo o Cristo o sacrifício perfeito, 

qualquer outro sacrifício não é digno da grandeza de Deus. O homem, criatura abominável 

depois da queda, mesmo conservando a imagem de Deus, seu sacrifício, como forma de 

reparação, é inadequado, pois não atende à ofensa causada, isto é, é preciso um sacrifício que 

faça justiça à ofensa infinita. Como o homem é um ser finito, seu sacrifício não atende à 

demanda divina, dito de outro modo, a morte sem Jesus Cristo é marca do fracasso humano de 

se dirigir diretamente a Deus. É deste modo que o Cristo como Mediador tem seu papel 

capital para entender a condição humana. O homem precisa de redenção, mas ela não está em 

seu poder, nem nas criaturas. No horizonte pós-lapsário, a busca já está fadada à derrota: a 

criatura precisa de outro para a redenção, mas no fim do horizonte só há cadáveres. Portanto, 

três ideias são capitais até o momento: 1) o homem deve considerar a morte; 2) mas na pessoa 

de Jesus Cristo; 3) porque tudo que há no homem é abominável. Será a partir destes três 

pilares que conheceremos outro aspecto original de Pascal: Deus e o homem estão em exílio. 

    “E como Deus não considera os homens senão pelo Mediador Jesus Cristo, os 

homens também não deveriam olhar nem os outros nem eles mesmos senão mediado por 

Jesus Cristo.”9 Pascal exclui a ideia de que o homem considere a si mesmo e aos outros sem a 

mediação de Jesus Cristo, paralelamente, se o exemplo de Cristo, enquanto modelo sacrificial, 

é enfatizado, o modelo de Deus, como sujeito do olhar, deve ser imitado. As palavras de 

Pascal são enfáticas: Deus não considera o homem sem Jesus Cristo, mas os homens fazem o 

                                                
7 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 199, Bru. 72. 
8 Idem, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______ Ouvres 
complètes, p. 276. 
9 Ibid., p. 276. 
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que não deveriam, isto é, olham a si mesmos e aos outros sem o Cristo, rompendo a 

mediação. Pascal não veta a possibilidade de Deus olhar para si mesmo sem Jesus, nem 

afirma a possibilidade de Deus considerar diretamente o homem sem o Filho, o que veremos 

no próximo item. Mas Jesus é colocado entre Deus e o homem, como uma espécie de véu que 

esconde Deus Pai, como afirma Bremond:  

 
[...] nós constatamos que o ‘Jesus Cristo’ de Pascal, no lugar de aplainar e dilatar todas 

as vias possíveis que levam a Deus, nos é, ao contrário, apresentado como um véu, um guarda-
fogo, se ouso dizer, entre Deus e nós. Pascal exalta o ‘mediador’, mas ele esconde, exila 
Deus.10 

 
 

 O exílio de Deus, que Bremond ressalta, é conseqüência da visão pascaliana do Cristo 

como Mediador entre os homens e Deus. A criatura não considera a Deus, não considera Jesus 

Cristo, mas toma como referencial o Filho para considerar a si mesmo e aos outros. Assim, 

poderíamos acrescentar, com Bremond, que não só Deus está no exílio, mas o próprio homem 

está no exílio de Deus. Ao exilar um, exila-se necessariamente o outro, se seguirmos o 

pensamento do intérprete. Desta maneira, perguntamos: como Deus poderia salvar o homem 

se não houvesse um sacrifício correspondente ao dano? E como o homem poderia ser salvo se 

o sacrifício do Cristo não fosse a peça chave de ascensão do homem a Deus? Há um meio 

vasto presente entre Deus e o homem e é por este meio que Deus e homem se encontram: 

“porque se nós não passamos pelo meio, não encontramos em nós senão verdadeiras 

infelicidades, ou prazeres abomináveis”11. A necessidade de passar pelo meio é o que 

garantiria a possibilidade da salvação pelo sacrifício do Cristo, a redenção dos pecados e a 

contemplação de Deus através do Mediador. Sem tal mediação o homem está condenado a 

viver e perecer na infelicidade de ser mortal, escoando e degradando-se no tempo, “mas se 

consideramos todas as coisas em Jesus Cristo, encontraremos toda consolação, toda 

satisfação, toda edificação”12. A consolação é a manifestação da “verdade que o Santo 

Espírito nos ensinou”13, ou seja, é o espírito consolador que concederá a graça do consolo ao 

cristão e todo homem, pois ninguém está isento da morte daqueles que ama e de si mesmo; a 

satisfação está ligada aos bens que não se pode perder, pois tudo que não é mediado por Jesus 
                                                
10 Henri BREMOND, Historie Littéraire du Sentiment Religieux em France: depuis la fin des guerres de religion 
jusqu’à nos jours, v. IV, p. 390-391. 
11 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 276. 
12 Ibid., p. 276. 
13 Ibid., p. 276. 
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Cristo está condenado à destruição, não havendo satisfação que não possa ser maculada pela 

precariedade do mundo sem Deus; e, por fim a edificação, pois é em Cristo que o homem 

deixa seu status de ser corrompido e vive a vida imortal, aquela que não pode ser perdida 

justamente pelo sacrifício universal do Cristo.  

Portanto, quatro ideias resumem, a princípio, nossa investigação entre a relação Deus e 

homem na Lettre: 1) Deus está no exílio do homem, como dirá Bremond; 2) mas o homem 

está no exílio de Deus, como acrescentamos; 3) Cristo é o Mediador entre Deus e o homem; 

4) mas a Mediação de Pascal conduz a uma blidagem, na leitura de Bremond, pois Deus 

precisa do Cristo para salvar o homem e, por conseguinte, o homem precisa do Cristo para ser 

salvo; 5) Pascal termina o parágrafo destacando a necessidade de passar pelo meio – 

Mediador –, pois, considerando a morte, é Nele que encontraremos toda consolação, 

satisfação e edificação; 6) nossa investigação nos fez colocar duas questões que encaminhará 

nosso trabalho a levar em consideração a possibilidade do Cristo ser a pedra angular que 

preenche o vazio infinito do homem sem Deus, a saber: Deus poderá salvar o homem se não 

houver um sacrifício correspondente ao dano? O homem poderá ser salvo sem o sacrifício do 

Cristo, ou seja, correspondente à ofensa ao Ser infinito?  Desta maneira, sabendo da 

importância do Cristo na relação entre Deus e o homem, vejamos como o vazio infinito entra 

nesta dinâmica. 

Como mostramos anteriormente, na Lettre, parágrafo [18], que no homem há um vazio 

infinito que o amor de Deus deixou, algo que o distancia infinitamente de Deus.14 Se o 

Criador quer salvar o homem e o homem quer ser salvo, logo, é o Cristo o único objeto capaz 

de estabelecer a relação primordial perdida. Vimos no capítulo IV que o homem tenta 

preencher o vazio de si com o divertissement, no entanto, fracassa. As duas questões que 

fizemos acima poderiam ser sintetizadas em uma única: Deus e o homem necessitam do 

Cristo? Ousamos dizer que, para Pascal, sim e, frente a esta afirmação, tentaremos justificá-la. 

Se levarmos em consideração que existe um vazio infinito que separa o homem de 

Deus, que não há nenhuma possibilidade de, no horizonte humano, existir qualquer objeto 

próprio para ser oferecido a Deus como sacrifício, algo que estabeleceria a ligação entre Deus 

e o homem, então, só o Cristo encarnado poderia ser este objeto, atendendo tanto às 

necessidades da criatura, quanto à necessidade do Criador. Todavia, o nome necessidade aqui 

                                                
14 Cf. Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 277. 
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é equívoco e precisa ser entendido de duas maneiras, porque a necessidade da criatura não é a 

mesma daquela do Criador. A criatura necessita de Cristo para considerar a si mesma e os 

outros, como Pascal ressalta na Lettre, mas Deus não precisa necessariamente do Cristo para 

considerar o homem. Dizer que o Criador precisa ter suas necessidades atendidas por um 

outro é fazê-lo dependente deste outro e, consequentemente, cercear sua absoluta condição de 

ser Necessário para os outros, mas jamais necessitar de um outro para si. No entanto, dizer 

que Pascal coloca Deus Pai como dependente do Cristo não seria macular esta Necessidade 

absoluta? Esta não é nossa leitura, pois a necessidade de Deus, quando se trata de Cristo, é a 

Necessidade de Deus em relação a Si mesmo e não a um outro.  

Desta maneira, há duas necessidades em jogo: 1) a necessidade absoluta das criaturas 

em relação ao Mediador para a salvação; 2) Deus necessita de si mesmo, na expressão do 

Cristo, para salvar a criatura. Ora, mas o que seria Deus sem a Mediação de Jesus Cristo? 

Bremond afirma que Pascal exila Deus do homem, hiperbolizando o papel do Cristo, mas em 

nenhum momento Pascal estabelece um exílio absoluto enquanto dependência do Cristo como 

outro de si de Deus. É possível um acesso de Deus ao homem e é este possível acesso que 

explicaria o Deus irritado e colérico de Pascal, inúmeras vezes mencionado no decorrer de 

seus textos, e que passamos a investigar.  

 

5.2    O Deus colérico e irritado de Pascal 

Para a análise do Deus colérico de Pascal e a importância do Cristo Mediador 

usaremos a Lettre, o texto Sur la conversion du pécheur, o Mistério de Jesus, alguns 

fragmentos dos Pensées e a Prière pour demander a Dieu le bon usage des maladies. Nosso 

objetivo é saber como Pascal concebe Deus Pai sem a Mediação do Cristo. Afirmamos que o 

Deus de Pascal é o Deus colérico e irritado, pronto para dilacerar toda criação com sua fúria. 

A cólera e a irritação nunca são vinculadas à pessoa de Jesus Cristo, sempre a Deus Pai. Este 

detalhe nos chama a atenção, pois, de fato, o Deus de Santo Agostinho é aquele que exprime a 

beleza da criação, que conduz o homem à interioridade e, do interior da criatura, ascende-se à 

superioridade em Deus. Todavia, não como Deus colérico, mas como Pai da beleza criada. 

Assim, Pascal afasta-se de seu mestre.  
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Seu Deus é irado e a alma, quando em processo de conversão, volta-se ao Criador, 

percebe a própria vaidade15 e, diante de seu estado precário, busca deter a cólera de Deus: “e 

dentro de um espírito de arrependimento e de penitência, tem o recurso para sua piedade, para 

deter sua cólera cujo efeito lhe parece terrível na visão de suas imensidades”16. A visão da 

imensidade de Deus figura sua cólera. A alma em estado de penitência percebe a si mesma, 

seu mal e corrupção. Mas qual é o recurso da criatura? É a piedade que se estabelece entre o 

Deus colérico e a vaidade humana. Mas o que seria a piedade? “A alma faz ardentes preces a 

Deus.”17 A piedade manifesta-se nas preces. A etimologia da palavra prece, em Pascal, tem 

seu sentido na língua latina, que pode lançar luz no que tange à piedade da alma: precarius, 

algo que só se obtém com súplicas, mas de tal modo que estas súplicas revelam a própria 

precariedade. A criatura, verdadeiramente piedosa, é aquela que dirige uma prece a Deus 

confessando sua miséria em seu mais alto grau.  

O texto de Pascal Prière pour demander a Dieu le bon usage des maladies mostra este 

aspecto da prece: esta é a manifestação da própria miséria, como modo salutar de reconhecer 

a distância da grandeza ou imensidade de Deus e a pequenez e vaidade da criatura. Eis a 

dinâmica da piedade, isto é, este reconhecimento enquanto distância. É pela piedade que o 

homem reconhece a precariedade e tenta apaziguar a cólera de Deus: “me enviais agora a 

doença para me corrigir: não permitais que eu use dela para vos irritar com minha 

impaciência”18. A aceitação do sofrimento pela doença é uma forma de revelar a própria 

piedade, pois o coração do homem é corrompido e todo sofrimento merecido. O flagelo de 

Deus torna-se consolo19. Trata-se da justiça de Deus sem mediação e piedade do homem 

como aceitação. Desta maneira, cabe ao homem desligar-se da ideia que se tem de si e 

manifestar-se enquanto precariedade. Mas qual é o grau de precariedade que o homem é capaz 

de se fazer manifesto para exaltar a grandeza de Deus? 

O primeiro estágio é o novo olhar para si, ou seja, considerar a si mesmo tendo Deus 

como ponto de referência: “e nestas novas reflexões a alma entra na visão das grandezas de 

                                                
15 “[...] a alma entra em perturbações por ter preferido tantas vaidades em vez deste divino mestre [...]”. Blaise 
PASCAL, Sur la conversion du pécheur, in: ______ Ouvres complètes, p. 291. (grifo nosso) 
16 Blaise PASCAL, Sur la conversion du pécheur, in: ______ Ouvres complètes, p. 291. 
17 Ibid., p. 291. 
18 Idem,  Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, in: ______ Ouvres complètes, p. 362. 
19 “[...] que vosso flagelo me console […]”. Ibid., p. 363. 
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seu Criador, e em humilhações e adorações profundas”20. Os resultados deste exercício 

espiritual são três: 1) a criatura percebe a grandeza de Deus Pai Criador; 2) a alma se humilha 

diante de tal grandeza; 3) esta humilhação é um ato de adoração.  Em seguida, a alma tenta 

aniquilar-se totalmente diante de Deus. “Aniquila-se em sua presença.”21 No francês, 

s’anéantit, ou anéantir, é fazer-se um nada, néant. Como Deus é a plenitude do Ser, a 

criatura, ao aniquilar-se, adora a Deus mostrando a distância que convém entre o Ser e o nada 

de si. Pascal parece estar muito próximo à teoria aniquilacionista de Bérulle. Mas é 

impossível que a adoração pelo aniquilamento seja perfeita: “e não podendo formar de si 

mesma uma ideia suficientemente baixa, nem de conceber uma ideia muito elevada deste bem 

soberano”22. O aniquilamento total é o conhecimento absoluto do nada de si, isto é, a baixeza 

de si em relação a Deus. Tal ideia de si não é possível conhecer. Isto seria uma forma de 

aniquilamento de si que, antes de revelar a precariedade humana enquanto aniquilamento, 

mostraria a suficiência da criatura de fazer de si um nada capaz de adorar a Deus sem o 

Mediador. Afirmamos que é por este motivo que a baixeza do homem em um grau absoluto é 

vetada, assim como o conhecimento da grandeza de Deus. Em suma, nem o aniquilamento 

total é possível, nem a compreensão da grandeza de Deus, Soberano bem por excelência. 

Pascal mantém a criatura no processo de aniquilamento, mas que nunca chega ao fim 

enquanto está viva: a alma “faz novos esforços para se rebaixar até os últimos abismos do 

nada, considerando Deus nas imensidades que ela multiplica sem cessar”23. Dois abismos se 

abrem: o primeiro, o abismo do nada, ao qual a criatura tende sem cessar; o segundo, o 

abismo da grandeza de Deus, este que a criatura contempla sem o alcançar na sua totalidade. 

São dois movimentos diametralmente opostos, mas que revelam, no processo, a piedade. Ora, 

chamamos a atenção do leitor quanto aos dois abismos que afastam o homem de Deus e 

estabelecem um vazio infinito que ultrapassa a capacidade humana de conceber: “enfim, nesta 

concepção, que esgota suas forças, a alma adora-O em silêncio, considera-se sua vil e inútil 

criatura, e por seus respeitos reiterados O adora e O bendiz, e quereria para sempre bendizê-

Lo e adorá-Lo”24. O homem perde sua força, percebe sua insuficiência, adora a Deus em 

silêncio, considera-se vil e inútil, pois sua adoração é vil, enquanto criatura precária, e inútil, 

                                                
20Blaise PASCAL, Sur la conversion du pécheur, in: ______ Ouvres complètes, p. 291. 
21 Ibid., p. 291.  
22 Ibid., p. 291.  
23 Ibid., p. 291.  
24 Ibid., p. 291.  
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pelo fato de não poder fazer de si um nada. Esta distância entre Deus e o homem analisada 

acima possibilitaria entender o vazio infinito que separa Deus e o homem, esclarecido pelos 

infinitos que se abrem na vida de piedade, mas, ao mesmo tempo, o papel do Cristo Mediador 

como liame entre Deus e o homem. O Cristo pode preencher este vazio e fazer a Mediação. 

Para restabelecer a ligação com Deus é preciso que o próprio Deus venha socorrer a criatura, 

esta, porém, esgotada e consciente de sua inutilidade: Deus realiza no Cristo uma catarse de 

sua cólera para a salvação do homem. Vejamos como tal passagem se faz manifesta no texto 

Mistério de Jesus, texto escrito, provavelmente, no ano de 1655. 

 
Jesus sofre na paixão os tormentos que lhe infligem os homens, mas na agonia sofre os 

tormentos que se inflige a si mesmo. Turbare semetipsum. É um suplício vindo de mão não 
humana mas toda poderosa, e é necessário ser todo poderoso para suportá-lo. 25 

 
 

Jesus sofre os males que os homens deveriam sofrer. A passagem bíblica de João XI, 

33, Turbare semetipsum, mostra o Filho de Deus perturbado diante da agonia e dos tormentos. 

Todavia, ao mesmo tempo que são tormentos que os homens infligem ao Cristo, poderíamos 

dizer que não o são, pois, como ressalta Pascal, o suplício vindo de mão toda poderosa é 

preciso ser todo poderoso para suportar. É a catarse do Deus Pai Criador que cai com seu 

braço forte sobre seu Filho único Redentor. Deus e Cristo se encontram no conceito de todo 

poderoso: o primeiro para descarregar toda sua cólera, o segundo para suportá-la por amor à 

humanidade. “E assim Jesus estava sozinho e abandonado à cólera de Deus”.26 Assim como o 

homem não pode atingir a grandeza de Deus, ele não pode atingir a miséria à qual Cristo 

humildemente se fez para o resgate humano. O intérprete brasileiro Franklin Leopoldo e 

Silva, comentando esta passagem, destaca a incompreensão da miséria em sua profundidade 

mais significativa, miséria esta que o Cristo encarna e recebe o peso da mão de Deus:  

 
Jamais esgotaremos o significado da miséria em toda a sua profundidade: basta, para 

que se constate esta impossibilidade, observar que o resgate da miséria humana exigiu que 
Deus se fizesse mais miserável que o homem. Em que o Cristo se rebaixou mais que os 
homens? Não foi através de sofrimento físico, tortura e morte na cruz. Foi através do 
sofrimento moral: a angústia diante da morte, o sentimento de abandono, a distância dos 
homens e de Deus.27 

 
 

                                                
25 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 919, Bru. 553. 
26 Ibid., Laf. 919, Bru. 553. 
27 Franklin Leopoldo SILVA, O mediador e a solidão, Revista Cult 17, n. 64, dez. 2002. p. 45. 
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Diante da impossibilidade de se fazer miserável, Cristo se faz miséria para resgatar o 

homem da miséria. Mas não se trata de um rebaixamento somente físico – o que não descarta 

a dor física –, como destaca o intérprete, mas moral. Fora elencado três formas de sofrimento: 

a) angústia diante da morte; b) abandono; c) distância dos homens e de Deus. Os três pontos 

são capitais, mas é o último que interessa para a nossa reflexão. Foi preciso uma distância 

infinita do Mediador para redimir o homem e, por conseqüência, o resultado é que o Cristo 

ocupa o lugar da distância, ou seja, do vazio infinito do homem sem Deus. A distância de 

Deus e do homem pode ser corroborada com a Lettre, como vimos no capítulo II. O homem 

sem Deus figura este mesmo Deus sem o homem, no qual o Cristo como Mediador, ao ocupar 

o lugar da distância infinita, aproxima. Assim, em nenhum momento Pascal descreve o Cristo 

colérico, mas sempre estraçalhado. Cristo amortece a cólera de Deus, como mostra a Lettre: 

“tudo é doce em Jesus Cristo, até a morte; e isto é porque ele sofreu e morreu para santificar a 

morte e os sofrimentos”28. Ora, vejamos a coerência no pensamento de Pascal quanto à ideia 

de um Deus colérico que realiza sua catarse no Cristo Mediador.  

Pascal escreve a Lettre em 1651, Sur la conversion du pécheur em 1653, o Mistério de 

Jesus em 1655 e a Prière pour demander a Dieu le bon usage des maladies em meados de 

1659/1660. O que encontramos nestes textos que corrobora nossa afirmação? 1) na Lettre, 

Deus necessita do Cristo para considerar o homem, mas a necessidade de Deus é necessidade 

de si mesmo; 2) no texto Sur la conversion du pécheur, o homem se veria impotente para 

aniquilar-se, assim como conceber a grandeza de Deus, abrindo dois infinitos, sempre em 

processo, da infinita grandeza de Deus e infinita miséria humana: o Cristo Mediador poderia 

ser a pedra angular que preenche este vazio; 3) na Prière pour demander a Dieu le bon usage 

des maladies, a confissão da precariedade humana é uma forma de confessar a grandeza de 

Deus; 4) por fim, no Mistério de Jesus, Cristo é o único capaz de suportar a cólera de Deus: 

cólera Onipotente direcionada ao ser Onipotente, isto, é, cólera de Deus direcionada a si 

mesmo, mas este si mesmo enquanto expressão do Filho. Portanto, nossa leitura do conceito 

de necessidade de Deus na Lettre mostra-se razoável quando, no Mistério de Jesus, vemos 

que é Deus quem sofre a cólera de si. 

O Deus colérico de Pascal não poderia ser concebido de outro modo, pois o olhar 

direto do Criador é destruidor. Assim, Pascal desvia o olhar de Deus das criaturas, e 

redireciona ao Cristo, dilacerando-o: só assim a Mediação terá sentido enquanto percepção da 

                                                
28Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______ Ouvres complètes, p. 276. 
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miséria e redenção do homem. Sem o Cristo, Deus é expressão da cólera. Podemos ver isso 

em outros textos de Pascal. 

Nos Écrits sur la Grâce, é descrito o mau uso que a criatura fez de seu livre arbítrio 

que ainda não estava corrompido, mas com a degradação desta potência pelo pecado, a 

criatura é “objeto de cólera e de indignação de Deus”29. Deste modo, toda humanidade está 

corrompida, os filhos de Adão recebem sua herança em partes iguais: “todos os homens estão 

dentro desta massa corrompida igualmente dignos de morte eterna e da cólera de Deus” 30. Já 

trabalhamos a morte, porém, ainda como herança do pecado, a relação de amor com Deus vira 

de ponta cabeça: o homem é digno de cólera. 

Nos Pensées, o Deus colérico também se manifesta: “Noé viu a malícia dos homens 

no mais alto grau, e ele mereceu [evitar a cólera de Deus sobre todo o gênero humano – e – ] 

de salvar o mundo e sua pessoa”31. A edição paleográfica de Tourneur ressalta um trecho que 

Pascal risca a imagem do Deus colérico. O filósofo escreve que Noé viu a malícia do homem 

em seu mais alto grau, ou seja, a precariedade humana, e por este motivo ele figura o salvador 

do mundo, Jesus Cristo. É curioso que neste fragmento vemos que “a cólera de Deus” é 

riscada para dar lugar à salvação do mundo. A visão do Deus colérico é substituída pela 

salvação, isto porque Noé foi quem viu a malícia humana no mais alto grau, como o Cristo no 

Mistério de Jesus, mas com uma diferença: Cristo encarna a miséria, mas sem o pecado. Ele 

padece a miséria de toda a humanidade, ele se faz miséria pela criatura. Portanto, ver a 

malícia do homem é, ao mesmo tempo, justificar a cólera de Deus, e saber que a salvação 

depende desta catarse na pessoa do Cristo. Noé é o único “homem justo” no mundo, pois ele é 

aquele que assume, enquanto figura, a contemplação da miséria de todo gênero humano. 

Desta forma, explica-se a sua humildade diante de Deus, assim como de outros profetas, aos 

quais Pascal é sensível, como Isaías, L. “É por isso que farei aparecer as marcas da minha 

cólera; cobrirei de trevas os céus e os esconderei sob véus”.32 Citando o profeta, Pascal dá voz 

ao próprio Deus e a manifestação da sua cólera enquanto marcas sensíveis: é o Deus colérico 

expresso nos acontecimentos da natureza. Seguindo o mesmo fragmento, a causa desta cólera 

é mencionada: “mas quanto a vós não fazeis mais dos que atrair a cólera de Deus, caminhais 

sobre os braseiros e entre as chamas que vós mesmos acendestes. Foi a minha mão que fez 

                                                
29 Blaise PASCAL, Écrits sur la Grâce, in: ______ Ouvres complètes, p. 313. 
30 Ibid., p. 318. 
31 Idem, Pensées de Pascal, v. I, Tour. 24. O trecho entre colchetes foi riscado por Pascal.  
32 Idem, Pensées, Laf. 483, Bru. 726. 
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virem sobre vós estes males: perecereis em meio às dores”33. O homem atraiu a cólera de 

Deus, e a vida é um eterno caminhar sobre um braseiro, uma fornalha que fere justamente o 

homem como manifestação deste Deus irritado que deixa cair sobre os homens seu braço, mas 

não com o mesmo peso que no Cristo: a vida humana é um eterno padecimento em meio às 

dores. A cólera de Deus é uma resposta à desobediência humana, à desordem causada à 

criação primordial. É assim que Pascal justifica as paixões de Deus: “suas paixões assim 

dominadas são virtudes; a avareza, o ciúme, a cólera, o próprio Deus as atribui a si”34. As 

paixões dos homens são promíscuas, mas aquelas de Deus são virtudes: Deus é Senhor de 

suas próprias paixões e as usa como lhe convém, mas o homem é escravo das paixões e 

modelado por ela. Deus é avarento ao reclamar os bens de si que lhe foram retirados pelo 

orgulho, ou seja, particularizados; Ele é ciumento com o seu povo que não lhe presta culto, ou 

seja, povo injusto, pois só é digno de glória o Senhor e esplendor de toda glória; é colérico, e 

manifesta a sua cólera nos mais diferentes graus, desde as manifestações sensíveis, como a 

precariedade física dos seres, as terríveis tempestades e ventos, até o sofrimento moral pelas 

paixões, que faz o homem perceber sua miséria. No entanto, o ápice da cólera divina é a 

destruição do Cristo. Sem esta referência o homem estaria perdido com seu sofrimento e o 

mal-estar que lhe oprime, como atesta o fragmento 194: “como não sei de onde venho, 

também não sei para onde vou; só sei que, ao sair deste mundo, caio para sempre no nada, ou 

nas mãos de um Deus irritado, sem saber qual dessas duas condições deve ser eternamente 

meu quinhão”35. Perdido, não podendo expressar o nada de onde foi tirado, nem o sentido da 

existência sobre a terra, nem mesmo se há algum sentido, a criatura sabe que morre, mas não 

conhece o lhe espera: ou o nada, ou um Deus irritado. O golpe apologético de Pascal é fazer o 

homem cambalear diante da dúvida e considerar o Cristo como ponto de referência, pois é no 

Mediador que o povo santo, eleito e escolhido se faz unidade santa, para “salvá-lo da cólera 

de Deus”36. 

Portanto, a ênfase que demos ao Deus colérico e irado de Pascal nos mostra três 

aspectos centrais desta reflexão: 1) Deus faz uma catarse no Cristo; 2) o Cristo Redentor é a 

expressão da onipotência de Deus, enquanto capacidade de suportar o sofrimento de Deus 

direcionado a Deus; 3) é esta catarse que permite Pascal estabelecer um princípio de coerência 

                                                
33 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 483, Bru. 726. 
34 Ibid., Laf. 603, Bru. 502. 
35 Ibid., Laf. 427, Bru. 194. 
36  Ibid., Laf. 608, Bru. 766.  
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para a redenção da Criatura. Assim, do Mediador estraçalhado, saltamos para o mistério da 

redenção. 

 

5.3    O Cristo Mediador nos Pensées: Miséria e Redenção 

O Cristo assume um papel preponderante nos Pensées enquanto ser do meio ou 

Mediador entre Deus e o homem. Já discutimos como Deus considera os homens por Jesus 

Cristo, mas para o momento, o que mais nos interessa é saber o que o homem conhece quando 

ele considera a si mesmo pelo Cristo. Nosso trabalho sai da Lettre para os Pensées, isto é, 

procuraremos entender como a ideia de consideração de si mesmo pela mediação de Jesus 

Cristo, presente na Lettre, manifesta-se nos Pensées. Afirmamos que o conhecimento de Jesus 

Cristo conduz o homem a um conhecimento de si como ser decaído: a criatura conhece sua 

miséria e que há um Redentor, de modo que um destes conhecimentos sem o outro conduz o 

homem ao desespero ou a soberba. Desta maneira, serão os conceitos de miséria e redenção 

que estão no centro de nossa enquete.  

O título do fragmento 189 é sugestivo: “Deus por Jesus Cristo”37. Ora, Pascal 

especifica o modo de se chegar a Deus: por Jesus Cristo, algo que no decorrer do texto tornar-

se-á só por Jesus Cristo.  “Nós só conhecemos a Deus por Jesus Cristo. Sem esse Mediador é 

retirada qualquer comunicação com Deus. Por Jesus Cristo nós conhecemos a Deus.”38 É pelo 

Mediador que o homem conhece a Deus, sem o Mediador Deus não se dá a conhecer. No 

contexto, Pascal tem em mente os deístas e ateus. Os primeiros são aqueles que buscam 

provar a Deus pela suficiência da razão natural, sem o auxílio da revelação divina; os outros 

são aqueles que atestam que a razão não prova a existência de Deus, já que não há nenhuma 

prova da revelação. Ora, diante disso, deísmo e ateísmo estão conjuntamente afastados da 

religião cristã. Mas no que consiste a religião cristã? “Consiste propriamente no mistério do 

Redentor que, unindo nele duas naturezas, humana e divina, retirou os homens da corrupção 

do pecado para reconciliá-los com Deus em sua pessoa.”39 A religião cristã não tem como 

princípio as luzes racional do deísmo que provam Deus, nem a demanda de provas racionais 

que se esvaziam que fazem o ateísmo, mas o ponto lapidar da religião cristã é o “mistério do 

Redentor”. É na luz deste que a religião ensina o homem: “ela ensina, pois, conjuntamente 

                                                
37 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 189, Bru. 547. 
38 Ibid., Laf. 189, Bru. 547. 
39 Ibid., Laf. 449, Bru. 556. 
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estas duas verdades: tanto de que há um Deus de que os homens são capazes, quanto que há 

uma corrupção na natureza que os torna indignos dele”40. Estes dois pontos que a religião nos 

ensina, revela que o homem é capaz de Deus pela pessoa do Cristo, o homem novo, o novo 

Adão, manifestação da primeira grandeza do homem, e é nisto que estaria a dignidade da 

criatura, mas, paradoxalmente, o homem é incapaz de Deus por sua miséria, sendo indigno de 

Deus. “Indignos por sua corrupção, capazes por sua primeira natureza.”41 O paradoxo só faz 

sentido na pessoa do Cristo, pois o mistério da redenção nos mostra que é em Cristo que o 

homem encontra toda sua dignidade, mas é pelo mesmo Cristo que ele conhece a sua miséria: 

“importa igualmente aos homens conhecer um e outro desses pontos; e é perigoso para o 

homem conhecer a Deus sem conhecer a própria miséria, e conhecer a própria miséria sem 

conhecer o redentor que pode curá-lo dela”42. Compreender destes dois pontos conjuntamente 

é necessário, pois, o obscurecimento de um deles, seja qual for, é perigoso: conhecer a Deus 

sem conhecer a miséria eleva o homem  a um estado de soberba, por outro lado, conhecer a 

miséria sem conhecer a Deus como redentor conduz ao desespero. Esta foi a crítica de Pascal 

a Epicteto e Montaigne: o primeiro, conheceu a grandeza, conheceu a Deus, mas sem Jesus 

Cristo, o que faz dele uma referência filosófica da soberba: “tratou a natureza como sã sem 

necessidade de reparador, aquilo que o leva ao cúmulo da soberba”43. O segundo, 

“experimentando a miséria presente e ignorando a primeira dignidade, trata a natureza como 

necessariamente enferma e irreparável, aquilo que o precipita no desespero”44. O fragmento 

449 está em perfeita sintonia com o texto acima citado, pois nos dois textos o Cristo é o 

critério de avaliação: “um só destes conhecimentos faz a soberba dos filósofos, que 

conheceram a Deus e não a sua miséria, ou o desespero dos ateus, que conheceram a sua 

miséria sem o Redentor”45. Epicteto representa os filósofos dogmáticos deístas que 

conheceram a Deus sem a miséria, Montaigne, por sua vez, representa, com seu ceticismo 

quase hiperbólico – pois o cume do ceticismo está em Descartes –, o ateísmo, que conhece a 

miséria humana sem um redentor, o que encaminha ao desespero. Mas qual a posição 

universal e, sendo assim, filosófica? Esta é manifesta pelo cristianismo: “e assim como faz 

parte da necessidade do homem conhecer esses dois pontos, faz igualmente parte da 
                                                
40 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 449, Bru. 556. 
41 Ibid., Laf. 444, Bru. 557. 
42 Ibid., Laf. 449, Bru. 556. 
43 Idem, Entretien avec M. de Sacy, in: ______Ouvres complètes, p. 296. 
44 Ibid., p. 296. 
45 Idem, Pensées, Laf. 449, Bru. 556. 
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misericórdia de Deus ter-nos feito conhecê-los. A religião cristã o fez, é nisso que ela 

consiste.”46 Deus revela estes dois pontos da religião cristã expresso no mistério do Redentor, 

assim, é o mistério que concede sentido à obscuridade que é o homem enquanto ser 

paradoxal: no mundo da mortalidade e da infelicidade, o homem busca a imortalidade e a 

felicidade enquanto beatitude – felicidade absoluta. É o paradoxo cristológico que outorga 

sentido aos dois pontos capitais da religião cristã: o homem é mortal e não terá a felicidade 

enquanto beatitude, o que mostra a sua miséria no mundo, mas, pela revelação cristã, a 

criatura possui um Redentor, o que retira-o do desespero. O argumento é circular: quem 

conhece o Redentor conhece a miséria de si, mas ao conhecer a miséria de si não entra em 

desespero pelo reconhecimento do Redentor. Este é o mistério da religião que explica a 

condição humana em seu encontro com Deus: “examine-se a ordem do mundo a esse respeito, 

e veja-se se todas as coisas não tendem a estabelecer esses dois pontos capitais dessa religião: 

Jesus Cristo é o objeto de tudo e centro para o qual tudo tende”47. A ordem do mundo é 

composta pelo modo que as diversas condições, nas quais os homens estão contidos, 

expressam-se: tudo tende para o Cristo. Ora, o que significa esta centralidade que Pascal 

concede ao Redentor? Trata-se de uma centralidade de critério que permite avaliar toda a 

ordem do mundo, dito de outro modo, toda cadeia de causa e efeito que tece a existência 

depois da queda: “quem o conhece, conhece a razão de todas as coisas”48. Cristo é a razão de 

todas as coisas, logo ele é o conceito chave no qual a explicação de todos os efeitos estão 

contidos. Desta maneira, quando inspecionamos a soberba humana, é no Cristo que Pascal se 

apoiará como razão dos efeitos da soberba, do mesmo modo, o desespero humano, que é o 

conhecimento da miséria sem o reconhecimento do Redentor. Assim se explicaria o 

sofrimento do homem sobre a terra, como dirá Pascal no Mistério de Jesus: “Jesus ficará na 

agonia até o fim do mundo”49. E o homem participaria deste padecimento, não na mesma 

intensidade do Cristo, pois o peso do braço da justiça onipotente de Deus só é suportável pela 

humildade onipotente de Cristo. “Jesus se retira de entre os discípulos para entrar em agonia; 

é preciso retirar-se dos mais próximos e dos mais íntimos para imitá-lo.”50 O homem participa 

da redenção como imitador de Cristo, mais precisamente, na agonia de Cristo. O homem em 

                                                
46 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 449, Bru. 556. 
47 Ibid., Laf. 449, Bru. 556. 
48 Ibid., Laf. 449, Bru. 556. 
49 Ibid., Laf. 919, Bru. 553. 
50 Ibid., Laf. 919, Bru. 553. 
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agonia é aquele que está mais próximo de Deus. “Tende por agradável meu corpo, não por ele 

mesmo, nem por tudo aquilo que contém, pois tudo nele é digno de vossa cólera, mas pelos 

males que ele suporta, que só podem ser dignos de vosso amor.”51 Pascal reconhece a 

indignidade de si, a justiça da cólera de Deus e a necessidade de seu sofrimento, mas ressalta 

que seu sofrimento seja agradável a Deus, pois se a alma não pode atingir a perfeição do 

Cristo enquanto o homem está vivo, que ao menos o corpo possa ser figura do padecimento 

do Deus encarnado. Assim, no diálogo com o Cristo, no texto Mistério de Jesus, são 

colocadas as seguintes palavras na boca do Cristo: “suporta as cadeias e a servidão 

corporal”52. A vida tem como marca o sofrimento. Na Lettre, a ideia do padecimento do 

homem como imitação do Cristo também aparece: “sabemos que aquilo que aconteceu com 

Jesus deve acontecer com todos os seus membros”53. Cristo é o corpo sofredor universal. 

Pascal não faz uma separação típica da doutrina da Igreja quanto ao corpo místico de Cristo, a 

saber, Cristo é a cabeça e os homens são os membros. Cristo, para Pascal, é a totalidade do 

corpo, esta composição de membros sofrendo, do mesmo modo, o homem, participante do 

corpo, faz parte do sofrimento do corpo de Cristo. Ele se manifesta em tudo, pois tudo no 

mundo é sofrimento, escoamento em degradação para a destruição, marca da corrupção da 

criatura. Assim, citaremos o fragmento 449 como um resumo dos conceitos de corrupção e 

redenção, pois gostaríamos de marcar que os mesmos instruem o homem de seu estado:  

 
Se o mundo subsistisse para instruir o homem sobre Deus, sua divindade reluziria nele 

por toda a parte de maneira incontestável; mas como ele só subsiste por Jesus Cristo e para 
Jesus Cristo, e para instruir os homens tanto de sua corrupção como de sua redenção, tudo nele 
manifesta uma explosão de provas destas duas verdades.54  

 
 

Na passagem citada, Pascal reitera que os homens conhecem a própria corrupção, no 

entanto, Deus não deixa a criatura no desespero, pois o conhecimento do Redentor está 

intimamente ligado ao conhecimento da própria corrupção. O corolário desta passagem é que 

conhecemos que há um Redentor e que somos corruptos como duas verdades da religião. O 

intérprete Sellier aprofunda o conceito de corrupção:  

                                                
51 Blaise PASCAL, Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, in: ______ Ouvres complètes, p. 
364. 
52 Idem, Pensées, Laf. 919, Bru. 553. 
53 Idem,  Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______ Ouvres 
complètes, p. 276. 
54 Idem, Pensées, Laf. 449, Bru. 556. 
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Entregue às suas forças, o ser humano está desviado dentro de um mundo vertiginoso, 
perdido entre a gravitação dos astros que ele supõe com dificuldade e o redemoinho de 
partículas. Nada é estável. Tudo é areia e se desmorona nele e ao redor dele: inconstância e 
inconsistência! Sua razão flutua ao agrado das ideologias, das pulsões, das doenças, dos 
hábitos...Sua afetividade desregrada, narcísica, o coloca sem cessar a se fazer ‘centro de tudo’, 
ele tão próximo do nada. As sociedades só sobrevivem na medida onde o afrontamento dos 
milhões de moi antagonistas chegam a produzir um equilíbrio paradoxal e precário. Tudo isto, 
que fende os olhos, Pascal denuncia sob o termo ‘corrupção’; e ele contava construir sua 
Apologie sobre uma potente oposição: corrupção/Redenção.55 

 
 

Sellier mostra a abrangência da corrupção que se manifesta no homem entregue às 

suas forças, ou seja, desligado de Deus pela queda. Assim, em um vasto universo, ele gravita 

sem ponto fixo, submetido às flutuações da razão que o pirronismo engendra, seus impulsos 

que o lançam avidamente sobre os objetos sem reflexão, doenças que em algum momento hão 

de chegar, afetividade desregrada, ou seja, tomado pelas paixões e escravo delas. O homem 

tenta fazer de si centro de tudo, quando tal centro deveria ser Deus. Desta maneira, a 

competitividade dos inúmeros moi que lutam conduz a um equilíbrio, estabelecido por um rei 

de concupiscência, capaz de gerenciar a libido dos povos, o que é chamado de equilíbrio 

precário. Em suma, eis a corrupção ainda mais manifesta quando constatamos que a morte é o 

golpe final de toda comédia humana. Portanto, supor que a Apologia seria construída a partir 

dos conceitos corrupção e Redenção é compatível com o que lemos nos Pensées, pois a ênfase 

do homem corrompido e do Cristo Redentor ainda aflora em inúmeros textos e fragmentos.56  

Portanto, destacamos, em nossa investigação do Cristo Mediador, seis ideias: 1) é só 

pelo Mediador que conhecemos a Deus; 2) a  religião cristã consiste no mistério do Redentor, 

composto por duas verdades: o homem é miserável e há um redentor; 3) pelo mistério da 

redenção a criatura conhece a própria miséria sem cair no desespero, assim como que há um 

Redentor sem deixar-se levar pela soberba;57 4) o homem é um paradoxo, pois é indigno de 

Deus por sua miséria, mas digno de Deus pelo Redentor que se faz miséria para salvá-lo; 5) 

assim, o paradoxo que é o homem faz sentido pelo Cristo, de modo que o Mediador, sendo o 

objeto para onde tudo tende, torna-se causa e princípio explicativo universal de tudo; 6) por 

                                                
55 Philippe SELLIER, Jésus-Christ chez Pascal, in: ______Port-Royal et la literature I : Pascal, p. 272. 
56 Cf. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 417, Bru. 548 ; Laf. 378, Bru. 470; Laf. 919, Bru. 553 ; e ______Abrégé de 
la vie de Jésus-Christ, in: ______Ouvres complètes, p. 298. 
57 “O conhecimento de Deus sem aquele da miséria faz o orgulho./O conhecimento da miséria sem aquele de 
Deus faz o desespero./O conhecimento de J.-C. faz o meio porque nós nele encontramos, e Deus e nossa 
miséria”. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 192, Bru. 549, grifo nosso. Prevenindo o homem do orgulho de 
conhecer a Deus sem a própria miséria e, da mesma forma, prevenindo do desespero conhecendo a própria 
miséria sem conhecer a Deus, Jesus é o meio que se dá a conhecer, na medida em que o homem toma conta da 
própria miséria e da misericórdia de Deus por Jesus Cristo. 
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fim, pelo Cristo, a religião Cristã possui uma visão universal tanto do homem quanto da 

ordem do mundo, realizando a tarefa que a filosofia, enquanto conhecimento parcial, não 

cumpre. Cabe agora avaliar como Pascal prova seu princípio. 

 

5.4    Mediador como princípio: os dois critérios de prova e a relação fé e razão 

Pascal estabelece dois critérios de prova de seu princípio, isto é, o Cristo Mediador: 

pelas escrituras e pelo coração. Diante disso, analisaremos estes dois critérios e, em seguida, 

veremos como a razão atua diante da fé. 

A primeira, trata-se da prova pela coerência das escrituras. A verdade filosófica será 

sempre parcial: é neste sentido que a verdade está expressa em sua totalidade na religião cristã 

que, pelo Mediador, conhece a única verdade. “Reconhecei então a verdade da religião na 

obscuridade mesma da religião, no pouco de luz que dela temos, na indiferença que temos em 

conhecê-la.”58 A obscuridade da religião cristã é o pressuposto para a indiferença do filósofo 

em relação a ela, mas é esta mesma obscuridade que a faz verdadeira, pois a própria religião 

afirma a sua obscuridade.59 É neste sentido que Pascal afirmará: “a história da Igreja deve ser 

propriamente chamada de história da verdade”60. Se a religião cristã é obscura, mas afirma e 

reconhece tal obscuridade, então, ela é verdadeira por reconhecer e afirmar a sua obscuridade. 

A coerência do discurso é prerrogativa capital para a adesão do filósofo: se o filósofo não crê 

na verdade, que ao menos reconheça o princípio de coerência que rege a religião cristã, assim, 

não permanecerá indiferente a ela. “Todos aqueles que pretendem conhecer a Deus e prová-lo 

sem Jesus Cristo não tinham mais que provas impotentes. Mas para provar Jesus Cristo temos 

                                                
58 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 439, Bru. 565. 
59 “…Informem-se pelo menos sobre o que é a religião que combatem antes de combatê-la. Se essa religião 
alardeasse ter uma vista clara sobre Deus, e possuí-lo a descoberto e sem véu, seria combatê-la dizer que não se 
vê nada no mundo que o mostre com esta evidência. Mas visto que ela diz, ao contrário, que os homens estão nas 
trevas e no afastamento de Deus, que este está escondido para si nas escrituras, Deus absconditus; e, finalmente, 
se ela trabalha igualmente para estabelecer estas duas coisas: que Deus colocou marcas sensíveis na Igreja para 
fazer reconhecer por aqueles que o buscam com sinceridade; e que ele as encobriu entretanto de tal modo que só 
será entrevisto por aqueles que o buscam de todo o coração, que vantagem podem eles tirar, quando na 
negligência em que fazem profissão de buscar a verdade, gritam que nada a mostram a eles, pois que esta 
obscuridade em que estão, e que objetam à Igreja, não faz mais que estabelecer uma das coisas que ela sustenta, 
sem tocar na outra, e estabelece a sua doutrina, longe de a arruinar?”. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 427, Bru. 
194. Pela citação vemos que negar a evidência de Deus é afirmar o Deus absconditus, ou seja, a afirmação da 
negação faz o libertino afirmar o que afirma a religião cristã. É por este motivo que Pascal inicia o texto 
convidando o leitor a se informar, dito de outro modo, a conhecer melhor aquilo que combatem. Cf. também 
Denise LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal, p. 43. Sobre o Deus escondido cf. Blaise PASCAL, 
Lettres aux Roannez, in: ______ Ouvres complètes, p. 267. 
60 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 776, Bru. 858.  
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as profecias que são provas sólidas e palpáveis.”61 O trabalho apologético de Pascal levará o 

libertino para outro grau de dúvida: percebendo as aporias da filosofia, ele colocará a própria 

potência da razão em questão como instrumento para conhecer a verdade. Mas a razão não 

está descartada, porém, será usada de outra maneira. No debate da prova de Jesus Cristo como 

Mediador, o campo está aberto para considerarmos outras instâncias que levariam à verdade. 

“E sendo cumpridas essas profecias e provadas como verdadeiras pelo acontecimento, 

marcam a certeza dessas verdades e, portanto, a prova da divindade de Jesus Cristo.”62 O que 

fora previsto no primeiro testamento cumpriu-se no segundo testamento. Desta maneira, 

realizando um trabalho de exegese, o filósofo poderá conhecer a coerência textual das 

Escrituras. Mas será no Cristo que as Escrituras serão cumpridas e Nele que se manifestarão 

tal princípio de coerência, logo, o trabalho do exegeta será de partir do Cristo como figurado 

nas profecias e, nelas, encontrar o figurado. Não nos estenderemos sobre o tema do Cristo e 

suas figuras neste trabalho, mas para termos uma ideia deste procedimento, basta lembrar da 

análise, que fizemos acima, do fragmento 245 da edição paleográfica de Tourneur: Noé 

contemplou a malícia humana no seu mais alto grau, logo, ele possui o mérito de salvar o 

mundo em sua pessoa. Todavia, a pessoa de Noé é figura de Jesus, o figurado. Noé aponta a 

salvação que é Cristo e, pelo Mediador, vemos a Deus. “Nele e por ele conhecemos, pois, a 

Deus.” 63 Cristo é a causa, à qual o ato salvífico figurado na arca está manifesto, assim como 

princípio, pois a figura só possui sentido quando ela aponta para seu princípio, isto é, o 

mistério do Redentor presente nas Escrituras. “Fora daí e sem as Escrituras, sem o pecado 

original, sem o mediador necessário, prometido e vindo, não se pode absolutamente provar 

Deus nem ensinar boa doutrina e boa moral.”64 As Escrituras relatam o pecado original, a 

necessidade de um mediador, este que foi prometido e vindo: sem estes pressupostos não se 

pode provar Deus. Portanto, o critério de prova de Pascal é estabelecido enquanto coerência 

das Escrituras consigo mesma, o que convidaria todos a investigar, antes de desprezar, o que 

consiste os dois pontos capitais da religião cristã, ou seja, miséria e redenção, expressos na 

causa e princípio capital para onde tudo tende, a saber, o Mediador. 

A segunda instância de prova do Cristo Mediador é o coração, conceito capital na obra 

de Pascal e, por este motivo, caberia determo-nos um pouco mais. “Conhecemos a verdade 

                                                
61 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 189, Bru. 547. 
62 Ibid., Laf. 189, Bru. 547. 
63 Ibid., Laf. 189, Bru. 547. 
64 Ibid., Laf. 189, Bru. 547. 
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não somente pela razão, mas também pelo coração.”65 São inúmeras as passagens que Pascal 

usa o conceito de coração. Não se trata de realizar aqui um estudo profundo do conceito, mas 

de aquilatar o sentido do mesmo dando voz à tradição dos intérpretes. 

Hervé Pasque analisa o fragmento acima e diz que “seria um contrassenso 

compreender o coração dentro de uma dimensão estritamente emocional” 66. Tal concepção é 

fruto do sentimentalismo e romantismo que tomou conta do conceito depois do século XVII. 

O fragmento 424 precisaría ser bem avaliado para não cairmos neste sentimentalismo: “é o 

coração que sente a Deus e não a razão. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração, não à 

razão.”67 O conceito “sentir” e “sensível” tem uma significação espiritual.68 O coração não 

nega a razão, mas ele coloca a razão no seu lugar, a ultrapassa porque é superior.69 Ele é o 

órgão dos primeiros princípios, que os raciocínios não podem alcançar. Até aqui Pasque 

partilha da mesma interpretação de Phillippe Sellier70. Entretanto, faz uma afirmação que 

compromete o sentido do conceito de coração, assim como o separa de Sellier, já que este não 

faz esta afirmação: “o coração se distingue da razão precisamente dentro da medida onde ele é 

intuitivo, pois então, esta aqui é discursiva”71. O intérprete cita o fragmento célebre de Pascal 

– fragmento 423 dos Pensées –  para sustentar sua interpretação: “tal é o sentido do fragmento 

tornado proverbial ‘o coração tem suas razões que a razão desconhece’” 72. O erro de Pasque 

não está em atribuir a potência da intuição ao coração, mas eliminá-la da razão. Sustentamos 

que a razão também é intuitiva, pois, o espírito de finesse é a manifestação da intuição na 

ordem da razão. Depois, na mesma obra, o autor confunde espírito de finesse e coração: “o 

coração, ele, compreende os princípios imediatamente, sua atividade instantânea e intuitiva 

caracteriza os espíritos finos”73. Não fica claro o que ele quer dizer “caracteriza os espíritos 

finos”, pois, em um primeiro momento, Pasque afirmou que é a intuição que distingue o 

coração e a razão, de modo que o coração é intuitivo; depois, afirma que os espíritos finos – 

ordem da razão – que se caracterizam como intuitivos; logo, seria o espírito de finesse uma 

                                                
65 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 110, Bru. 282. 
66 Hervé PASQUE, Blaise Pascal: Penseur de la grâce, p. 98. 
67 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 424, Bru. 278. 
68 Cf. Hervé PASQUE, Blaise Pascal: Penseur de la grâce, p. 98. 
69 Cf. Ibid., p. 101. 
70 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 125-139. 
71 Hervé PASQUE, Blaise Pascal: Penseur de la grâce, p. 98. 
72 Ibid., p. 98. 
73 Ibid., p. 103. 
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potência da ordem do coração para Pasque? É justamente isso que não fica claro, do mesmo 

modo que não concordamos que a intuição é atributo somente do coração. Analisemos a 

relação entre coração e espírito de finesse.  

“Mas para os espíritos de finura, os princípios estão no uso comum e diante dos olhos 

de toda gente. Não adianta virar a cabeça, nem fazer violência; a questão resume-se em ter 

boa vista, mas é necessário tê-la boa.”74 As definições dos princípios, por exemplo, como há o 

tempo75, espaço, número, movimento, estão diante dos olhos, ou seja, elas são conhecidas 

sem uma investigação profunda sobre cada conceito, ainda que haja uma definição tácita entre 

aqueles que dialogam e as usam. A advertência de Pascal – é inócuo virar a cabeça ou fazer 

violência – significa a impotência de uma definição discursiva do conceito, desta maneira, 

basta ter uma vista boa para captar de um só golpe a definição, pois nas coisas de finura “os 

princípios não se deixam manusear”76. O espírito fino não manuseia os princípios, pois lhes 

faltam as regras que permitiriam um discurso completo, que inclui as definições dos 

princípios. Assim, é preciso conceber os princípios e conduzir o raciocínio de outra maneira: 

“é preciso ver a coisa num único relance, num único olhar e não em progresso de raciocínio, 

pelo menos até certo grau”77. O intérprete Carraud destaca que esta expressão de Pascal traduz 

o intuitus cartesiano, em oposição à deductio, enquanto progresso de raciocínio.78 Portanto, a 

intuição é o modo pelo qual o espírito de finesse funciona e, deste modo, dizer que a diferença 

entre o coração e a razão, como faz Pasque, é que o primeiro é intuitivo, seria desconsiderar a 

intuição como potência racional. A posição de Carraud, ao relacionar a intuição ao espírito de 

finesse, é contrária à posição de Pasque: “‘julgar pelo sentimento’ retoma exatamente aquilo 

que caracteriza o ver constitutivo do espírito de finesse, ‘penetrar de um só golpe’, uno 

intuitu”79. O espírito de finesse julga pelo sentimento, ou seja, penetra de um só golpe, uno 

intuitu. Desta maneira, o modo de funcionamento do espírito de finesse é a intuição. O 

intérprete Mesnard também compara o espírito de finesse e o coração e destaca abertamente 

que a intuição é o modo pelo qual o espírito de finesse raciocina: “portanto, o espírito de 

                                                
74 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 512, Bru. 1. 
75 Mesnard adverte que a edição Lafuma omitindo “comme qu’il y a” falseia o sentido desta passagem no 
fragmento 110. Os princípios são axiomas, ou seja, trata-se de definir princípio como algo ao qual uma realidade 
lhe corresponde, por exemplo, há o tempo: a definição é realizada a partir de dois conceitos: ser e tempo. Cf. 
Jean MESNARD, Les Pensées de Pascal, p. 94. 
76 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 512, Bru. 1. 
77 Ibid., Laf. 512, Bru. 1. 
78 Cf. Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 245. 
79 Ibid., p. 256. 
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finesse raciocina dentro de uma larga medida intuitivamente”80. Ele tem como marca a 

familiaridade dos princípios assim como a sutilidade dos mesmos e, intuitivamente, ou seja, 

de um só golpe, faz-se uso deles: estão no uso comum, nas realidades ordinárias da vida, são 

dados do conhecimento do homem.81 Um espírito de finesse não colocará a questão: o que é o 

tempo? Mas usará do conceito no seu cotidiano, dito de outro modo, como se todos os 

entendessem, como se tratassem da mesma natureza. Guarda-se os princípios e deduzem-se as 

consequências, ou seja, a estrutura do espírito de finesse continua sendo geométrica.82 O 

coração, dirá Mesnard, é a faculdade dos princípios83, ou seja, é o coração que fornece os 

princípios para, a partir deles, a razão funcionar. A razão não pode compreender a definição 

em si dos princípios, nem remontar a toda cadeia de causa e efeito que define o conceito, algo 

já apontado no De l`Esprit Geométrique et de l`Art de Persuader84. Assim, a razão cede ao 

sentimento: “entendemos esta palavra em um sentido totalmente intelectual: designa uma 

forma de intuição imediata, oposta e prévia a um ‘discurso’ racional que se desenvolve no 

tempo e usa de mediações”85. O sentimento é ato inteligente enquanto intuição imediata, 

sentimento este ao qual a razão se rende para iniciar seu trabalho. O fragmento 530 mostra a 

submissão de todo raciocínio ao sentimento: “todo o nosso raciocínio se reduz a ceder ao 

sentimento”86. Ceder ao sentimento não é uma afirmação pejorativa de Pascal, ao contrário, 

“ela constata simplesmente que a razão tem necessidade de princípios, que lhe são conhecidos 

pela intuição do coração”87. O que Pascal faz é submeter todo discurso e todo raciocínio a um 

órgão teológico, ou seja, o coração. Este assenta os princípios que permitem o raciocínio – 

espírito geométrico e de finesse –, assim, o que Pascal mostra nos Pensées é que se 

investigarmos como se dá a maneira de proceder da razão, então encontraremos algo natural 

que nos ultrapassa, logo, o golpe apologético parece certeiro: “que as coisas naturais a 

                                                
80 Jean MESNARD, Les Pensées de Pascal, p. 97. 
81 Cf. Ibid., p. 97. 
82 Cf. Ibid., p. 96. 
83 Cf. Ibid., p. 94. 
84 “Não se pode propor definir o ser sem cair neste absurdo: pois, não se pode definir uma palavra sem começar 
por isto é, seja por exprimi-lo, seja por subentendê-lo. Portanto, para definir o ser, é preciso dizer isto é, 
empregando assim a palavra definida na definição”. Blaise PASCAL, De l` Esprit Geométrique et de l` Art de 
Persuader, in: ______ Ouvres complètes, p. 350. Cf. Luiz Felipe PONDÉ, Da negatividade em Ciências da 
Religião em Pascal: Uma crítica da razão infeliz, in: ______ Do Pensamento no Deserto: ensaios de Filosofia, 
Teologia e Literatura, p. 53-67. 
85 Jean MESNARD, Les Pensées de Pascal, p. 94. 
86 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 530, Bru. 274. 
87 Jean MESNARD, Les Pensées de Pascal, p. 94. 
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ultrapassam, que se dirá das sobrenaturais?”88. A ordem do coração, diferente daquela da 

razão – espírito geométrico e espírito de finesse –, pode ser observada enquanto relação: o 

coração assenta os princípios pelo sentimento, a razão funciona a partir deles.89  Mas a relação 

deve ser bem observada para que não haja confusão: “é preciso guardar em particular de 

confundir o espírito de finesse com o coração, faculdade que somente assenta os princípios”90. 

Assentar os princípios – atividade do coração pelo sentimento – é diferente de funcionar a 

partir deles. Ora, vemos que Mesnard, ao contrário de Pasque, também está de acordo que a 

intuição não pode ser o critério de discernimento entre o conceito de coração e razão, pois o 

espírito de finesse é da ordem da razão e também funciona intuitivamente. Entretanto, se o 

coração é intuitivo, assim como o espírito de finesse, como destaca Mesnard, qual a diferença 

entre o coração e o espírito de finesse naquilo que diz respeito à intuição? A diferença é que o 

espírito de finesse precisa dos princípios antes de começar funcionar, depende deles, os intui 

assentindo ao sentimento do coração e, a partir disso, compõem seus raciocínios: “mal se 

consegue vê-los, pode-se senti-los mais facilmente que vê-los, tem-se infinitas dificuldades 

para fazer com que aqueles que não os sentem por si mesmo passem a senti-los”91.  O espírito 

de finesse é a faculdade que mais se aproxima do coração: é intuitivo e apreende pelo 

sentimento. É esta proximidade que permite Sellier afirmar: “o espírito de finesse não é o 
                                                
88 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 188, Bru. 267. 
89 Lazzeri destaca que o sentimento e a razão são de ordens distintas e, por este motivo, não podem ser tomadas 
conjuntamente: “A solução de Pascal consiste em dissociar o sujeito de dois predicados opostos em dois sujeitos 
distintos sobre os quais são distribuídos estes predicados conforme a conveniência que eles têm com eles: de 
modo algum o sentimento e a razão tomados conjuntamente, mas o sentimento e a razão definidos como ordens 
distintas e não comensuráveis conforme o modo sobre os quais elas operam sobre seus objetos específicos”. 
Christian LAZZERI, Force e Justice dans la politique de Pascal, p. 121, grifo do autor. A razão e sentimento, 
tomados como um sujeito único, dão margem à crítica pirrônica ao dogmatismo que toma o sentimento, que 
sustenta os princípios, como um valor objetivo de sua filosofia, todavia, os pirrônicos, ao criticarem o valor 
objetivo dos princípios pelo argumento do regressus ad infinitum caem no erro contrário de não aceitar nenhum 
princípio, de modo que tanto os dogmáticos quanto os pirrônicos, sob este prisma, partilhariam da mesma lógica 
da demanda de coerência da razão demonstrativa como única forma de conhecimento. Ora, Lazzeri na passagem 
acima, assinala que Pascal dissocia um sujeito – razão e sentimento – de dois predicados opostos – aquilo que 
predicam os dogmáticos e pirrônicos – em dois sujeitos distintos – razão e sentimento – sobre os quais os 
predicados convêm conforme a ordem que lhe corresponde, no caso, Pascal atribui o sentimento à ordem do 
coração e a razão à ordem do espírito. O erro dos dogmáticos estaria em pensar que o valor objetivo dos 
princípios é claro o suficiente para se ater a eles enquanto essências claras para a razão suficiente, em 
contrapartida, os pirrônicos, desdenhando de todo sentimento, cairiam em outras aporias: “que fará o homem 
neste estado? Duvidará de tudo, duvidará de que está desperto, de que o beliscam, de que o queimam, duvidará 
de que duvida, de que existe”. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 131, Bru. 434. Pascal critica o pirronismo pelo 
fato de desdenhar da razão ao submeter tudo a ela: como pode o homem duvidar que existe, já que a dúvida 
pressupõe um sentimento da existência? Quem duvidará que duvida? Procedendo assim terá que abdicar da 
própria dúvida que é base para colocar a duvida em duvida. O sentimento não deixa o homem cair numa 
desordem tal na qual todo sentimento se esvai. Enfim, conclui Pascal: “não se pode chegar a este ponto, e 
considero de fato que nunca houve pirrônico efetivo perfeito”. Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 131, Bru. 434.  
90 Jean MESNARD, Les Pensées de Pascal, p. 96-97.  
91 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 512, Bru. 1. 
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coração, mas ele consiste em uma atividade dominante do coração que se prolonga em 

esboços de raciocínios”92. O coração é o sentimento que assenta os princípios, ou seja, é 

intuitivo na medida em que o sentimento do coração assenta os princípios para que a razão – 

espírito de finesse – inicie seu trabalho. Porém, dizer que há uma proximidade de 

funcionamento não significa que se trata de uma mesma realidade: o espírito de finesse não 

assenta os princípios, para este domínio é o órgão definitivamente teológico, eis a diferença 

capital. Mas se o coração e o espírito de finesse são intuitivos, então não haveria erro, pois o 

espírito de finesse iria assentir ao sentimento do coração puro e simples? Não pensamos que 

Pascal conceba de modo tão simples este raciocínio. E onde estaria o erro, a falsidade? “Um 

diz que meu sentimento é fantasia, o outro que sua fantasia é sentimento. Seria preciso ter 

uma regra. A razão se oferece, mas é flexível a todos os sentidos./ E assim não oferece 

nenhuma.”93 O erro é a falta de critério para estabelecer a confusão entre sentimento e 

fantasia, ou melhor, entre o coração e a imaginação: “os homens muitas vezes tomam a 

imaginação pelo coração”94. O intérprete Pierre Magnard, sobre este ponto, afirma “que a 

imaginação se substitui ao coração na atual humanidade”95. Na segunda natureza, portanto, 

depois da queda, não subsiste o que competia à primeira: “isto é porque ela desenvolve uma 

imaginação que quer compensar este defeito de ser, mas que só engendra ilusão e incerteza”96. 

Na mesma linha de pensamento encontramos o intérprete Oliva: o pecado original corrompeu 

de tal forma o homem que o sentimento pode ser confundido com a potência enganosa da 

imaginação.97 Portanto, o erro e o falso estão nesta transposição indiscernível entre o que é do 

coração e o que é da imaginação, confusão causada  pela queda. Depois da crítica que fizemos 

à afirmação de Pasque; da investigação entre o espírito de finesse na esteira de Carraud e 

Mesnard; e da análise do erro em Pascal, com o auxílio de Magnard e Oliva; vejamos a 

concepção do conceito de coração Hélène Michon. 

 Hélène Michon relaciona o coração ao conceito de infinito e à intuição:  

                                                
92 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 130. Sellier afirma que é o espírito de finesse que guia em suas 
relações com seus semelhantes, como, por exemplo, as simpatias ou antipatias irracionais, mesmo que tais 
sentimentos tentam ser explicados; pressentimentos, faro, sentido dos negócios, amores e amizades. Cf. Ibid., p. 
130. 
93 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 530, Bru. 274. 
94 Ibid., Laf. 975, Bru. 275. 
95 Pierre MAGNARD, Nature et Histoire dans l’apologétique de Pascal, p. 33. 
96 Ibid., p. 33. 
97 Cf. Luís César OLIVA, As marcas do sacrifício: um estudo sobre a possibilidade de História de Pascal, p. 45. 
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É porque o coração é a única faculdade suscetível de receber o divino: órgão de 
conhecimento, ele é uma faculdade de intuição que percebe sem desfazer e recebe sem 
deformar, fundo da vontade, é uma faculdade do claro-escuro, apto para assentar um 
verdadeiro ato de fé.98 

 
 

Para Michon o coração, além de ser um “órgão do conhecimento”, é ponto de contato 

com o divino. Órgão sensor de Deus que reconhece intuitivamente Aquilo que recebe: não se 

trata de uma racionalização de Deus, de uma compreensão do ser de Deus em sua unidade, 

mas a inteligência de um assentimento à sua vontade sem deformar a vontade da criatura, mas 

refazê-la, transformá-la. Receber o divino é inteligir o assentimento a Ele, o que implica em 

um ato de fé, não necessariamente de uma racionalização deste ato. Em suma, para Michon o 

coração é o órgão onde Deus toca, é o órgão do conhecimento intuitivo suscetível de receber o 

divino.99 Passemos, enfim, à visão de Sellier. 

Phillippe Sellier assinala a importância deste conceito em Pascal: “é impossível entrar 

no pensamento pascaliano sem ter percebido o conteúdo desta palavra central”100. Ele resgata 

a raiz bíblica e agostiniana do conceito para, depois disto, conferir o sentido do mesmo em 

Pascal. As referências bíblicas não distinguem com precisão o espiritual do corporal101, assim 

– e esta é uma diferença importante entre o conceito de coração bíblico e em Santo Agostinho 

–, a parte vegetativa está ligada ao coração bíblico102, algo que não está presente no bispo de 

Hipona.103 Todavia, este último usa o conceito de coração como 1) o campo onde Deus visita, 

o espaço interior onde se dá uma grande tempestade de ventos das paixões: o coração é um 

campo de batalha104; 2) ele é também sinônimo de movimento e palpitação da alma, de modo 

que seu adormecimento teria nos levado à morte105; 3) “o coração, diz ele, é o homem interior 

agindo”106; 4) portanto, conclui Sellier, “ele designa o dinamismo específico da alma racional, 

                                                
98 Hélène MICHON, L´ordre du coeur: philosophie, théologie et mystique dans les Pensées de Pascal, p. 289. 
99 Muito próximo a esta ideia do coração como órgão onde Deus toca está o intérprete PUGH: “Somente Jesus 
garante uma religião pessoal que se endereça ao coração do homem”. Anthony PUGH, La disposition des 
matières, in: Lane M. HELLER ; Ian M. RICHMOND (orgs), Pascal : Thématique des Pensées, p. 23.   
100 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 125. 
101 Cf. Antoine GUILLAUMONT, Les sens des noms du coeur dans l’antiquité, in: Swami Addev ANANDA et 
al., Le coeur, p. 41 – 81. 
102 Prov. 14, 30. “Coração bondoso é vida para o corpo, enquanto a inveja é cárie nos ossos”. 
103 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 118-120. 
104 Cf. Ibid., p. 122. 
105 Cf. Ibid., p. 124. 
106 Ibid., p. 124.  
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voltada em direção a um fim, com uma orientação boa ou má que julga o homem”107. O 

coração é o órgão da vontade e do juízo. Em Pascal, inicialmente, o coração pode ser 

entendido da mesma maneira que é usado na atmosfera bíblica, livre de toda significação 

fisiológica, ou seja, tal como Santo Agostinho a utilizou.108 O conceito de coração está na 

pluma de Pascal pela leitura que o filósofo fazia da Bíblia, de maneira especial, o Salmo 118, 

que ele tanto gostava. “Como o coração agostiniano, o coração pascaliano representa muitas 

vezes o dinamismo da alma.”109 Então não haveria diferenças entre o concepção agostiniana e 

pascaliana do conceito de coração? Trata-se de uma purificação simples das derivações 

fisiológicas da atmosfera bíblica? Não. A restrição da amplitude do conceito marca as 

fronteiras entre Pascal e o Doutor da Graça. Agostinho estabelece que o conhecimento 

encontra-se na inteligência ou razão superior (intellectus ou intelligentia) e na razão (ratio). A 

razão é responsável pelo encadeamento de pensamento, ela associa, dissocia, induz, deduz 110; 

além dela encontra-se a inteligência: “a alma, em continuação à atividade da razão, eleva-se à 

contemplação das ideias e de Deus; ela é uma visão interior, uma intuição simples da verdade; 

é, portanto, a atividade mais elevada do espírito”111.  

A inteligência, em Agostinho, eleva-se da ratio, de modo que continua a atividade 

desta última. Todavia, o homem só pode alcançar o conhecimento por uma influência divina e 

misteriosa de Deus, que “imprime em nós a representação das verdades eternas e causa assim 

nosso conhecimento”112. Esta é a teoria da iluminação de Santo Agostinho. Pascal não 

expressa nenhum traço desta teoria, afirma Sellier113, ele a recusa pelo simples fato de que, 

para a lógica do sistema de Santo Agostinho, os primeiros princípios estão ligados à ratio, “já 

que toda a atividade racional os pressupõe”114. Ora, se em Agostinho os primeiros princípios 

só poderiam estar ligados à ratio, Pascal, diverge do mestre e os associa ao coração:  

 
Pois os conhecimentos dos primeiros princípios: há espaço, há tempo, há movimento, 

há números, são tão firmes quanto qualquer daqueles que os nossos raciocínios nos dão e é 

                                                
107 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 124. 
108 Cf. Ibid., p. 125. 
109 Ibid., p. 127. 
110 Ibid., p. 108. 
111 Ibid., p. 108. 
112 Ibid., p. 108-109. 
113 Cf. Ibid., p. 109. 
114 Ibid., p. 109. 
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sobre estes conhecimentos do coração e do instinto que é necessário que a razão se apóie e 
fundamente todo o seu discurso.115  

 
 

A passagem acima ressalta que os primeiros princípios são firmes, não pelo raciocínio, 

mas pelo coração e o instinto: a razão precisa se apoiar naquilo que o coração sustenta para 

elaborar seu discurso. Curiosa é a relação assinalada entre coração e instinto: no fragmento 

155 dos Pensées, Pascal associa os conceitos de coração, instinto e princípio.116 Para o 

intérprete Mesnard, “o melhor sinônimo da palavra coração é ‘instinto’” 117. O coração ou 

instinto, em Pascal, não inclui a ratio agostiniana: “porém, Pascal nos constrange a recusar 

esta bela simplicidade, pois ele não cessa [...] de opor coração ao espírito, à razão e ao 

raciocínio”118. Para Pascal, os primeiros princípios não pertencem ao intellectus e à ratio, mas 

ao coração, ou instinto, como às vezes se refere: eis a diferença central entre o conceito de 

coração em Santo Agostinho e Pascal. Mas tal distinção não implica em dizer que no coração 

não há conhecimento. Há conhecimento do coração, no entanto, é um conhecimento de outra 

ordem: “não é preciso mais do que isso para persuadir homens que têm essa disposição no 

coração e que têm esse conhecimento de seu dever e de sua incapacidade”119. Pascal fala da 

necessidade de amar a Deus e de odiar a si mesmo, e que os homens, que têm esta disposição 

no coração e este conhecimento, reconhecem a própria incapacidade de o fazer com as 

próprias forças. Ora, resta no coração uma forma de conhecimento, enquanto sentimento 

imediato e não demonstrável, que orienta a vida, que descobre o próprio estado, que 

compreende o próprio destino, que percebe o amor de Deus, que reconhece a distância da 

criatura do Criador e, essencialmente, que reconhece o toque da graça. Os desdobramentos do 

toque da graça no coração implicam uma nova forma de ver o mundo e agir nele. A ação é 

impelida pela vontade. O intérprete Sellier destaca, no intuito de lapidar ainda mais o 

conceito, que a vontade em Pascal é parte do coração.120 Assim, o conceito de coração, além 

de ser considerado como a faculdade dos conhecimentos imediatos121, não se restringe à 

                                                
115 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 110, Bru. 282. 
116 Cf. Ibid., Laf. 155, Bru. 281. 
117 Jean MESNARD, Les Pensées de Pascal, p. 94. 
118 Phelippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 128. 
119 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 381, Bru. 286. 
120 Cf. Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 128. 
121 Cf. Andrei Venturini MARTINS, Contingência e Imaginação em Blaise Pascal. 2006. Dissertação de 
Mestrado apresentado ao Departamento de Ciência da Religião da PUC-SP, item 1.2 do segundo capítulo. Nesta 
ocasião apresentamos toda a discussão que concerne a relação entre o coração e os primeiros princípios, tanto no 
De l`Esprit Geométrique et de l`Art de Persuader quanto nos Pensées. 
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vontade, mas inclui a vontade.122 Ora, se as disposições do coração são uma forma de 

conhecimento, como vimos acima, concordamos com Sellier quando este confere ao coração 

uma função dentro do conhecimento religioso123 – e isso queremos enfatizar – e que, por este 

motivo, não poderíamos restringi-lo à vontade. Esta não pode conhecer: “se o coração 

conhece, a vontade não conhecerá jamais”124, dirá o intérprete, comentando o fragmento 

424125 dos Pensées, acima citado – não se trata de dizer também que a razão não exerce 

nenhum papel, ela reconhece os seus limites. Portanto, a visão de Michon do coração, como 

órgão do conhecimento intuitivo suscetível a receber o divino, não está distante da 

interpretação de Sellier, que concebe o coração como órgão do conhecimento religioso, assim 

como os dois estão de acordo que o coração não é parte da esfera estritamente racional. 

Desta maneira, o coração em Pascal, diante das inúmeras passagens que encontramos 

em sua obra e analisadas pelos intérpretes, pode ser definido como: 1) sede da memória126; 2) 

órgão que sente Deus (Pasque); 3) órgão dos primeiros princípios (Mesnard); 4) o campo 

onde Deus visita, o espaço interior onde se dá uma grande tempestade de ventos das paixões 

(Santo Agostinho); 5) sinônimo de movimento e palpitação da alma, de modo que seu 

adormecimento teria nos levado à morte (Santo Agostinho); 6) homem interior agindo (Santo 

Agostinho); 7) ponto de contato com o divino, órgão onde Deus toca, do conhecimento 

intuitivo suscetível a receber o divino; ato de fé (Michon); 8) órgão do conhecimento religioso 

(Sellier).  

Portanto, depois de analisarmos os dois princípios de prova do Mediador, as Escrituras 

e o Deus sensível ao coração, vejamos como a razão atua diante da fé, assim, poderemos 

terminar nosso trabalho investigando o moi e o vazio infinito. 

*    *    * 

                                                
122 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 131. 
123 Cf. Ibid., p. 131. 
124 Ibid., p. 131. 
125 “É o coração que sente a Deus e não a razão. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração, não à razão.” Blaise 
PASCAL, Pensées, Laf. 424, Bru. 278. 
126 “Não sei mais onde acabou a primeira carta. Minha irmã a enviou sem perceber que ela não estava terminada. 
Me parece que ela continha, substancialmente, somente algumas particularidades da conduta de Deus acerca da 
vida e da doença, que eu quereria vos repetir aqui, enquanto as tenho gravadas no meu coração”. Blaise 
PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______Ouvres complètes, p. 275, grifo nosso. Pascal afirma que a consolação que ainda lhe resta, para que a 
carta fosse escrita, estão gravadas no coração. Portanto, pela Lettre, o coração poderia ser considerado como 
sede da memória.  
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Sabemos que a distinção entre fé e razão é sublinhada por Descartes, autor lapidar do 

racionalismo moderno.127 Já no prefácio de sua obra denominada Meditations 

Metaphysiques128, obra esta destinada aos Doutores da Sagrada Faculdade de Teologia de 

Paris, o filósofo formado em La Flèche destaca a cisão entre fé e razão que, como sabemos, 

prevaleceu no espírito da modernidade: 

 
E, na verdade, tomei guarda que vós outros, Senhores, com todos os teólogos, não 

somente assegurais que a existência de Deus pode ser provada pela razão natural, mas 
também se infere da Santa Escritura que o seu conhecimento é muito mais claro do que se tem 
de muitas coisas criadas, e que, com efeito, esse conhecimento é tão fácil que aqueles que não 
possuem são culpados.129  

 
 

Descartes ao afirmar que “a existência de Deus pode ser provada pela razão natural” 

ilustra a dissociação moderna entre fé e razão. A fé não é um pressuposto básico para afirmar 

a existência de Deus, ou seja, a razão é uma potência suficiente capaz de demonstrá-la. 

Mesmo a fé nas Sagradas Escrituras não necessita da razão, isto é, a fé nas Sagradas 

Escrituras é um conhecimento suficientemente “mais claro do que se tem de muitas coisas 

criadas” 130. Portanto, a razão tem sua suficiência, assim como a fé.131 Desta maneira, a cisão 

                                                
127 “No que se refere a Descartes, ele propõe uma concepção de autonomia total da fé e da razão, [...] pois, se o 
entendimento e a vontade determinam o que é próprio de cada um, agora a fé deve ser incluída no âmbito da 
vontade e não no do entendimento (o da razão), já que estas são duas ordens distintas de conhecimento. Para 
afirmá-lo, Descartes fundamenta-se no dualismo que pretende estabelecer a autonomia do sujeito e que, no 
limite, acaba por implicar a questão da própria possibilidade do conhecimento”. Juvenal Savian FILHO, Fé e 
Razão: uma questão atual?, p. 103.  Sobre a modernidade e a distinção entre filosofia e teologia cf. ibid., , p. 31-
35; sobre a relação fé e razão cf. Manfredode Araújo de OLIVEIRA, Diálogos entre Razão e Fé; cf. Joseph 
RATZINGER; Paolo Flores D’ARCAIS, Deus existe?; João PAULO II, Fides et Ratio; cf. Urbano ZILLES, 
Filosofia da Religião, p. 21-43.   
128 René DESCARTES, Meditations Metaphysiques. Observamos que a citação das obras de Descartes da Edição 
Charles Adan et Paul Tannery será feita de seguinte maneira: tomo da obra na coleção completa do ano de 1996, 
página e as respectivas linhas das passagens citadas. 
129 Ibid., IX p. 5 (grifo nosso). Inserimos na citação acima somente o tomo da edição e a página da citação, pois 
trata-se da epístola inicial destinada aos doutores da sagrada faculdade de teologia. Encontramos outras 
passagens no texto Discours de la Méthode que mostram esta distinção dos campos do saber em Descartes, mais 
especificamente, que destaca a teologia como ciência separada da filosofia: “que a Teologia ensina a ganhar o 
céu; e que a Filosofia concede o meio de falar com verossimilhança de todas as coisas, e de se fazer admirar dos 
menos sábios”. Idem, Discours de la Méthode, VI, 6, 7-10.  “Recebi nossa Teologia; e pretendia, tanto quanto 
qualquer outro, ganhar o céu; mas tendo aprendido, como coisa suficientemente certa, que o caminho dela não é 
menos aberto para aos mais ignorantes que aos doutos, e que as verdades reveladas, que a ela conduzem, estão 
acima da nossa inteligência, eu não ousei submetê-las à fraqueza de meus raciocínios, e pensava que, para 
empreender de examiná-la e isto conseguir, era necessário ter qualquer assistência extraordinária, e de ser mais 
que homem”. Ibid., VI, 8, 8-17.  
130 Idem, Meditations Metaphysiques, IX p. 5.  
131 “Depois de me assegurar destas máximas, e tê-las colocado à parte, com as verdades da fé, que sempre foram 
as primeiras em minha crença, julguei que, de todas as opiniões que me restaram, eu podia livremente 
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entre Fé e Razão é, entre os modernos, uma herança de Descartes, todavia, esta seria objeto de 

crítica por Pascal. 

Pascal é um moderno e, cabe agora, destacar seu posicionamento crítico quanto à cisão 

Fé e Razão. No fragmento 3 dos Pensées, encontra-se uma crítica ao deísmo: “mas quê, não 

dizeis vós mesmo que o céu e os passarinhos são provas de Deus? Não. E a sua religião não o 

diz? Não. Pois, ainda que isso seja verdadeiro em certo sentido para algumas almas que Deus 

deu esta luz, é entretanto falso para a maioria.”132 Pascal não inviabiliza a dedução da 

existência de Deus pela natureza. Ele inviabiliza o deísmo, pois este exclui a fé. A crítica de 

Pascal, neste fragmento, é contra os deístas de seu tempo. Os céus e os passarinhos podem até 

mostrar que a existência de Deus é verdadeira, mas tal indução só poderá ser feita por 

“algumas almas que Deus deu esta luz”, ou seja, só a fé como dádiva de Deus poderá iluminar 

a razão de modo que o filósofo veja na criação o Criador.133 Desta forma, entra na economia 

da passagem a fé, como dádiva de Deus, e a razão, como potência natural capaz de entender 

os dados revelados. Neste fragmento não se exclui nem a fé, nem a razão: o autor dos Pensées 

segue a tradição da Igreja católica e sabe o que poderia ocasionar com a separação entre fé e 

razão, ou seja, a fé seria condenada à irracionalidade. Portanto, como apologista e filósofo, 

Pascal mostra em outros fragmentos a harmonia entre fé e razão. 

Pascal é alguém preocupado com a verdade. Assim dirá: “conhecemos a verdade não 

apenas com a razão, mas também pelo coração”134. O conhecimento da verdade depende da 

interação entre razão e coração. Pascal sustenta que razão e coração são duas ordens distintas 

presentes no homem, todavia, não se trata de ordens contrárias: “a verdade está tão 

obscurecida nos tempos atuais e a mentira tão estabelecida que, a menos que se ame a 

verdade, não se consegue conhecê-la”135. O que é a verdade? Assim dirá Pascal sobre a 

possibilidade da verdade: “é uma doença natural para o homem de acreditar que possui a 

                                                                                                                                                   
empreender de deles ma desfazer”. Idem,  Discours de la Méthode, VI, 28, 15-19. Depois de descrever o método 
com suas 4 regras, assim como sua moral par provision, Descartes coloca-o à parte, assim como as verdades da 
fé, cindindo as verdades da fé e sua investigação filosófica.  
132 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 3, Bru. 244. 
133 Pascal não deixa de mencionar em uma de suas cartas a passagem paulina fundamental neste debate: “[...] 
porque como nós dizemos muitas vezes entre nós, as coisas corporais só são uma imagem das espirituais, e Deus 
representou as coisas invisíveis nas visíveis [Rom., 1, 20].” Idem, Lettre de Pascal et de sa sœur Jacqueline à 
Mme Perier, leur soeur, ce 1º avril 1648, in: ______ Ouvres complètes, p. 273. 
134 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 110, Bru. 282. 
135 Ibid., Laf. 739, Bru. 864. 
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verdade diretamente”.136 Para Pascal a verdade, na segunda ordem, aquela da razão, é só um 

nome.137 O homem adâmico, manchado pelo pecado, não conhece a verdade, no sentido forte 

do conceito. A verdade, na ordem da razão, é a arte eficaz de resolver problemas formais. No 

sentido forte do conceito, ela possui significado teológico: a verdade é o lugar do homem em 

sua relação com Deus. Desta maneira, a verdade é o reconhecimento da miséria do homem e a 

distância infinitamente infinita entre a criatura e o Criador. A miséria pode ser conhecida pela 

razão, de modo que a morte e a pequenez diante do cosmos figuram a condição do homem, no 

entanto, não é contrária à razão a fé na existência de um Ser Necessário e Onipotente que 

seria ponto de referência para afirmarmos a precariedade do homem. É neste sentido que a 

verdade deve ser amada, pois amar a verdade é reconhecer, pela luz da fé, inserida no coração 

pela graça, a dependência e precariedade do homem enquanto criatura. A verdade torna-se um 

conceito apreendido pela razão, esta porém, iluminada pela fé. Assim dirá Pascal: “sei que 

Deus quis que elas (as verdades divinas) entrassem do coração para o espírito e não do 

espírito para o coração, para humilhar esta soberba potência do poder do raciocínio”138. Pascal 

defende a verdade como princípio da fé e o esclarecimento da fé como ação do raciocínio. Tal 

procedimento tem uma função pedagógica: humilhar a razão que quer fazer de si uma 

potência suficiente para alcançar a verdade, desconsiderando a fé. Assim, retomamos o 

fragmento 427, mas agora para analisá-lo sob o prisma da relação fé e razão: “é o coração que 

sente a Deus e não a razão. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração e não à razão”139. Seria 

um erro gravíssimo dizer que Pascal exclui a razão pelo fato de conceder primazia à fé. O 

filósofo francês sabe que, ao monopolizar a razão, a fé poderia ser apagada, assim como ao 

polarizar a fé, a fé seria destituída de razão. Será no fragmento 173 que o nó, proveniente de 

uma possível polarização tanto da fé quanto da razão, será esclarecido: “se submetermos tudo 

à razão, a nossa religião não terá nada de misterioso e sobrenatural. Se violentarmos os 

princípios da razão, a nossa religião será ridícula e absurda”140. Portanto, ao polarizar a razão, 

excluímos o mistério e o sobrenatural da religião. Se excluímos a razão, a religião torna-se 

ridícula e absurda. Negando a polarização de ambas as partes, Pascal inicia seu trabalho 

                                                
136 Blaise PASCAL, De l` Esprit Geométrique et de l` Arte de Persuader, in: ______Ouvres complètes, p. 352. 
137 “Porém, não é a natureza destas coisas que digo ser conhecida por todos: é simplesmente a relação entre o 
nome e a coisa [...] pois as definições são feitas somente para designar as coisas que são nomeadas, e não para 
mostrar-lhes a natureza”. Blaise PASCAL, De l` Esprit Geométrique et de l` Arte de Persuader, in: ______ 
Ouvres complètes, p. 350. 
138 Ibid., p. 355. 
139  Idem, Pensées, Laf. 427, Bru. 194. 
140 Ibid., Laf. 173, Bru. 273. 
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contra a corrente moderna que, como já mencionei, separa a fé e a razão. Vejamos: “os 

homens têm desprezo pela religião. Têm ódio dela e medo de que ela seja verdadeira. Para 

curar isso, é preciso começar por mostrar que a religião não é contrária à razão”141.  

É evidente, nesta passagem, que a religião e, por conseguinte, a fé, não é contrária à 

razão. Mas onde estaria o erro da razão na sua relação com a fé? Responde-se esta questão 

pelo fragmento 183 dos Pensées: “2 excessos, excluir a razão, só admitir a razão”142. O erro 

está em postular um absolutismo  da razão como impotente e, por este motivo, excluí-la. Ou o 

absolutismo contrário: a razão como uma potência super potente, fazendo dela fonte 

autônoma de todo saber acerca das coisas divinas. Portanto, cabe indagar: qual seria a tarefa 

da razão em sua relação com a fé para Blaise Pascal? “Submissão e uso da razão: em que 

consiste o verdadeiro cristianismo.”143 A razão, auxiliada pela fé, saberá o momento de 

submeter-se para iniciar outra lógica: a lógica do coração. Eis a passagem mais conhecida da 

obra de Blaise Pascal que esclarece a lógica do coração: “o coração tem razões que a razão 

desconhece; sabe-se disso e de mil coisas”144. Perceber que a lógica da razão – relação de 

nome e coisa – é distinta da lógica do coração, é reconhecer os limites da razão e, diante dos 

limites, submeter a razão à nova lógica. A razão demonstrativa desconhece a natureza da 

lógica do coração: ela é cega quanto à ordem que está acima dela. A lógica do coração 

ultrapassa os limites da razão natural. Deste modo, quando Pascal afirma a supremacia da 

lógica do coração não significa que tal ordem é irracional. Na verdade, a lógica do coração 

está acima da razão, logo, a atitude mais racional, diante da lógica do coração, é submeter-se.  

Portanto, Pascal sabe que a fé, sem a razão, torna-se um pietismo supersticioso, sabe 

também que a razão, sem a fé, deságua em um ceticismo pirrônico. Fé e razão mantêm uma 

relação tênue que não pode ser desconsiderada pelo leitor do filósofo francês: “o último passo 

da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Ela é apenas fraca 

se não vai até reconhecer isso.”145 Percebendo que a verdade a ultrapassa, a razão deve se 

submeter: o raciocínio deve conduzir o filósofo a perceber os limites da investigação 

filosófica. Todavia, ressalta Sellier: “nenhuma submissão sem os mais rigorosos exames 

                                                
141 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 12, Bru. 187. 
142Ibid., Laf. 183, Bru. 253. Lazzeri interpreta esta passagem não como uma discussão entre fé e razão, como 
fazemos acima, mas no debate entre pirrônicos e dogmáticos. Cf. Christian LAZZERI, Force e Justice dans la 
politique de Pascal, p. 122. 
143 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 167, Bru. 269. 
144 Ibid.,  Laf. 423, Bru. 277. 
145 Ibid., Laf. 188, Bru. 267. 
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críticos!”146 A razão deve ser ultrapassada para ascender à verdade, de modo que a verdade 

em Pascal teria um sentido teológico.  

Assim, depois de analisado o conceito de coração, órgão do conhecimento religioso e 

da fé, em sua relação com a razão, que percebe os limites de si mesmo e se submete à lógica 

do coração, sem esquecer a admoestação do intérprete Sellier, despojaremos o homem de 

Deus e de qualquer inferência teológica. Seguindo Pascal, perguntaremos “o que é o homem”, 

traçando um caminho escritamente filosófico, mas encontrando o vazio que trabalhamos na 

Lettre. 

 

5.5    Le moi e o vazio de si nos Pensées 

Carraud, em seu exame do fragmento 688, irá analisar o conceito de moi em Pascal. 

Este último inicia o fragmento perguntando: “o que é o moi?”147 [Qu’est-ce que le moi?]. 

Pascal substitui o je cartesiano pelo moi.148 Esta mudança permitirá esvaziar, em um primeiro 

momento, o conceito de substancialidade do moi e, em um segundo momento, esvaziar o je 

(ego)149 cartesiano, como dirá Carraud: “todo projeto de Pascal é de alterar a identidade do 

                                                
146 Philippe SELLIER, Pascal et saint Augustin, p. 533. Para saber mais sobre o exame crítico que a razão é 
capaz de fazer quanto aos figurativos, o milagre subsistente do povo judeu, as profecias, a Igreja, seu 
estabelecimento e sua perpetuidade, assim como os milagres cf. ibid., p. 573-618.   
147 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 688, Bru. 323. 
148 Cf. Christian MEURILLON, Um concept problématique dans les Pensées: « le moi », in : Jean MESNARD et 
al., Méthodes chez Pascal. Actes du Colloque tenu à Clermont-Ferrand, p. 269 – 383. O autor sublinha não só o 
problema do conceito le moi nos Pensées, mas como as especificidades do mesmo em sua relação com o amor 
próprio. Em uma primeira abordagem, mostra-se a supressão do conceito nos dicionários do século XVII. “Ora, 
seríamos tentados a ver nisto um efeito de censura lexical conforme a moral da humildade: os dicionários são 
jansenistas: eles aniquilam le moi”. Ibid., p. 271, grifo nosso. Assim, depois de uma análise dos dicionários da 
época, o problema do conceito é encaminhado para os gramáticos, que “classificam sempre e unicamente ‘moi’ 
dentro daquela parte do discurso chamada ‘pronome’: ele nisto perde, enquanto tal, toda a autonomia em 
benefício do ‘je’, pronome primitivo, nominativo da declinação a qual ‘moi’ é nominativo forte e caso oblíquo”. 
Ibid., p. 272, grifo nosso. Desta maneira, le moi é colocado à margem, de modo que o “je”, como pronome 
primitivo, ganha sua definição gramatical como aquele que fala, que tem a palavra, de modo que “le moi”, a 
partir dos gramáticos da época, está expresso pela palavra daquele que fala. Um último ponto que nos interessa 
destacar desta enquete de Meurillon é o conceito le moi na economia dos Pensées: “portanto, é o texto pascaliano 
propriamente que é preciso examinar a relação entre moi e amour-propre, o moi implicando justamente a ruptura 
entre moi e je”. Ibid., p. 272, grifo nosso. Ora, a distinção entre o “je” e o “moi”, que Pascal irá operar no 
fragmento 688, é figura da distinção entre o moi e o amour-propre. “Assim, ‘moi’ e ‘amour-propre’ não são 
comutáveis”. Ibid., p. 273. É uma característica do moi direcionar o amor para si mesmo, dito de outro modo, o 
amour-propre é o amor direcionado ao moi, mas não é o moi. O moi permanece paradoxalmente introuvable!    
149 René DESCARTES, Méditations Métaphysiques, II, 19. Acrescentamos o que está entre parênteses na citação 
acima para dar sentido à frase. No Francês, na passagem em itálico está da seguinte maneira: “Je suis, j’existe”. 
No latim, “Ego sum, ego existo”. No texto Discours de la Méthode, Descartes explica esta passagem: “e notando 
que esta verdade: je pense, donc je suis, era tão firme e tão segura, que todas as mais extravagantes suposições 
dos céticos não eram capazes de a abalar, eu julgava que podia a receber sem escrúpulos, como o primeiro 
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moi, até o seu desaparecimento: a análise do $ 688 confirmou que o olhar, no lugar de 

confortar o moi na sua presença, proíbe o discurso da egologia, desfaz o moi, até o 

esvaziamento da substância mesma do ego”150. O intérprete salienta a importância do trabalho 

de Pascal: dispersar tanto a substancialidade do moi, como a substancialidade do je. A crítica 

de Pascal, dirá Carraud, além de Descartes, é mais ampla. “Montaigne e Descartes são 

filósofos que dizem muito je.”151 Descartes faz do ego fundamento de sua filosofia e 

Montaigne, nos Ensaios, dirá Pascal, “falava excessivamente de si”152. Ora, os dois autores 

são criticados por fazerem do ego centro, pois o verdadeiro centro é Jesus Cristo. É neste 

sentido que Carraud argumenta o fato de que Pascal proíbe um discurso sobre o ego: o moi e 

je são dispersão, não substância. Substância é “aquilo que continua sob as qualidades 

sucessivas, aquilo que é permanente”153. É concebendo o conceito desta forma que Pascal 

critica Montaigne e Descartes: o moi de Montaigne subsiste às mudanças históricas, o je de 

Descartes subsiste às mudanças gnosiológicas. Ora, para Pascal, nada subsiste na ordem 

histórica e gnosiológica.154 Assim, o modo pelo qual o filósofo francês coloca a questão “o 

que é o moi?” – Qu’est-ce que le moi? –, no fragmento 688, opera uma transformação na 

análise. O moi torna-se objeto. O artigo le, que precede o moi, é que permite esta mudança. 

Diante disso, substancializa-se o je cartesiano como objeto, não como sujeito: o je cartesiano 

torna-se le moi substancializado como objeto. Não é possível, como afirma Descartes, realizar 

qualquer raciocínio sem supor um je que pensa, que quer, etc. A própria linguagem 

substantiva o je. Carraud detecta este aspecto: “o moi é inicialmente investigado como objeto, 

o moi (pronome reflexivo substantivado)”155. Não há dúvida que o pronome je tenha uma 

função privilegiada como sujeito de toda afirmação e que o cogito garante a certeza.156 

Todavia, o je como sujeito não é o je enquanto substância permanente. A questão de Pascal, 

no inicio do fragmento, faz do je objeto de observação e retira a sua função de sujeito. A 

                                                                                                                                                   
princípio da Filosofia que eu buscava”. Idem, Discours de la Méthode, VI. 32, 18-23, grifo do autor. Cf.  
também ibid., VI. 33, 16-24. 
150 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 400. 
151 Ibid., p. 300. E Carraud acrescenta: “é porque o ego de Montaigne é também universal que o ego cartesiano: 
todo leitor pode dizer e pensar eu [...] lendo os Essais como as Meditationes”. Ibid., p. 302.   
152 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 649, Bru. 65. 
153 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 323. 
154 Carraud diz que supor uma substância gnosiologicamente determinada não implica em inferir 
necessariamente que tal substância seja ontologicamente determinada. Cf. Ibid., p. 323. 
155 Ibid., p. 318. 
156 Cf. Ibid., p. 318. 
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dispersão do moi deve dissolver todo tipo de substancialidade da metafísica do ego de 

Montaigne e Descartes. Assim, seguimos nossa análise do fragmento 688, na esteira de 

Carraud. 

Sabendo que Pascal cumpre com a questão Qu’est-ce que le moi? a substancialização 

do moi como objeto, cabe agora colher os frutos desta mudança enquanto des-

susbstancialização do objeto – le moi –, este que fora substancializado como objeto, diferente 

de Descartes e Montaigne. O trabalho de Pascal foi elaborado em  cinco etapas: a primeira é 

de fazer do moi objeto da visão; a segunda, o moi como objeto de amor; a terceira, relacionar 

o moi à alma; a quarta, o moi não se encontra em um lugar; a quinta e última, constatar que 

nada permanece senão um conjunto de qualidades sucessivas. 

1) “Um homem que se põe na janela para ver as pessoas que passam; se passo por ali, 

posso dizer que ele se pôs na janela para me ver? Não; porque ele não pensa em mim 

particularmente.”157 Carraud diz que nesta passagem, o moi, antes de ser “objeto de uma 

definição, ou de uma conhecimento, o moi é substituído como objeto do olhar”158. Quando um 

homem vê outro que passa não vê o moi, mas um conjunto de qualidades, como os contornos 

do corpo, as cores, o volume. Ora, as qualidades obtidas pela visão são transitórias, logo, se o 

moi é este conjunto de qualidades ele não é substância. Pascal passa para a segunda etapa: o 

moi como objeto de amor.   

2) “Mas quem ama alguém por causa de sua beleza, o ama? Não: pois a bexiga, que 

matará a beleza sem matar a pessoa [personne], fará que ele não a ame mais.”159 Há uma 

passagem do moi como objeto da visão, enquanto reconhecimento do objeto que passa, a um 

moi que, além de passar, prende a atenção: o moi é objeto de amor. Mas Pascal mergulha este 
                                                
157 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 688, Bru. 323 
158 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 321. O intérprete destaca que a Deuxième Méditation nos 
autoriza dizer que a demanda de uma qualificação metafísica do moi como objeto da visão tem como inspiração 
Descartes: “[...] de onde eu quase gostaria de concluir que conhecemos a cera pela visão dos olhos, e não pela 
inspeção do espírito, se por acaso não olhasse de uma janela os homens que passam, a visão dos quais não falta 
dizer que vejo homens, do mesmo modo que digo que eu vejo a cera; e, entretanto, que eu vejo desta janela, 
senão chapéus e mantos, que podem cobrir espectros ou homens dissimulados que só se movem por 
sobressaltos”. René DESCARTES, Méditations Métaphysiques, II, 25. O trecho que deixamos em itálico foi 
corrigido por “couvrir des automates”. Cf. Ibid., II, 25, nota 2. A Edição de Emmanuel Martineau nos autoriza, 
com mais força, a dizer que Pascal é um crítico de Descartes no fragmentos 688 dos Pensées, citando a passagem 
acima das Méditations Métaphysiques. Cf. Blaise PASCAL, Discours sur la Religion et sur quelque outres 
sujets, p. 39. Outro intérprete, Hervé Pasque, destaca, na esteira de Carraud, que Pascal é o moi que passa na rua, 
o moi encarnado, concreto, Descartes é o moi que olha da janela, ou seja, abstrato. Cf. Hervé PASQUE, Blaise 
Pascal: Penseur de la grâce, p. 106. Portanto, Descartes seria o filósofo inquieto, na busca de um princípio de 
verdade gnosiológica; Pascal o filósofo inquieto, todavia, inquietude que se traduz pela busca de um princípio 
para entender o drama da condição humana sobre a terra.  
159 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 688, Bru. 323. 
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moi na transitoriedade da beleza, de modo que, se amar a beleza é amar o moi, então, amá-lo é 

amar a transição. Curiosa passagem, pois o autor insiste na ideia de que a beleza passará, será 

morta, mas a personne (pessoa) permanece. O conceito de personne está ligado ao moi, pois 

poderíamos dizer que a beleza será morta sem matar o moi. Portanto, o moi não é a beleza. 

Passemos então para a terceira etapa. O moi é a alma, sede do pensamento?  

3) “E se me amam pelo meu juízo, por minha memória, amam-me? A mim [moi]? 

Não, porque posso perder estas qualidades sem perder a mim mesmo.”160 Mais uma vez 

Pascal usa o recurso do amor pela beleza, todavia, é um amor que prende em direção a outro 

objeto: o pensamento. Este, expresso pelo juízo e pela memória, também pode se perder, de 

modo que a personne permanece. Ora, se o moi não é o corpo, nem a alma, onde ele estaria, o 

que nos encaminha para a quarta etapa. 

4) “Portanto, onde está este eu [moi] se não está no corpo nem na alma?”161 O moi não 

está em um lugar. Todas as tentativas de vincular o moi às características do corpo ou da alma 

se autodestruíram: ele não é objeto do olhar, não é objeto de amor do corpo nem da alma, 

logo, não está em nenhum lugar. Assim dirá Carraud: “portanto, o moi é inencontrável, sua 

impossível definição repousa de início sobre sua ausência de todo lugar” 162. Deste modo, 

analisaremos o que restou daquilo que chamamos moi: o moi é personne?    

5) “E como amar o corpo ou a alma, senão por estas qualidades, que não são de modo 

algum aquilo que faz o eu [moi], já que elas são perecíveis?”163 O moi, para se constituir como 

tal, deveria ser substância, ou seja, ser o estofo das qualidades que nele encontram sua 

possibilidades de ser. Tais qualidades seriam os acidentes de um moi substancializado. Mas 

Pascal salienta que o moi é perecível, como os acidentes, como as qualidades, se o associamos 

a eles. As duas últimas frases desfazem o nó, que aperta ainda mais o nó, que liga os conceitos 

de moi e personne: “pois amaríamos a substância da alma de uma pessoa [personne], 

abstratamente, e algumas qualidades nela existentes?”164 Nesta frase afirma-se a 

substancialidade da alma de uma personne, o que poderíamos supor que todos os acidentes 

teriam o conceito de personne como substrato. Mas é justamente a definição de personne que 

o desliga do conceito de substância:  “isto não se pode e seria injusto. Portanto, jamais 
                                                
160 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 688, Bru. 323. 
161 Ibid., Laf. 688, Bru. 323. 
162 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 322. 
163 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 688, Bru. 323. 
164 Ibid., Laf. 688, Bru. 323. 
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amamos ninguém [personne], mas somente qualidades”165. É injusto dizer que amamos a 

substância da alma de uma personne porque personne não é ninguém, é um nada de 

substância, um ninguém. Se, no início do fragmento, o moi poderia ser um sujeito que passa, 

agora ele é reduzido a um ninguém. O detalhe da reflexão de Pascal só pode ser visto com 

mais clareza quando a frase é acompanhada no francês: “On n’aime pas donc jamais 

personne, mais seulement des qualités”. Pascal tritura o conceito de moi, associa-o à 

personne, para depois usar este conceito em uma forma gramatical que esvazia o conceito de 

moi. Assim dirá Carraud: “tudo aquilo que esta expressão comporta, precisamente, de 

substância se esvazia: a personne não significa personne, [...] de onde o deslizamento: não 

amar a pessoa [personne] é não amar ninguém [personne]” 166. 

Logo, diante desta análise não há sentido em falar de uma alma como substância, nem 

de uma imortalidade da alma, de modo que a própria alma, assim como o corpo e o moi167, é 

reduzida a um conjunto de qualidades perecíveis.168 Ora, quando se afirma que é injusto amar 

o moi, esta injustiça é filosófica, ou seja: se não conhecemos o objeto de amor como podemos 

dizer que o amamos? Portanto, ser justo, diante da aporia de um moi que não se pode 

encontrar, é suspender o juízo.  

O vazio do moi enquanto objeto teria implicações quanto ao estatuto do amável ao 

aproximarmos o fragmento em questão à Lettre. Como vimos na Lettre, o homem tem dois 

amores, um infinito e outro finito, no entanto, o objeto infinito desaparece com o abandono de 

Deus, mas nos Pensées, o objeto de amor finito também desaparece. A dupla potência de 

amar perderia seus respectivos objetos: Deus na Lettre e le moi, nos Pensées. Assim, moi é 

apresentado como o vazio de si sem nenhum recurso teológico: basta que a razão tente 

perscrutar le moi que ela será levada à suspensão do juízo.  

Portanto, é o amor próprio que não se justifica, isto é, amar le moi é amar aquilo que 

não se pode objetivar enquanto substância, somente como qualidades transitórias e perecíveis, 

que não são le moi, de modo que este amor direcionado a si mesmo é o amor sem objeto do 

vazio de si. O vazio de si é o homem sem Deus de Blaise Pascal: a pergunta “Qu’est-ce que le 

                                                
165 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 688, Bru. 323. 
166 Vincent CARRAUD, Pascal et la Philosophie, p. 322. 
167 Mesnard analisa o fragmento e destaca que o moi, em seu sentido etimológico, significa vaidade. Cf. Jean 
MESNARD, Pascal et le « moi haïssable », in: ______ La culture du XVIIe siècle, p. 409.  
168 Cf. Vincent CARRAUD,  Pascal et la Philosophie, p. 323. 
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moi?” só pode ser respondida pelo Cristo Mediador, centro para qual tudo tende. A verdade 

essencial do homem está em Deus, e em Deus somente:  

 
Portanto, conheceis, soberbo, que paradoxo sois para vós mesmo. Humilhai-vos razão 

impotente! Calai-vos natureza imbecil, aprendei que o homem ultrapassa infinitamente o 
homem e escutai de vosso mestre vossa condição verdadeira que ignorais. 

Escutai Deus. 
 
  
O homem é um paradoxo para si mesmo: é potência de amor, pensa amar a si, mas não 

concebe – ver claramente – o quê é o si que ele ama. A razão inventa um ser para si, a fim de 

vincular seu amor perdido no vazio, pois não podendo determinar le moi como objeto, muda o 

conhecimento que tem dele, de modo que constrói um ser para si e para os outros, mas um ser 

que mais lhe agrada, uma máscara.169 Assim, a razão soberba da própria potência, deveria se 

humilhar diante da aporia que é este mesmo moi que a abriga e que ela não conhece. O si 

mesmo do homem é um labirinto, uma confusão. A ação mais prudente seria a humildade e a 

escuta daquilo que ultrapassa a razão, mas que revela à razão o moi para o qual ela é cega. O 

homem sem Deus vive a condição de não conhecer sua condição: o sábio seria o que está 

sempre à escuta do Deus silencioso que fala no íntimo do coração.  

                                                
169 Sobre a invenção do moi cf. Vincent CARRAUD, L’invention du moi, p. 15-41. 
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CONCLUSÃO 
 

 
No início deste trabalho levantamos a hipótese de que o homem tenta desviar-se de si 

e preencher o vazio infinito através do divertissement, mas só o Cristo Mediador pode ocupar 

o vazio que Deus deixou. Para cumpri-la, elaboramos cinco capítulos, sendo o primeiro de 

caráter histórico, o segundo, com o intuito de saber qual é a fonte de todos os vícios e todos os 

males, no terceiro, realizamos uma ligação subjetiva entre dois textos, a Lettre e os Écrits sur 

la Grâce, para completar o quadro das misérias do homem. Diante disso, uma destas 

qualidades miseráveis que expressa a condição do homem depois da queda é o Vazio Infinito 

que resta no homem quando ele perde seu objeto de amor infinito, isto é, Deus. O conceito de 

Vazio Infinito foi nuclear para a construção de outros dois capítulos que gravitaram ao seu 

redor: no quarto capítulo, o divertissement foi analisado como mergulho do homem em busca 

de misérias para preencher a própria miséria, esta que é o amor infinito no mundo em que o 

objeto deste amor desapareceu. Mas, foi no quinto e último capítulo que mostramos que tal 

vazio infinito poderia ser preenchido pelo Cristo Mediador e restabelecer as relações 

primordiais perdidas. Portanto, cabe agora ressaltar os pontos que consideramos capitais em 

nosso estudo da Lettre que, para nossa pesquisa, não é um texto marginal para o estudo da 

filosofia de Blaise Pascal, porque seus ecos foram vistos em inúmeros outros textos do autor, 

assim como ele nos revela suas fontes de leitura e o modo que as mesmas foram articuladas.  

No primeiro capítulo destacamos nossa tentativa de justificativa da afirmação de 

Mesnard. O intérprete destaca a relação entre as cartas VII e XIV das Lettres Chrestiennes et 

spirituelles de Saint-Cyran, mas não justifica tal aproximação. Fizemos a leitura das duas 

cartas, postulamos uma estrutura que se repetia nas mesmas – a compaixão do diretor com o 

dirigido; fundamento da consolação na imagem do sacrifício de Cristo; ação da Providência – 

e aplicamos à Lettre. Assim, vimos como se justifica a menção de Mesnard a Saint-Cyran: 

encontramos a mesma estrutura das duas cartas de Saint-Cyran em nosso objeto nuclear. No 
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que tange ao último aspecto, enfatizamos o conceito de transposição de significado para 

entender a Providência de Deus em Pascal. Vimos que o conceito oferece ao leitor um critério 

de avaliação dos acontecimentos que, tendo como ponto fixo a Providência, sempre mostrará 

como a ação de Deus penetra na vida cotidiana do cristão, transpondo o significado mundano 

a um sentido sobrenatural que ordena o caos de sentido da existência depois da queda, esta 

provocada pelo primeiro pecado. 

No segundo capítulo vimos que é o orgulho a causa de todos os vícios e de todos os 

males para Santo Agostinho e para Jansenius, todavia, para Pascal, é o amor próprio, seguido 

do desejo de dominação e da preguiça. Assim, poderíamos dizer que o discípulo não segue 

seus mestres neste aspecto, mas em outros também. O parágrafo [16] da Lettre foi nosso 

ponto de partida. Vimos que homem antes da queda possuía dois amores: um que era infinito 

e direcionado ao objeto infinito, ou seja, Deus; e outro finito, direcionado a si mesmo, mas 

sempre relacionado a Deus, o que não permitia que o homem fosse um bem para si, mas um 

bem para Deus. Com a queda o homem perdeu o objeto de seu amor infinito – Deus –, mas 

permaneceu com a capacidade de amar infinitamente. Desde então, ele redirecionou o amor 

infinito, que tinha pelo objeto infinito, a si mesmo. Este direcionamento do amor infinito para 

si mesmo, e exclusivamente para si, é o que chamamos de amor próprio. O amor próprio é 

justamente o amor infinito presente no homem sem o seu respectivo objeto, de forma que o 

próprio homem faz de si um objeto de amor que avança no vazio infinito que Deus deixou. 

Este vazio infinito que resta no homem faz do funcionamento da vida humana regrada pelo 

amor próprio – enquanto amor direcionado a si mesmo e às criaturas para satisfazer a si – o 

lugar da precariedade e da insuficiência, pois nenhum objeto que o homem poderia possuir 

preencheria o vazio infinito que Deus deixou. Ora, não há no mundo um objeto proporcional a 

Deus que poderia preencher a capacidade humana de amar infinitamente. Portanto, a transição 

do estado pré-lapsário e pós-lapsário nos traz luz a dois conceitos que são encontrados na 

Lettre: o Amor Próprio e o Vazio Infinito. Mas nos questionamos qual seria a originalidade de 

Pascal na realização desta reflexão na Lettre, e o que encontramos foi aquilo que chamamos 

de dois movimentos. 

O primeiro, denominado movimento de aproximação: Pascal aproxima-se da ideia dos 

dois amores que constam na obra La Cité de Dieu XIV, 28. Nesta obra o amor de si funda a 

cidade terrestre e o amor de Deus a cidade Celeste. Pascal toma esta ideia dos dois amores e, a 

partir dela, realiza outro movimento, a saber, o movimento de distanciamento: Pascal 

interioriza a relação de amor com seus respectivos objetos em um mesmo homem, o que 
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distancia Pascal de Santo Agostinho. O filósofo francês mostra a sua originalidade ao 

quantificar as potências de amor e travar as relações de proporção com seus respectivos 

objetos. Assim, os dois amores, que no Bispo de Hipona fundam as duas cidades depois da 

queda, em Pascal estão na estrutura do homem pré-ordenada por Deus antes da queda, ou seja, 

no Seu ato Criador. Ora, em suma, temos um primeiro quadro da gênese da teoria do pecado 

original: Amor próprio, Vazio infinito, desejo de dominação e preguiça. Desta maneira, 

iniciamos nosso diálogo crítico com os intérpretes. 

O intérprete Adorno deixa entender que antes da queda havia uma hierarquia entre 

caridade e concupiscência em Pascal. Nossa objeção foi que tal leitura não está na Lettre, pois 

em Pascal não há concupiscência antes da queda. Sellier destacou que na Lettre consta a 

definição de pecado enquanto ruptura da ordem de amor estabelecida por Deus, mas não 

contextualiza a reflexão do filósofo que pretende, com a descrição do pecado original na 

Lettre, mostrar a fonte de todos os vícios e de todos os pecados, para depois, enfim, 

compreender o horror que o homem tem da morte. Contudo, usando de outros textos, como o 

Entretien avec M. de Sacy, o intérprete afirma que a fonte de todos os males em Pascal é dual: 

o orgulho e a preguiça. Cita também o fragmento 774 dos Pensées para justificar estas duas 

fontes. Enfim, como vimos, Sellier reduz o orgulho e a preguiça ao conceito de orgulho, 

afirmando categoricamente que a preguiça em Pascal é uma forma fatigada do orgulho. Para 

Sellier, a fonte de todos os vícios e de todos os males em Pascal é agostiniana, ou seja, o 

orgulho. Foi a partir destas afirmações do intérprete que fizemos duas objeções ao tema que 

nos interessa na Lettre, ou seja, a origem de todos os vícios e de todos os pecados. Na 

primeira objeção, Pascal não menciona o conceito de orgulho na Lettre, pois procura saber a 

origem de todos os vícios e de todos os pecados para explicar o horror da morte. O que 

encontramos foi o amor próprio, não o orgulho. Na segunda objeção, Sellier sutiliza para 

aproximar Pascal de Santo Agostinho pelo conceito de orgulho sem verificar a sinuosidade 

dos textos que ele trabalha: Lettre, Entretien avec M. de Sacy e os Pensées. Para nós, a raíz do 

orgulho e da preguiça estão no amor próprio. Depois trabalhamos a intérprete Cagnat que 

realiza, na esteira de Sellier, algumas aproximações entre a passagem da obra La Cité de Dieu 

XIV, 28 e a obra Augustinus de Jansenius. Tais aproximações foram importantes para 

entendermos como Pascal realizou o trabalho que chamamos acima de dois movimentos. 

Pascal lê Santo Agostinho pela lupa de Jansenius. Na obra Augustinus, De Statu Naturae 

Lapse II, 25, há duas citações que Jansenius faz de Agostinho: La Cité de Dieu XIV, 28 e o 

Sermão 96. Neste último texto Santo Agostinho afirma que a origem do pecado é o amor de 
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si. Assim, afirmamos que Pascal usou destas duas citações para tomar para si a ideia dos dois 

amores – movimento de aproximação – e usou da segunda citação para interiorizar estes dois 

amores. Desta maneira, podemos concluir que Pascal foi inspirado por Jansenius, no entanto, 

é o filósofo francês que, como já dissemos, quantifica os amores na interioridade do sujeito e 

realiza o trabalho de proporção com seus respectivos objetos. Portanto, este é um aspecto 

original de Pascal na Lettre, que não toma a citação da obra La Cité de Dieu XIV, 28 

diretamente, mas lê o bispo de Hipona através de Jansenius, que serve como grande fonte de 

inspiração para seu trabalho teológico na Lettre. Apesar de Cagnat ter nos ajudado a realizar a 

nossa interpretação quanto ao que chamamos de dois movimentos de Pascal na Lettre, não 

deixamos de objetá-la quanto à ideia de um vazio infinito que, para nós, é original de Pascal, e 

não de Jansenius, como a mesma afirma. Deus é o objeto infinito que o homem perdeu com a 

queda e o que restou na criatura foi um vazio infinito do homem sem Deus, algo que Pascal 

deduz como consequência do seu trabalho original de proporcionalidade das potências de 

amor no sujeito e seus respectivos objetos depois da queda. Cagnat, como vimos, afirma que 

esta ideia de vazio, Pascal toma de Jansenius, algo que discordamos, visto que o bispo de 

Ypres fala de um “incomprehensibilem vacuitatem”, o que não corresponde ao vazio do 

homem sem Deus em Pascal. A penúltima intérprete que dialogamos foi Delamarre. Esta, em 

sua análise da Lettre, destaca que a alma possuía antes da queda uma capacidade de amor 

infinito, um objeto de amor – Deus – que corresponde a sua potência de amar e traça uma 

diferença entre a potência de amar e o Objeto amado: quanto a estes aspectos de sua leitura 

estamos plenamente de acordo. Todavia, quando a intérprete descreve a passagem do estado 

pré-lapsário ao estado pós-lapsário, não poderíamos deixar de objetá-la. Ela afirma que o 

homem corrompido é desviado de Deus, o que concordamos, mas discordamos quando afirma 

que tal desvio subtraiu a capacidade de amar infinitamente presente no sujeito. Nossa crítica 

foi postulada da seguinte maneira: quando Delamarre sustenta que com a queda o amor 

infinito presente no sujeito também é perdido com a perda do Objeto deste amor, ela confunde 

sujeito que ama e objeto amado. O último intérprete que trabalhamos foi Lazzeri. Este afirma 

que há dois pontos originais em Pascal quanto à política: a) o homem não pode ser conhecido 

fazendo abstração das premissas antropológicas da religião, entre elas a dupla natureza, antes 

e depois da queda; b) Pascal rompe com as teses do direito político clássico, desembocando 

seu pensamento em uma crítica do direito natural. Quanto à Lettre, o que mais nos interessou, 

foi sua leitura tendo como pano de fundo a política. Para Lazzeri o homem torna-se um nada 

diante do vazio infinito que restou por causa do abandono de Deus, fruto da queda. Diante 
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disso, ele afirma que se o homem não pode mudar a si mesmo em relação ao abismo infinito, 

o que a criatura faz é mudar a ideia que ela faz de si, fazendo de si – le moi – algo. Foi isso 

que o intérprete chamou de vaidade. Um segundo aspecto de sua reflexão foi a afirmação de 

que, já que as representações do moi não podem satisfazer, pois o moi não pode preencher o 

vazio infinito sem seu objeto correspondente, o homem busca fora do moi a satisfação que o 

mesmo não pôde conceder. Assim, cada objeto aparece como um nada diante do desejo 

infinito de satisfação. Portanto, terminado o diálogo com os intérpretes, perguntamo-nos se 

haveria uma possibilidade de uma ligação subjetiva entre as consequências da queda 

expressas na Lettre e a descrição da queda nos Écrits sur la Grâce, o que nos lançou para o 

terceiro capítulo de nosso estudo. 

Nele encontramos aquilo que chamamos de “colagem subjetiva” entre a Lettre e os 

Écrits sur la Grâce, que se apresentou da seguinte maneira: amor próprio, vazio infinito, 

desejo de dominação, preguiça, ignorância, concupiscência, culpa e morte eterna. Assim 

terminamos a primeira parte de nosso trabalho. 

Na segunda parte, de todas as consequências da queda, tomamos o conceito de vazio 

infinito e aplicamos a outros dois temas. Desta maneira, no capítulo 4, relacionamos o 

conceito de vazio infinito ao tema do divertissement. Iniciamos nossa investigação deste 

conceito por Camus que concebe o mesmo como uma forma de esquive. Ele constata uma 

contradição entre o corpo que se degrada e o pensamento que se direciona para o eterno: o 

esquive no sentido pascaliano salientado pelo literato é justamente o desvio desta contradição, 

isto é, divertir-se é desviar o pensamento da morte e do aniquilamento. Ainda na tentativa de 

matizar o conceito, o intérprete Carraud fala do divertissement como um conceito sem par, 

diferente daquele como grandeza/miséria. Assim, o divertissement é a descrição das misérias 

do homem e “única coisa que nos consola de nossas misérias”1. Desta maneira, quanto mais 

divertissement, mais misérias, no entanto, é um ato que impede o homem de pensar em si. 

Afirmamos que o divertissement é o modo pelo qual o homem tenta desviar o olhar do seu 

próprio vazio infinito através das misérias do divertissement. A criatura que vive o drama do 

vazio infinito sem Deus tenta preenchê-lo com as atividades ou objetos do divertissement, ou 

seja, como as misérias que são incapazes de realizar tal feito. Esta tentativa é vã por dois 

motivos: 1) sempre podemos perder os objetos do divertissement que fazem a satisfação dos 

homens; 2) a morte eminente à qual Pascal aproxima seu leitor poderá solapar a eficácia do 

desvio e mostrar o vazio infinito no homem mergulhando-o no tédio. O tédio é mais uma 
                                                
1 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 414, Bru. 171. 
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miséria entre outras, no entanto, é uma miséria sem paixão, o que não permite o desvio. O 

homem no tédio é aquele que contempla o vazio infinito de sua própria condição. 

Diante das inúmeras condições dos homens, analisamos como Pascal concebe o rei, ou 

seja, “mais bela posição do mundo”2. Vimos que mesmo sendo alguém privilegiado no campo 

social, na esfera da existência ele pode ser mais infeliz que o menor de seus súditos e, a partir 

desta análise, iniciamos uma lista das ocupações dos homens comuns que Pascal denomina 

divertissement, a saber: pelos jogos, o entretenimento com as mulheres, as guerras, as 

profissões, os doutos – savants – e os homens plenos de perturbações do cotidiano. Todos 

estes buscam a felicidade no repouso, mas buscam o repouso pelo tumulto. Pascal dirá que há 

traços do primeiro estado de natureza que movimenta o homem no divertissement. A busca da 

felicidade é o instinto secreto que serve de mola mestra na via sacra do divertissement. No 

entanto, há outros traços do estado pré-lapsário: nos Pensées os catalogamos da seguinte 

maneira: 1) a felicidade como “instinto secreto que restou da grandeza de nossa natureza 

primeira”3, o que faz o homem associar a felicidade ao repouso; 2) “houve outrora no homem 

uma felicidade verdadeira, da qual só lhe resta um vestígio totalmente vazio que ele 

inutilmente tenta preencher com tudo aquilo que o cerca” 4; 3) “luz confusa de seu autor” 5; 4) 

“vago instinto impotente da felicidade da sua primeira natureza”6 5) “marcas divinas em 

mim”7. Na Lettre encontramos outros traços: 1) de um do “vazio que o amor de Deus 

deixou”8; 2) “chegando o pecado, o homem perdeu o primeiro de seus amores”9, ou seja 

Deus, mas a capacidade de amar infinitamente não foi perdida e este é mais um traço do 

primeiro estado de natureza; 3) o horror da morte; 4) o amor à vida. Terminamos a nossa 

análise da Lettre mostrando um quadro das justificativas do horror da morte pela dissensão 

existente entre corpo e alma antes e depois da queda e justificando o caráter ilegítimo do 

horror da morte depois da queda. Assim, estabelecemos um diálogo com três intérpretes. 

Como vimos, Carraud lê o divertissement como uma maneira do moi esquecer-se de si; Pondé 

                                                
2 Blaise PASCAL, Pensées, Laf. 136, Bru. 139. 
3 Ibid., Laf. 136, Bru. 139. 
4 Ibid., Laf. 148, Bru. 425. 
5 Ibid., Laf. 149, Bru. 430.  
6 Ibid., Laf. 149, Bru. 430.  
7  Ibid., Laf. 149, Bru. 430.  
8 Idem, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: ______ Ouvres 
complètes, p. 277. 
9 Ibid., p. 277. 
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mostra a insuficiência humana, escrava de suas concupiscências, no ato de se divertir; para 

Sellier, que interpreta o tema a partir do conceito agostiniano da aversio a Deo, este conceito 

é uma forma de divertissement. Por fim, terminamos o capítulo destacando o fracasso do 

homem, pois a obsessão de buscar nos objetos finitos preencher o vazio infinito é sentida 

como sofrimento e suas inúmeras formas de manifestações, como, por exemplo, a tristeza, a 

inquietação, o tédio e o medo da morte. 

No quinto e último capítulo afirmamos que somente o Cristo Mediador seria capaz de 

preencher o vazio infinito que restou no homem depois da queda. Mostramos a originalidade 

de Pascal na Lettre quando o mesmo pensa o Cristo como Mediador entre Deus e o homem. 

Há um vazio infinito entre Deus e o homem e só o Cristo pode preencher. Vimos a 

originalidade de Pascal quando é afirmado que será a partir de Jesus Cristo que o homem 

pode considerar a Deus, assim como é por Jesus Cristo que Deus pode considerar o homem. 

Do mesmo modo que o homem não acessa Deus diretamente sem o Mediador, Deus não 

acessa o homem, ou seja, Ele só o faz por Jesus Cristo. Tratamos o verbo considerar com a 

importância que ele merece para a avaliação da Lettre. Vimos que considerar é usado para 

fazer referência a si mesmo, nunca a Deus. O homem, para Pascal, não considera a Deus, mas 

considera a si mesmo. Assim, considerar significaria avaliar-se a partir de outro referencial. 

No caso da Lettre, a referência é Jesus Cristo, o Mediador entre Deus e o homem. Desta 

maneira, o homem deve considerar a própria morte tendo como referência Jesus Cristo e a 

própria vida considerando o sacrifício do Cristo sobre a terra. Cristo é o modelo sacrificial 

que Pascal convida o cristão a seguir. Se o homem considera sua morte sem ter o Cristo como 

referência, o que ele encontrará, para Pascal, serão “verdadeiras infelicidades”10. Em 

contrapartida, Deus, quando considera o homem sem o Mediador, manifesta-se como um 

Deus pleno de cólera e irritado. É esta a imagem que Pascal nos traz de Deus. Mas será sob o 

Cristo que a cólera de Deus cairá e, frente a este sacrifício perfeito e universal, todos os 

homens podem ser salvos, todavia, sem deixar de lado a predestinação agostiniana-jansenista, 

em que só alguns serão eleitos de uma massa corrompida. As criaturas têm uma necessidade 

absoluta do Cristo Mediador para a salvação, em contrapartida, Deus tem “necessidade” do 

Cristo, mas de modo diferente das Criaturas: trata-se de uma necessidade de Deus em relação 

a si mesmo e não de outro. Sem Jesus Cristo Deus faria uma catarse de toda sua fúria sobre os 

homens, mas será no Cristo Mediador que ela será realizada. Cristo é o sacrifício que salva a 

                                                
10 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______Ouvres complètes, p. 276. 
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humanidade pelo seu sofrimento que só poderia ser suportado por um Deus. Na verdade, é o 

braço furioso de Deus Pai que cai sobre os ombros do Deus Filho, reconciliando toda 

humanidade por sua morte de Cruz. Desta maneira, vimos que o reconhecimento do Cristo 

como Redentor está intimamente ligado ao conhecimento da própria miséria. Cristo se 

tornaria o princípio interpretativo tanto da ordem precária do mundo quanto da situação do 

homem enquanto criatura depois da queda. A prova deste princípio, como vimos, dar-se-ia 

pelas Escrituras e o coração. Trabalhamos estes dois conceitos, de modo que os mesmos nos 

impeliu à discussão entre a fé e a razão em Pascal. O resultado é que, nesta relação, a posição 

mais coerente da razão é reconhecer que há uma ordem que a ultrapassa – ordem do coração – 

e que o ato racional é submeter-se a esta ordem. Por fim, nos desligamos totalmente da 

reflexão fé e razão e focamos nosso olhar na filosofia, de maneira especial, na análise do 

fragmento 688 dos Pensées. Vimos que Pascal des-substancializa o moi, o que impossibilita 

de amá-lo. O amor próprio se tornaria um amor de nada, pois amar a si mesmo demandaria 

saber o que é aquilo que se ama.  

Portanto, terminamos nosso trabalho afirmando que não só o amor infinito que o 

homem possui não é alcançado em sua plenitude, mas o amor finito é injustificado, pois le 

moi é justamente o que não se pode encontrar. O homem, entregue às suas próprias forças 

depois da queda, vive o drama do amor próprio injustificado, na busca de preencher, pelas 

misérias do divertissement, o vazio infinito deixado por Deus, todavia, tal tarefa mostra o 

fracasso da criatura. Só o Cristo Mediador pode restabelecer a ligação entre Deus e o homem, 

mas para que o homem liberte-se do amor próprio e se reconcilie com Deus é preciso seguir o 

caminho de Cristo, isto é, viver uma vida de Cruz e morrer, “a fim de que a grandeza da fé 

brilhe muito mais quando tendemos à imortalidade pelas sombras da morte”11. 

                                                
11 Blaise PASCAL, Lettre à M. et Mme Perier, à Clermont: à l`occasion de la mort de M. Pascal le Père, in: 
______Ouvres complètes, p. 278. 
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Anexo A 

 

BLAISE, Pascal. Lettre A M. Et Mme Perier, A Clemont: A l`occasion de la mort de M. Pascal le 

Père. In: ___. Ouvres complètes. Edição de Louis Lafuma. Paris: Seuil, 1963, p. 275 – 279.1   

Carta ao Sr. e Sra. Perier, em Clermont: na ocasião da morte do Sr. Pascal, o pai, falecido em 

Paris em 24 de setembro de 1651. 

 

Paris, 17 de outubro de 1651. 

 

1 (275b) - Já que agora estais informados, um e outro, de nossa infelicidade comum e que 

a carta que tínhamos iniciado vos deu alguma consolação, pela narração das favoráveis 

particularidades que acompanharam o assunto de nossa aflição, não posso recusar a vós o consolo 

que me resta no espírito, e que rogo a Deus para me conceder, e de me renovar do consolo que 

recebemos outras vezes de sua graça, e que nos foram novamente dadas por nossos amigos nesta 

ocasião. 

2 (275b) – Não sei mais onde acabou a primeira carta. Minha irmã a enviou sem perceber 

que ela não estava terminada. Me parece que ela continha, substancialmente, somente algumas 

particularidades da conduta de Deus acerca da vida e da doença, que eu quereria vos repetir aqui, 

enquanto as tenho gravadas no meu coração, e enquanto elas trazem consolações sólidas, se vós 

não podíeis vê-las vós mesmos na carta precedente, e se minha irmã não cumpriu o dever de vos 

fazer uma narração mais exata da carta em sua primeira oportunidade Portanto, só vos falarei a 

conclusão que tiro delas [consolações solidas], que o fim de nosso pai é tão cristão, tão feliz, tão 

santo e tão desejável que, a partir daqueles que são interessados pelos sentimentos da natureza, 

não há, de modo algum, cristão que nisto não deva se alegrar. 

                                                
1 A tradução foi dividida em parágrafos; a seguir, entre parênteses, há referência da página, seguida da letra (a ou b) 
que se refere à coluna que foi traduzida. 
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3 (275b-276a) - Sobre este grande fundamento, começarei a dizer por um discurso bem 

consolativo àqueles que têm suficientemente liberdade de espírito para concebê-lo quando a dor 

for forte. É que nós devemos procurar consolação para nossos males, não em nós mesmos, não 

nos homens, não em tudo aquilo que foi criado; mas em Deus. E a razão disto é que todas as 

criaturas não são a primeira causa dos acidentes que nós chamamos de males, mas que a 

providência de Deus sendo a única e verdadeira causa, árbitro e soberana, é indubitável que se 

deve recorrer diretamente à fonte, e de ascender até a origem, para encontrar um sólido alívio. 

Que se nós seguimos este preceito, e se encaramos este acontecimento [morte], não como um 

efeito do acaso, não como uma necessidade fatal da natureza, não como um joguete dos 

elementos e das partes que compõem o homem (porque Deus não abandonou seus eleitos ao 

capricho e ao acaso), como uma continuação indispensável, inevitável, justa, santa, útil para o 

bem da Igreja e à exaltação do nome e da grandeza de Deus, como um decreto de sua Providência 

concebida desde toda eternidade para ser executada na plenitude de seu tempo, em tal ano, em tal 

dia, em tal hora, em tal lugar, de tal maneira; e enfim, que tudo aquilo que aconteceu foi desde 

todos os tempos previsto e preordenado em Deus; se, digo, por um transporte da graça, nós 

considerarmos este acidente, não em si mesmo e fora de Deus, mas fora dele mesmo [do 

acontecimento] e dentro da intimidade da vontade de Deus, na justiça de seu decreto, na ordem 

de sua Providência, que disto é a sua verdadeira causa, sem ele não teria acontecido, por ele 

unicamente aconteceu, por quem somente aconteceu, e da maneira cujo aconteceu: nós 

adoraremos em uma humildade silenciosa o autor impenetrável de seus segredos, nós 

veneraremos a santidade de seus decretos, bendiremos a conduta de sua Providência; e unindo a 

nossa vontade àquela de Deus propriamente, queremos com ele, nele, e para ele, aquilo que ele 

quis em nós e para nós desde toda eternidade. 

4 (276a) - Portanto, a [morte] consideremos desta maneira, e pratiquemos este 

ensinamento que aprendi de um grande homem nos momentos de nossa grande aflição, não há 

consolação senão na verdade unicamente. Não há dúvida que Sêneca e Sócrates não têm nada de 

persuasivo nesta ocasião. Eles permaneceram no erro que cegou todos os homens no início: todos 

tomaram a morte como natural ao homem e todos os discursos que estabeleceram sobre este falso 

princípio são tão fúteis que só servem para mostrar por sua inutilidade quanto o homem em geral 

é fraco, já que as mais altas produções dos maiores homens são tão baixas e tão pueris.  
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5 (276a) - Não acontece o mesmo com Jesus-Cristo: não é assim nos livros canônicos. A 

verdade neles está descoberta, e a consolação neles está junto tão infalivelmente que ela é 

infalivelmente separada do erro. Portanto, consideramos a morte na verdade que o Espírito Santo 

nos ensinou. Temos esta admirável vantagem de reconhecer que verdadeiramente e efetivamente 

a morte é uma pena do pecado, imposta ao homem para expiar seu crime, necessária ao homem 

para purgá-lo do pecado; que é a única que pode libertar a alma da concupiscência dos membros, 

sem a qual os santos não vivem de modo algum neste mundo. Sabemos que a vida, e a vida dos 

Cristãos, é um sacrifício perpétuo que não pode ser terminado senão na morte; sabemos que 

Jesus-Cristo, entrando no mundo, considerou-se e ofereceu-se a Deus como um holocausto e uma 

verdadeira vítima; que seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, e sua 

presença na Eucaristia, seu assento eterno a direita não é senão um só e único sacrifício: sabemos 

que aquilo que aconteceu com Jesus Cristo deve acontecer a todos os seus membros. 

6 (276a) - Portanto, consideramos a vida como um sacrifício; e que os acidentes da vida 

não façam impressão no espírito dos Cristãos senão na proporção que eles interrompam ou 

cumpram este sacrifício. Não chamemos mal senão aquilo que torna a vítima de Deus vítima do 

diabo, mas chamemos bem aquilo que torna a vítima do diabo em Adão vítima de Deus; e sobre 

esta regra examinemos a natureza da morte.  

7 (276a-276b) - Para esta consideração, é preciso recorrer a pessoa de Jesus Cristo; 

porque tudo aquilo que está nos homens é abominável, e como Deus não considera os homens 

senão pelo Mediador Jesus Cristo, os homens também não deveriam olhar nem os outros nem 

eles mesmos senão mediado por Jesus Cristo porque se nós não passamos pelo meio, não 

encontramos em nós senão verdadeiras infelicidades, ou prazeres abomináveis; mas se 

consideramos todas as coisas em Jesus Cristo, encontraremos toda consolação, toda satisfação, 

toda edificação. 

8 (276b) Portanto, consideramos a morte em Jesus Cristo, e não sem Jesus Cristo. Sem 

Ele a morte é horrível, detestável e o horror da natureza. Em Jesus Cristo ela é totalmente 

diferente: é amável, santa e a alegria do fiel. Tudo é doce em Jesus-Cristo, até a morte; e isto é 

porque ele sofreu e morreu para santificar a morte e os sofrimentos; e que como Deus e homem 

ele foi tudo aquilo que há de grande e tudo aquilo que há de desprezível, afim de santificar em si 

todas as coisas, exceto o pecado, e para ser o modelo de todas as condições. 
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9 (276b) – Para considerar aquilo que é a morte e a morte em Jesus-Cristo, é preciso ver 

qual classificação ela tem no seu sacrifício contínuo e ininterrupto, e através disso notar que nos 

sacrifícios a principal parte é a morte na hóstia. A oblação e a santificação que precedem são 

disposições; mas o cumprimento é a morte, na qual, pelo aniquilamento da vida, a criatura rende 

a Deus toda homenagem cuja ela é capaz, aniquilando-se diante dos olhos de sua Majestade, e 

adorando sua soberana existência, que é a única que existe realmente. É verdade que há ainda 

uma outra parte, após a morte na hóstia, sem a qual sua morte é inútil: é a aceitação que Deus faz 

do sacrifício. Isto que é dito nas Escrituras [Ge., VIII, 21]: Et odoratus est Dominus suavitatem. 

“E Deus sentiu o odor e recebeu o odor do sacrifício.” É verdadeiramente isto que coroa a 

oblação; mas ela é antes uma ação de Deus em direção a criatura, do que da criatura em direção a 

Deus, e não impede que a última ação da criatura não seja a morte. 

 10 (276b-277a) – Todas as coisas fora cumpridas em Jesus Cristo. Entrando no mundo, 

ele se ofereceu [Hebr., IX, 14; X, 5]: Obtulit semetipsum per Spiritum sanctum. Ingrediens 

mundum, dixit: Hostiam noluisti... Tunc dixi: Ecce venio. In capite, etc. Jesus se ofereceu pelo 

Espírito Santo. Entrando no mundo, disse: “Senhor, os sacrifícios não te são de modo algum 

agradáveis; mas tu me deste um corpo.” Então eu disse: “Eis-me aqui, venho para fazer, oh 

Deus, tua vontade, e tua lei está dentro2 de meu coração.” Eis a sua oblação. Sua santificação foi 

imediata à sua oblação. Este sacrifício durou toda sua vida, e foi cumprido por sua morte. 

Precisou que ele passasse pelos sofrimentos, para entrar em sua glória [Lc, XXIV, 26]. E embora 

ele foi filho de Deus, precisou que apreendesse a obediência. Mas no dia de sua carne, tendo 

clamado com grandes gritos àquele que o podia salvar da morte, foi atendido por sua reverência 

[Hébr., V, 7]. E Deus o ressuscitou, e remeteu sua glória, figurada outras vezes pelo fogo do céu 

que caía sobre as vítimas, para queimar e consumir seus corpos, e fazer viver o espiritual da vida 

da gloria. Isto foi o que Jesus Cristo obteve, e que foi cumprido por sua ressurreição. 

11 (277a) – Assim este sacrifício sendo perfeito pela morte de Jesus Cristo, e consumado 

mesmo em seu corpo pela sua ressurreição, onde a imagem carnal do pecado foi absorvida pela 

glória, Jesus Cristo, de sua parte, tinha tudo concluído; só restava que o sacrifício fosse aceito por 

Deus, e que, como a fumaça, se elevasse e levasse o odor ao trono de Deus, também Jesus Cristo 

foi, neste estado de imolação perfeita, oferecido, levado e recebido no trono de Deus mesmo: e é 

                                                
2 Pascal usa “milieu”. 
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isto que foi cumprido na sua ascensão, na qual ele subiu, isto é, por sua própria força, e pela força 

de seu Espírito Santo que o cerca de todas as partes: ele foi elevado como a fumaça das vítimas, 

figuras de Jesus Cristo, era levada ao alto pelo ar que a sustentava, figura do Espírito Santo: e os 

Atos dos Apóstolos nos assinalam expressamente que ele foi recebido ao céu, para nos garantir 

que este santo sacrifício cumprido na terra foi aceito por Deus, recebido no seio de Deus onde 

irradia na glória pelos séculos dos séculos.  

12 (277a) – Eis o estado das coisas em nosso soberano Senhor. Consideramo-las em nós 

agora. Desde o momento que entramos na Igreja, que é o mundo dos fiéis e particularmente dos 

eleitos, onde Jesus Cristo entra desde o momento de sua encarnação por um privilégio particular 

ao único filho de Deus, nós somos oferecidos e santificados. Este sacrifício continua pela vida, e 

cumpre-se na morte, na qual a alma, abandonando todos os vícios e o amor da terra, cujo 

contágio a infecta sempre durante esta vida, ela conclui sua imolação e é recebida no seio de 

Deus. 

13 (277a) – Portanto, não nos aflijamos como os Pagãos que não tem nenhuma esperança. 

Nós não perdemos nosso pai no momento de sua morte. Nós o tínhamos perdido, para assim 

dizer, desde que ele entrou na Igreja pelo batismo. Desde então, ele era de Deus. Sua vida era 

prometida a Deus: suas ações só visavam o mundo senão para Deus. Na sua morte ele se desligou 

inteiramente dos pecados; isto é, é neste momento que ele foi recebido por Deus, e que seu 

sacrifício recebeu seu cumprimento e seu coroamento. Portanto, ele fez aquilo que tinha 

prometido: concluiu a obra que Deus lhe tinha dado a fazer; cumpriu a única coisa para qual ele 

era criado. A vontade de Deus foi cumprida nele, e sua vontade é absorvida em Deus. Que nossa 

vontade não separe, portanto, aquilo que Deus uniu; ornamos ou moderamos, pela inteligência da 

verdade, os sentimentos da natureza corrompida e decaída que só tem falsas imagens, e que 

engana por suas ilusões a santidade dos sentimentos que a verdade e o Evangelho nos devem dar. 

  14 (277a-277b) – Portanto, não consideramos mais a morte como os Pagãos, mas como 

os Cristãos, isto é, com esperança, como São Paulo ordena [I Thess., IV, 12]3, já que este é o 

privilégio especial dos Cristãos. Não consideraremos mais um corpo como um cadáver 

                                                
3 Ts 4, 12. A Bíblia Sagrada. Trad. João Ferreira de Almeida. Brasília: Sociedade Bíblica do Brasil, 1969. “Não 
quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os 
demais, que não tem esperança.”. Na edição que usamos, a passagem que Pascal se refere é encontrada no versículo 
13. 
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contaminado, pois a natureza enganosa o figura desta sorte; mas como templo inviolável e eterno 

do Espírito Santo, como a fé ensina. Porque nós sabemos que os corpos dos santos são habitados 

pelo Espírito Santo até a ressurreição, que se fará pela virtude deste Espírito que reside neles. 

Este é o sentimento dos Padres. É por esta razão que nós honramos as relíquias dos mortos, e é 

sobre este verdadeiro princípio que dávamos antigamente a Eucaristia na boca dos mortos, 

porque, como sabíamos, eles eram o templo do Espírito Santo, acreditávamos que os santos 

mortos mereciam estar unidos ao Santo Sacramento. Mas a Igreja mudou este costume; não 

porque estes corpos não sejam santos; mas por aquela razão que a Eucaristia sendo o pão da vida 

dos vivos, não deve ser dada aos mortos. 

15 (277b) - Não consideramos mais um homem como tendo cessado de viver, ainda que a 

natureza insinue; mas como começando a viver, como a verdade garante Não consideraremos 

mais sua alma como perecida e reduzida ao nada, mas como vivificada e unida ao soberano 

vivente: e corrigimos assim, por atenção a estas verdades, os sentimentos de erro que estão tão 

impressos em nós mesmos, e estes movimentos de horror que são tão naturais ao homem. 

16 (277b) - Para domar mais fortemente este horror, é necessário bem compreender a 

origem; e para vos tocar em poucas palavras, sou obrigado a vos dizer em geral qual é a fonte de 

todos os vícios e de todos os pecados. Foi isto que apreendi de dois grandíssimos e santíssimos 

personagens. A verdade que abre este mistério é que Deus criou o homem com dois amores, um 

por Deus, e o outro por si mesmo [soi-même]; mas com esta lei, que o amor por Deus seria 

infinito, isto é, sem nenhum outro fim senão Deus mesmo, e que o amor por si mesmo seria finito 

e relacionado a Deus. 

17 (277b) - O homem, neste estado, não somente se amava sem pecado, mas não podia 

não se amar de modo algum sem pecado. 

18 (277b) - Depois, chegando o pecado, o homem perdeu o primeiro de seus amores; e o 

amor por si mesmo [l’amour pour soi-même] ficou sozinho nesta grande alma capaz de um amor 

infinito, este amor próprio [amour-propre] se estendeu e transbordou [debordé] no vazio que o 

amor de Deus deixou; e assim o homem [il] se ama unicamente, e todas as coisas para si, isto é, 

infinitamente.  
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19 (277b) - Eis a origem do amor próprio [amour-propre], era natural a Adão, e justo em 

sua inocência; mas torna-se criminoso e imoderado, em consequência de seu pecado. 

20 (277b) - Eis a fonte deste amor, e a causa de sua defeituosidade e de seu excesso. 

21 (277b) - Ele [o amor próprio] é, por este motivo [sua defeituosidade e seu excesso], 

próprio do desejo de dominar [dominer], da preguiça [parresse], e de outros. A aplicação disto é 

simples. Vamos a nosso único assunto. O horror da morte era natural em Adão inocente, porque 

sua vida sendo muito agradável a Deus, devia ser agradável ao homem: e a morte era horrível, 

quando ela acabava com uma vida conforme a vontade de Deus. Depois, o homem tendo pecado, 

sua vida torna-se corrompida, seu corpo e sua alma inimigos um do outro, e os dois, de Deus. 

22 (277b-278a) – Esta horrível mudança tendo infectado uma tão santa vida, o amor pela 

vida [amour de la vie], entretanto, continua: e o horror da morte tendo ficado semelhante, aquilo 

que era justo em Adão é injusto e maligno em nós. 

23 (278a) – Eis a origem do temor pela morte e a causa de sua imperfeição. 

24 (278a) – Portanto, esclareceremos o erro da natureza através da luz da fé. 

25 (278a) – O horror da morte é natural, mas isto no estado de inocência: a morte na 

verdade é horrível, mas quando ela acaba com uma vida totalmente pura. Era justo odiá-la, 

quando ela separava uma alma santa de um corpo santo: mas é justo amá-la [a morte], quando 

separa uma alma santa de um corpo impuro. Era justo fugir da morte, quando ela rompia a paz 

entre a alma e o corpo; mas não quando a morte acalma a dissensão irreconciliável. Enfim, 

quando ela afligia um corpo inocente, quando retirava do corpo a liberdade de honrar a Deus, 

quando separava da alma um corpo submisso e cooperador com suas vontades, quando finalizava 

todos os bens do que o homem é capaz, era justo abominá-la; mas, quando a morte acaba com 

uma vida impura, quando retira do corpo a liberdade de pecar, quando livra a alma de uma 

rebeldia muito poderosa e contradizendo todos os motivos de sua salvação, é muito injusto de 

nisto conservar os mesmos sentimentos. 

26 (278a) – Portanto, não abandonamos este amor que a natureza nos deu pela vida, já que 

nós o recebemos de Deus; mas que este amor seja pela mesma vida que Deus nos deu, e não por 

um objeto contrário. 
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27 (278a) – E, consentindo com o amor que Adão tinha pela sua vida inocente, e que 

Jesus Cristo propriamente teve pela sua, e que pareceu por suas repugnâncias sofrer com a morte, 

conduzimo-nos a odiar uma vida contrária àquela que Jesus Cristo amou, e a não recear senão a 

morte que Jesus-Cristo receou que acontece com um corpo agradável a Deus; mas não temer uma 

morte contrária, que, punindo um corpo culpável e purificando um corpo vicioso, nos deve dar 

sentimentos totalmente contrários, com um pouco de fé, esperança e caridade. 

28 (278a) – É um dos grandes princípios do cristianismo, que tudo aquilo que aconteceu 

com Jesus Cristo deve-se passar na alma e no corpo de cada Cristão; que, como Jesus Cristo 

sofreu durante sua vida mortal, morreu para esta vida mortal, ressuscitou para uma nova vida, 

subiu ao céus e sentado à direita do Pai; assim, o corpo e a alma devem sofrer, morrer, 

ressuscitar, subir ao céu e sentar-se à direita. 

29 (278a) – Todas estas coisas se cumprem na alma durante está vida, mas não no corpo. 

30 (278a) – A alma sofre e morre para pecado na penitência e no batismo; a alma 

ressuscita para uma nova vida no próprio batismo; a alma deixa a terra e sobe ao céu na hora da 

morte, e senta à direita no tempo em que Deus a ordena.  

31 (278a) – Nenhuma destas coisas acontecem no corpo durante esta vida, mas as mesmas 

coisas nele acontecem em seguida. 

32 (278a-278b) – Pois, com a morte, o corpo morre para sua vida mortal; no Julgamento 

geral, o corpo ressuscitará para uma nova vida; depois do julgamento, ele subirá ao céu e sentará 

à direita. 

33 (278b) – Desta maneira, as mesmas coisas acontecem com o corpo e a alma, mas em 

tempos diferentes; e as mudanças do corpo somente acontecem quando aquelas da alma estão 

cumpridas, isto é, na hora da morte: de maneira que a morte é o coroamento da beatitude da alma, 

e o começo da beatitude do corpo. 

34 (278b) – Eis aqui as admiráveis condutas da sabedoria de Deus sobre a salvação dos 

santos; e Santo Agostinho nos ensina sobre este assunto que Deus dispôs isto desta forma, de 

medo que se o corpo do homem fosse morto e ressuscitado para sempre no batismo, e que não 

entrássemos na obediência do Evangelho senão pelo amor da vida; afim de que a grandeza da fé 

brilhe muito mais quando tendemos à imortalidade pelas sombras da morte. 



270 
 

35 (278b) – Eis aqui certamente qual é nossa crença, e a fé que nós professamos; e creio 

que temos aqui o suficiente de modo que não é necessário para vossa consolação meus pequenos 

esforços. Não empreenderei de vos levar este socorros de mim mesmo, mas como estes socorros 

não são senão repetições daquilo que aprendi, o faço com segurança rezando a Deus para 

abençoar estas sementes, e de lhes dar em acréscimo, pois sem ele não podemos fazer nada, e 

suas mais santas palavras não se prendem de modo algum em nós, como Jesus mesmo disse [Mc, 

IV, 16].4 

36 (278b) - Não é que eu desejo que vós não estejais sem ressentimento: o golpe é muito 

sensível, seria insuportável sem um socorro sobrenatural. Portanto, também não é justo que nós 

estejamos com dor como os anjos que não têm nenhum sentimento da natureza; mas também não 

é justo que estejamos sem consolação como os Pagãos que não têm nenhum sentimento da graça: 

mas é justo que estejamos afligidos e consolados como Cristãos, e que a consolação da graça se 

eleve acima dos sentimentos da natureza; digamos como os Apóstolos: “Nós somos perseguidos 

e bendizemos” [I Cor., IV, 12], afim de que a graça não somente esteja em nós, mas vitoriosa em 

nós; que assim, santificando o nome do Pai, sua vontade seja feita a nossa; que sua graça reine e 

domine sobre a natureza; e que nossas aflições sejam como a matéria de um sacrifício que a sua 

graça consome e aniquila pela glória de Deus; e que estes sacrifícios particulares honrem e 

previnam o sacrifício universal onde a natureza inteira deve ser consumida pelo poder de Jesus 

Cristo. 

37 (278b) – Assim, tiraremos vantagem de nossas próprias imperfeições, já que elas 

servirão de matéria para este holocausto; porque é o fim dos verdadeiros Cristãos aproveitar de 

suas próprias imperfeições, porque tudo coopera como bem para os eleitos. 

38 (278b-279a) – E se nós observarmos com cuidado, encontraremos grandes vantagens 

para nossa edificação, considerando a coisa na verdade, como dissemos há pouco tempo: porque, 

já que é verdadeiro que a morte do corpo é somente a imagem daquela da alma, e que batizamos 

sobre este princípio, que neste reencontro temos todos os motivos possíveis de favoravelmente 

esperar  salvação, é certo que se nós não podemos deter o curso do desprazer, nós dele devemos 

                                                
4 Mc 4, 16-17. “E da mesma sorte os que receberam a semente sobre pedregais; os quais ouvindo a palavra, logo com 
prazer a recebem; mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporão; depois, sobrevindo tribulação ou perseguição 
por causa da palavra, logo se escandalizam.” 
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tirar este proveito, já que a morte do corpo é tão terrível que nos causa tais movimentos, aquela 

da alma deveria causar mais desconsolos. Deus nos enviou a primeira, Deus desviou a segunda. 

Portanto, consideramos a grandeza de nossos bens na grandeza de nossos males, e que o excesso 

de nossa dor seja a medida daquela de nossa alegria.  

39 (279a) – Não há nada que a possa moderar, senão o temor que não esmorece por 

qualquer tempo nas penas que são destinadas a purificar o restante dos pecados desta vida; e é 

para acalmar a cólera de Deus sobre o pecador que nós devemos cuidadosamente nos dedicar. 

40 (279a) – A prece e os sacrifícios são um soberano remédio para suas penas. Mas 

aprendi de um santo homem dentro de nossas aflições que uma das mais sólidas e mais úteis 

caridades em direção aos mortos é de fazer as coisas que eles nos ordenariam se estivessem ainda 

no mundo, e de praticar os santos preceitos que eles nos deram e nos colocar por eles no estado 

que eles nos desejam no presente.                

41 (279a) – Por esta prática, nós os fazemos reviver em nós de alguma forma, já que estes 

são seus conselhos, que ainda estão vivos e agindo em nós; e como os heresiarcas são punidos em 

outra vida dos pecados aos quais eles engajaram seus partidários, dentro dos quais seu veneno 

ainda vive, assim os mortos são recompensados, além de seu próprio mérito, por aqueles aos 

quais eles deram continuação por seus conselhos e por seus exemplos. 

42 (279a) – Portanto, o façamos reviver diante de Deus em nós todo nosso poder; e 

consolamo-nos na união de nossos corações, dentro da qual me parece que ele ainda vive, e que 

nossa reunião nos torne de alguma forma sua presença, como Jesus Cristo torna-se presente na 

assembléia de seus fiéis. 

43 (279a) – Peço a Deus de formar e manter em nós estes sentimentos, e de continuar 

aqueles que me parece que ele me dá, de ter por vós e por minha irmã mais ternura do que nunca; 

porque me parece que o amor que tínhamos por meu pai não deve ser perdido por nós, e que 

devemos deste amor uma refusão5 sobre nós mesmos, e que devemos principalmente herdar da 

afeição que ele nos dirigia, para nos amar ainda mais cordialmente se é possível. 

44 (279a) – Peço a Deus para nos fortificar nestas resoluções, e sobre esta esperança vos 

suplico permitir que eu vos dê um aviso que compreendereis bem sem mim; mas não deixarei de 

                                                
5 Refusion : trata-se de re-investir o amor que eles tinham pelo pai no amor que eles tem enquanto irmãos. 
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o fazer. É que depois de ter encontrado maneiras de consolação para sua pessoa, não acabamos de 

modo algum a faltar para a nossa consolação, pela cautela das necessidades e das utilidades que 

teríamos de sua presença. 

45 (279a-279b) – Sou eu quem estou mais interessado nisto. Se o tivesse perdido há seis 

anos, eu estaria perdido, e embora creio ter no presente uma necessidade menos absoluta, sei que 

ele me teria sido necessário ainda por mais dez anos, e útil <por> toda minha vida. Mas nós 

devemos esperar que Deus o tendo ordenado em seu tempo, em tal lugar, e de tal maneira, sem 

dúvida, desta forma isto é o mais conveniente para sua glória e para nossa salvação. 

46 (279b) – Por mais estranho que isto pareça, acredito que se deva isto estimar desta 

maneira em todos os acontecimentos, e que, por mais sinistros que eles nos pareçam, devemos 

esperar que Deus deles tirará a fonte de nossa alegria se nós a ele reconduzirmos a conduta. 

47 (279b) - Nós conhecemos pessoas de condição que aprenderam dos mortos domésticos 

que Deus, talvez, interpretou desfavoravelmente a sua prece, que foram causa e ocasião de tantas 

misérias, que seria desejável que eles6 nunca tivessem sido escutados. 

48 (279b) – O homem está certamente muito enfermo para poder julgar salutarmente a 

continuidade das coisas futuras. Portanto, esperamos em Deus, e não nos fatiguemos por 

previsões indiscretas e temerárias. Recoloquemo-nos a Deus pela conduta de nossas vidas, e que 

o desprazer não seja dominante em nós. 

49 (279b) – Santo Agostinho nos ensina que há em cada homem uma serpente, uma Eva e 

um Adão. A serpente são os sentidos e nossa natureza; a Eva é o apetite do desejo concupiscente, 

e Adão é a razão.  

50 (279b) - A natureza nos tenta incessantemente, o apetite concupiscível deseja 

freqüentemente; mas o pecado não está acabado, se a razão não consente. Portanto, deixemos agir 

esta serpente e esta Eva, se nós não podemos impedir; mas roguemos a Deus que sua graça 

fortifique de tal modo nosso Adão que ele continue vitorioso; e que Jesus Cristo seja vencedor, e 

que ele reine eternamente em nós. Amém. 

                                                
6 Os mortos domésticos. 
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