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É necessário estar sempre embriagado. Tudo está aí: é a única questão. Para não
se sentir o horrível fardo do tempo que quebranta os vossos ombros e vos curva
em direção à terra, deveis vos embriagar sem trégua. Mas de quê? De vinho, de
poesia ou de virtude, como quiserdes. Mas embriagai-vos.

Charles Baudelaire, Pequenos Poemas em Prosa

Nunca a vida foi tão atual como hoje: por um triz é o futuro. Tempo para mim
significa a desagregação da matéria. O apodrecimento do que é orgânico como
se o tempo tivesse como um verme dentro de um fruto e fosse roubando a este
fruto toda a sua polpa. O tempo não existe. O que chamamos de tempo é o mo-
vimento de evolução das coisas, mas o tempo em si não existe. Ou existe imutá-
vel e nele nos transladamos. O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta.
Então — para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novi -
dades que fazem o tempo passar depressa — eu cultivo um certo tédio. Degusto
assim cada detestável minuto. E cultivo também o vazio silêncio da eternidade
da espécie. Quero viver muitos minutos num só minuto. Quero me multiplicar
para poder abranger até áreas desérticas que dão a ideia de imobilidade eterna.
Na eternidade não existe o tempo. Noite e dia são contrários porque são o tempo
e o tempo não se divide. De agora em diante o tempo vai ser sempre atual. Hoje
é hoje. Espanto-me ao mesmo tempo desconfiado por tanto me ser dado. E ama-
nhã eu vou ter de novo um hoje. Há algo de dor e pungência em viver o hoje. O
paroxismo da mais fina e extrema nota de violino insistente. Mas há o hábito e o
hábito anestesia.

Clarice Lispector, Um Sopro de Vida



RESUMO

O presente TCC pretende apresentar brevemente a noção de ‘tempo’, resumindo cada um

dos 31 capítulos do livro XI da obra Confissões de Santo Agostinho, onde o autor proporci-

ona sua doutrina, que em muito contribuiu para um posterior debate filosófico em outras

escolas filosóficas, tendo influenciado muitos pensadores medievais e modernos, dos quais

não tratarei aqui. A intenção, embora seja simples, é pedagógica, pois mostra o itinerário da

construção da noção de ‘tempo’ em Agostinho. E esta é a principal intenção deste trabalho.

Palavras-Chave: Filosofia; Patrística; Tempo; Confissões; Agostinho



ABSTRACT

The present TCC intends to briefly introduce the notion of 'time', summarizing each of the

31 chapters of Book XI of Confessions of St. Augustine, where the author provides his doc-

trine,  which  contributed  much  to  a  later  philosophical  debate  in  other  philosophical

schools, having influenced many medieval and modern thinkers, of whom I shall not dis-

cuss here. The intention, although simple, is pedagogical, as it shows the itinerary of the

construction of the notion of 'time' in Augustine. And this is the main intention of this work.

Keywords: Philosophy; Patristic; Time; Confessions;Augustine.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende apresentar brevemente a noção de ‘tempo’ em Santo

Agostinho, resumindo cada um dos 31 capítulos do livro XI da obra  Confissões, onde o

autor  proporciona  sua  doutrina,  que  em  muito  contribuiu  para  um  posterior  debate

filosófico  nas  mais  diversas  escolas,  tendo  influenciado  muitos  pensadores  medievais,

modernos e contemporâneos, dos quais não tratarei aqui. A intenção, embora seja simples, é

pedagógica, pois mostra o itinerário da construção da noção de ‘tempo’ em Agostinho. E

esta é a principal intenção deste trabalho.

O trabalho está dividido em duas partes: Capítulo 1 que é dedicado a apresentar

uma breve exposição, de modo didático, a vida e a obra de Santo Agostinho. Vale indicar

que a obra Confissões é obra de maturidade, razão pela qual ali aparecem as reflexões mais

apuradas acerca da noção de ‘tempo’.

O Capítulo 2 está dividido em 31 pequenas partes, que são as análises, ao modo de

resumo que apresento de cada capítulo do livro 11, onde Agostinho dedicou-se à questão.

Não pretendi ser original no sentido de apresentar uma análise em que explicasse a ideia de

cada capítulo,  mas apenas apresentar o que consegui  entender de cada capítulo,  com a

simples pretensão de mostrar a doutrina de Agostinho por seu próprio texto.

Para atingir este objetivo ative-me apenas no texto da obra Confissões, valendo-me

das edições que tive entre mãos. A brevidade do texto também revela em minha proposta a

influência do tempo urgente de que dispus para escrever este trabalho.
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CAPÍTULO 1 – AGOSTINHO: BREVE EXPOSIÇÃO DE SUA VIDA E OBRA

Para esta breve exposição utilizei a fonte mais segura e resumida escrita pelas auto-

ridades da Ordem Agostiniana, por ser confiável, autorizada e didática.1

Santo Agostinho nasceu em Tagaste, norte da África, no dia 13 de novembro do ano

354. Filho de Patrício, pagão e voltado para o materialismo da época, e de Mônica, profun-

damente cristã, que depois se tornaria santa. A influência dos pais foi muito grande, primei-

ro a de Patrício, depois a de Santa Mônica. Agostinho realiza os primeiros estudos em Ta-

gaste, indo depois a Madaura. Aos 17 anos vai a Cartago, onde Romaniano, amigo do pai, o

ajuda e se torna seu protetor; durante três anos se dedica ao estudo e à leitura de livros, en-

tre os quais destaca-se o "Hortênsio" de Cícero, que o impressiona profundamente.

Aos 20 anos volta a Tagaste como professor, com uma mulher e um filho, Adeodato,

retornando pouco depois para Cartago também como professor. Depois torna-se professor

em Roma e, a seguir, vai para Milão, onde ganha a cátedra de retórica da casa imperial e

desenvolver também a atividade de professor de retórica. Agostinho sentia, apesar de tudo,

seu coração vazio, inquieto. Não era feliz. Procurou a felicidade em muitos lugares, mas

não a encontrava. Seu coração inquieto não achava a verdade e a paz que desejava. Sua

mãe encontra-o em Milão e anima-o a frequentar as pregações de Santo Ambrósio.

Foi uma longa caminhada e luta para transformar seu coração, mas no mês de agos-

to de 386, meditando no jardim, ouve uma voz de criança que diz "Tolle et lege" (Toma e

lê) e tomando as Cartas de São Paulo lê: "Não é nos prazeres da vida, mas em seguir a Cris-

to que se encontra a felicidade". As dúvidas se dissipam e é neste momento que culmina

todo o processo de sua conversão. Encontrando Deus no seu coração achou a felicidade, a

paz e a verdade que procurava. No ano seguinte, na Vigília da Páscoa é batizado.

Agostinho decide voltar a Tagaste, para morar com seus amigos, e entregar-se intei-

ramente ao serviço de Deus por meio da oração e o estudo. Mas no ano 391, de visita na ci-

dade de Hipona, é proclamado sacerdote pelo povo e ordenado padre pelo bispo Valério.

Quatro anos depois é consagrado Bispo da cidade, daí o nome de Agostinho de Hipona.

Ele vive em comunidade, tentando seguir o ideal das primeiras comunidades cristãs,

na pobreza e na partilha. A comunidade eclesial de Hipona estava formada em sua grande

maioria por pobres. Agostinho se fazia a voz destes pobres, falando por eles na Igreja, indo

até as autoridades para interceder por eles e ajudando-os naquilo que podia. Entre as fun-

1http://www.agostinianos.org.br/santo-agostinho consultado em 29/112018.  
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ções que o bispo tinha estava a de administrar os bens da Igreja e repartir o seu benefício

entre os pobres, também a de acolher os peregrinos, ser protetor dos órfãos e viúvas...

Agostinho realiza todas elas como um serviço aos pobres e à Igreja. Também tinha o bispo

que exercer a função de juiz, tarefa que desagradava em extremo a Agostinho, mas que

também exerceu com objetividade, justiça e caridade.

Agradava muito mais a Agostinho a prática da oração, o estudo e escrever. Agosti-

nho escreveu um enorme número de obras: um total de 113, sem contar as cartas -das quais

se conservam mais de 200- e os Sermões. 

A maior parte das obras de Santo Agostinho surgiram por causa dos problemas ou

das preocupações que atormentavam a Igreja do seu tempo; é por isso que em suas obras

estão presentes as polêmicas em que ele mesmo esteve envolvido, principalmente contra os

maniqueos (seita da qual ele mesmo fez parte antes da conversão e que defendia um confu-

so dualismo cósmico - o bem contra o mal sempre em conflito um com o outro- e desvalo-

rizavam de forma perversa tudo o criado), os donatistas (que atribuíam a eficácia dos sacra-

mentos unicamente ao ministro, negando sua ação, como sinal eficaz da graça e ainda se

consideravam a "Igreja dos santos") e os pelagianos (que defendiam que o homem se salva

por suas próprias forças, sem precisar da graça de Deus). 

Além destas obras destinadas a combater os adversários e inimigos da Igreja, Agos-

tinho escreveu outras de diversos conteúdos: no campo exegético (principalmente os Co-

mentários ao Gênesis, São João e os Salmos), no dogmático ("Sobre a Trindade"), no Pas-

toral ("Sobre a Catequese dos simples"). Mas, dentre todas as obras, destacam dois pela ge-

nialidade: "A Cidade de Deus", que representa a primeira tentativa de fazer uma interpreta-

ção cristã da história, e "As Confissões", onde Agostinho manifesta sua fraqueza, que gera

o mal, e a Deus, fonte de todo bem e Verdade absoluta; as "Confissões" são um louvor à

Graça de Deus. 

A obra e o pensamento de Agostinho ultrapassam os limites de sua época e exercem

uma grande influência na Idade Média e também na nossa época. A influência de Agostinho

acontece nos diversos campos do pensamento, da cultura e da vida religiosa. Agostinho

morreu no dia 28 de agosto do ano 430 e seus restos, depois de longa peregrinação descan-

sam na cidade de Pavia, no norte da Itália.

Lista das obras de Agostinho.

DATAS TÍTULO ORIGINAL (EM LATIN) ASSUNTO DA OBRA
11



386 Contra acadêmicos Contra os céticos
386 De beata vita A vida feliz
386 De ordine A ordem
386/387 Soliloquia Solilóquios
386/387 De immortalitate animae A imortalidade da alma
387/391 De immortalitate animae A imortalidade da alma
387/391 De musica A musica

387/389
De moribus ecclesiae catholicae et 

de moribus Manichaeorum
Costumes da Igreja católica e dos maniqueus

387/388 De quantitate animae A grandeza da alma
388-395 De libero arbítrio O livre arbítrio
389 De magistro O mestre (O professor)
389/391 De vera religione A verdadeira religião
391 De utilitate credendi Utilidade de crer

392/393
De duabus animabus contra Mani-

chaeos
Sobre as duas almas (contra os maniqueus)

393 De fide et symbolo A fé e o símbolo
393/394 De sermone Domini in monte O sermão da montanha
395 De continentia Sobre a continência
395 De mendacio Sobre a mentira
396 De agone Christiano A luta (esforço, empenho) do cristão
396-426 De doctrina christiana A doutrina cristã
396-420 Enarrationes in Psalmos Comentários sobre os salmos
397-401 Confessiones Confissões
397-398 Contra Faustum Manichaeum Contra Fausto, o maniqueu
399 De natura boni Sobre a natureza do bem
399 Contra Secundinum Manichaeum Contra Secundino, o maniqueu
99-419 De trinitate A Trindade
400 De fide rerum quae non videntur A fé nas coisas invisíveis
400 De consensu evangelistarum O consenso dos Evangelistas
400 De opere monachorum O trabalho dos monges
400 De catechizandis rudibus Instrução dos catecúmenos
400/401 De baptismo contra partem Donati Sobre o Batismo, contra os donatistas
400 De opere monachorum O trabalho dos monges
401 De bono coniugale O bem do casamento
401 De sancta virginate A santa virgindade
401-415 De Genesi ad litteram Sobre a interpretação literal do Gênesis
406-430 In evangelium Ioannis tractatus Tratado do evangelho de João
410 De urbis Romae excidio A destruição da cidade de Roma

412
De peccatorum meritis et remissio-

ne et de baptismo parvulorum

O merecimento e perdão dos pecadores e o 

batismo das crianças
412/413 De fide et operibus A fé e as obras
412 De spiritu et littera O espírito e a letra
413-427 De civitate Dei A cidade de Deus

12



414/415 De natura et gratia A natureza e a graça
415/416 De perfectione iustitiae A perfeição da justicia
417 De gestis Pelagii Os procedimentos de Pelagio

418
De gratia Christi et de peccato origi-

nali
A graça de Cristo e o pecado original

418 De patientia A paciência
419-421 De anima et eius origine A alma e suas origens
420 Contra mendacium Contra a mentira
420-422 De cura pro mortuis gerenda Os cuidados para com os mortos
421 Contra Iulianum Contra Juliano
426/427 Retractationes Retratações
428 Contra Maximinum Contra Maximino
428/429 De praedestinatione sanctorum A predestinação dos santos
428/429 De dono perseverantiae O dom da perseverança
386-429 Epistulae Cartas (270 cartas)
393-430 Sermones Sermões (390 sermões)

13



CAPÍTULO 2 – O TEMPO NO LIVRO XI DAS CONFISSÕES 

1. FINALIDADE DAS CONFISSÕES2

Agostinho  começa  indagando  ao  seu  Senhor  Deus,  se  este,  que  é  o  Senhor  da

eternidade, ignora o que ele, Agostinho, lhe diz ou se Deus não vê no tempo o que se passa

no tempo. Tendo como certo que Deus conhece a priori  todas as coisas que Agostinho

narra, este afirma que essas narrativas não serão para que Deus as conheça, mas, sim, para

que seja despertado nele, Agostinho, e em quem o lerá, o amor por Deus e que possam

declarar o quão “grande é o Senhor, e infinitamente digno de louvores”3. 

Agostinho afirma que devemos orar, apesar de o Pai sempre saber sempre o que é

necessário para os filhos.4  Afirma que por Deus ser um Pai tão onisciente e prestativo,

manifestamos sempre o nosso amor por Ele, em confissões sobre a nossa miserabilidade

humana e todas as misericórdias desse Deus para com o povo, no intuito de que se consiga

deixar de sermos infelizes em nós e sermos felizes em Deus, uma vez que Ele nos chama

para  sermos  “pobres  de  espírito,  mansos,  penitentes,  famintos  e  sedentos  de  justiça,

misericordiosos, puros de coração e pacíficos”5.

2. A INTELIGÊNCIA DAS ESCRITURAS

Agostinho começa este capítulo se autoquestionando sobre a possibilidade de ele ter

o poder de conseguir escrever todas as exortações, os terrores, consolações e inspirações

que  Deus  lançou  mão  para  ele,  Agostinho,  pregasse  a  palavra.  Prossegue  Agostinho,

fazendo menção o quão são preciosas as gotas do seu tempo. Diz que meditar sobre a lei de

Deus e confessar sua ignorância e sobre as trevas por onde habitam suja alma, é há muito

tempo um anseio de seu coração e  que,  com exceção dos  cuidados com o corpo e do

trabalho intelectual, ele não quer gastar com outros assuntos as horas de liberdade que lhe

restam.

Ele  clama a  Deus  que  ouça  a  sua  prece  e  o atenda (com mais  tempo de vida,

talvez?), posto que ele não deseja somente para ele o conhecimento, mas também para

2SANTO AGOSTINHO,  Confissões, p. 329.
3Sl 95,4 - “Porque o Senor é grande e digno de todo o louvor.”
4Mt 6,8 - “… porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhos peçais.”
5Confissões, p. 329.
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servir ao amor fraternal. Evoca a proteção de Deus para que o livre dele mesmo como

humano para que não minta nem com os lábios e nem com o coração e que as escrituras

não sejam enganadoras e que ele também não engane a ninguém, através delas.

Afirmando que os dias e as noites pertencem a Deus6 e que Ele pode fazer o tempo

voar, Agostinho solicita que lhe seja concedido tempo para meditar nos mistérios da lei de

Deus. Mistérios esses que são obscuros segredos. Agostinho não deseja nada que seja da

terra  ou  carnal.  Ele  anseia  por  sabedoria  e  conhecimento!  Ele  deseja  a  plenitude  de

inteligência, para conhecer o mistério de Deus.7

3. O QUE DISSE MOISÉS

No  capítulo  3,  Agostinho  cita  Moisés,  que  havia  escrito,  não  tendo  citado  onde,  que

concedesse a ele a compreensão8 da criação do céu e da terra.9  Agostinho diz-nos que se

aqui Moisés ainda estivesse o deteria e o questionaria sobre o sentido de tal pedido, mas

que, contudo, não teria como saber se Moisés estaria lhe dizendo a verdade, a não ser pelo

sentimento em seu íntimo de que a verdade, independente de nacionalidade, pela fé ele

creria em Moisés. Por fim, ele pede ao Senhor que ele compreenda tal revelação ter sido

por puro acaso que as escrituras em sua grande parte contém obscuros segredos.

Agostinho anseia por desvendar o sentido de tais mistérios e promete que exaltará

tudo que descobrir. Suplica por piedade e pede que Deus ouça o seu desejo que é o de

conhecer a lei de Deus e, também, de encontrar graça em Deus e em suas palavras, através

das Escrituras, abrindo o seu espírito.

4. O CÉU E A TERRA

Neste capítulo, Agostinho, nos fala da criação do céu e da terra e que tudo o que

existe, existe porque foi criado, não por si mesmo, mas por Deus. E mesmo o que não

existisse ainda em ato, ou seja, manifestando-se daquilo que se é, já existiria em potência,

que é a capacidade de fazer vir a ser aquilo que ainda não é, ou seja, a capacidade de ser.

6SL 73, 16 - “Vosso é o dia, a  noite vos pertence: vós criastes a lua e o sol.”
7COL 2, 2-3 - “… sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência, para conhecerem o mistério
de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.”
8Jo 5, 46 - “… pois se crêsseis em Moisés, certamente creríeis também em mim, porque ele escre-
veu a meu respeito.”
9Gên 1,1 - “No princípio, Deus criou os céus e a terra.”
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5. A PALAVRA E A CRIAÇÃO

Agostinho indaga a Deus o modo e com qual intuito foi criado o céu e a terra.

Indaga-O sobre como criar algo num espaço que ainda não existia, como por exemplo, criar

o céu e a terra, se não existia céu e terra. Inquire Deus sobre a existência da matéria para

modelar  o  céu  e  a  terra,  assim  como,  a  existência  de  criaturas.  Agostinho  fala  na

possibilidade de uma matéria preexistente, que estaria apta a ser transformada. Mas, mesmo

essa matéria preexistente, de onde viria? Agostinho finaliza este capítulo apenas afirmando

que a palavra criou. Deus falou - “faça-se!” - e o mundo se fez!10

Ele junta águas do mar como num odre, e em reservatórios encerra as ondas. Tema

ao Senhor toda a terra; reverenciem-se todos os habitantes do globo. Porque ele disse e

tudo foi feito, ele ordenou e tudo existiu.

6. COMO FALOU DEUS?

Aqui,  Agostinho questiona claramente o Verbo. Ele compara a voz que saiu das

nuvens apresentando Jesus, como seu filho amado, à ordem de “Que se faça o céu e a

terra!” Naquela fala, o tempo já existia e foi transmitida por um órgão temporal de uma

criatura a serviço de Deus, diretamente.

Nesta fala do “Faça-se”, por que órgão foi proferida tal ordem? Agostinho supõe

que já havia, antes da criação do céu e da terra, uma criatura temporal, que fosse capaz de

fazer-se  ouvir  no  tempo.  Neste  ponto,  Agostinho,  perscruta,  apresentando  duas

possibilidades: ou não existia realmente nada antes do céu e da terra; ou, se existia, Deus já

o havia criado, antes de tudo, para que este, como um “mestre de obras”, desse voz ao

“Faça-se” à vontade divina, contudo, aqui, novamente Agostinho, lança uma pergunta, com

que palavras Deus teria servido para a criação dessa criatura específica?

7. A PALAVRA COETERNA

10Sl 32, 6-9 - “Pela palavra do Senhor e foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca todo o seu
exército.
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Coeterno, segundo o dicionário,   “é o que existe com o outro eternamente” e o

Verbo é  coeterno de  Deus,  sendo um Deus  também.  O Verbo não acaba  nunca  de  se

pronunciar,  ele  diz   ou  cria  “simultânea  e  eternamente”.11 Considerando  essa

“simultaneidade  e  eternidade”  na  criação,  Agostinho  interpreta  que  haveria  tempo  e

mudança antes da criação do mundo se o Verbo não fosse imortal e eterno.

Também neste capítulo, Agostinho diz saber que há consciência de que depois de

deixar de existir, ou seja, de morrer, deixará de ser; assim como  quando se nasce “passa a

ser quando ainda não se existia”, e que por conta de o Verbo ser imortal e eterno, que nada

desaparece e nem há sucessão. Agostinho enfatiza que é realmente através do Verbo que

Deus  cria,  mas  que  “nem  tudo  porém  que  Deus  faz  com  a  sua  palavra  se  realizada

simultaneamente e desde toda a eternidade”12. 

8. A VERDADEIRA LUZ

Agostinho, neste capítulo, cheio de dúvidas, implora a Deus explicações sobre o

motivo de tudo. Afirma que até pensa que compreende mas que não saberia explicar. Ele

entende que tudo que tem começo e fim, começa e termina por uma razão eterna.

Ele diz a Deus que a inteligência desse processo de início e fim é o Verbo de Deus,

que é o princípio de tudo e de todos e que também nos fala13. Agostinho insere Jesus no

texto, sem mencionar o nome, e ele nos apresenta Jesus, como sendo uma criatura mutável

que  ensina  a  verdade  imutável,  tendo  como  objetivo  reconduzir-nos  àquele  de  quem

viemos. Finaliza dizendo que Jesus é o princípio e que sua palavra direcionada para nós

serve para uma tomada de consciência sobre nossos erros.

9. A VOZ DO VERBO

Aqui, numa passagem belíssima, sobre o que se passa dentro de um ser humano,

com relação a angústias, dúvidas, medo, terror, fraquezas, dores, etc Agostinho enaltece ao

seu Deus quando este o ampara nas vicissitudes e aflições da vida, nas misérias de sua

alma, quando o fortalece em suas indigências.

11Idem, p. 336.
12Ibidem. Os Pensadores – Confissões em Santo Agostinho, p. 240.
13Jo 8,25 - “ “Quem és tu?”, perguntaram-lhe eles então: Jesus respondeu: eu sou aquele que vos
digo desde o princípio.”
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O “princípio” é a sabedoria e “nesse princípio criaste o céu e a terra”, e, assim,

Agostinho  fala  a  Deus,  dizendo  a  Ele  que  o  Seu  Verbo,  Seu  Filho,  Sua  virtude,  Sua

sabedoria e a Sua verdade  é algo admirável. Que não há quem possa explicar! “Como são

magníficas as tuas obras, Senhor, que tudo criaste em tua Sabedoria”14. 

10. O QUE FAZIA DEUS ANTES DA CRIAÇÃO

Neste capítulo, Agostinho perscruta a Deus – e provoca o leitor – sobre o problema

da eternidade e da “ociosidade” de Deus, antes da criação do mundo.

Entre  várias indagações  há,  por  exemplo,  aquela sobre o por  quê de Deus,  que

estava sem nada fazer, não continuar nesse  modus operandi de não ter ação alguma  ab

aeternum? Também há a pergunta muito inquietante que é sobre a verdadeira eternidade, já

que ela teria nascido de uma vontade que antes não existia no Criador. Agostinho pergunta

e ele mesmo responde afirmando que “a vontade de Deus não é uma criatura, ela é anterior

a toda criatura” e que, portanto, a vontade (de criar) pertence à própria substância de Deus,

talvez a algo imanente a Ele. A vontade seria, talvez, coeterna a Deus.

E, continuando, depois da afirmativa acima, Agostinho conclui que se uma criatura

foi criada através dessa imanência que antes não existia, que não seria justo chamar essa

substância de eterna,  mas,  que, de outro modo, se era eterna a vontade de Deus que a

criatura existisse, por que não era eterna a criatura também?

11. TEMPO E ETERNIDADE

Referindo-se ao capítulo anterior, Agostinho afirma neste, que os que falam sobre a

eternidade da substância e, também, da criatura não compreenderam Deus e nem tampouco

compreenderam como “é criado o que é criado” por Deus e em Deus.

Afirma, ainda, que essas pessoas até tentam com esforço conhecer as coisas eternas,

porém com o peso dos seus pensamentos que são temporais, vagueiam entre o passado e o

futuro e não conseguem compreender o que seja eternidade. Se conseguissem compreender

o que seja  a eternidade imutável  -  pois  só conhecem os  tempos impermanentes  -  e  se

conseguissem estabelecer um confronto com o tempo sempre móvel, poderiam, por fim,

assim  compreender  que  uma  sequência  infindável  de  instantes,  não  simultâneos,  é  a

sucessão dos tempos e que, ao contrário disto, é a eternidade, onde nada passa; onde não

14Sl 103, 24.
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tem nada de sucessivo; onde tudo é presente, ao passo que o tempo não pode ser todo

presente.

Essas  pessoas  veriam que  todo  passado  é  rechaçado  pelo  futuro,  que  o  futuro

acompanha o passado, que o passado e o futuro são consequências do tempo presente, que

dá causa aos mesmos.

Agostinho finaliza este capítulo perguntando quem poderá deter a cabeça do homem

para que este  consiga perceber  que a  eternidade não tem passado e nem futuro e  que,

ironicamente, por ser sempre imóvel, é ela que determinará o futuro e o passado.

12. DEUS ANTES DA CRIAÇÃO

Agostinho nos diz que prefere dizer não saber a resposta quando lhe perguntam

“que fazia Deus antes de criar o céu e a terra?”. Prefere a resposta sincera do “não sei” a

lançar mão da resposta irreverente que já usaram, respondendo que Deus “preparava o

inferno para os que perscrutam esses mistérios profundos.” Agostinho, de fato, não tem

como saber, contudo, ele se reporta a Deus dizendo-Lhe que Ele é o criador de toda criatura

e  que  não teme ao  afirmar  que  “antes  que  Deus  criasse  o  céu  e  a  terra,  nada  fazia”.

Confessa que desejaria saber muito mais, porém sabe que nenhuma criatura foi criada antes

da criação.

13. O TEMPO ANTES DA CRIAÇÃO

Neste capítulo, Agostinho aborda a questão de o tempo não poder existir antes que

Deus  tenha  criado  o  mundo.  Ele  começa  alegando  que  caso  houvesse  algum  espírito

leviano vagando através dos tempos anteriores à criação, que se admira de que Deus tenha

se abstido de, por séculos e séculos, de criar o mundo, que este espírito desperte e considere

quão descabido seria essa situação.

Agostinho observa que não há que se falar em transcorrer séculos e séculos, se o

Deus criador ainda havia nada criado? Não hã de se falar em tempo se ele antes não existia.

Por acaso, os séculos poderiam passar se jamais existiram antes?

Assim, afirmando que Deus é o criador de todos os tempos – e que ele supõe, porém

duvidando, a existência de um tempo antes da criação do céu e da terra -, Agostinho lança a

pergunta de que como afirmar que Deus ficou ocioso, já que também (esse “também” é
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importante) criou o nosso tempo e esse novo tempo não poderia passar antes que Ele o

criasse?

Agostinho questiona Deus sobre a impossibilidade de existir o tempo antes de toda

criação, já que se antes da criação do céu e da terra não haveria tempo algum, portanto, não

há se se falar em tempo, e, muito menos o que fazia Deus naquele tempo, não conseguindo

ainda entender como é criado o que é criado por Deus em Deus.

Diz-nos que esses pensantes até se esforçam para entender as coisas eternas, mas

que os seus espíritos vagueiam entre as realidades passadas e futuras. Que é impossível, a

partir desse pensamento sobre a eternidade, fazer parada no tempo para que se possa ter um

lampejo do “esplendor da eternidade imutável”. E em face dessa impossibilidade, veria que

a duração do tempo é feita de muitos momentos passageiros que não são simultâneos,

diferentemente da eternidade, onde nada é sucessivo, onde tudo é presente.

Os que criticam, veriam, ainda que o passado impelido pelo futuro e que todo futuro

está precedido de um passado, e que tanto o passado quanto o futuro são criados por Deus,

que é sempre presente.

Agostinho termina este capítulo sentindo-se impotente e indagando se seria um dia

possível que a inteligência do homem fosse detida para que este visse como a eternidade

imóvel - que não é futuro e nem passado – determinaria o passado e o futuro.

14. O QUE É O TEMPO

 Neste capítulo reside a pergunta mais importante deste livro: o que é o tempo?

Agostinho diz para Deus que não houve tempo algum que Ele nada fizera já que fazia o

próprio  tempo.  E que  não há nenhum tempo coeterno a  Ele,  já  que Deus permaneceu

imutável e se algum tempo também fosse imutável não seria tempo.

Agostinho expõe, aqui, a dificuldade que é conceituar o tempo, mesmo sendo um

dos  assuntos  mais  familiares  e  corriqueiros  de  qualquer  comunidade.  Intimamente

compreendemos  e  pensamos  que  entendemos  o  que  seja  o  tempo,  porém traduzir  em

palavras  torna-se  uma  tarefa  impossível.  Impossível  ao  ponto  de  o  próprio  Agostinho

afirmar que se alguém pergunta-lhe o que é o tempo, que ele, mesmo sabendo o que é,  não

saberia explicar.

Paradoxalmente, Agostinho diz-nos que apesar de não saber explicar o tempo, ele

sabe  que  se  nada  passasse  não haveria  tempo chamado  passado,  que  se  não houvesse
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acontecimentos, o tempo chamado futuro não existiria; que se o agora não existisse não

haveria o tempo chamado presente.

Após,  afirmar com certeza,  dizendo saber  como se dá o passado,  o futuro e  o

presente, Agostinho lança uma pergunta crucial “de que modo existem aqueles dois tempos

– o passado e o futuro -, se o passado já não existe e o futuro ainda não veio?” e “se o

presente, para ser tempo tem, necessariamente, de passar para o pretérito, como podemos

afirmar  que  ele  existe,  se  a  causa  da  sua  existência  é  a  mesma  pela  qual  deixará  de

existir?”. Agostinho finaliza este capítulo afirmando que “o que nos permite afirmar que o

tempo existe é a sua tendência para não existir”.

15. TEMPO LONGO, TEMPO BREVE (OU AS TRÊS DIVISÕES DO TEMPO)

Fazendo referência ao capítulo anterior,  quando Agostinho preconiza “o que nos

permite afirmar que o tempo existe é a sua tendência para não existir”, ele nos diz que o

tempo é longo ou breve e que isto só pode ser dito para o passado e para o futuro. E, aqui,

ele explanava o que vinha a ser o termo “longo” e “breve”. Diz-nos que, por exemplo,

considerando cem anos de um tempo, tendo como ponto de partida o presente do aqui e

agora,  seriam cem longos  anos  e  que,  desta  maneira,  poder-se-ia  dizer  que  cem anos

posteriores ao presente seria um tempo futuro longo. Ao passo que, ao invés de cem anos

usássemos dez dias esse futuro seria breve. Entretanto, como dizer se é longo ou se é breve

o que ainda não existe ou não existe mais, como é o caso do futuro e do passado? Portanto,

o mais  coerente seria  dizer  “o passado foi longo (ou breve)  e  o  futuro será longo (ou

breve).”

E em mais uma indagação a Deus, Agostinho pergunta se a verdade de Deus não

estaria zombando do homem sobre esse assunto, uma vez que não há como saber se “esse

tempo passado foi longo quando já havia passado ou quando ainda estava presente?” Se já

havia  passado,  se  totalmente  já  deixara  de  existir,  como  poderia  ser  longo?  E,  então,

Agostinho propõe uma alternativa ao dizer: “O tempo presente foi longo” -porque só era

possível ser longo enquanto presente.

Num dado momento, Agostinho parece transferir para a alma a capacidade de esta

saber  medir  o  tempo  e  pergunta  se  caso  tivéssemos  capacidade  de  saber  se  o  tempo

presente pode ser longo só seria pelo fato de termos a prerrogativa de perceber e medir sua

duração.
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Agostinho quer saber se cem anos presentes são um tempo longo e ele mesmo passa

a discorrer sobre as possibilidades desses cem anos, da seguinte forma: o primeiro ano que

transcorre desses cem, este o ano presente e os outros noventa e nove anos serão o futuro.

No segundo ano que decorre dos cem anos iniciais, o primeiro já é passado, o segundo

presente e os outros noventa e oito anos estarão no futuro e assim sucessivamente, onde,

nesse  período  centenário,  o  período  que  destacamos  é  o  presente  e  os  demais,  os

precedentes foram para o passado e os vindouros ainda estarão no futuro, concluindo que

os cem anos não podem ser presentes!

E, assim, tal qual o exemplo usado para o século, devemos considerar também para

os anos, meses, dias, horas, minutos e segundos  que “não podem ser ditos longos porque

não o são,  por definição,  isto é,  em seu ser”,  posto que estes instantes sempre será no

presente.

Agostinho caminha para o final deste capítulo refletindo mais pontualmente sobre o

presente. O presente que não cabe num lapso de tempo, já que se pudéssemos “aprisionar”

uma fração que fosse do futuro (sem torná-la eterna), essa passagem para o passado seria

tão  rápida  que  não  haveria  duração  no  presente.  Então,  afinal,  que  tempo  poderia  ser

chamado de longo? O passado e o futuro não podem ser mensuráveis no seu ser, neles

próprios, já que o passado não é e o futuro ainda não é.

16. MEDIDA DO PRESENTE

Neste capítulo, não obstante, Agostinho ter dito anteriormente, não existir tempo

longo, ele fala a Deus a sua percepção dos intervalos dos tempos, quando comparando-os

entre si e alega que uns poderiam ser longos e outros breves, assim, como também, se

poderia medi-los sendo um mais comprido ou mais curto que o outro. É esta a percepção do

Agostinho,  até  perceber  que não se poderia  medir  os  tempos que passam quando essa

medição passa pela sensibilidade. E a pergunta aporética retorna: “Quem pode medir os

tempos passados que já não existem ou os futuros que ainda não chegaram?” Não se mede

o que não existe! O presente é o único tempo que pode ser percebido e medido.

17. O PASSADO E O FUTURO

No presente capítulo, Agostinho pede a direção de Deus para tentar compreender os

tempos conhecidos como presente, passado e futuro. Relembra que, desde a infância, todas

22



as crianças são ensinadas que existem esses três tempos. E a pergunta aporética retorna:

“será que só o presente existe, porque os demais, passado e futuro, não existem?” E mais

uma pergunta perturba o Bispo de Hipona: “Ou será que eles também existem, e então o

presente provém de algum lugar oculto, quando de futuro se torna presente, e também se

retira para outro esconderijo, quando de presente se torna passado?”

Após essas indagações, Agostinho relembra que os adivinhos veem coisas futuras e

vaticinam sobre elas e que não devem estar mentindo, assim como, também, quando falam

de fatos realmente ocorridos no passado e que, portanto, estariam “vendo” com a alma e,

conclui que, com base nisto, o futuro e o passado também existem!

18. AS PREVISÕES

Agostinho  pede  ao  Senhor  Deus  a  capacidade  de  ele  levar  adiante  suas

investigações sobre o futuro e o passado; ele, de fato, quer saber onde estão tais tempos.

Admite não ter possibilidade de compreender tais mistérios, porém, diz saber que esses

tempos – o passado e o futuro – onde quer que estejam não existem como tais, e sim como

presentes. Diz-nos que, independente de como se apresentam, no lugar e modo em que

estiverem, sempre será como presentes.

Para  exemplificar,  usa  o  período da  infância,  época,  óbvio,  já  no  passado,  que,

portanto, não mais existe, mas que quando ele evoca e fala dela, pode rever imagens desse

passado  infantil  no  presente,  imagens  que  estão  em  sua  memória.  Quanto  ao  futuro,

Agostinho pergunta a Deus se a predição do futuro poderia ser um processo análogo ao

passado ao rever imagens, só que no caso de predição de futuro, os fatos ainda inexistentes

seriam representados com antecedência na alma, como se já existissem.

Agostinho afirma que ignora tudo! Ele nada sabe. Ele diz saber somente que ao

premeditar uma ação futura, essa premeditação é do tempo presente, ao passo que ação

premeditada pertence ao futuro e quando a ação premeditada faz-se realidade, ela deixa de

ser futura e vira presente. Predizer o futuro é um mistério e para Agostinho só se pode

“ver” o que de alguma forma já existe e se existe não é futuro é presente. Agostinho afirma

que quando alguém vaticina o futuro, não está vendo os fatos futuros em si, que por serem

futuros não existem, porém, talvez, veem “causas e sinais que já existem”. E porque esses

sinais prognósticos são “vistos”, não são, portanto, futuro e já presente para quem os veem.

Para exemplificar, Agostinho toma o sol. Ele afirma que prognostica o nascimento

do sol vendo a aurora. Ao ver a aurora ele vê o presente e ao anunciar que depois da aurora
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nascerá o sol, este é o futuro. Observa que o sol não é futuro, posto que o sol já existe, mas

sim o que ainda não ocorrera, ou seja, o seu surgimento.

Contudo, essa previsão do futuro surgimento do sol não se daria para ele caso ele

não tivesse uma imagem mental desse surgimento. Segundo Agostinho, seria impossível a

previsão. Como prever o que desconhece? Agostinho finaliza este capítulo dizendo que ao

ver a aurora, esta não é o nascimento do sol,  mas sim  a imagem que ele traz em seu

espírito. Ambas ações estão no presente, podendo, assim ele predizer o que acontecerá. Se

“acontecerá” é futuro e o futuro ainda não existe; se não existe, não existe no presente e o

que não existe no presente não pode ser visto, mas, através dos sinais que podem ser vistos

a priori, ele – o futuro – pode sim ser prognosticado.

19. ORAÇÃO

Agostinho pergunta a Deus como Ele ensina às almas fatos futuros e como  aos

profetas se dá as revelações. Como Deus pode ensinar futuro se o futuro não existe para Ele

mesmo ou como ensinar “sinais presentes dos fatos futuros” já que não se pode ensinar o

que não existe? Por fim, Agostinho admite que as ações de Deus estão muito acima de sua

inteligência humana e que apenas intelectualmente ele não poderá alcançar o “misterioso

modo de agir de Deus.”

20. CONCLUSÃO

Agostinho  conclui  que,  não  obstante,  por  costume,  dizermos  que  existem

formalmente três tempos – passado, presente e futuro – para ele nem o passado e nem o

futuro existem de fato. E que o mais certo seria admitir que temos: o presente do passado, o

presente do presente e o presente do futuro e que tais tempos existem em nossas mentes e

não em outro lugar. A memória seria o presente do passado; a percepção direta seria o

presente do presente; e a esperança, o presente do futuro.

21. A MEDIDA DO TEMPO

Este capítulo inicia-se com a afirmativa de que “medimos o tempo no momento em

que passa.” Antecipando-se à pergunta de como ele poderia saber isto, Agostinho responde

que como não se pode medir o passado e o futuro que não existem e também o presente por
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este não ter duração, o que resta, ou o possível, é medir o tempo enquanto ele está passando

(entre o presente agora e o passado).

Diz-nos que o tempo que passa vem do futuro, passa efetivamente pelo presente e

vai-se para o passado. “Nasce pois do que não existe, atravessa o que não tem duração, e

corre para o que não existe mais.”15 Não obstante Agostinho afirmar que o que medimos é o

tempo que passa, ele nos diz que o que medimos é o tempo relacionado ao espaço. Ele

exemplifica com o fato de dizermos que existe um tempo simples, duplo ou triplo e que

fazemos esta “matemática” medindo o tempo em espaços de tempo.

Mais uma vez o capítulo é finalizado com uma indagação aporética, uma vez que

não se tem resposta, que é em que espaço seria possível medir o tempo no momento em

que passa? No futuro, não seria, já que ainda não existe. No passado, também não, pois

também não existe mais. Seria no presente, por onde ele passa? Mas como medir o que não

tem extensão? Enfim, “o que não existe mais escapa a qualquer medida.”

22. O ENIGMA

Aqui, Agostinho clama ao Senhor Deus, que Ele não sabote o seu desejo de tentar

solucionar o mistério do tempo. Pede ajuda para que ninguém perturbe a sua investigação.

Confessa sua ignorância e suplica pela luz da misericórdia na iluminação de tão obscuros

problemas. Afirma que a palavra “tempo” está em nosso cotidiano como, por exemplo:

“Quanto tempo esse homem falou?” “Quanto tempo demorou para fazê-lo?” “Há quanto

tempo não vejo isto!” Para esse uso corriqueiro da palavra tempo compreendemos as frases

(ou pensamos que compreendemos), mas, segundo Agostinho, “elas encerram mistérios e

compreendê-las requer melhor análise.”

23. O TEMPO E O MOVIMENTO

Agostinho diz ter ouvido de um homem instruído que o tempo é o movimento do

sol, da lua e dos astros. E ele diz que discorda desta versão pois se assim fosse, “por que

não seria então o tempo o movimento de todos os corpos?”16

15Os Pensadores – Confissões em Santo Agostinho, p. 274.
16Na tradução da Coleção Os Pensadores lemos a seguinte nota: “Assim afirmava Eratóstenes: “o
tempo é o curso do sol.” Igual teoria se atribuiu a Platão no Livro Timeu” (1973, p.249).
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Se a roda de um oleiro continuasse a rodar caso os astros parassem, por acaso, o

tempo não deixaria de existir, posto que a palavra “tempo” estaria empregada quando fosse

dito  que  as  voltas  aconteciam em intervalos  iguais,  podendo ser  mais  rápidas  ou mais

lentas, que umas voltas demoravam mais que as outras… e tudo isto estaria se falando do

tempo.

Agostinho anseia por conhecer a natureza e a essência do tempo. Para ele o que se

chama de “dia”, não é tão somente o tempo em que o sol ilumina o planeta terra até o

momento de a noite cair, mas, sim, também, “todo o percurso do sol de oriente a oriente”,

sendo, portanto, um movimento completo do sol, que compreende dias e noites. E, assim

sendo, Agostinho, agora, lança uma outra questão: “Se o dia é o próprio movimento ou se é

o tempo que dura esse movimento, ou ambas as coisas.”

Sendo o dia  o próprio movimento,  mesmo que o sol  só percorresse a  terra  por

apenas uma hora, ainda assim teríamos um dia. Considerando a possibilidade da duração do

tempo, nessa hipótese, não haveria dia se o sol fizesse seu percurso no intervalo de apenas

uma hora. Agora, caso fossem conjuntamente o movimento do sol mais a duração, desse

movimento para termos um dia, mesmo assim isso só poderia chamar de “dia” caso o sol

fizesse o seu percurso em apenas uma hora ou mesmo que ele, o sol, ficasse parado.

Agostinho diz não estar interessado em saber o que seja “dia” e sim o que seja

“tempo” e reafirma que não aceita que o “tempo seja o movimento dos corpos celestes” e

cita uma passagem bíblica quando a oração de Josué fez o sol parar, entretanto o tempo

continuou a caminhar. Este capítulo chega ao seu fim, com Agostinho afirmando que vê

que o tempo é uma espécie de extensão e perquirindo-se se ele vê o  tempo ou se apenas

tem a impressão de vê-lo17.

24. O TEMPO, MEDIDO DO MOVIMENTO

Agostinho fala para Deus que se Ele, Deus, quer que Agostinho aprove a teoria de

que o tempo é o movimento de um corpo, que ele não aprova! Ele diz saber que não há

corpo que não se mova no tempo - já que Deus afirma isto -; porém, não acredita que o

movimento de um corpo seja o tempo. Agostinho diz servir-se do tempo para medir  a

duração do movimento de um corpo do começo ao fim. Afirma que só se pode valorar uma

17O tradutor da Coleção Os Pensadores nos fornece a seguinte nota: “Santo Agostinho pretende
distinguir o tempo astronômico do tempo metafísico e do tempo psicológico. Aqui refere-se ao
astronômico” (1973, p. 250).
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duração quando se tem parâmetros de comparação e que o “movimento de um corpo é

diferente da medida de sua duração”, concluindo que “o tempo não é pois a mesma coisa

que o movimento.”

25. PRECE

Neste capítulo, Agostinho, em prece, torna a dizer a Deus que apesar de ele estar há

tanto tempo falando do tempo, ele continua sem saber o que seja o tempo. Ratifica que,

talvez, não saiba exprimir o que sabe e suplica que Deus ilumine suas trevas.

26. O TEMPO, DISTENSÃO DA ALMA

Agostinho inicia este capítulo perguntando a Deus se, por acaso, a alma dele não

havia sido sincera quando confessara que poderia medir o tempo. Diz-Lhe que mede o

tempo mas que não sabe o que mede. Afirma que mede o movimento dos corpos com o

auxílio  do  tempo,  mas  que,  contudo,  não  poderia  medir  o  tempo  do  mesmo  modo.  

Pergunta, ainda, se “poderia ele medir o movimento de um corpo, sua duração, o

tempo que gasta para ir de um lugar a outro, sem medir o tempo em que se move?” Ele tem

consciência de que poderia medir o movimento dos corpos, porém, o tempo em si não

poderia medir.

Agostinho exemplifica fazendo comparações entre a duração de uma sílaba mais

longa com a duração de uma mais breve; a extensão de um poema pelo número de versos,

onde, segundo ele, com um tempo mais curto que mede-se um tempo mais longo.

Porém, prossegue Agostinho, nada disto faz com que se consiga uma medida certa

do  tempo,  isto  porque  há  versos  que  podem  ser  menos  extensos  e  que  falados  mais

lentamente se estenda por mais tempo nos nossos ouvidos, conquanto que, um outro verso

mais longo, se proferido mais depressa pode ser percebido por menos tempo.

De posse deste raciocínio, Agostinho afirma que “o tempo me pareceu não ser nada

mais que uma extensão”. Contudo, ele mesmo se indaga, “extensão de quê?” Ele não sabe

responder!  Ele  tende  a  crer  que  seja  uma extensão da  própria  alma  e,  mais  uma vez,

pergunta a Deus o que é que ele mede quando diz sem nenhuma pretensão: “Este tempo é

mais  longo do que aquele”,  ou quando diz  com determinação:  “Este  tempo é o dobro

daquele?”
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Finaliza o capítulo, afirmando mais uma vez que sabe que mede o tempo, mas não

mede o futuro porque este não existe; também não mede o presente, que não tem duração, e

nem tampouco mede o passado, já que não existe mais.  E,  baseado nessas afirmativas,

novamente se pergunta o que ele mede então? Seria o tempo que decorre no presente e não

o tempo que já passou?18

27. A MEDIDA DO PASSADO

Para  falar  do  passado,  Agostinho  dá  como exemplo  uma voz  corpórea,  que  ao

começar ressoar, seu som continua vibrando até deixar de ser ouvida e quando surge o

silêncio a voz deixou de existir. Como tudo, antes de existir, no caso, soar,  essa voz era

futuro e não poderia ser medida, já que ainda não existia. Ao deixar de soar, passa a ser

passado  e também já não existe. Dá como solução que a única possibilidade de medir a

voz seria enquanto ela ressoava, observando que, apesar de mesmo ela não sendo estável,

que isto a tornava mensurável porque “enquanto passava, estendia-se por um espaço de

tempo que a tornava capaz de ser medida, porque o presente não tem duração alguma”.

28. A MEDIDA DO FUTURO

Neste capítulo, Agostinho discorre sobre a modo que experimentamos o tempo a

partir do espírito, pois no curso do tempo temos a impressão de uma diminuição do futuro e

um acréscimo do passado.  Mas  como isso  seria  possível  se  o  passado e  o  futuro  não

existem? Eles existiriam, então, no espírito? O futuro, de fato, não existe, mas a espera

pelas coisas futuras já está presente no espírito. Da mesma forma, o passado não existe,

mas a memória das coisas passadas permanece no espírito. O tempo presente passa em um

instante, ele carece de duração. Por seu turno, o futuro e o passado não são longos, mas são

longas a espera do futuro e a lembrança do passado. Nesse atravessamento da espera do

futuro em memória do passado, Agostinho parece indicar que é o presente que não existe,

pois ele se esvai na velocidade de um instante.

29. A ETERNIDADE DE DEUS

18Na tradução da Coleção  Os Pensadores lemos a seguinte nota: “Nconceito de tempo há dois
elementos: um transitório (sucessão) e outro permanente (duração). O tempo psicológico não é
mais do que a percepção dessa sucessão contínua no campo da consciência com aspecto de lo-
calização e de anterioridade” (1973, p. 252)
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Neste  capítulo,  Agostinho  volta-se  a  Deus  em  oração,  afirmando-se  um

desconhecedor da ordem do tempo. Além disso, ele relata seu esquecimento do passado e a

sua não preocupação com as coisas futuras  para atentar-se ao que é eterno.  Assim,  ele

parece aproximar o presente,  que se manifesta  no instante,  -  único  tempo que ele  não

propõe, aqui, ignorar – com o eterno e com Deus.

30. DEUS E O TEMPO

Agostinho, no capítulo 30, retoma duas perguntas: “Que fazia Deus antes de criar o

céu e a terra?” e “Como lhe veio a ideia de criar algo se antes nunca fizera nada?”. O Bispo

de Hipona rejeita essas perguntas ao apontar que não se pode questionar sobre um “antes” à

criação de Deus, pois, na qualidade de categoria temporal, só se pode falar em um “antes”

estando já no tempo. Não há tempo coeterno a Deus, o criador, que é eterno, e é exterior a

qualquer temporalidade.

31. CONCLUSÃO

Em súplica a Deus, Agostinho encerra as suas reflexões sobre o tempo referindo-se

ao caráter misterioso da natureza divina. Reside em Deus, desde sempre, o saber de todas

as coisas, sem que esse saber passe por etapas distintas, posto que sua natureza é imutável e

eterna. 
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CONCLUSÃO

O tempo é, se não preocupação intermitente da natureza humana, parte inconsútil da

vida de todos ainda dos que sobre ele não gastam tempo. O tempo que perpassa a todos os

seres viventes, perpassa também tudo. Nesse enfrentamento, em perceber, olhar, estudar o

tempo, chegou-se a Santo Agostinho, filósofo que fez uma das mais importantes e inaugu-

rais reflexões sobre o tempo na história do pensamento ocidental em seu livro XI das Con-

fissões. Assim, neste trabalho, utilizamos os escritos e percepções de Santo Agostinho para

investigar o tempo e as suas consequências na vida humana. O tempo e o seu movimento –

tido como inalterável tantas vezes – sempre foram um dos fundamentais objetos da busca e

inquietações filosóficas.

Santo Agostinho começa sua investigação analisando o tempo como o próprio das

impressões do sujeito e de como sua apreensão é fugaz, ou, até mesmo, impossível. Ao Bis-

po de Hipona, elucidar o tempo extrapola os contornos da própria linguagem. Ele nos pro-

voca dizendo “Que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei; mas se quiser expli-

car a quem indaga já não sei”19. Desse modo, ao longo deste trabalho, discorremos sobre a

teoria em tríade do tempo para Agostinho: memória, intenção e espera (pretérito, presente e

futuro), importando nessa análise, como afirma o Bispo, que o homem não é coeterno com

Deus, pois, para este não há passado e nem futuro, mas somente o presente que se manifes-

ta no indivisível e no uno.

Ergue-se defronte o que agostinho expôs no Livro XI: o reforço entremeado de pen-

samentos sempre temporais dos homens talvez faça com que percorramos sem sucesso a

empreitada sobre o tempo. E, mais: ainda aprisionados pela linguagem cotidianamente in-

capaz de apreender e se fazer explicar. 

Assim, ainda que se aprenda com Agostinho que o tempo só existe no presente, se

presente, está-se sempre envolto em fragmentações e modulações existentes. Através dessa

impossibilidade em termos, posta pelo Bispo, a saída possível que apresenta ao homem é

Deus, pois o reconhecimento pelo homem de sua condição precária quanto ao tempo, faz

com que busque-se a origem das coisas, o Verbo, a eternidade e, nessa jornada, encontra-se

Deus.

19 Confissões, XI, 14, 17.
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