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RESUMO 

 

Doroteu de Gaza é um monge cristão do século VI que tem uma compreensão do 

monaquismo profundamente arraigada na tradição que recebera dos padres do deserto. Sua 

reflexões sobre algumas práticas ascéticas tais como a anacorese, renúncias, o constante 

exame do coração, a meditação sobre os males e a morte, e também  a direção espiritual 

podem ser aproximadas de alguns exercícios filosóficos estoicos. Algumas noções estoicas 

estão muito distantes de dogmas fundamentais para o cristianismo mas, ainda sim, podemos 

ver uma certa continuidade entre os filósofos do Pórtico e os monges cristãos. 
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ABSTRACT 

 

Dorotheus of Gaza is a sixth century Christian monk whose understanding of the 

monachism is firmly grounded on the tradition passed on to him by the fathers of the desert. 

His reflections upon some of the ascetic practices such as the anachoret, renouncements, the 

constant examination of the heart, the meditation upon evil and death, besides spiritual 

guidance, can all be closely linked to some philosophical stoic exercises. Some stoic 

notions are set very far from the fundamental Christian dogmas and, yet, we can see some 

sort of continuity among Portico philosophers and the Christian monks. 

 

Keywords: christianity, monasticism, stoicism, asceticism, Dorotheos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Já faz muitos anos que ouvimos falar, pela primeira vez, de Doroteu de Gaza, monge 

cristão do século VI d.c., que viveu na Palestina. Dado que vivemos numa comunidade 

monástica cristã durante alguns anos, nosso contato com a obra de Doroteu sempre foi 

bastante estreita.  

O primeiro momento em que nos debruçamos mais intensamente sobre seus escritos 

foi na elaboração de um Trabalho de Conclusão para um curso de Teologia, só que, naquele 

momento, investigamos apenas uma das suas diversas conferências, que tinha por tema a 

―acusação a si mesmo‖. Tal questão, que já se encontrava em diversos apoftegmas (as breves 

sentenças edificantes proferidas pelos monges que viviam nos desertos) do século IV d.c., 

parecia remeter diretamente à obra Meditações, de Marco Aurélio, Imperador Romano do 

século I d.c. e um dos grandes nomes do estoicismo romano. Guardamos, então, essa 

referência com bastante atenção. 

Alguns anos mais tarde, pudemos nos dedicar ao estudo dos cínicos, uma escola 

socrática menor que exerceu grande influência sobre o estoicismo. Também durante essa 

investigação percebíamos que era possível ver algumas aproximações entre o cinismo, o 

estoicismo e os escritos de Doroteu. Foi a partir desse momento que passamos a amadurecer a 

questão e resolvemos enfrentá-la. E assim chegamos aqui. 

Nosso objeto de pesquisa é a obra de Doroteu, um monge do século VI, representante 

de uma tradição monástica já bastante consolidada, que deixou por escrito sua experiência, 

vivida no sul da Palestina, em Gaza. Ela consiste num conjunto de dezesseis conferências 

espirituais, bem como algumas cartas dirigidas a monges diversos. Por meio dela, 

investigaremos em que medida podemos observar uma continuidade entre alguns exercícios 

práticos dos estoicos – os quais Pierre Hadot denomina espirituais – e certos temas que 

Doroteu considera fundamentais para a constituição da vida monástica cristã. 

Com essa pesquisa visamos: compreender a dinâmica do diálogo estabelecido entre o 

monaquismo cristão e a filosofia grega; entender melhor a história da religião cristã e, 

especificamente, a do movimento monástico cristão; mostrar que é possível falar de uma 

continuidade entre a filosofia grega e o cristianismo e, portanto, entre o estoicismo e o 

monaquismo cristão; identificar algumas questões que são pilares da espiritualidade 

monástica de Doroteu e que se aproximam dos filósofos estoicos, procurando demonstrá-las 
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nos textos de um e outros. 

A partir da segunda metade do século XIX alguns estudiosos passaram a dar maior 

atenção à influência que a cultura grega, com sua língua, seus conceitos, metáforas, categorias 

e conotações de sentido, enfim, sua mentalidade, exerceu na tradição judaico-cristã, em 

especial na interpretação do fato Jesus e nas suas construções dogmáticas. Esse influxo pode 

ser encontrado na tradução da Bíblia em grego, nos escritos sapienciais surgidos em torno da 

comunidade judaica de Alexandria e nos escritos do Novo Testamento, como também se 

prolonga na maioria dos autores do período patrístico.  

Essa postura dá origem a um movimento de oposição, portando o entendimento de que 

o anúncio cristão havia sido desfigurado por essa ―helenização do cristianismo‖, sendo 

preciso então ―purificá-lo‖ para se atingir sua compreensão mais autêntica. Podemos dizer que 

o problema ainda hoje continua aberto ao debate e acreditamos não ser possível ignorar o 

diálogo que foi estabelecido no início do cristianismo entre a fé bíblica e a filosofia grega. 

Propomos então investigar em que medida alguns exercícios filosóficos realizados 

pelos estoicos anteciparam algumas práticas do monaquismo cristão, um tema sobre o qual 

Pierre Hadot se debruçou inúmera vezes. 

Como sabemos, o monaquismo se iniciou no fim do século III e início do século IV, e 

a Palestina, por ter se tornado rapidamente um lugar de peregrinação para os cristãos, acabou 

desenvolvendo um monaquismo com características próprias, como se observa, por exemplo, 

no mosteiro do Abade Séridos, onde viveu Doroteu. 

Ao ingressar no mosteiro, Doroteu foi iniciado na tradição do monaquismo cristão, sob 

a influência dos padres capadócios – a saber, Gregório de Nazianzo e os irmãos Basílio de 

Cesareia e Gregório de Nissa – assim como de Evágrio – declarado seguidor das ideias de 

Orígenes. Todos esses, homens formados na cultura grega do tempo, foram profundamente 

marcados pelos pensamentos de Clemente de Alexandria e Orígenes, teólogos cristãos que 

assumiram uma postura de total abertura para a mentalidade grega, a qual valorizavam 

intensamente. Não podiam, portanto, deixar de levar em consideração a tradição helênica na 

forma de pensar sua experiência monástica.  

Assim, nossa investigação procurará abordar como Doroteu de Gaza, para expressar a 

sua própria experiência monástica e abordar os temas que considera fundamentais para o bem 

viver do cristão na comunidade dos monges, o fará por meio de conceitos, noções e exercícios 

práticos que encontramos no estoicismo. Desse modo, sua espiritualidade torna-se expressão 
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do diálogo que se estabeleceu entre o cristianismo, em especial na sua tradição monástica, e o 

pensamento de origem helênica. A partir da obra de Doroteu, podemos falar de uma 

resignificação do estoicismo por parte do cristianismo? Em que medida? 

A nossa hipótese é que, apesar de o cristianismo afirmar que a salvação vem de Deus, 

no que difere absolutamente do estoicismo, para o qual a salvação depende apenas do ser 

humano, a reflexão e a vida de muitos monges cristãos assimilaram mais dos exercícios 

filosóficos realizados pelos estoicos do que, a princípio, poderíamos perceber. Temas tais 

como ascese, conhecimento de si, necessidade de um guia, dentre outros poderiam nos ajudar 

a perceber essa proximidade que conjeturamos. 

Nossa pesquisa será fundamentalmente bibliográfica. Partindo dos próprios textos de 

Doroteu, procuraremos apontar temas comuns ao seu monaquismo e à filosofia estoica e tecer 

algumas considerações acerca deles. De vital importância será a leitura dos comentadores, 

tanto da escola estoica quanto do próprio monaquismo cristão, e também daqueles autores que 

já abordaram as relações do cristianismo com o estoicismo. Convém apontar, ainda, que 

trabalharemos o texto de Doroteu a partir de três traduções do grego: francesa, portuguesa e 

espanhola. Desde já salientamos que recorreremos preferencialmente aos autores da 

patrologia grega em nossa investigação, dado que também Doroteu se insere nessa tradição. 

Devido à complexidade de nosso tema e por termos escolhido um autor cuja obra 

ainda é bastante desconhecida – dispomos de pouquíssimos livros que abordam 

especificamente o monaquismo em Gaza – precisaremos recorrer a diversas teorias para que 

possamos realizar nossa pesquisa de modo satisfatório.  

Para abordar o estoicismo, nos apoiaremos em alguns comentadores clássicos: Émile 

Bréhier, Jean Brun e Anthony e Anthony A. Long. Utilizaremos, também, Michel Foucault, 

Jean-Joel Duhot e Rachel Gazolla. Ainda visitaremos Pierre Hadot, que nos permitirá refletir 

sobre a grande continuidade que há entre a filosofia grega e o cristianismo. 

Para abordar as questões diretamente ligadas ao monaquismo, recorreremos a alguns 

autores que abordaram diretamente a obra de Doroteu ou o monaquismo em Gaza, a saber, 

Lucien Regnault et Jacques de Préville, Brouria Bitton-Ashkelony e Aryeh Kofsky; e também 

autores clássicos do período patrístico.  
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1. CRISTIANISMO E ESTOICISMO: PRIMEIRAS APROXIMACÕES 

O cristianismo encontrou-se com a filosofia estoica no Ocidente, e não na Palestina, 

onde nascera. Quando o movimento de Jesus se inicia, já havia alguns séculos que Zenão 

ensinara uma nova forma de viver no cosmos e pensar sobre ele. Às vezes ficamos surpresos 

não apenas com a semelhança de ideias entre a religião cristã e a filosofia estoica como 

também com a proximidade em relação ao modo de se viver o cotidiano. Veremos que essa 

contiguidade não é gratuita e, para tanto, do mesmo modo que o fundador do estoicismo 

convidava seus ouvintes para ouvir o lógos
1
 da phýsis (natureza), convocamos o leitor a 

escutar o lógos estoico.  

 

1.1. O estoicismo 

O estoicismo foi uma das mais importantes escolas de Filosofia do chamado período 

helenístico2, e sua reflexão procurava garantir a felicidade ao homem por meio de uma ampla 

visão de mundo que marcou o pensamento filosófico e religioso da Antiguidade por mais de 

cinco séculos. Como sabemos, a escola recebeu este nome por que era na ―Stoa Poikilé‖ – ou 

Pórtico das Pinturas – em Atenas, que Zenão de Cítio (336–246 a.c.), fundador da escola, 

dava seus ensinamentos, aos quais aderirão Cleanto de Assos (331–232 a.c.) e Crisipo de 

Soles (277–208 a.c.) – esses são os principais nomes daquele que os historiadores da filosofia 

denominaram estoicismo antigo, e que se lembre o fato de que nenhum desses filósofos é 

ateniense ou sequer da Grécia continental. Panécio (185–112 a.c.) e Posidônio (135–51 a.c.) 

são os principais personagens do que ficou estabelecido como Estoicismo Médio, momento 

em que podemos observar um primeiro movimento de latinização na escola. Por fim, Sêneca 

(4 a.c. – 65 d.c.), Epicteto (50–130 d.c.) e Marco Aurélio (121–180 d.c.) são as mais 

importantes figuras do chamado Estoicismo romano, quando o centro das atividades da escola 

                                                 
1
 A palavra grega lógos tem sua origem no verbo légein, que significa apanhar, recolher, mas também escolher, 

dizer, redizer, daí o sentido de razão, argumento, discurso argumentativo, palavra refletida. Como essa palavra 

foi interpretada e reinterpretada de modos muito variados pelos filósofos ao longo da história da filosofia, 

preferimos mantê-la em todo o texto e não traduzi-la e, à medida que se fizer necessário, poderemos apontar as 

nuances de sentido da mesma. 
2
 De acordo com os historiadores, o período helenístico é, no século III a.c., um período da bacia do 

Mediterrâneo caracterizado por grande instabilidade política e social, dado que depois da morte de Alexandre, o 

Grande, em 323 a.c., seus lugar-tenentes passam a disputar o Império. Alexandre Magno tinha um projeto de 

reunir numa grande monarquia todas as cidades e etnias, o que acabou contribuindo para a destruição da pólis 

grega. No entanto, sua morte prematura impedirá a conclusão desse processo, resultando no surgimento de 

diversas monarquias. Se não conseguiu atingir seu objetivo, convém salientar a propagação da cultura grega. 

Não nos resta dúvidas de que o estoicismo está marcado por esse momento histórico de profundas mudanças 

sociais, políticas e religiosas, procurando refletir sobre as mesmas e sobre essa nova reorganização.  
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é a cidade de Roma. 

Faz-se necessário salientar que as únicas obras estoicas de que dispomos são as dos 

filósofos do período romano da escola, porém, suas reflexões estão mais voltadas para o 

campo ético – se bem que a dissociação da ética com os demais campos do saber está bem ao 

gosto moderno, mas não deve ser projetado na Antiguidade –, e por isso nem sempre 

favorecem na aquisição de um conhecimento mais acuidoso sobre o que os estoicos 

afirmavam sobre a física e a ética.3 

Nossa principal fonte para abordar o estoicismo é Diógenes Laércio, doxógrafo dos 

antigos filósofos gregos que viveu no século III d.c., e que dedica grande parte do seu livro 

VII na obra Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres4 aos estoicos. Além dessa, também 

dispomos de vários fragmentos dos estoicos que encontram-se dispersos em obras de diversos 

doxógrafos, os quais nasceram em épocas já distantes do período helenístico e sob fortes 

influências – seja do cristianismo, seja do sincretismo filosófico de seu tempo.5 Assim, as 

notícias que eles nos transmitem devem ser recebidas com bastante cuidado, pois não poucas 

vezes alteram noções estoicas ou salientam algumas de suas ideias de modo a torná-las mais 

suscetíveis à crítica que desejavam realizar. Ou seja, abordar a filosofia estoica é um grande 

desafio, ainda hoje. 

Na esteira de Pierre Hadot, queremos ressaltar que, ao contrário do que costumamos 

compreender por Filosofia, ou seja, que ela é sempre um discurso, uma elaboração intelectual, 

afirmamos que essa perspectiva não deve ser assumida quando nos aproximamos de uma 

escola de filosofia da Antiguidade, tal como a que investigamos. Pois naquele momento, a 

Filosofia era, antes de tudo, um modo de viver, uma prática que, é claro, também tinha suas 

elaborações teóricas, mas que não ocupavam o lugar principal. Assim afirma Pierre Hadot 

acerca da questão:  

[...] ao menos desde Sócrates, a opção por um modo de vida não se situa no 

                                                 
3
 Segundo Jean Brun, ―[...] nem em Epicteto, nem em Marco Aurélio que são, antes de tudo, moralistas, 

encontramos textos que permitam conhecer, de maneira precisa, as ideias dos Estoicos sobre a física ou sobre a 

lógica‖ (BRUN, J.  O Estoicismo.  Lisboa: Edições 70, 1986.  p. 9). 
4
 DIÓGENES LAÉRCIO.  Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres.  Tradução Mário da Gama Cury.  Brasília: 

UnB, 1977.  Note-se que, a partir deste momento, todas as vezes que, nas notas de rodapé, fizermos referência a 

essa mesma obra, usaremos apenas D. L., acompanhado do número do livro em algarismos romanos e o(s) 

versículo(s) em números arábicos. 
5
 Como bem nota Rachel Gazolla, ―a interpretação da filosofia estoica dependeu, para sua sobrevivência 

histórica, da doxografia que nos restou, da compilação e das considerações de estudiosos cuja visão de mundo 

não era mais estoica‖ (GAZOLLA, R.  O ofício do filósofo estoico: o duplo registro do discurso da Stoa.  São 

Paulo: Loyola, 1999a.  p. 17). 
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fim do processo da atividade filosófica, como uma espécie de apêndice 

acessório, mas, bem ao contrário, na origem, em uma complexa interação 

entre a reação crítica a outras atividades existenciais, a visão global de certa 

maneira de viver e de ver o mundo, e a própria decisão voluntária.6 

Portanto, é justamente em função de um tipo de vida que é assumido que se constrói 

uma maneira de pensar. Como bem observa Jean-Joel Duhot, ―o texto filosófico tem sentido 

para os gregos apenas em relação ao vivido, daí o fato de que ao colocar entre parênteses o 

vivido se arranca do texto sua razão de ser‖.
7
 Tal perspectiva altera assaz o modo de 

entendermos as diversas filosofias da antiguidade, bem como as relações que se estabelecem 

entre elas e o cristianismo. Mas deixemos para um outro momento essa questão.  

Nossa visão de conjunto do estoicismo, desde o antigo até o romano, será 

inevitavelmente uma apresentação geral, pois não aprofundaremos diversas questões que 

foram debatidas dentro da própria escola e que mereciam um outro tratamento.
8
 De qualquer 

modo, afirmamos que é possível identificar uma unidade no pensamento estoico, de Zenão ao 

romano Marco Aurélio – ainda que este último esteja voltado unicamente para a reflexão 

ética. Também salientamos que não abordaremos todos os seus conceitos e noções, mas 

apenas aqueles que consideramos fundamentais para que seja possível, num momento 

posterior, nos aproximarmos dos escritos de Doroteu. De qualquer modo, eles serão 

suficientes para adquirirmos uma compreensão das principais ideias que formam o 

pensamento estoico. Aliás, a filosofia estoica é a primeira a querer-se como um grande 

sistema, ou seja, todos os diversos elementos que a constituem devem ser pensados em 

conjunto, num todo, pois estão intrinsecamente ligados. Expor as noções principais desta 

ortodoxia é o que faremos então.9 

                                                 
6
 HADOT, P.  O que é a filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 1999.  p. 17. Esta obra é justamente o esforço de 

Pierre Hadot para mostrar que, diferentemente da Filosofia Moderna, na Filosofia Antiga está implicado um 

modo de viver, e que se deve evitar projetar nela aquilo que só a Modernidade trouxe, ou seja, de que o 

importante são as ideias, o discurso filosófico. 
7
 DUHOT, J-J.  Epicteto e a sabedoria estoica.  São Paulo: Loyola, 2006.  p. 12. 

8
 Como bem recorda Jacques Brunschwig, o estoicismo não foi elaborado de uma única vez por Zenão. Suas 

sentenças muitas vezes lacônicas permitiram, por um lado, que diversas críticas fossem feitas ao estoicismo, por 

outro, também davam margem para que seus discípulos procurassem interpretá-las e desenvolvê-las. ―Sua 

herança deixou, portanto, em aberto inúmeras questões teóricas de importância, sobre as quais a discussão iria 

ocupar várias gerações de partidários e de seus adversários‖ (BRUNSCHWIG, J.  Estoicismo Antigo: A filosofia 

moral de Crisipo e o antigo estoicismo.  In: CANTO-SPERBER, M.  Dicionário de Ética e Filosofia Moral.  São 

Leopoldo: Unisinos, 2003.  pp.579–585.  p. 579). 
9
 Segundo Émile Bréhier, o estoicismo é uma ―[...] espécie de filosofia bloco, que impõe ao homem de bem uma 

determinada concepção da natureza e do conhecimento [...] é uma das coisas novas que se apresentam na Grécia 

e que lembram as crenças maciças das religiões orientais‖ (BRÉHIER, E.  Historia de la filosofia.  4ª ed.  

Buenos Aires: Sudamericana, 1956.  Tomo I.  p. 457).   
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Segundo Diógenes Laércio, ―Os estoicos dividem a filosofia em três partes: física, 

ética e lógica‖10, aliás, esta ―[...] divisão tripla [...] se impusera, sob uma forma ou outra, a 

todas as escolas de filosofia da época helenística‖11. O que dá coesão a essa clássica divisão 

dos problemas filosóficos, para os estoicos, é a Razão universal, o lógos. Há uma ligação 

estreita entre a física, a lógica e a ética, onde a razão é a responsável por unir essas partes, 

dando coerência ao sistema. Nada existe à parte do lógos, que governa o cosmos e é-lhe 

imanente. Como bem afirma Émile Bréhier, para os estoicos 

[...] é uma só e a mesma razão que, na dialética, encadeia as proposições 

consequentes às antecedentes; na natureza, une todas as causas; e na conduta, 

estabelece entre os atos acordo perfeito. É impossível que o homem de bem 

não seja o físico e o dialético; é impossível realizar a racionalidade 

separadamente nestes três domínios e captar, por exemplo, inteiramente, a 

razão da marcha dos acontecimentos do universo sem realizar, ao mesmo 

tempo, a razão de sua própria conduta.12 

Presente em todas as coisas, a razão é natureza e nela atua, e o filósofo quer e busca 

que ela aja também nas suas condutas. Sendo constitutiva do ser humano, ela é o fundamento 

para que ele possa conhecer e agir moralmente. Não é gratuita, portanto, a afirmação de a 

filosofia estoica ser um grande racionalismo.  

A lógica estoica está dividida em retórica – investigando os modos de persuasão – e 

dialética –, buscando o conhecimento do que é o verdadeiro, do que é o falso e do que não é 

nem verdadeiro nem falso. É justamente no âmbito da dialética que será investigada a 

seguinte questão, que muito nos interessa: como surge o conhecimento para os estoicos? Qual 

a sua origem? Ouçamos Diógenes Laércio e Sexto Empírico, respectivamente: 

A apresentação (ou impressão mental) é uma impressão na alma, e tirou-se o 

seu nome adequadamente da marca feita por um ―sinete na cera‖. Há duas 

espécies de apresentação [representação]; uma apreende imediatamente a 

realidade, e a outra apreende a realidade com pouca ou nenhuma nitidez. A 

primeira, que os estoicos definem como critério de realidade, é determinada 

pelo existente, de conformidade com o próprio existente, e é impressa e 

estampada na alma. A outra não é determinada pelo existente, ou se provém 

do existente, não é determinada de conformidade com o próprio existente, e 

não é, portanto, nem clara nem distinta.13 

                                                 
10

 D. L. VII, 39. Convém observar que, segundo Jacques Brunschwig, ―a julgar pela diversidade das imagens das 

quais eles se serviam para ilustrar as relações entre lógica, ética e física, e das explicações que davam dessas 

imagens, fica claro que a física e a ética disputavam entre si o lugar de honra no sistema estoico‖ 

(BRUNSCHWIG, op. cit., 579). 
11

 Ibid., loc. cit. 
12

 BRÉHIER, op. cit., p. 456. 
13

 D. L. VII, 45–46. 
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[...] algumas representações são compreensivas (phantasíai kataleptikaí) na 

medida em que nos conduzem para o assentimento e para ligar as ações a elas 

conformes.14 

Assim, por meio da analogia da impressão da ―sineta na cera‖ compreendemos o que é 

a apresentação. Quando um existente afeta a alma temos uma apresentação. Ao longo do dia 

somos afetados por inúmeras sensações, mas para haver conhecimento é preciso haver a 

apresentação. Se essa for imediata, clara, nítida, temos uma apresentação compreensiva; para 

assim ser chamada ela não pode ser uma ―impressão‖ pouco nítida e, além disso, deve ser a 

apreensão de um existente (senão ela é pura imaginação). Para os estoicos, a apresentação 

compreensiva é o critério de verdade, mas o assentimento é o último ato da alma nesse 

movimento, sem o qual ―[...] a própria representação compreensiva não se completaria como 

critério de verdade‖.15 E assim chegamos ao conhecimento, que é uma percepção segura, uma 

apresentação que não pode ser abalada pela razão.  

Por isso é que Jean Brun observa que, para um estoico,  

[...] sentir é ter o sentidos e a alma modificados pelo que é exterior; esta 

modificação pode ser em harmonia com o que a provoca, e neste caso estamos 

na verdade, ou pode estar em desacordo, e nesse caso estamos no erro e na 

paixão.
16

 

Ora, dado que podemos ter uma representação não compreensiva, ou seja, errônea ou 

que contém alguma paixão, a dialética torna-se fundamental, pois é por meio dela que, nas 

palavras de Diógenes Laércio, ―[...] o sábio poderá raciocinar sem cair no erro. De fato, por 

meio da dialética distingue-se o verdadeiro do falso e se diferencia o que é persuasivo do que 

é enunciado ambiguamente‖.17 Mas convém salientar que nem toda impressão vem de um 

objeto sensível, pois alguns conceitos podem ser formados a partir de operações do próprio 

lógos – por analogia, transposição, semelhança e outros .  

Ora, o que a alma enuncia, o que ela pode dizer ou expressar pela linguagem sobre um 

existente é chamado exprimível (lékton); é sobre eles que se aplica o exercício dialético, cujo 

objeto são os fatos enunciados. O lékton, de acordo com a compreensão estoica, é um 

incorpóreo, pois ele não pode agir e nem sofrer ação. A voz é, para os estoicos, uma vibração 

                                                 
14

 SEXTUS EMPIRICUS, Adv. Math. VII, 405 – SVF, II, 67 (SVF é a abreviação da obra Stoicorum Veterum 

Fragmenta, na qual Johannes von Arnin reuniu todos os fragmentos dos estoicos que a doxografia transmitiu; 

sempre que, a partir desse momento, fizermos referência a essa obra, usaremos a sigla supracitada. VON 

ARNIN, J.   Stoicorum Veterum Fragmenta.  Stuttgart: Teubner, 1968.  4 Vols.). 
15

 GAZOLLA, op. cit., p. 115. 
16

 BRUN, op. cit., p. 36. 
17

 D. L . VII, 47. 
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do ar e, portanto, corpóreo, mas quando se fala algo, o sentido daquilo que se diz não age nem 

pode sofrer ação, sendo então um incorpóreo, ou seja, ele não tem existência em si mesmo.  

Anthony A. Long, refletindo sobre as imbricações da lógica estoica, que engloba as 

impressões, o pensamento e a linguagem, assim a justifica: 

Um homem é uma criatura dotada naturalmente da capacidade de ver 

conexões (e de usar linguagem). Fazer isso é pensar articuladamente, falar 

consigo mesmo, ordenar as impressões da experiência e criar novas ideias 

com elas. Para os estoicos, o mundo todo é a obra de um lógos ou razão, e em 

sua capacidade de pensamento articulado, se supõe um homem em posse de 

meios para formular afirmações que refletem os acontecimentos cósmicos. A 

linguagem é parte da natureza e provê ao homem os meio de expressar sua 

relação com o mundo.
18

 

De acordo com Jean Brun, a lógica estoica ainda comporta duas ideias fundamentais: a 

primeira é que,  

 [...] para os Estoicos apenas existem indivíduos, sendo o conceito geral uma 

palavra vazia: ―eles dizem que o geral é nada... com efeito, o Homem não é 

um qualquer, já que a generalidade é nada‖ [Simplicius, Cat, 26]; depois, esta 

lógica não se interessa por estudar o encaixe dos conceitos uns nos outros, 

mas procura definir as implicações dos acontecimentos segundo a verdade.
19

 

Ou seja, os estoicos não se preocupam em estabelecer relações entre conceitos, dado 

que a realidade é constituída de indivíduos e os conceitos são sem sentido; o que os ocupa são 

os encadeamentos dos fatos, pois, como veremos, eles afirmam que todas as coisas estão 

relacionadas entre si, interagindo mutuamente, numa rede causal de que nada escapa. 

Muito haveria ainda a dizer sobre a vanguarda dos estoicos em suas reflexões sobre a 

linguagem, mas devemos agora passar à física.  

A palavra phýsis (que podemos traduzir como natureza, cuja origem é latina, natura) 

deriva do grego phuein, cujo significado é crescer, gerar, desenvolver-se. Segundo nos 

informa Diógenes Laércio, 

o termo ―natureza‖ é usado pelos estoicos para significar às vezes aquilo que 

mantém o cosmos unido, e às vezes a causca do crescimento das coisas 

terrestres. A natureza é a capacidade movida por si mesma que, de 

conformidade com os princípios seminais, produz e conserva tudo que 

germina por si em períodos definidos, fazendo as coisas como elas são e 

obtendo resultados condizentes com suas fontes.
20

 

[...] a natureza é um fogo artífice, percorrendo seu caminho para criar, isto é, 

                                                 
18

 LONG, A. A.  La filosofia helenistica: estoicos, epicureos, escepticos.  Madrid: Alianza, 1984. p. 128. 
19

 BRUN, op. cit., p. 43. 
20

 D. L. VII, 148. 



 

 

17 

 

 

 

um sopro ígneo e criador.
21

 

[...] o cosmos é um ser vivo, racional, animado e inteligente.22 

Portanto, a natureza é a um só tempo a causa da coesão do cosmos e do 

engendramento, crescimento e conservação das coisas – tudo o que existe comunga desse 

princípio único e universal que é a phýsis. Ela é movimento contínuo e opera com uma 

finalidade, tal como faz o artesão, de quem nenhuma ação é gratuita mas possui um fim 

último que é realizar a sua obra; ou seja, a natureza tem um propósito afirmativo, positivo, 

bom; ela é absoluta ordenação racional . Em sendo assim, não há espaço para a desordem, 

para o azar, para o acaso. De modo algum a mudança, o mover-se contínuo do mundo é visto 

como um índice de imperfeição, pois ―O movimento é, em cada um de seus instantes, um ato 

e não uma passagem ao ato‖.23 Em cada momento o cosmos é a plenitude de sua perfeição, 

estando plenamente submetido à racionalidade, dirigido para fins necessariamente bons, 

trazendo em si um propósito divino. Essa compreensão estoica do instante muito nos 

interessará. 

Os estoicos afirmam que o universo é contínuo, compacto e, portanto, nele não há 

vazio. Para compreender bem tal afirmação é fundamental sabermos o que significa a noção 

de corpóreo, do qual já falamos anteriormente, que é tudo aquilo que age e padece, possui três 

dimensões e tem a capacidade de resistir à pressão externa ; e de incorpóreo, que ―é aquilo 

que, embora seja capaz de conter corpos, não os contém‖24 (são eles: o vazio, o tempo, o 

espaço e o exprimível). Desta forma, Deus é corpóreo, a razão é corpórea, a alma, as virtudes 

e os vícios,25 o dia, a noite e tantos outros elementos que, acostumados com um outro campo 

reflexivo, temos bastante dificuldade em captar.  

Segundo Jean Brun, é justamente essa ampla noção do que é o corpóreo que sustenta 

outras importantes noções do estoicismo. Vejamos: 

Dado que tudo é corpo, tudo no mundo se liga, como o precisarão as teorias 

estoicas da causalidade e da harmonia universal; dado que tudo é corpo, o 

homem deve e pode unir-se ao universo em que se encontra, como o 

                                                 
21

 D. L. VII, 156. 
22

 D. L. VII, 142. 
23

 SIMPLICIUS, Aristot. categ. f. 78 b – SVF II, 499. 
24

 D. L. VII, 140. 
25

 Segundo Anthony A. Long, ―[...] Plutarco cita um argumento de Crisipo [...] que implica o critério de 

existência como ‗poder de atuar ou sofrer ação‘ ao expor a perceptibilidade da virtude: virtude e vício são 

objetos de percepção sensível: somos capazes de ver o roubo, o adultério, a covardia, os atos de bondade, etc.; 

por conseguinte, [...] virtude e vício tem o poder de atuar sobre nossos sentidos, e a sensação requer contato 

físico entre aquele que percebe e o objeto‖ (LONG, op. cit., p. 153). 
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precisarão a teoria do destino e a moral do Pórtico.
26

 

O universo, segundo os estoicos, possui dois princípios: o ativo, que é a ―razão na 

matéria, ou seja, Deus‖, mas que também pode ser chamado com outros nomes tais como 

lógos, destino, ou Zeus; e o passivo, que é a ―essência sem qualidade – a matéria‖. Esses 

princípios são incorruptíveis, incorpóreos e informes. Além disso, o cosmos é composto de 

quatro elementos; esses, ao contrário dos princípios, são corruptíveis, possuem certa forma e 

foram configurados por Deus. ―Deus está mesclado com a matéria, penetra toda a matéria e a 

conforma‖.27 Todas as coisas tiram sua existência desses elementos e neles se dissolverão na 

conflagração do cosmos; eles, em conjunto, é que constituem a matéria, a substância privada 

de qualidade.  São eles: fogo, água, ar, e terra.28 

Importa esclarecer que a conflagração do mundo é o momento  

durante o qual o mundo se dilata no vazio ilimitado em que o envolve e, onde 

todas as coisas são transformadas em fogo [...] uma tal conflagração não é 

uma destruição do universo mas a sua regeneração; com efeito, nesta 

conflagração, tudo volta a ser alma e divinizado.29 

Em relação à mesma questão, Émile Bréhier afirma que  

 [....] o mundo estoico é um mundo que nasce e se dissolve sem que sua 

perfeição seja, por isso, alterada. A racionalidade do mundo não consiste mais 

na imagem de uma ordem imutável que se reflete nele tanto quanto a matéria 

o permite, senão na atividade de uma razão que tudo submete a seu poder.30  

De acordo com Anthony A. Long, Zenão e Cleanto identificavam o lógos apenas com 

o fogo, mas Crisipo, o grande sistematizador do estoicismo, elaborou a noção de pneuma, que 

é constituído de ar e fogo.  Ele é um princípio ativo que está presente em todo o universo e em 

cada ser, operando neles um duplo movimento, donde surge uma noção estoica fundamental, 

a saber, a de tensão – tónus, compreendido como o movimento do pneuma que é próprio a 

cada coisa individual. Ouçamos o que nos diz Nemésio: 

Segundo os estoicos, existe um movimento ―de tensão‖ nos corpos que atua 

simultaneamente para dentro e para fora; o movimento para fora produz 

quantidades e qualidades, enquanto o movimento para dentro produz unidade 

                                                 
26

 BRUN, op. cit., p. 50. 
27

 ALEXANDER AFROD., De mixione p. 224, 32 – SVF, II, 310. 
28

 D. L. VII, 134–137. 
29

 BRUN, op. cit., p. 49. 
30

 BRÉHIER, op. cit., p. 463. Como bem nota Émile Bréhier, ―a cosmologia grega sempre esteve dominada pela 

imagem de um período ou grande ano cujo término as coisas voltam a seu ponto de partida e recomeçam seu 

novo ciclo até o infinito. Pois isso é particularmente certo nas doutrinas estoicas‖ (Ibid., p. 464). 
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e substância.
31

 

Note-se que o pneuma é responsável por dar unidade, coesão à matéria em cada coisa. 

Há uma gradação nesse movimento do pneuma, na tensão, de modo que ela é mais baixa nos 

corpos duros, enquanto que no homem é onde, para os estoicos, ela é mais alta. Assim afirma 

Anthony A. Long:  

Tanto as coisas orgânicas quanto as inorgânicas devem sua identidade e suas 

propriedades ao pneuma. Seus dois constituintes, fogo e ar, estão combinados 

em coisas diferentes, em proporções distintas. Uma distribuição do pneuma é 

a alma de um animal; a estrutura de uma planta é uma outra distribuição e a 

coerência de uma pedra outra ainda. (SVF,II,716). Tudo aquilo que o pneuma 

dispõe o mantém também unido mediante a tensão que estabelece ente as 

partes individuais (SVF II,441–448).32 

Para os estoicos, o pneuma é que faz do universo um continuum dinâmico – a partir de 

uma única substância que tudo penetra, qualificando a matéria e diferenciando-a, todas as 

coisas se movem numa grande interação mútua, garantindo a conexão entre todas as partes. 

Daí a noção de simpatia cósmica: a continuidade da phýsis afirmada pelos estoicos é o 

fundamento para sua compreensão de que ―[...] o todo está em simpatia consigo mesmo, [...] 

tudo conspira, [...] existe uma simpatia universal das coisas e dos seres‖.33 E já podemos 

antever as consequências dessa afirmação na vida ética: 

 [...] a vida do sábio será uma vida que terá sabido pôr a harmonia em si 

mesma e manter-se em simpatia com o universo de que participa. Por isso o 

sábio não se proclamará apenas cidadão da cidade de Atenas, mas cidadão do 

mundo; o cosmopolitismo dos Estoicos é a tradução, sob o plano moral e 

social, da simpatia universal.
34

 

Viver bem é viver em harmonia com o universo e, portanto, com o divino, com o Lógos, 

Deus, natureza. 

Como vimos, os estoicos afirmam que a phýsis, por meio do pneuma, sustenta uma 

absoluta unidade entre todas as coisas, o que os levará a considerar que há uma lei da 

causalidade universal: todo acontecimento tem uma causa que o antecede, nada há de gratuito; 

aquilo que pode nos parecer fortuito é apenas fruto de uma ignorância, de uma 

impossibilidade de ligar o fato às condições que o determinaram. 

Já vimos que a noção do divino é um dos principais dogmas da escola estoica, que faz 

                                                 
31

 NEMESIUS, Nat. hom. cap. 2 p. 42 – SVF II, 451.  
32

 LONG, op. cit., p. 156. 
33

 BRUN, op. cit., p. 53. 
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 Ibid., p. 54. 
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uso de diversos termos para falar sempre do mesmo: Logos, Deus, Natureza. Atentemo-nos às 

seguintes notícias de Diógenes Laércio: ―[...] a substância de Deus é o cosmos inteiro e o 

céu‖;35 ―Deus é uma substância única, quer se chame mente, ou destino, ou Zeus, mas é 

designado ainda por muitos outros nomes‖;36 

Deus é um ser imortal, racional, perfeito e inteligente, feliz, insusceptível de 

qualquer mal, solícito em sua providência em relação ao cosmos e a tudo que 

está no mesmo, mas não tem forma humana. É o demiurgo do universo e, 

como se fosse o pai de todas as coisas, é aquilo que penetra em toda parte, 

total ou parcialmente, e recebe muitos nomes de acordo com as várias 

modalidades de sua potência.
37

 

Em sendo assim, o racionalismo estoico, mais uma vez, emerge nos dogmas da escola. 

Deus, permeando tudo e todos, conduz todos os acontecimentos de modo absolutamente 

ordenado, organizado, racionalizado; daí a afirmação do destino (heimarméne)  como ―[...] 

razão que dirige e governa o cosmos‖.38 Para Émile Bréhier,   

o destino, que foi de início, no pensamento grego, a força totalmente irracional 

que distribuía aos homens sua sorte, é agora a universal ―razão segundo a qual 

se deram os acontecimentos passados, ocorrem os presentes e sucederão os 

futuros‖ [Estobeu, Églogas], razão universal, inteligência ou vontade de Zeus, 

que dirige tanto os fatos que chamamos antinaturais, como as enfermidades ou 

mutilações, quanto os fatos que chamamos naturais, como a saúde. Tudo o que 

acontece está em conformidade com a natureza universal, e falamos de coisas 

contrárias à natureza somente com referência à natureza de um ser particular 

separado do conjunto.
39

 

Na mesma direção estão as observações de Jean Brun acerca da questão: 

Com o estoicismo, o Destino cessa de ser uma expressão exclusivamente 

trágica, ou uma força essencialmente extramundana, para se tornar uma 

realidade natural, ética e teológica que se inscreve na estrutura do mundo, na 

vida que anima o universo e os seres.
40

 

Além disso, em estreita relação com o destino está a providência, que não é outra coisa 

que a consequência lógica dele, considerado, é claro, à luz do finalismo da natureza, pois 

Deus dispõe todas as coisas em favor dos homens. Como já observamos, a natureza é fogo 

artífice e, portanto, opera com uma finalidade, com um propósito afirmativo, bom.  

Os estoicos, ao divinizar a natureza, afirmavam que a liturgia, o templo, as imagens e 

                                                 
35
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sacrifícios da religião tradicional grega eram totalmente dispensáveis. Mas, por outro lado, 

sabemos que eles muito se interessaram por explicar minuciosamente os diversos mitos 

populares gregos, afirmando que eram alegorias de fenômenos naturais – é o que nos 

transmite Lucio Anneo Cornuto em seu Compêndio de Teologia Grega;41 e não 

desconhecemos que tal leitura dos antigos fará escola no cristianismo. 

Ainda nas questões relacionadas à física, convém tratarmos da alma humana – o 

pneuma psíquico –, que também é um corpo; ela é formada de oito partes: ―os cinco sentidos, 

o poder gerador existente em nós [ou seja, responsável pela reprodução], a voz e a razão [o 

hegemonicon, a parte diretiva da alma, e que se situa no coração]‖.42 Crisipo compara o 

hegemonicon com uma aranha, pois assim como essa é sensível a qualquer mínima 

perturbação que se dê em sua teia, do mesmo modo o hegemonicon capta todas as impressões 

do mundo exterior ou estados corporais internos por meio das partes que coordena.  

Refletir sobre a alma é também pensar a questão da liberdade, tema complexo para 

uma escola que afirma a força inescapável do destino. Cícero nos transmite a explicação de 

Crisipo, retomando a ideia do cilindro que rola por causa de sua própria natureza, sua forma 

cilíndrica:  

―Portanto‖, diz ele, ―como aquele que empurrou o cilindro lhe deu princípio 

de movimento porém não lhe deu rotação, assim aquela representação 

apresentada imprimirá certamente e mais ou menos gravará sua imagem em 

nossa alma, mas nosso assentimento estará em nosso poder, e do mesmo modo 

que se disse do cilindro, impulsionado de fora, ele se moverá quanto ao resto 

por sua própria força e natureza.43 

Ou seja, a proposta de Crisipo é postular mais de um gênero de causas: há uma causa 

antecedente, vinda de fora, que dá origem ao movimento – é a representação compreensiva –, 

mas a causa principal é o assentimento, que é um ato livre da alma que recebeu a 

representação. Para Anthony A. Long, Crisipo  

parece postular que umas causas externas são responsáveis por aquelas 

―impressões‖ que se oferecem à mente um curso de ação possível. Mas é coisa 

do próprio homem o modo de responder à impressão. As causas externas são 

expressão da ação do destino, mas não são suficientes para provocar 

necessidade em nossas ações.
44

 

Também Pierre Hadot salienta a importância fundamental do assentimento, dizendo:  
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[...] a forma da razão própria ao homem não é a razão substancial, formadora, 

imediatamente imanente às coisas, que é a Razão universal, mas uma razão 

discursiva que, nos juízos, nos discursos que enuncia sobre a realidade, tem o 

poder de dar um sentido aos acontecimentos que o destino lhe impõe e às 

ações que ela produz. É nesse universo de sentido que se situam tanto as 

paixões humanas como a moralidade. Como disse Epicteto: Não são as coisas 

[em sua materialidade] que nos perturbam mas os juízos que fazemos sobre 

as coisas [isto é, o sentido que lhes damos].45 

Já dissemos num momento anterior que os estoicos divergiam sobre qual parte da 

filosofia poderia ter a primazia. Segundo Pierre Hadot, ―[...] a física entre os estoicos não é 

desenvolvida por si mesma, mas tem finalidade ética‖,46 fundamentando tal afirmação num 

recolhimento de Plutarco em se afirma que ―[...] a especulação física [dos estoicos] não deve 

ser conduzida para nenhum outro fim que não o da discriminação do bem e do mal‖.47  

E continua Pierre Hadot: 

Pode-se dizer, antes de tudo, que a física estoica é indispensável à ética, pois 

ensina o homem a reconhecer que há coisas que não estão em seu poder, mas 

dependem de causas exteriores a ele que se encadeiam de maneira necessária e 

racional. Ela tem também uma finalidade ética na medida em que a 

racionalidade da ação humana funda-se na racionalidade da natureza. Na 

perspectiva da física, a vontade de coerência consigo, fundamento da escolha 

estoica, aparecerá no seio da realidade material como uma Lei fundamental, 

interior a todo ser e ao conjunto dos seres.48 

E é assim que chegamos à última parte da filosofia estoica, a saber, a ética. De tudo o 

que já vimos até agora torna-se evidente que as ações humanas e tudo o que se dá no cosmos 

está intimamente relacionado, dado que tanto o homem quanto a natureza têm lógos. A 

racionalidade humana tem seu fundamento no Lógos da natureza – ela é que o dotou com a 

capacidade do pensar, do refletir, do bem argumentar. 

Segundo Diógenes Laércio, para os estoicos  

o primeiro impulso do ser vivo é o da sobrevivência [oikeíosis], que lhe foi 

dado desde o início pela natureza [...] [que,] constituindo o ser vivo, fê-lo caro 

a si mesmo, pois assim ele repele tudo o que lhe é prejudicial, e acolhe tudo 

que lhe é útil e afim.49  

Podemos dizer que a oikeíosis é uma espécie de instinto de autopreservação e de 

autodesenvolvimento, que  leva o homem a uma constante atenção e preocupação consigo 
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 HADOT, op. cit., p. 193, grifo do autor. 
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 PLUTARCHUS, De Stoic. repugn. cap. 9 p. 1035 c – SVF, III, 68. 
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 HADOT, op. cit., p. 190. 
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mesmo. O ser vivo é confiado a si mesmo, sendo dotado de uma consciência prática de si 

próprio, de seu corpo e de todas as partes que o constituem; a oikeíosis é a ―[...]a marca da 

imanência da natureza em todos os seres, a expressão da simpatia universal, o sinal da 

harmonia das partes com o todo‖.50  

Para os estoicos, esse impulso da sobrevivência é o fundamento do cosmopolitismo e 

da escala inicial de valores do homem. Do primeiro, porque o ser vivo, ao gerar, vê sua cria 

como uma parte de si mesmo que dele se separou e da qual ele deve; os animais dão 

testemunho disso continuamente. Ora, uma vez fundada sobre uma base natural, a relação de 

apego altruísta, mesmo que inicialmente restrita ao âmbito familiar, poderia, a seguir, 

estender-se, como por uma expansão concêntrica, à cidade, depois à humanidade inteira. 

Ademais, a oikeíosis é a base de uma primeira escala de valores humanos, pois é baseando-se 

nesse primeiro impulso que o ser vivo é capaz de ver que algumas coisas ele deve acolher – 

como a saúde, por exemplo – e outras rejeitar – a doença –, em função de sua 

autoconservação.  

Mas a phýsis capacitou o homem com a racionalidade, como já dissemos, 

aperfeiçoando o primeiro impulso que a mesma natureza lhe havida dado. Ouçamos Diógenes 

Laércio:  

[...] já que os seres racionais receberam a razão com vistas a uma conduta 

mais perfeita, sua vida segundo a razão coincide exatamente com a existência 

segundo a natureza, enquanto a razão se agrega a eles como aperfeiçoadora do 

impulso. Por isso Zênon foi o primeiro [...] a definir o fim supremo como 

viver de acordo com a natureza, ou seja, viver segundo a excelência, porque a 

excelência é o fim para o qual a natureza nos guia.51 

Evidencia-se, portanto, mais uma vez, o intelectualismo estoico, pois a vida de 

excelência, a vida ética é a vida conforme a phýsis ou, o que é o mesmo, a vida conforme a 

razão – garantia da felicidade para o ser humano. 

Importa apontarmos também as conhecidas noções acerca do bem, do mal e dos 

indiferentes, alvo de inúmeras críticas à escola. Diógenes Laércio nos informa que 

[...] das coisas existentes os estoicos dizem que algumas são boas e outras são 

más; outras não são nem boas nem más. Boas são as formas de excelência 
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teria sido o primeiro a falar do fim estoico como o ―viver de acordo com a natureza‖, Crisipo é que a elaborou 
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chamadas prudência, coragem, moderação, etc.; más são as formas de 

deficiência chamadas imprudência, injustiça, etc.; indiferentes são todas as 

coisas que não beneficiam nem prejudicam – por exemplo: a vida, a saúde, o 

prazer, a beleza, a força, a riqueza, a boa reputação, a nobreza de nascimento, 

e seus contrários: a morte, a doença, o sofrimento, a feiúra, a debilidade, a 

pobreza, a mediocridade, o nascimento humilde e similares [...]. Estes, então, 

não constituem bens, sendo coisas indiferentes e dignas de serem desejadas 

em sentido relativo, não em sentido absoluto.52 

Para os estoicos, portanto, o único bem real é o bem moral, pois é o único que pode 

garantir ao homem a felicidade. As outras coisas são indiferentes, tanto no sentido de que elas 

não nos causam repulsão ou impulsão – o número de fios de cabelo que possuo, por exemplo 

– quanto no de que elas nada podem acrescentar à eudaimonia – a natureza pode me oferecer 

várias coisas, como a saúde ou a força, mas elas são desejadas em sentido relativo, e por isso 

se diz que são ―preferíveis‖.  Ora, o que os filósofos estoicos propõem é exatamente que o 

homem assuma uma nova postura em relação aos acontecimentos da vida, a partir de uma 

nova escala de valores. Além disso, é crucial que o homem aprenda a discernir o que dele 

depende e, por isso, cabe a ele, por meio da razão, a ação, e o que não depende dele. Ou seja, 

para os estoicos, é preciso ter clareza que 

das coisas, algumas estão em nosso poder, outras não. Em nosso poder estão a 

opinião, perseguições [movimentos], desejos, aversões, enfim, todas as nossas 

ações. Fora do nosso poder estão o corpo, propriedade, reputação, autoridade, 

enfim, tudo que não seja nossa ação.53 

Saber ler os acontecimentos da vida a partir dessa noção é garantir para si a felicidade. 

É interessante notar que em um período tardio os filósofos estoicos elaborarão a noção de 

―cláusula de reserva‖, que Epicteto atribui a Crisipo e a apresenta do seguinte modo: 

Enquanto as consequências futuras permanecerem obscuras para mim, eu 

procuro sempre o que está naturalmente mais apto a proporcionar-me as coisas 

naturais; pois o próprio Deus dispôs-me a escolhê-las; mas se eu soubesse que 

é agora de meu destino ser doente, é com fervor que eu aceitaria; da mesma 

forma que o pé, se fosse inteligente, deixar-se-ia enlamear [se compreendesse 

que o homem do qual é uma parte tem boa razão para desejar atravessar uma 

fossa cheia de lama].
54

 

Destarte, fica evidente que o único bem é a virtude. As demais coisas são, a princípio, 

preferíveis, e têm seu fundamento na natureza, mas se em algum momento o divino, ou 

melhor, a natureza divinizada oferecer uma outra situação – a doença e não a saúde – ela 
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deixará de ser um preferível, dado que o mais importante é ―estar de acordo com a natureza‖, 

cooperando com a sua providência racional. 

Essa é a razão pela qual o sábio estoico nunca é surpreendido, nem mesmo com a 

morte. O que perturba os homens não são as coisas mas as opiniões que eles têm acerca delas. 

Dessa forma, a morte de alguém que se ama não é de forma alguma um mal, porque ela 

entristeceria a todos; mas a opinião que temos de que a morte é um mal, eis o mal. Quando 

estivermos, pois, contrariados, não acusemos senão a nós mesmos, isto é, as nossas opiniões, 

os nossos julgamentos.55 

Tratemos, então, do tema que ocupa inúmeros recolhimentos e ao qual tanto se 

dedicaram os filósofos da Stoa, procurando compreendê-las e chegando inclusive a catalogá-

las, tamanho era seu interesse por elas: as paixões. Diz Diógenes Laércio: ―A própria paixão, 

segundo Zênon, é um movimento da alma, irracional e contrário à natureza, ou um impulso 

excessivo‖.56 E também: ―Os estoicos sustentam que as paixões são juízos‖.57 

Em sendo assim, é evidente que as paixões impossibilitam ao homem alcançar a 

felicidade, pois elas são movimento irracional e em oposição à phýsis. Elas comprometem 

radicalmente a unidade homem – razão – natureza e, portanto, faz-se necessário extirpá-las.58 

Para bem assimilarmos a leitura que os estoicos fazem das paixões é preciso recordar 

que eles são herdeiros de Sócrates e, portanto, não há distinção entre ética e razão, ou melhor, 

a excelência é, a um só tempo, ética e intelectual. Se assim é, a razão desempenha dois papéis: 

o primeiro é separar as representações verdadeiras das falsas; o segundo é orientar a ação a 

partir dessa discriminação. 

Conforme vimos, a representação compreensiva é aquela à qual o lógos deu seu 

assentimento, por tratar-se de uma representação verdadeira; e é assim que ficam garantidas 

as ações conforme o lógos. O assentimento é o fundamento racional das ações. Também será 

o lógos que orientará o impulso, a ação concreta. Ora, as paixões podem ser compreendidas 

como um erro da razão, que deu assentimento a uma representação não–compreensiva. Por 

isso é nos conta Temístio: ―[...] os discípulos de Zenão sustentam que as paixões da alma 
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56

 D. L. VII, 110. 
57

 D. L. VII, 111. 
58

 Convém notar que as diversas escolas de filosofia diferem em sua compreensão acerca das paixões. Os 

platônicos, por exemplo, afirmam que do mesmo modo que a razão tem seu lugar na alma, assim também as 

paixões, ou seja, elas são inerentes à natureza humana – não somente é impossível extirpá-las, como também não 

é desejável, pois seria privação de atividade da alma. 



 

 

26 

 

 

 

humana são perversões da razão e juízos errôneos da razão‖.59 Não convém pensar que o 

homem possui em sua alma a irracionalidade; ser irracional, agir segundo as paixões, é não 

ser dócil ao lógos, é distanciar-se da sua própria natureza. Eis o que nos conta Cícero: 

[...] do mesmo modo que quando o sangue está corrompido ou possui um 

excesso de fleuma ou bílis, nascem no corpo as enfermidade e os achaques, 

assim também o desconcerto provocado pelas opiniões falsas e que se 

contradizem entre si priva a alma de sua saúde e a perturba com as 

enfermidades.60 

E no mesmo sentido a seguinte notícia de Plutarco: 

[...] eles [os estoicos] pensam que a paixão e o alógico não são distintos do 

lógico da alma por qualquer diferença de natureza [...] eles pensam, com 

efeito, que a paixão é um lógos mau e indisciplinado proveniente de um 

julgamento vicioso e falso que encadeia violência e força.
61

 

Ou seja, na paixão a razão se deixa corromper – daí seu erro no ato de julgar –, ela se 

deixa levar – por isso a noção de impulso excessivo. Assinalemos que segundo Jean Brun: 

―[...] os Estoicos não põem a questão de como podem nascer as paixões, eles constatam que 

elas existem e perguntam-se o que é que elas são‖.62  

Em relação à excelência, à virtude, Diógenes Laércio afirma que ela é  

[...] uma disposição harmoniosamente equilibrada, digna de ser escolhida em 

si e por si, e não por qualquer temor, ou esperança, ou impulso exterior; a 

felicidade consiste na excelência, pois a excelência é como uma alma que 

tende a tornar toda a vida harmoniosa.
63

 

Jean Brun, ao comentar a questão, salienta que  

é difícil fazer uma distinção precisa entre o soberano bem e a virtude; a 

virtude e o bem são, no fundo, uma e a mesma coisa; não se é em primeiro 

lugar virtuoso para esperar o bem em seguida [...].A virtude é a presença do 

bem numa pessoa, é uma perfeição em comum com o todo. Por isso a virtude 

é una, total: não se é mais ou menos virtuoso, não se é virtuoso ou não [...] não 

há grau na virtude, ou ela existe ou não existe e não há nenhum intermediário 

entre o vício e a virtude.64 

Ademais, a vida virtuosa, a excelência ética é saber acolher tudo aquilo que o destino 

preparou para o sábio, pois ele jamais se esquece de que todas as coisas transcorrem segundo 
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a razão universal. É o mesmo que nos diz Diógenes Laércio:   ―E nisso consiste a excelência 

do homem feliz, e consiste o curso suave da vida, quando todas as ações praticadas 

promovem a harmonia entre o espírito existente em cada um de nós e a vontade do ordenador 

do universo‖.65  O mesmo escreve Sêneca: ―não obedeço a Deus senão que consinto‖.66 Ou 

seja, o que o estoico procura não é uma simples resignação mas uma identificação com o que 

o destino lhe oferece.  A tarefa do filósofo é ―[...] adaptar sua própria vontade a todos os 

acontecimentos, de modo que nada aconteça sem o nosso agrado e nada deixe de acontecer 

sem nossa vontade de que ela aconteça‖.67  

Ora, essas afirmações nos permitem refletir sobre o cosmopolitismo estoico, pois em 

qualquer lugar do universo se pode viver virtuosamente, percebendo-se em harmonia com o 

todo. Por isso é que Anthony A. Long afirma que os estoicos 

[...] detectaram um desejo pleno de ―sentir-se em casa no universo‖. A 

filosofia estoica da natureza proporciona uma orientação cósmica para a 

identidade pessoal, a qual, longe de descuidar das relações humanas, as torna 

implícitas em uma vida conforme a razão. ―Nascemos para colaborar‖ (Marco 

II,1); ―o bem de um ser racional consiste em uma colaboração conjunta‖ 

(V,16).
68

  

Para os filósofos do Pórtico encontramo-nos numa teia universal que é a Razão, tudo 

interligando no mundo e fazendo uma unidade entre todos os homens, cujo fundamento é a 

phýsis. Assim, ―[...] o homem bom não viverá na solidão – dizem os estoicos –, pois nasceu 

para a vida comunitária e ativa‖.69 

 

1.2. O cristianismo e seu encontro com a cultura clássica 

O cristianismo tal como conhecemos hoje, institucionalizado, organizado e possuidor 

de um conjunto de afirmações a respeito da fé, tanto em relação aos seus conteúdos como 

também do bem agir, ou seja, de seus critérios éticos, encontra-se bastante distante de sua raiz 

judaica, palestina, oriental. Com tal afirmação não pretendemos elaborar um juízo de valor, 

mas apenas constatar que um longo processo histórico se desenvolveu para que a religião 
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cristã se tornasse o que ela é hoje – devedora, ao mesmo tempo, à religião judaica e aos 

gregos. Vejamos, então, como se deu esse processo. 

 

1.2.1. O nascimento do cristianismo 

Jesus foi um camponês judeu que, por volta do ano 30 de nossa era, iniciou um 

movimento de renovação da religião judaica centrada no segundo Templo de Jerusalém. 

Aquele era um momento de grande sofrimento para o povo judeu, que vivia sob a dominação 

e, consequentemente, exploração do Império Romano. Anseios de transformação eram 

sentidos por todos os lados: fariseus, saduceus e essênios devem ser vistos a partir dessa 

perspectiva, bem como o movimento de resistência não violenta iniciado por Jesus.70 

Jesus pregava para pessoas simples, a maior parte das vezes por meio de parábolas 

ligadas à vida do campo. Suas atitudes revelavam o Reino de Deus por ele anunciado – ―[...] 

em sua vida e em vidas semelhantes à sua [...] o Deus judaico era encarnado em um mundo de 

injustiça e falsidade‖.71 Seu movimento nunca teve pretensões de universalidade, tanto que 

suas ações, sob o aspecto geográfico, foram bastante circunscritas. Sua fidelidade aos seus 

próprios ensinamentos – dentre eles a iminência do fim do mundo e a proximidade do reino 

de Deus – acabou levando-o à morte pelas mãos do Império Romano. E seus seguidores darão 

continuidade ao movimento que ele começara, permanecendo em estreita ligação com a 

religião judaica. 

As primeiras comunidades cristãs se preocuparam em viver a fraternidade de um modo 

bastante concreto, na partilha dos bens e na esperança do reino de Deus que viria transformar 

todas as coisas, mas sem qualquer preocupação dogmática. Os seguidores de Jesus propagam 

seus ditos e feitos primeiramente nas sinagogas das cidades helenísticas, para os judeus 

helenizados. Fundamentalmente podemos afirmar que o cristianismo se desenvolve onde a 

diáspora judaica já estava assentada havia séculos – de certa forma, já desde o século VIII 

a.c.. Mas na medida em que o movimento de Jesus se espalhava surgiam as divergências.  
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A morte de Estevão, narrada no livro dos Atos dos Apóstolos, é bastante representativa 

das discussões acerca do modo de se compreender a mensagem de Jesus. Note-se que ele foi 

apedrejado por falar blasfêmias contra o ―Lugar Santo‖, o que nos permite considerar que 

alguns seguidores de Jesus – os de Jerusalém – consideravam essencial manter um estreito 

laço com o Templo e as tradições judaicas. No mesmo livro dos Atos dos Apóstolos vemos 

emergir um grupo de prosélitos seguidores de Jesus, da cidade de Antioquia, que possuem 

maior liberdade em relação às observâncias da religião judaica. 

Paulo nasce no ano 5 de nossa era, e deve ter ingressado no movimento de Jesus por 

volta do ano 35 – cinco anos depois da morte do próprio Jesus. Sua pregação da mensagem de 

Jesus está voltada primordialmente para os prosélitos judeus, os ―tementes a Deus‖ – pessoas 

que se sentiam atraídas pela religiosidade e ética judaicas mas que não eram judias por causa 

da etnia e, assim, não podiam ser incorporadas plena e definitivamente no grupo religioso do 

qual participavam. 

Paulo tinha como centro de sua pregação o abandono dos ídolos, tal como muitos 

outros judeus e, portanto, não traz nenhum caráter novo. O que realmente é original em sua 

pregação é o lugar que Jesus ocupa no seu ideário religioso: Jesus é o Filho de Deus que 

ressuscitou dos mortos. Afirmar que um judeu ressuscitará não era uma proibição por parte 

dos judeus. A questão central é que Paulo afirmava que a ressurreição já ocorrera e todos 

estavam às portas do juízo final – pois ―afirmar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos 

queria dizer que a Ressurreição geral já começara‖;72 ademais, Jesus tem importância capital 

em todos esses acontecimentos iminentes, pois é ele que livrará a todos da ira que se 

aproxima. Assim, Paulo é um pregador judeu apocalíptico que não deve ser visto como um 

dissidente judeu ou um fundador de religião.73 
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Na esteira de John Dominic Crossan, afirmamos quem em Paulo as noções judaicas e 

helênicas lutavam sem atingirem uma acomodação satisfatória.74 Sua postura frente àqueles 

que não eram judeus parece estar em continuidade com Fílon de Alexandria, a quem 

abordaremos num momento posterior. Mas desde já afirmamos que Fílon, ao reler os livros 

bíblicos com um viés platônico, elabora um novo modo de definir quem é o judeu: aquele que 

é capaz de conter as suas paixões. Paulo parece estar em estreita continuidade com esse 

entendimento ao afirmar que o essencial é a ―circuncisão do coração‖. Em sendo assim, Paulo 

podia oferecer mais do que os mestres judeus de seu tempo, pois afirmava que os ―tementes a 

Deus‖ podiam participar plenamente da religião judaica, tal como ele a anunciava. E, de fato, 

Paulo teve sucesso maior que outros missionários na interação com pessoas que não vinham 

do universo judeu. 

Assim, podemos afirmar que até esse momento os cristãos desenvolvem sua atividade 

missionária estando preocupados principalmente ―com a edificação das comunidades, com a 

estrutura interna delas e suas relações com o judaísmo‖.75 Os embates em torno da Lei judaica 

são a questão fundamental e, por isso, costuma-se denominar esse movimento de cristianismo 

judaizante.  

A partir do ano 70 d.c., quando da destruição de Jerusalém e de seu segundo Templo, 

o movimento de Jesus na Palestina praticamente desapareceu. A religião judaica inicia um 

período de reconstrução, e a flexibilidade que caracterizara o judaísmo até então dará lugar a 

uma atitude de desconfiança para com posturas mais ―liberais‖. Já os ―tementes a Deus‖ 

passam a ver o judaísmo como um movimento mais radical e perdem a sua identificação com 

ele. Enquanto se afastam dessa ―nova religião judaica‖, eles começam a olhar a figura de 

Paulo como um modelo de judaísmo mais brando e assim nasce o cristianismo – como uma 

alternativa religiosa a uma religião judaica que é lida como sendo extremada. 

Os cristãos também se voltarão para a elaboração da própria identidade, e será assim 

que se tornará devedora da longa herança filosófica grega. Nós sabemos que ―dentre os 

fatores que determinaram a forma final da tradição cristã, a civilização grega exerceu uma 

profunda influência na mente cristã‖.76 Mas devido à sua herança judaica, precisamos 
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 Para John Dominic Crossan, a afirmação de Gálatas 3,28 (―Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, 

não há homem nem mulher‖) seria incoerente, dado que Paulo leva ―a negação da etnia para as ruas das cidades 

romanas, mas não leva a negação de classe ou a negação de gênero para fora, da mesma maneira‖ (CROSSAN, 

op. cit., p. 31). 
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 PRIETO, C.  Cristianismo e paganismo.  São Paulo: Paulus, 2007.  p. 6. 
76

 JAEGER, W.  Cristianismo primitivo e paideia grega.  Lisboa: 70, 2002.  p.14. Consideramos essa uma 
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investigar, primeiramente, como se deu o encontro do próprio judaísmo com a cultura 

helênica que, até então, unificava e dominava o mundo.  

 

1.2.2. Um antecedente: o encontro do judaísmo com o helenismo  

Alexandre, o Grande, conquista em 332 a.C. a Grécia, o Egito, o até então invencível 

Império Persa, estendendo seu poderio até à Índia, anexando, portanto, a Palestina ao seu 

Império.  

Os gregos pareciam simpatizar com os judeus, muitas vezes denominando-os 

filósofos.77 Tal designação não nos deve causar estranhamento, pois a filosofia era o que mais 

se aproximava daquilo que os gregos observavam na vivência religiosa do judaísmo. A esse 

respeito, Werner Jaeger:  

O que [os gregos] pretendem dizer, evidentemente, é que os Judeus sempre 

tinham defendido certas opiniões acerca da unidade do princípio divino do 

mundo, que os filósofos gregos só muito recentemente perfilhavam. A 

filosofia servira de plataforma para as primeiras tentativas de um contato mais 

íntimo entre Oriente e Ocidente.78 

Por outro lado, um grande número de judeus via com muito bons olhos a cultura 

helênica; isso está refletido na obra de Flávio Josefo, quando vemos Alexandre adorando o 

―augusto nome‖ e atribuindo sua missão a Deus. E quando Alexandre é criticado por honrar o 

sumo-sacerdote, ele teria respondido: 

Não é a ele, [...] ao grande sacrificador, que eu adoro, mas é a Deus de quem 

ele é o ministro, pois quando eu ainda estava na Macedônia e imaginava por 

qual meio poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonho com essa 

mesma veste e exortou-me a nada temer [...] Eis por que, jamais tendo visto 

antes a ninguém revestido de trajes semelhantes aos que com ele me apareceu 

em sonho, não posso duvidar de que foi por ordem de Deus que empreendi 

esta guerra, e assim vencerei Dario, destruirei o império dos persas, e todas as 

coisas suceder-me-ão segundo meus desejos.79 

                                                                                                                                                         
questão assaz importante, pois como bem afirma Roque Frangiotti, ―[...] até em nossos dias, a fé cristã mantém, 

fundamentalmente, sua doutrina em formas culturais helênicas‖ (FRANGIOTTI, R.  História da Teologia: 

período patrístico.  São Paulo: Paulinas, 1992.  p. 108). 
77

 Dentre eles, podemos citar alguns do século IV a.C.: Teofastro, Hecateu de Abdera, Clearco de Soli e 

Megástenes. Tomemos como exemplo um fragmento da obra De Pietate (Perì Eusebeías), de Teofastro, o qual 

chegou até nós por meio de Porfírio, em que ele afirma acerca dos judeus: ―Eles jejuam durante os dias de 

intervalo entre os sacrifícios, e durante todo esse tempo, como se trata de raça de filósofos, se entretêm com as 

coisas divinas‖ (PORFÍRIO, Da abstinência II, 26 , grifo nosso.  PORPHYRE.  De l’abstinence: livres II e III.  

Paris: Belles Lettres, 1979.  Tomo II). 
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 JAEGER, op. cit., p. 46. 
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 FLÁVIO JOSEFO, Antiguidades judaicas XI. FLAVIUS JOSEPH.  Oeuvres complètes de Flavius 

Joseph : avec une notice biographique.  Paris: Au Bureau du Pantheon Litteraire, 1858. 
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Assim, nos parece que há um ambiente realmente favorável à mútua assimilação por 

parte de gregos e judeus, ainda que esses últimos fossem mais resistentes a esse processo do 

que outras etnias.  Talvez, a maior expressão dessa relação seja a Septuaginta, a famosa 

tradução dos livros sagrados judaicos para o grego popular. Werner Jaeger sugere que tal obra 

é fruto de uma expectativa por parte dos helenos, que imaginavam poder, dessa forma, sondar 

os mistérios, desvendar os segredos daqueles filósofos bárbaros.80 

Os judeus encontravam-se imersos na cultura helênica, tanto aqueles da diáspora, que 

falavam cotidianamente o grego, inclusive nas suas sinagogas, como também os que viviam 

na Palestina, que usavam o grego especialmente durante transações comerciais. Expressão 

dessa realidade é Fílon, da comunidade judaica de Alexandria – estima-se que ele tenha 

vivido entre 20 a.c. e 50 d.c. –, que se preocupou em compreender e explicar os livros 

sagrados judaicos filosoficamente, ou seja, por meio de categorias gregas, e se dirigia não aos 

gregos mas aos próprios judeus. Assim, ―sua religião hebraica podia ser representada e 

compreendida em termos de filosofia grega, e desse modo, a justificou perante o juízo da 

razão‖.81 

Fílon inaugura na tradição filosófica uma nova tendência – a da interpretação 

filosófica das Escrituras –, [...] marcada justamente pelo esforço em conciliar 

as tradições filosófica e religiosa na audaciosa tentativa de se provar que não 

há uma real contradição entre elas.
82

 

Note-se que à sua época o pensamento filosófico encontrava-se intimamente 

relacionado às questões acerca de Deus, temática presente nos principais ―sistemas‖ 

filosóficos gregos – exceção para o ceticismo.83 

Convém observar que Fílon dedica uma de suas obras aos Terapeutas, um grupo de 

religiosos que vivia nas imediações de Alexandria. Eles dispunham de espaços comunitários, 

alguns eram celibatários e parece que cada um possuía sua própria cela.84 Para Michel 
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 Cf. JAEGER, op. cit. 
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 Ibid., p. 56. 
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 NASCIMENTO, D. F. M. P.; MARCONDES, D.  Fílon de Alexandria e a tradição filosófica.  In: Metanoia. 

São João del-Rei, n. 5, p.55–80, jul. 2003.  p. 67. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/portal–

repositorio/File/revistalable/numero5/dax.pdf>.  Acesso em 02 mar 2011. 
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 Segundo os recolhimentos de Aristóteles (Metafísica A5. 986b 21–25),  Xenófanes de Cólofon, ―tendo 

dirigido o olhar para o céu, afirma que o Uno é Deus‖ (Metafísica de Aristóteles.  2ª ed.  Edición trilingüe por 

Valentín García Yebra.  Madrid: Gredos, 1982). Daí em diante, Diógenes de Apolônia, Platão, Cleantes entre 

outros darão continuidade a essa reflexão. 
84

 Uta-Ranke Heinemann observa que os terapeutas eram uma comunidade composta de celibatários e casados, 

mas os primeiros ocupavam uma posição privilegiada na comunidade, antecipando aquilo que seria a tônica da 

vida cristã nos próximos séculos (Cf. HEINEMANN, U-H.  Eunucos pelo reino de Deus: mulheres, sexualidade 
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Foucault, esse grupo está em continuidade com a cultura grega, que tem um conjunto de 

práticas antigas voltadas para o cuidado de si. Ademais, os Terapeutas atribuiam à filosofia 

um papel terapêutico, relacionado à medicina, e nisso também se pode ver a herança helência, 

dado que encontramos essa mesma compreensão em Platão, Epicuro e nos estoicos.85 

Ao abordar as relações que se estabeleram naquele momento entre a tradição judaica e 

a filosofia, especialmente o estoicismo, Jean-Joel Duhot fala da 

[...] sedução que podiam representar o logos e o pneuma divinos do Pórtico. 

Historicamente, a palavra e o sopro do Gênesis não possuem estritamente  

nenhuma relação com essas noções estoicas, mas os antigos, judeus ou não, 

grandes amantes de alegorias, nem sempre se preocupavam com a exatidão 

histórica ou filológica quando encontravam uma correpondência que lhes 

convinha.
86

 

Sabemos que os escritos de Fílon só chegaram até nós por causa dos primeiros cristãos 

e que, de um modo geral, os autores estão de acordo em reconhecer sua influência sobre os 

padres da Igreja.87 Segundo Roque Frangiotti, ―sua filosofia judaico-platônica oferece a 

maioria dos alinhamentos não só à doutrina cristã, mas também às diversas seitas gnósticas‖.88  

Enquanto Philotheus Boehner e Étienne Gilson conjeturam que o autor do quarto 

evangelho conhecesse as especulações de Fílon sobre o Lógos,89 Pierre Hadot é ainda mais 

enfático em relação à questão, salientando que nessa tradição filosófica judeu-alexandrina,  

[...] a noção de um intermediário entre Deus e o Mundo denominado Sophía 

ou Lógos desempenhava papel central. O Lógos era, para ela, a Palavra 

criadora (Deus diz: ―Que a luz seja‖), mas também reveladora de Deus. É 

nessa perspectiva que é necessário compreender o famoso prólogo do 

Evangelho de João. [...] Por causa da ambiguidade da palavra Lógos é que 

uma filosofia cristã foi possível.90 

Também não podemos nos esquecer das leituras alegóricas do Pentateuco que foram 

desenvolvidas por Fílon, fundamentadas nas noções platônicas de mundo sensível e mundo 

inteligível: para ele, ―as leis e narrativas bíblicas são representações de realidades espirituais e 

                                                                                                                                                         
e a Igreja Católica.  3ª ed.  Rio de Janeiro: Record; Rosa dos Ventos, 1996). 
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 Cf. FOUCAULT, M.  A hermenêutica do sujeito: curso dado no Collège de France (1981–1982).  2ª ed.  São 

Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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 DUHOT, op. cit., p. 185. 
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 Usamos a sentença padres da Igreja não no sentido hodierno de sacerdote ordenado mas como o fazem os 

teólogos católicos, ou seja, como os Santos Padres, portadores das ―[...] quatro características seguintes: 

ortodoxia, santidade de vida, aprovação da Igreja e antiguidade‖ (MORA, J. F.  Patrística.  In: ______.  

Dicionário de Filosofia.  2ª ed.  São Paulo: Loyola, 2005. Tomo III.  pp. 2219-2220).  
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 FRANGIOTTI, op. cit., p. 106. 
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 BOEHNER, P.; GILSON, E.  História da Filosofia cristã: desde as Origens até Nicolau de Cusa.  Petrópolis: 

Vozes, 1982.  p. 18.  
90

 DUHOT, op. cit, p. 333. 
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morais (uma moral fortemente influenciada pelo estoicismo, como era comum na época) mas 

também escatológicas‖.91 Ora, bem sabemos como essas interpretações marcarão de modo 

indelével os cristãos de Alexandria, especialmente Orígenes. 

Fílon é um judeu que parece estar convencido de que os instrumentos racionais de que 

se utiliza para elaborar seu pensamento tem sua origem na Bíblia mesmo, sem perceber ―que a 

convergência entre seu judaísmo e o helenismo se deve ao fato de ele ter sido helenizado, e 

não o contrário‖.92 Além disso, importa considerar o caráter universalista de sua obra, onde ele 

procura  afirmar que todas as raças deveriam se unir em torno da fé judaica. Ora, isso também 

pode ter auxiliado os cristãos na elaboração de sua postura de abertura para todas as nações.93 

A partir dessas considerações afirmar que, na esteira do judaísmo, o cristianismo se 

põe quase que naturalmente em diálogo com a Grécia. 

 

1.2.3. O cristianismo e a filosofia grega 

Como vimos, Jesus não foi grego, e sim judeu, bem como seus primeiros discípulos, e 

podemos dizer que sua mensagem, centrada na vinda do reino de Deus, estava bastante 

distante da mentalidade grega e suas interrogações filosóficas. A filosofia grega, por outro 

lado, compreendia o universo como estando de tal modo penetrado pela razão que não havia 

espaço para o incompreensível.94 

No entanto, sabemos que em um tempo relativamente curto, alguns cristãos passarão a 

definir a vida cristã como a vida filosófica por excelência, ou seja, expressando-se em termos 

radicalmente gregos. E tal compreensão continuará a se perpetuar, de modo que para muitos 

monges – a partir do final do III e início do IV séculos – ―[...] a ‗filosofia‘ há de designar [...] 

precisamente o modo de vida monástico como perfeição da vida cristã‖.95  

Abordaremos aqui apenas alguns autores gregos, entendendo que a apresentação deles 

será suficiente para que apontemos alguns paradigmas que constituem o vínculo filosofia 

grega – cristianismo. Há que se ter presente também que o encontro do cristianismo com a 
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 MORESCHINI, C.; NORELLI, E. História da Literatura Cristã Antiga Grega e Latina: de Paulo à Era 

Constantiniana.  São Paulo: Loyola, 1996.  p. 340. 
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 HADOT, op. cit., p. 194. 
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 Não desconhecemos que, juntamente com o caráter universalista, há na obra de Fílon um marcante  

messianismo judaico. Mas, de qualquer modo, nos parece que Fílon lê a história do povo judeu em função de 

uma antecipação dos bens de Deus – eles recebem primeiro aquilo que, posteriormente, se destinará a todas as 

nações. Daí salientarmos seu caráter universalista. 
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 Cf. BRÉHIER, op. cit. 
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 HADOT, op. cit., p. 340. 
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Grécia se deu tanto em nível intelectual quanto social. E se aqui privilegiaremos o primeiro é 

porque ele nos fornece mais material para a investigação do que o segundo, mas não 

ignoramos que as discussões se deram ―[...] nas assembléias das cidades gregas, nos mercados 

das aldeias do norte da África e em milhares de lugares simples‖.96 

A relação entre a religião cristã e a sabedoria grega se inicia no momento mesmo em 

que os evangelistas, ou melhor, as comunidades nas quais eles estavam inseridos começaram 

a verter para a língua grega a tradição oral de seus ditos e feitos, traduzindo-os do aramaico 

para o grego. E é dessa forma que as categorias, ideias, metáforas gregas, aos poucos, vão 

sendo assimiladas pelo pensamento cristão. Dentre elas, convém salientar a noção de Lógos, 

que permitiu estabelecer uma proximidade estreita entre o cristianismo e o pensamento 

filosófico. De acordo com Pierre Hadot, 

desde Heráclito, a noção de Lógos foi um conceito central da filosofia grega, 

na medida em que poderia significar igualmente ―palavra‖, ―discurso‖ e 

―razão‖. Muito especialmente, os estoicos imaginavam que o Lógos, 

concebido como força racional, era imanente ao mundo, à natureza humana e 

a cada indivíduo. Eis por que ao identificar Jesus, o Lógos eterno e o Filho de 

Deus, o prólogo do Evangelho de João permite apresentar o cristianismo como 

uma filosofia.
97

 

Mas não é apenas no vocabulário que vemos elementos comuns, pois os cristãos dos 

tempos apostólicos se dirigirão uns aos outros fazendo uso de inúmeras formas literárias 

gregas: Epístolas, Atos, Didaqué, Apocalipse, sermões e outros. 98 Lembremo-nos, também, de 

que a pregação da Igreja primitiva estará voltada, primeiramente, para os judeus, os quais, 

como vimos anteriormente, encontravam-se imersos na cultura helênica. 

São evidentes as semelhanças entre a pregação cristã desempenhada pela igreja 

primitiva e as diversas escolas de filosofia do período helenístico: discursos exortativos que 

apontavam o caminho da felicidade; necessidade de ―conversão‖ (assumindo um certo modo 

de vida e um novo conhecimento, o qual era trazido por um mestre, capaz somente ele de 

revelar a verdade); uma nova imagem do divino, muito diferente dos tradicionais deuses do 
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 DODDS, E. R.  Dialogo del paganismo con el Cristianismo. In: Paganos y Cristianos en una epoca de 

angustia.  Madrid: Cristandad, 1975.  pp.137-179.  p. 138. 
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 HADOT, op. cit., p. 334. 
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 Werner Jaeger observa que a Didaqué dos Apóstolos, o mais antigo catecismo cristão que conhecemos, tem 
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era Pinax de Cebes. Ou seja, a doutrina dos dois caminhos não é um ensinamento cristão; ele só se tornará um 

quando forem acrescentados o batismo e a eucaristia (Cf. JAEGER, op.cit.). 
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Olimpo.99  

Em todo esse processo, Paulo de Tarso – judeu solidamente formado em sua tradição, 

e também conhecedor da cultura clássica – desempenha um papel fundamental, vindo a ser 

conhecido como o ―Apóstolo dos gentios‖ devido à sua pregação itinerante – voltada para 

judeus e não-judeus – pelas cidades helenizadas do Império Romano baseada na sua visão 

universalista da fé cristã.100 É bastante ilustrativa a narrativa de Atos dos Apóstolos do 

momento em que Paulo prega o kerygma cristão em Atenas, centro da cultura grega clássica, 

partindo daquilo que era comum a ele e aos atenienses, a saber, a tradição filosófica grega. 

Note-se o modo como Paulo caracteriza os seus habitantes: ―Cidadãos atenienses! [...] sois os 

mais religiosos dos homens‖.101 De acordo com Werner Jaeger, podemos presumir que, talvez, 

a cultura grega já não fosse ―[...] autosuficiente e essencialmente antropocêntrica [...] na altura 

em que o Cristianismo ofereceu o seu próprio conceito de homem e da vida humana às 

subsequentes gerações da civilização ‗grega‘‖.102 Tal perspectiva nos permite compreender 

melhor ―o processo da cristianização do mundo de língua grega dentro do Império 

Romano‖.103  

A Carta de Clemente de Roma, do final do século I, aos cristãos de Corinto também é 

expressão desse encontro, tanto pela forma – seguindo os retóricos de seu tempo – quanto 

pelo tema, a saber, a noção grega de homónoia (concórdia), que  sempre esteve presente na 

paideia grega, e pelo modo de unir em uma só reflexão a cosmologia às questões ético- 

políticas, tão ao gosto do grego antigo e tão estranho a nós, modernos. Segundo Werner 

Jaeger, 

[...] o fato de Clemente se ter servido de uma teoria filosófica grega, 

interpretando-a no seu sentido cristão pessoal por forma a apelar para o 

sentido moral e social dos Coríntios, baseando-se na Primeira Epístola de 

Paulo aos Coríntios, 12–13 [...] antecipa os métodos dos Padres da Igreja no 
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 Cf. Ibid. op. cit. 
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 Para John Dominic Crossan, em Paulo se daria o início do distanciamento do ―Jesus histórico‖: [...] o 
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século IV, que dão mostras da mesma combinação de demonstração por meio 

da autoridade bíblica e da argumentação racional.104  

No século II vemos surgir um novo tipo de literatura cristã, não mais tão entusiástica 

quanto os escritos anteriores, cujo objetivo é defender o cristianismo diante das perseguições 

desencadeadas, de vez em quando, pelo Império Romano.105 Talvez pudéssemos dizer que 

essa literatura não está tão voltada para os próprios cristãos, mas exatamente para os que não 

o são, para o exterior da comunidade cristã. Para Werner Jaeger, o que a distingue dos escritos 

anteriores é que agora ela  

[...] não podia, na sua apologia, tomar por certo aquilo que se propunha 

defender [...] [obrigando-se] a fazer uma abordagem mais racional da sua 

própria causa que possibilitasse que os outros se lhes reunissem numa 

verdadeira discussão.106 

Ora, mais uma vez, é por meio da filosofia clássica que os cristãos defenderão a 

própria fé. Um dos maiores expoentes desse momento é Justino, que desde jovem se dedicara 

a estudar os diversos filósofos gregos, sem jamais se satisfazer, até que abraçou a fé cristã, 

pois ―somente essa é a filosofia segura e proveitosa‖.107 

São bastante conhecidas as palavras de Justino a respeito daqueles sábios gregos que 

buscaram ―viver conforme o Verbo‖, ainda que parcialmente, dado que, para ele, somente os 

cristãos ―vivem não apenas de acordo com uma parte do Verbo seminal, mas conforme o 

conhecimento e contemplação do Verbo total, que é Cristo‖.108 Justino compreende que toda a 

filosofia que o precedeu é uma herança grega para o cristianismo,109 o que lhe permitirá 

estabelecer um paralelo entre Jesus e Sócrates. Ouçamo-lo: 

Quando Sócrates, com raciocínio verdadeiro e investigando as coisas, tentou 
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esclarecer tudo isso e afastar os homens dos demônios, estes conseguiram, por 

meio de homens que se comprazem na maldade, que ele também fosse 

executado como ateu e ímpio, alegando que ele estava introduzindo novos 

demônios. Tentam fazer o mesmo contra nós. De fato, por obra de Sócrates, 

não só entre os gregos se demonstrou pela razão a ação dos demônios, mas 

também entre os bárbaros, pela razão em pessoa, que tomou forma, se fez 

homem e foi chamado Jesus Cristo.
110

 

Destarte, não é de pouca monta essa comparação de Justino entre Sócrates e Jesus: 

ambos mostram a ação dos demônios (ou dos deuses, segundo Justino), só que enquanto 

Sócrates o revela aos gregos por meio do lógos, Jesus o expõe aos judeus – os bárbaros – por 

meio de si mesmo, o Lógos encarnado. Mas, para Justino, o cristianismo superou a Grécia. 

Parece que nesta época o cristianismo foi compreendido como mais uma filosofia em 

meio a tantas outras presentes no Império Romano, e é exatamente quando passamos a 

encontrar na literatura pagã algumas referências à religião cristã. No ano de 112 d.c., Plínio 

escreve ao Imperador Trajano pedindo informações acerca desse grupo chamado ―cristãos‖.111 

Depois vemos Tácito apontando-os como um perigoso grupo de supersticiosos que começava 

novamente a se espalhar por Roma,112 o Imperador Marco Aurélio qualificando-os de 

contumazes,113 Galeno, Luciano de Samósata e Celso – a quem Orígenes escreverá uma 

conhecida obra – afirmando que eram pessoas que assumiam um sistema filosófico que 

carecia de fundamento, dado que a ―fé‖ se caracteriza pela mera subjetividade e não era capaz 

de sustentar um pensamento racional.114 

Ora, não seria um risco para o cristianismo ser visto como a mais nova escola 

filosófica de seu tempo? Taciano, o Sírio, ex-aluno de Justino na cidade de Roma, responderia 

afirmativamente a essa questão. Para ele, não somente a fé cristã era superior à racionalidade 

grega como deveria permanecer essencialmente bárbara. Em seu Discurso contra os gregos 

lemos: ―Com a vossa filosofia, o que produzis que mereça respeito?‖115 Ora, tal indagação é 

suficiente para dar-nos conta da atitude de aversão que Taciano adotava em relação ao 
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pensamento dos gregos. Aliás, não convém esquecer de que ―a atitude de hostilidade à 

filosofia pagã é, de qualquer modo, uma constante em toda a patrística‖;116 não foi com 

tranquilidade que os autores cristãos se apropriaram das categorias e noções gregas. Como 

bem observa Claudio Moreschini,  

[...] nenhum pensador cristão, sequer o mais aberto ao que ―vinha de fora‖ 

(como se costumava dizer), pensou alguma vez em renunciar às próprias 

prerrogativas de cristão e às próprias convicções de fé; temos de ter sempre 

presente que o mundo grego era [...] sempre sinal de mundo pagão.117 

Segundo Werner Jaeger, a reação ao helenismo pode ser compreendida como uma 

reação do Oriente ao processo de helenização pelo qual ele passou a partir das conquistas de 

Alexandre Magno. Mas tal postura foi vencida pela perspectiva de Justino e dos demais 

apologetas, que deram continuidade à integração do cristianismo e do helenismo, que se 

amalgamaram na vida e doutrina da Igreja.118  

Assinalemos que nesse primeiro momento ainda não há uma distinção clara entre a 

ortodoxia cristã e a ―heresia‖, e as pessoas transitavam de uma para outra sem grandes 

dificuldades.119 

Talvez a melhor personificação desse amálgama cristianismo-helenismo esteja nas 

figuras que marcam a religião cristã no século final do século II e início do século III d.c., a 

saber, Clemente de Alexandria e seu aluno Orígenes, aos quais é atribuída a fundação da 

teologia.  

Para Clemente de Alexandria, tal como Justino, a filosofia grega era portadora de 

diversos elementos da verdade; razão e fé não estavam em oposição necessariamente, e o 

―gnóstico cristão‖ sabe como fazer essa síntese. Ademais,  

a filosofia grega não tem de ser repudiada ou utilizada à força, apenas como 

recurso para defesa da posição cristã. Pelo contrário, ela é útil para o 

esclarecimento e aprofundamento da fé cristã! [...] A fé cristã, que permanece 

como fundamento, e o esclarecimento da mensagem cristã à luz da tradição 

filosófica grega completam-se mutuamente.120 

E Clemente demonstra por meio de seus escritos que assim ele compreende tal 
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questão. Sua obra Protrepticus é um grande elogio à vida cristã e, sem dúvida, escrita naquele 

estilo literário que já era conhecido desde Platão e Aristóteles. O mesmo pode ser dito de sua 

obra Stromata, escrita nos moldes do segundo movimento sofístico, iniciado no século II d.c., 

com toda sua arte declamatória e habilidade retórica que o constituíam. 

Mas a obra que melhor demonstra a assimilação, por parte de Clemente, da cultura 

grega é o Paedagogus. Como bem afirma Werner Jaeger,  

a própria escolha do título Paedagogus, que mostra Cristo num novo papel, 

aponta, evidentemente, para a relação do Cristianismo com a cultura grega, 

visto que para o mundo de língua grega se tratava de paideia, um ideal da 

existência humana que todo o homem e mulher educados e toda a nação 

civilizada aspiraram desde que a ideia fora lançada pelo século que produziu 

Platão e Isócrates. [...] O emprego da palavra ―pedagogo‖ [...] está mais 

próxima do sentido filosófico que Platão dava à palavra paidagogein nas Leis, 

em que define a relação de Deus com o mundo deste modo: ―Deus é o 

pedagogo do mundo inteiro‖. A transformação do significado e categoria da 

palavra foi a consequência necessária da dignidade filosófica a que Platão 

elevara o conceito de paideia. E foi esta dignidade teológica platônica que 

possibilitou a Clemente introduzir Cristo como o Paedagogus de todos os 

homens.121 

Convém notar também que Clemente parece ter sido o primeiro a inserir a palavra 

apátheia no vocabulário cristão – utilizando-a tanto no sentido de tornar-se  livre das paixões 

com o auxílio de Deus quanto no de ausência de pecados e sentimentos pecaminosos obtida 

pelo homem pela paixão de Cristo,122 e não desconhecemos a longa história que o tema terá na 

espiritualidade cristã e principalmente monástica.  

Peter Brown, em seus estudos voltados para a Antiguidade tardia, nota o papel 

revolucionário e singular que os mestres cristãos, e dentre eles Clemente de Alexandria, 

tiveram na universalização e aprofundamentos da moralidade proposta pelos filósofos da 

época, ao fundamentar os costumes no acolhimento da Revelação a partir da fé. Ele diz:  
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As exortações filosóficas que escritores como Plutarco e Musônio Rufo 

dirigiam aos leitores da classe superior são retomadas com entusiasmo pelos 

guias cristãos da alma, como Clemente de Alexandria, no final do século II, e 

transmitidas deliberadamente a respeitáveis comerciantes e artesãos citadinos. 

As exortações filosóficas autorizam Clemente a apresentar o cristianismo 

como uma moral realmente universalista, arraigada num sentimento novo da 

presença de Deus e da igualdade de todos os homens diante de sua lei. A 

―democratização‖ surpreendentemente rápida da contracultura dos filósofos da 

classe superior pelos dirigentes da Igreja cristã é a mais profunda revolução do 

período clássico tardio. Toda pessoa que se debruçou sobre os escritos cristãos 

ou sobre os papiros cristãos [...] percebe que a obra dos filósofos, embora 

pudesse ser vastamente ignorada pelo notável citadino médio, adensou-se 

através da prédica e da especulação cristãs para formar um sedimento 

profundo de noções morais difundidas entre milhares de pessoas humildes.123 

Assim, cristianismo e helenismo se entrelaçam de um modo ainda mais vigoroso. 

Some-se a isso a figura de Orígenes, considerado por alguns o verdadeiro gênio da Patrologia 

grega, sendo ―[...] o primeiro intelectual do cristianismo a fazer uma investigação metódica, o 

maior de todos os intelectuais do cristianismo da antiguidade‖.124  

Orígenes fez escola no pensamento cristão ao ler e interpretar as Escrituras do mesmo 

modo que seus contemporâneos faziam nas escolas de Longino e Plotino, onde se debruçavam 

sobre os textos de Homero e Hesíodo buscando encontrar o sentido alegórico dos textos. Ao 

adotar essa perspectiva, ele pôde enfrentar uma questão assaz importante da filosofia grega, 

qual seja, o theoprepés – aquilo que é próprio aos deuses. Como responder às objeções que 

sempre estiveram dirigidas aos deuses gregos ligadas ao seu antropomorfismo, e que agora 

eram dirigidas também aos cristãos? Não estaria a fé cristã apoiada em belos mitos? Não 

reencontramos nos textos do Antigo Testamento características demasiadamente humanas no 

divino? A resposta dada por Orígenes foi, na esteira de Fílon e também dos estoicos, afirmar a 

possibilidade de uma leitura alegórica, espiritual, não literal dos textos sagrados.125  

Para Hans Küng, o objetivo de Orígenes era  
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reconciliar definitivamente o cristianismo e o helenismo, melhor, a absorção 

do helenismo pelo cristianismo, apesar de a cristianização do helenismo ter 

implicado, forçosamente, uma helenização do cristianismo. Portanto, a 

teologia de Orígenes não significa uma mudança de paradigma. Ela leva à 

plenitude teológica o paradigma marcado pelos cristãos prosélitos e pelo 

helenismo, iniciado por Paulo.126  

De fato, Orígenes valorizava sobremaneira a filosofia grega e estava convencido de 

que ela podia e devia ser assimilada pelos cristãos para uma melhor compreensão da fé cristã. 

Gregório Taumaturgo, aluno de Orígenes, afirmou em seu Oratio Panegyrica a respeito de 

seu mestre:   

Ele declarava, com efeito, que é impossível praticar uma perfeita piedade em 

relação ao Mestre de todas as coisas – esse sentimento que somente, dentre 

todos os seres que vivem sobre a terra, o homem teve a honra e a dignidade de 

possuir, e naturalmente todo homem, sábio ou ignorante, se não tiver perdido 

totalmente o sentido em razão de alguma loucura –; ele proclamava, digo eu, 

com razão, que é  impossível praticar uma perfeita piedade sem filosofar.
127

  

A depreender do que ouvimos desse testemunho, podemos dizer que para Orígenes a 

vida cristã em sua perfeição era sinônimo de vida filosófica. Para ele, acolher a revelação 

cristã não significava desprezar aquilo que os filósofos haviam se esforçado por compreender, 

e por isso é que dizia:  

[...] nós mesmos, se acontece às vezes de encontramos uma opinião expressa 

com sabedoria pelos pagãos, não devemos desprezar nem seu autor nem o que 

ele diz; e não convém, sob o pretexto de termos a lei dada por Deus, de nos 

encher de orgulho e desprezar a palavra dos sábios; mas, como diz o 

Apóstolo: ―Experimentai de tudo, ficai com o que é bom‖.128 

Convém explicitar que, para Orígenes, tal como para Clemente, Cristo é o verdadeiro 

pedagogo da humanidade, pois capacita o ser humano a encontrar o verdadeiro bem e se 

distanciar de tudo aquilo que tem a aparência de bem, mas de fato não é – num evidente 

paralelo com a filosofia platônica. E do mesmo modo que para Platão, por meio da filosofia, o 

homem era formado, educado de modo integral, para Orígenes, o Cristo-Lógos era o grande 

mestre, o grande pedagogo que, por uma iniciativa divina, educa a humanidade, realizando a 

paideia do ser humano em seu mais alto grau. Para Werner Jaeger, essa ―é a maior tentativa 

feita até então para incorporar a cultura, no sentido grego da palavra, no Cristianismo e para 
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interpretar o Cristianismo e a sua missão histórica em termos filosóficos gregos‖.129 E ele 

acrescenta:  

Ao retomar esta ideia central [a saber, de paideia] e ao dar-lhe sua própria 

interpretação, a religião cristã mostrou-se capaz de dar ao mundo mais do que 

simplesmente outra seita religiosa. Deixou de se limitar a defender-se e 

ofereceu a sua própria filosofia positiva como base para uma reconciliação 

entre o mundo antigo e o novo.
130

 

Sem dúvida, Orígenes foi um dos maiores mediadores culturais da Antiguidade cristã. 

Além disso, importa notar que os sermões de sua autoria nos mostram a   labuta de um 

homem para alcançar a perfeição cristã e uma união mais profunda com Deus, prenunciando o 

monaquismo que nasceria no seio do cristianismo.131  

No século IV, quando se estruturam novas relações entre a comunidade cristã e o 

Império, emergem as figuras dos Padres Capadócios: Basílio de Cesareia, seu irmão mais 

novo Gregório de Nissa e Gregório Nazianzeno, amigo de ambos. O que Clemente e Orígenes 

haviam começado, amalgamando, como já dissemos, o cristianismo e o helenismo e 

elaborando uma filosofia cristã será continuado em uma proporção ainda maior e num nível 

superior pelos capadócios.  

O lugar que o cristianismo agora ocupa no Império oferece a eles a possibilidade de 

vislumbrar com outros olhos o papel da religião cristã – os capadócios, de fato, cristianizaram 

toda a cultura grega por meio de suas obras de elevado teor intelectual e artístico. Eles não 

somente queriam propagar a mensagem cristã, mas também arrebanhar aqueles que, 

pertencendo às altas classes educadas na paideia grega, ainda mantinham certa resistência a 

essa religião que tomava uma importância sempre maior. Suas obras nos revelam que eles 

pensavam a partir da ideia de uma grande civilização cristã e, para tanto, recorreram a todo o 

patrimônio cultural grego; onde quer que vissem o menor espaço, ali inseriam sua perspectiva 

religiosa cristã.  

Basílio, tendo estudado em Atenas, escreve uma Exortação aos jovens, onde ele revela 
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seu modo de compreender a relação da religião cristã com a cultura clássica. Ouçamo-lo: 

Mas enquanto esperamos que a idade nos permita penetrar na profundidade do 

sentido destes mesmos mistérios, é em outros livros que não são 

completamente diferentes, como em sombras e espelhos [...] que nos 

exercitamos pelo olho da alma [...]; poetas, historiadores, oradores, todos os 

homens, é preciso ter contato com todos esses dos quais possa resultar alguma 

utilidade para o cuidado de nossa alma. [...] Se quisermos que continue 

indelével nossa ideia do bem, pediremos então às ciências das aparências [ou 

seja, as pagãs] uma iniciação prévia, e então entenderemos os santos 

ensinamentos dos mistérios; e tendo-nos habituado a ver o sol na água, 

fixaremos nosso olhar na verdadeira luz. Se existe uma afinidade mútua entre 

as duas doutrinas, pode haver utilidade para nós em conhecê-las; se não existe, 

pelo menos o paralelo, mostrando-nos a diferença, contribuirá não pouco para 

nos firmar na melhor delas.132 

Portanto, Basílio afirma ser necessário adotar uma postura crítica para com os autores 

gregos, visando discriminar o que condiz com a fé e o que a ela se opõe. Na medida em que se 

faz isso, pode-se fazer uso da cultura e filosofia pagãs que pode até tornar-se uma 

propedêutica indispensável para a experiência cristã, que consiste, para ele, na  ―assimilação 

de Deus‖, na theosis.133 Note-se que o cuidado deve ser exercido em relação aos conteúdos da 

literatura pagã e não às suas formas, já que Basílio faz amplo uso delas ao transmitir os 

ensinamentos da fé. 

Segundo Claudio Moreschini, Basílio foi um pensador cristão eclético, pois recorre a 

conceitos platônicos, neoplatônicos, estoicos e até à obra Categorias, de Aristóteles – leitura 

essa não muito frequentada pelos cristãos da Antiguidade – para elaborar seu pensamento 

teológico, especialmente o dogma trinitário, questão sempre em voga naquele momento e que 

Basílio se esforçava por elaborar de um modo cada vez mais claro, respondendo às 

argumentações de seus adversários.134 

Gregório Nazianzeno possui uma vasta cultura retórica e poética. Em seu longo 

período de estudos, aprendeu a bem manejar as palavras e a fazer uso de todos os recursos 

para adornar seus poemas, prosas, cartas; para alguns, ele foi ―[...] um dos melhores 

prosadores da literatura cristã‖.135 Tendo estudando em Atenas junto com Basílio, também ele 
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fez uso de toda herança filosófica grega, mas com uma influência platônica mais acentuada. 

Ademais, ainda que não seja determinante para o seu pensamento, podemos encontrar em sua 

obra traços dos filósofos estoicos e cínicos, os quais admirava. 

Gregório de Nissa, irmão de Basílio, foi um exímio crítico literário e parece ter sido, 

além disso, o que mais se dedicou ao estudo da filosofia, especialmente de Platão, já que seus 

escritos dão mostras de que visitava os textos platônicos com bastante assiduidade; ele 

também se utiliza de conceitos estoicos, e não nutria simpatia por Aristóteles por ele ter 

negado a providência divina – pelo menos, assim ele aprendera acerca do estagirita.136 

Em sua conhecida obra Vida de Moisés, Gregório de Nissa apresenta sua compreensão 

da cultura greco-romana. Após, numa primeira parte, ter relembrado aos seus leitores os 

acontecimentos narrados na Bíblia sobre a vida de Moisés, ele então interpreta alegoricamente 

um desses fatos: 

Os sábios e providentes pensamentos, que são os pais deste filho varão, 

quando a necessidade da vida os obriga a depositar seu bem descendente nas 

ondas desta vida, protegem aquele que põem na corrente em uma cesta para 

que não se afunde. Essa cesta, tecida com fibras diversas, é a educação, tecida 

por sua vez com diversas disciplinas; sobre as ondas da vida, ela manterá 

flutuando aquele que leva. Graças a ela, este não vagueará muito pela agitação 

das águas, levado de um lado para outro pelo movimento das ondas, senão que 

tendo chegado à estabilidade da terra firme, isto é, tendo saído da agitação da 

vida, será empurrado para o estável pelo impulso mesmo das águas.137 

Ora, é da paideia clássica que Gregório de Nissa está tratando aqui, portanto, ela tem 

seu lugar e sua razão de ser. O próprio Moisés, aquele que será o modelo de Gregório para 

tratar da experiência mística – pois que atingiu o cume da vida espiritual – foi, no início de 

sua vida, sustentado por aquela antiga educação. Só que, agora, estamos num tempo de uma 

paideia mais elevada, em que a Bíblia toma o lugar dos clássicos, pois é nela que o cristão 

encontrará o paradigma para a vida humana; e a cultura clássica será, no dizer de Werner 

Jaeger, ―uma armação a ser preenchida com o conteúdo cristão‖.138   

Ao tratar da habilidade dos padres capadócios para colocar a serviço da fé a arte 

                                                                                                                                                         
competir com as melhores produções da escrita pagã contemporânea e até de as ultrapassar em vitalidade e poder 

de expressão‖ (JAEGER, op. cit., 107). 
136

 Cf. MORESCHINI, op. cit. Para Claudio Moreschini, ―[...] a negação da providência [...] não é tanto uma 

formulação de Aristóteles, quanto uma atribuição a ele por parte da tradição doxográfica [...], de quem talvez a 

tenha extraído Gregório‖ (Ibid., p. 602). 
137

 GREGÓRIO DE NISSA, Vida da Moisés II, 7–8. GREGORIO DE NISA.  Sobre la vida de Moisés.  Madrid: 

Ciudad Nueva, 1993. Note-se que os capadócios mantiveram laços estreitos com a escola de Alexandria, fazendo 

uso constante de leituras alegóricas. 
138

 JAEGER, op. cit., p. 124. 
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retórica e a herança filosófica grega e de tudo o que eles produziram em termos de literatura 

cristã, Werner Jaeger os vê como responsáveis por um verdadeiro renascimento da literatura 

greco-romana. Ele diz que 

o Cristianismo surge [...] através deles como o herdeiro de tudo o que parecia 

digno de sobreviver na tradição grega. Desse modo, não só se fortifica a si e à 

sua posição no mundo civilizado, como preserva e revive uma herança 

cultural que em larga medida, essencialmente nas escolas retóricas dessa 

época, se tornara uma variação vazia e artificial de um padrão clássico 

formalizado.
139

 

De acordo com o mesmo autor, os padres capadócios são o núcleo do humanismo 

cristão antigo – fundamentado na dignidade do ser humano e na possibilidade de sua 

renovação por meio do Espírito – e que está na raiz do humanismo moderno. Para ele, eles 

não são somente ―[...] o último capítulo da história do ideal de paideia, nos finais do mundo 

grego antigo, mas também o prólogo da  história de suas transformações latinas medievais‖.140  

A assimilação de conceitos e noções gregas por parte dos cristãos foram enormes, tal 

como vimos, mas como suas convicções de fé é que fundamentavam e os guiavam no uso dos 

instrumentais da filosofia grega, muitos autores não- cristãos – tal como Porfírio, no século 

III, ou Proclo, no século V – continuarão a afirmar que o cristianismo, ainda assim, era uma 

filosofia ―bárbara‖ pois mesmo fazendo uso de categorias gregas, ele se mantinha bastante 

distante da herança filosófica helênica.141  

Poderíamos continuar a acompanhar o desenvolvimento desse processo de elaboração 

do dogma cristão por meio das categorias de pensamento da cultura greco-romana nos padres 

gregos. Passaríamos por Atanásio, Dídimo de Alexandria, Nemésio de Emesa, Teodoreto de 

Ciro, Cirilo de Alexandria e muitos outros, mas não o faremos. Isso se deve não só porque 

consideramos suficiente o que apresentamos até aqui mas também porque nenhum desses 

autores que agora nomeamos podem ser considerados autores de primeira grandeza, ainda que 

alguns fossem bastante eruditos. 

Queremos apenas recordar que o Imperador Justiniano (483–565 d.c.) fechou a 

Academia de Platão em 529 d.c., pois seu objetivo era findar com os redutos do paganismo 

que ainda se encontravam em atividade em seu Império. Tal fato é significativo por sinalizar 

que a cultura helênica – e não apenas ela – deveria de agora em diante se dobrar ao Império 
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 Ibid., p. 99. 
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 Ibid., p. 127. 
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 Cf. MORESCHINI, op. cit. 
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tornado Cristão. 

 

1.2.4. O cristianismo e o estoicismo 

A proximidade da religião cristão com o estoicismo pode ser vista tão logo 

comparamos os textos da primeira – sejam os evangelhos, as cartas paulinas ou  os diversos 

autores patrísticos da Igreja Latina ou do Oriente – com os do segundo. E isso não nos 

impressiona, pois o estoicismo ocupou, de fato, um lugar preponderante nos primeiros séculos 

da era cristã, estando presente em todos os domínios da cultura – a vida intelectual, o direito e 

suas instituições, a filologia, as ciências naturais, a lógica, a moral, a literatura, a pedagogia, a 

sofística e, evidentemente, ocupava o lugar mais importante entre os diversos sistemas 

filosóficos da época. Nenhum campo cultural ficou isento de sua influência. É a partir dessas 

considerações que Michel Spanneut reflete sobre a questão: 

O pensamento cristão teria escapado à influência universal do Pórtico? A 

exceção seria surpreendente. Quando os escritores cristãos, a partir da 

mensagem evangélica, constituem, em face de uma filosofia pagã, um corpo 

de doutrina sobre Deus, e mesmo sobre o homem e o mundo, 

independentemente da originalidade de suas crenças, eles tiveram, no mínimo, 

talvez involuntariamente, de se servir, no exposto, da linguagem e materiais 

existentes. Consciente ou inconscientemente, eles sofreram influência do 

estoicismo.142 

 Assim, nada mais natural que os cristãos, imersos nesta cultura grego-romana, ao 

exercitarem seu lógos, usufruíssem das categorias estoicas para expressar seu pensamento 

religioso. Tomemos as cartas de Paulo e as aproximemos de algumas ideias de Sêneca ou 

Epicteto. ―As semelhanças são de toda ordem: vocabulário, imagens, problemas tratados, 

Religião, moral, antropologia, cosmologia, etc‖.143 Como bem observa Émile Bréhier,  

o cristianismo, como o estoicismo, é cosmopolitismo, e não reconhece senão 

uma virtude comum a todos os seres racionais. ―Nada de judeus nem de 

gregos, de escravos nem de homens livres, de sexo masculino ou feminino; 

todos sois um em Cristo Jesus‖. Como a diatribe estoica, São Paulo prega a 

perfeita indiferença de uma ou outra condição social de vida, em relação à 

salvação.144 

O mesmo autor recorda-nos que tanto Paulo quanto Epicteto se veem imbuídos de uma 

missão à qual deviam se dedicar plenamente, tal como um soldado que serve o exército. A 
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 SPANNEUT, M.  Le stoïcisme des Pères de  l’Église: de Clément de Rome a Clément d‘Alexanddrie.  Paris: 

Du Seuil, 1957.  p.53.  
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 SANSON, V. F.  Estoicismo e cristianismo.  Caxias do Sul: EDUCS, 1988.  p. 8. 
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força para desempenharem bem essa tarefa tem sua origem em Deus (ou no divino) no qual 

eles confiam, e é por isso que eles não se perturbam diante de nenhuma circunstância. 

Respondendo com doçura àqueles que não acolhem suas mensagens e perdoando as 

injustiças, ambos assumem uma postura de indiferença frente às críticas que recebem, pois o 

que importa é cumprir bem a missão.145 E Émile Bréhier acrescenta: 

[...] a teologia é em São Paulo tão precisa quanto o dogma estoico em 

Epicteto; o que interessa ao apóstolo não é descobrir a natureza de Deus mas 

salvar o homem, e por isso Cristo, que expressa todas as relações de Deus com 

o homem, ocupa o centro de seu pensamento. Analogamente, interessa pouco 

a Epicteto a questão das substância de Deus; o que põe em primeiro plano é a 

filiação divina do homem, expressa com um acento de ternura desconhecido 

no estoicismo antigo, donde resulta a  fraternidade de todos os homens. Marco 

Aurélio, como Epicteto, os designam como: o próximo. Esse pensamento 

estoico e pagão simboliza tal filiação na personalidade de Hércules, filho de 

Zeus, salvador que abandona os seus e percorre todos os países para propagar 

a justiça e a virtude.146 

Portanto, não foi sem razões que a a tradição cristã teve apreço para com as reflexões 

do Pórtico, especialmente com as do período romano.147 De fato, Epicteto, Sêneca e Marco 

Aurélio são aqueles aos quais mais se recorrem os autores cristãos. A ascendência de seus 

escritos sobre a comunidade cristã pode ser percebida por meio das contínuas adaptações de 

suas obras, ou então dos  fragmentos recolhidos dos seus escritos e atribuídos a cristãos, o que 

garantia seu acolhimento por parte das comunidades.148 Podemos citar inúmeros exemplos 

desse processo, tais como a correspondência apócrifa entre Paulo e Sêneca – constituída de 

quatorze cartas, onde um expressa suas preocupações para com o outro numa grande 

cordialidade –,149 ou as três adaptações cristãs do Manual de Epicteto.150  
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 Cf. Ibid., op. cit. 
146

 Ibid., p. 615. 
147

 Garcia M. Colombás afirma, por exemplo: ―No que se refere ao estoicismo, é bem conhecida com que estima 

a tradição cristã teve muitas das sentenças de Epicteto e Marco Aurélio, cujo estilo se parece, às vezes, ao do 

Evangelho e são de uma inegável e extraordinária beleza (COLOMBÁS, G. M.  El monacato primitivo I: 

hombres, hechos, costumbres, instituciones.  Madrid: BAC, 1974.  p. 19). 
148

 Cf. SOLIGNAC, A.  Stoicisme.  In: Dictionnaire de Spiritualité: ascétique et mystique: doctrine et histoire.  

Paris: Beauchesne, 1990.  Tome XIV.  pp. 1248–1252. 
149

 Claudio Moreschini e Enrico Norelli justificam a existência dessas cartas a partir da boa fama que Sêneca 

sempre gozou desde muito cedo entre os cristãos: ―[...] já Tertuliano o cita como um escritor que 

‗frequentemente é um dos nossos‘; o próprio Lactâncio [...] confirma a convicção de que ‗Sêneca poderia ter 

sido um verdadeiro devoto de Deus, se alguém lho tivesse mostrado‘. Não admira, portanto, que, na época 

constantiniana, como produto do sincretismo religioso que a caracterizava, tenha sido composto esse epistolário 

apócrifo, já conhecido de Jerônimo [...], o qual , também com base nele, reitera a própria convicção de que existe 

uma verdadeira afinidade entre Sêneca e o cristianismo, a ponto de inserir Sêneca entre os ‗homens ilustres‘ da 

religião cristã‖ (MORESCHINI; NORELLI, op. cit., p. 533). Vitorino Félix Sanson afirma categoricamente que 

essa correspondência é constituída de ―[...] cartas ingênuas, um tanto ridículas, indignas de Paulo e também de 
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Procuremos elencar algumas noções das quais comungam estoicos e cristãos: a 

existência do divino, a providência, a proximidade do divino com o ser humano – sendo-lhe 

imanente  –, a importância do acolhimento do ser humano à vontade divina, a vida virtuosa 

como uma possibilidade para todos, a valorização do aspecto social ou comunitário, dentre 

outras. Os autores divergem no modo de explicar essa proximidade: para alguns,  cristianismo 

e estoicismo possuem uma mesma raiz, a saber, a cultura fenícia, dado que tanto um quanto 

outro teriam vindo do Oriente Médio e acabaram por se reencontrar na cultura grego-romana 

dos primeiros séculos da era cristã; para outros, no entanto, a própria cultura grega é 

suficiente para justificar o surgimento do pensamento estoico.151  

Se consideramos os escritos dos Padres da Igreja, podemos testemunhar essa mesma 

proximidade. A respeito dessa questão, Anthony A. Long diz: 

Muitos Padres da Igreja foram mais profundamente influenciados pelo 

estoicismo do que eles mesmos reconheciam. [...] Concordo, o estoicismo era 

pagão, e o cristianismo repelia o pagão. Mas era muito fácil abstrair do 

estoicismo aqueles preceitos sobre o dever e a humanidade que o  cristianismo 

estava longe de querer rejeitar.
152

 

Alguns autores salientam que o estoicismo conhecido pelos Padres da Igreja não é um 

estoicismo puro, e sim uma mistura de filosofia estoica com platônica e, posteriormente, 

neoplatônica.153 Mas independentemente dessa questão, talvez o importante seja ressaltar que 

os estoicos, ao afirmarem que a filosofia era uma reflexão sobre deuses e homens, deviam 

                                                                                                                                                         
Sêneca, desde o estilo até o tratamento dos assuntos‖ (SANSON, op. cit., p. 85).  
150

 Segundo Gerard Boter, as adaptações do Manual estão estreitamente ligadas ao movimento monástico: ―Tão 

grande foi a influência do Enchiridion no monaquismo que ele foi adaptado para atender às necessidades em não 

menos que três ocasiões. A primeira dessas adaptações foi falsamente atribuída a Nilo de Ancira [...], a segunda 

é conhecida como Paráfrase cristã [...], a terceira é encontrada no Vaticanus gr. 2231 [...]. Nenhuma dessas 

adaptações pode ser datada com certeza‖ (The Enchiridion of Epictetus & its Three Christian Adaptations.  

Transmission and Critical Editions by Gerard Boter.  Leiden; Boston; Khön: Brill, 1999.  p. xiv). Em relação à 

Paráfrase, a bem da verdade, o nome do famoso escravo estoico não aparece na obra, mas o modo de 

compreender o homem e de abordar as questões éticas se relacionam de modo evidente com o estoicismo (Cf. 

Commentaire sur la “Paraphase chrétienne” du “Manuel d'Épictète”. Introduction, text, apparat critique, 

traduction et notes par Michel Spanneut.  Paris: Du Cerf, 2007.  Sources Chrétiennes 503).  
151

 Em sua obra Estoicismo e Cristianismo, Vitorino Félix Sanson, restringindo sua pesquisa aos textos de 

Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio  por um lado, e aos do Novo Testamento  pelo outro, se esforça por estabelecer 

essa raiz comum a cristãos e estoicos. No entanto, Anthony A. Long e Jean-Joel Duhot afirmam que o estoicismo 

em nada é devedor à cultura semita (Cf. LONG, op. cit.; DUHOT, op. cit.). 
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 LONG, op. cit., p. 111. 
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 Cf. SOLIGNAC, op. cit. Claudio Moreschini considera importante manter a distinção ―[...] entre o estoicismo 
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exercer uma forte atração sobre aquelas pessoas que se inclinavam para o pensamento 

religioso. 

Michel Spanneut, investigador acurado das obras patrísticas, afirma que o estoicismo 

influenciou profundamente os primeiros padres da Igreja, desde Clemente de Roma até 

Clemente de Alexandria. Essa litetatura não estava preocupada com os dogmas cristãos e sim 

em abordar o monoteísmo e as questões de teodiceia, que eram os temas que mais 

despertavam interesses nos seus filósofos contemporâneos.154 Além disso, ele observa  

[...] que a filosofia que banha os escritores eclesiásticos até 230 é antes de 

tudo estoica. Por volta de 230, como se sabe, o dualismo platônico penetra o 

pensamento cristão. Torna-se desconfiada da matéria, do mundo, dos corpos 

humanos... Ao contrário, até 230, numa atmosfera de otimismo, vemos 

sobretudo a unidade do homem e do todo. Mesmo num escritor como 

Clemente, geralmente colocado entre os platônicos, se encontra para o mundo 

da matéria poucas expressões desdenhosas. O ano de 230 apareceria, assim, 

como uma data de inflexão do pensamento cristão. Até então ele se 

desenvolvera numa atmosfera estoica. A partir de 230, o dualismo, numa certa 

medida inerente ao cristianismo, se tornaria dominante sob a influência do 

neoplatonismo.
155

 

Para Werner Jaeger, quando Clemente de Roma salienta a importância das obras na 

vida cristã, ele estaria bastante distante das reflexões paulinas presentes na Carta aos 

Romanos, e bem próximas do moralismo estoico.156  

Johannes Quasten nos recorda que Aristides de Atenas teria recorrido a termos 

estoicos para descrever o ser divino e Panteno, aquele que foi o primeiro a dirigir a escola de 

Alexandria – e, portanto, mestre de Clemente de Alexandria – era filósofo estoico antes de se 

converter ao cristianismo.157 

Em Clemente de Alexandria a influência do estoicismo foi tão grande que ele tornou-

se uma fonte importante para todo aquele que se debruça sobre a filosofia do Pórtico, devido à 

riqueza de seus recolhimentos sobre os estoicos. Sabemos que ele chega a ―[...] a ponto de 

recopiar prescrições conjugais do estoico Musônio, sem mencionar o verdadeiro autor‖.158 
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 Cf. SPANNEUT, op. cit. 
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 Ibid., p. 74. 
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 Cf. JAEGER, op. cit. E mais, segundo Johannes Quasten, a maneira como Clemente aborda o tema da 

harmonia também revelaria uma certa influência do estoicismo (Cf. QUASTEN, op. cit.). 
157

 Cf. QUASTEN, op. cit. Porém, de acordo com Claudio Moreschini, apontar Panteno como um estoico não 
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Aliás, é bastante curioso vermos como a nova moralidade do matrimônio na cultura romana, 

agora marcado pela relação da amizade, é assimilada por parte dos cristãos via estoicismo.159 

Paul Veyne diz que, a partir de então, 

[...] sendo o casamento [visto como] uma amizade, os esposos devem fazer 

amor apenas para ter filhos e sem se acariciar demais; não se deve tratar a 

esposa como amante, assevera Sêneca, depois citado e aprovado por [...]   

Jerônimo.160  

Note-se que muitos são os autores que apontam a influência que o Pórtico exerceu sobre a 

moral sexual, matrimonial e o ascetismo cristãos.161 

Também Émile Bréhier nota a importância da filosofia do Pórtico em Clemente de 

Alexandria, pois seu modo de entender a fé muito se aproxima da maneira estoica de 

compreender o processo de conhecimento: ―um assentimento voluntário, um assentimento ao 

mesmo tempo fixo e sólido, assentimento que é o prelúdio da vida cristã, como é, para os 

estoicos, o prelúdio da sabedoria‖.162 O mesmo autor também argumenta que sua obra O 

Pedagogo está totalmente fundamentada nos princípios éticos da Stoa, especialmente  

[...] o capítulo VIII, onde Clemente, pensando, evidentemente, nos gnósticos, 

demonstra com uma argumentação de forma totalmente estoica que a justiça é 

idêntica à bondade, passando por um raciocínio composto desde o amor de 

Deus pelos homens até sua justiça. Os livros II e III são uma diatribe, ao estilo 

de Musônio, que se atém a prescrever aos cristãos uma vida simples e 

modesta.  Todo o  estoicismo mesclado   de  cinismo  que  conhecemos  passa 

 

                                                                                                                                                         
identidade entre cristianismo e estoicismo, mas apenas evidenciar a proximidade de suas ideias. Para nós é 

evidente que as justificativas para sustentar os mesmos comportamentos são totalmente diferentes. Como bem 

afirma Paul Veyne, ―uma moral não se reduz ao que manda fazer; mesmo que as regras conjugais de uma parte 

do paganismo e de uma parte do cristianismo sejam textualmente as mesmas, o jogo não se realizou. Em certa 

época, pagãos e cristãos igualmente dizem: ‗Não façais amor a não ser para ter filhos‘. Tal proclamação no 

entanto não tem as mesmas consequências se é feita por uma doutrina de sabedoria que dá a indivíduos livres, 

para sua autonomia neste mundo, conselhos que seguirão como pessoas autônomas, caso os achem convincentes; 

e se a mesma proclamação é feita por uma Igreja todo-poderosa que entende governar as consciências para sua 

salvação no além e deseja legislar sobre todos os homens sem exceção, estejam eles convencidos ou não‖ 

(VEYNE, loc. cit.). 
159

 Essa nova compreensão salienta que já não se considera mais importante  ―executar docilmente certo número 

de tarefas conjugais, mas viver como casal ideal, por meio de um sentimento de amizade constantemente posto à 

prova que bastaria para ditar deveres‖ (Ibid., p. 56). 
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de Janeiro: Jorge Zahar, 1990b. Convém destacar que Uta-Ranke Heinemann considera que a assimilação do 

estoicismo por parte do cristianismo no que diz respeito à moral sexual e matrimonial foi tão grande que todos 

esses aspectos precisariam urgentemente ser revistos por parte do catolicismo romano (Cf. HEINEMANN, op. 

cit.). 
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 agora ao ensinamento cristão; o paradoxo ―somente o sábio é rico‖ é 

substituído pelo ―somente o cristão é rico‖.163 

Assim, a filosofia estoica torna-se, nas mãos de Clemente, um instrumento eficaz na 

elaboração de sua fé cristã. 

Em relação a Orígenes, podemos dizer que ele elabora uma verdadeira filosofia da 

história, que se inicia com a Criação, passa pela queda de Adão, pela Lei e profetas de Israel, 

pelos filósofos e sábios da Grécia, até chegar ao Cristo-Lógos. E será na filosofia  estoica – e 

sua noção de providência – que ele se baseará para explicar sua compreensão de todo esse 

processo em que a história bíblica e história grega estão unidas e fazem parte de um longo 

desígnio de Deus. 

As elaborações do Pórtico sobre o sábio, aquele que adquiriu um saber sobre as 

―coisas divinas e humanas‖ também marcará Ambrósio de um modo bastante significativo; o 

mesmo se diga de João Crisóstomo, que ―[...] utiliza muitos temas estoicos sobre as 

prerrogativas dos sábio nos tratados de seus últimos anos‖.164  

Poderíamos ainda apontar mais algumas apropriações de noções estoicas por parte dos 

autores cristãos: a compreensão de Cristo como ―reto Lógos‖ por Justino; a noção de virtude 

posta por Clemente de Alexandria; o conhecimento antecedente de Deus sobre as coisas que é 

defendido por Orígenes; a doutrina do conhecimento elaborada por Basílio; a presença de 

Deus no mundo, tão enfatizada por Gregório Nazianzeno; os termos lógicos que sustentam a 

teologia de Gregório de Nissa; entre tantos outros exemplos.165  

Não convém nos esquecermos daquela que foi uma das mais importantes teorias que o 

estoicismo trouxe para o cristianismo: a das paixões. Cícero a tornou bastante popular, 

chegando a inspirar Agostinho em sua obra Cidade de Deus. Sabemos que a noção de 

apátheia – ausência de paixões – foi usado pelos autores patrísticos de modos diversos: para 

manifestar a impassibilidade de Deus, de Cristo em sua natureza divina, dos anjos e do 

homem no paraíso; para significar a libertação do pecado pela ausência de paixões, ou do 

pecado e sentimentos pecaminosos; para exprimir o domínio que se alcança sobre as paixões à 

medida que progride na vida de contemplação e muitas outras nuances de sentido.166  Elas 

estão espalhadas nas obras de Clemente, Orígenes, Basílio, Gregório de Nazianzo, Gregório 
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de Nissa, para citar apenas alguns. E é assim que, gradualmente, os padres da Igreja vão lendo 

e relendo os preceitos e compreensões do estoicismo, e adaptando-os à sua fé em Jesus Cristo.  

Convém recordar que Jean-Joel Duhot, ao tratar do acolhimento dos escritos estoicos 

na Modernidade, nos recorda que Teresa d‘Ávila se dirigia continuamente a seu orientador 

espiritual, João da Cruz, como ―meu pequeno Sêneca‖ e que Francisco de Sales admirava 

enormemente Epicteto, considerando-o uma figura única dentro do paganismo.167 Podemos 

dizer que a filosofia estoica conhecerá, portanto, uma continuidade no seio do comunidade 

cristã. Como bem observa Ronildo Alves dos Santos,  

a doutrina estoica foi aceita desde a patrística como compatível com o 

cristianismo e nunca foi condenada pela Igreja, como o aristotelismo 

periodicamente o foi. Além disso a coleção de cartas atribuídas a Sêneca e 

Paulo, aceitas como genuínas do tempo de Jerônimo até meados do século 

XV, contribuiu para essa ideia de concordância entre a moral estoica e a 

cristã.168 

Os aspectos que vimos até o aqui evidenciam que o cristianismo, de fato, buscou no 

estoicismo um instrumental para poder elaborar a si mesmo. Não pretendemos apontar todos 

os elementos desse processo, pois o que visamos é refletir sobre a relação religião cristã – 

filosofia estoica num  ―lugar‖ específico do cristianismo, a saber, o monaquismo. Note-se que 

estabelecemos muito mais comparações a partir de ideias e noções do que propriamente do 

modo de viver de estoicos e cristãos. Mas é chegado o momento de ampliarmos nossas 

perspectivas e procurarmos diminuir essa distância entre a filosofia e a vida prática. 

Passemos, portanto, sem delongas, a abordar a vida de Doroteu, suas opções existenciais e o 

modo como ele as justificava por meio de uma elaboração intelectual. 
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2. DOROTEU, MONGE CRISTÃO DE GAZA 

Para compreendermos melhor a figura de Doroteu, precisaremos abordar o movimento 

monástico. Primeiramente investigaremos como ele surge no seio da comunidade cristã e 

apontaremos algumas noções principais que procuram dar conta da questão. Ademais, 

procuraremos sinalizar o movimento se desenvolve na Palestina e também na região 

específica de Gaza. 

 

2.1. O Monaquismo Cristão 

 Designamos monaquismo cristão o movimento ascético que surge nos primeiros 

séculos da era cristã. Na medida em que tratarmos dos seus inícios, suas características ficarão 

mais evidentes, permitindo-nos compreender porque aqueles que abraçaram esse novo modo 

de viver o cristianismo foram denominados monges. 

 

2.1.1. Origens 

A questão das origens do monaquismo cristão é um tema complexo, para o qual não 

temos respostas definitivas. Propomo-nos, neste momento, analisarmos algumas noções que 

foram elaboradas para justificar o início do monaquismo e, posteriormente, apresentaremos 

aquelas compreensões mais recentes acerca do tema.  

 

2.1.1.a.  Reexaminando algumas questões 

Tradicionalmente o monaquismo cristão é compreendido como um movimento que 

teria surgido no final do século III e início do século IV, no Egito. Por volta do ano 270 d.c. 

Antão, um jovem de família abastada, tendo se tornado órfão, escuta um dia uma perícope do 

Evangelho e resolve dar todas as suas posses aos pobres. Ele entrega a educação de sua irmã 

aos cuidados de uma ―casa de virgens‖169 e vai para o deserto170, tornando-se o fundador da 
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 Tal referência é importante, pois nos confirma a existência de algumas mulheres cristãs que abraçavam o 

celibato nos primórdios do cristianismo, como veremos. 
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 Esse afastamento da vida social é conhecido como anacorese. ―O termo grego anachóresis significa uma 
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praticavam a anacorese‖ (LACARRIÈRE, J.  Padres do deserto: homens embriagados de Deus.  São Paulo: 
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escapar da intolerável carga de impostos e de celebrações públicas‖ (CHITTY, D.  El desierto ¡Una ciudad!  

Bilbao: Desclée de Brouwer, 1991.  p. 23). 
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vida monástica, o pai dos monges.171 Posteriormente surge a figura de Pacômio, um egípcio de 

Tebas, que por volta de 313 d.c. recebe o batismo – ele tinha vinte e poucos anos – e abraça a 

vida monástica. Tendo conhecido um tipo de vida monacal menos solitária, ele a teria levado 

à perfeição e se tornado o fundador do cenobitismo.  

Ora, esse é um esquema bastante simples e didático, mas que não nos permite 

compreender com maior profundidade os vários fatores que estão implicados na gênese do 

monaquismo cristão. Para tanto, precisaremos considerar diversas perspectivas. 

Desde o início, importa atentar-nos para as características das fontes históricas de que 

dispomos para abordar o movimento monástico. Garcia M. Colombás nos lembra que elas 

são, em sua maior parte, obras hagiográficas, panegíricos, apologias, coleções 

de sentenças depuradas e interpoladas. [...] Salta aos olhos, por exemplo, que a 

Vita Antonii, de Santo Atanásio, não é uma biografia propriamente dita, mas 

uma síntese doutrinal em imagens, isto é, encarnada na existência concreta de 

um grande santo do deserto. [E ele continua:] As Vidas de São Pacômio 

contêm mais elementos históricos, mas também pertencem ao gênero 

hagiográfico, estão repletas de visões e milagres, povoadas de anjos e 

demônios.172 

O autor ainda aponta outros documentos antigos, tais como a Vita Pauli [Vida de 

Paulo eremita], de Jerônimo, e a História Lausíaca, de Paládio, etc, e afirma que esses 

registros apresentam ―uma imagem muito incompleta e altamente idealizada do monaquismo 

cristão dos primeiros tempos‖.173 Não nos restam dúvidas de que todos esses relatos e os 

diversos compêndios que noticiavam as ações dos grandes ascetas visavam demonstrar ―a 

exuberância e vitalidade do movimento monástico‖.174  

Como nos aproximarmos, então, da questão do início do monaquismo, já que as fontes 

de que dispomos devem ser lidas com tanto cuidado? Poderíamos encontrar suas causas? 

Segundo Douglas Burton-Christie,  

se assinalaram várias motivações no surgimento do monaquismo primitivo: a 

busca de conhecimento (gnosis); a fuga dos impostos; um refúgio contra a lei; 

uma forma nova de martírio; a reativação de um movimento ascético judeu 

anterior; o desprezo da cultura clássica; uma expressão do dualismo 
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 COLOMBÁS, G. M.  La tradición benedictina: ensayo histórico.  Zamora: Monte Casino, 1989.  Tomo I: Las 
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 SILVA, G. V. da.  Ascetismo, gênero e poder no Baixo Império Romano: Paládio de Helenópolis e o status 
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maniqueu; uma resposta à chamada dos Evangelhos. Estas são apenas algumas 

das explicações que têm sido propostas para explicar a aparição do 

monaquismo.175 

E poderíamos acrescentar a essa lista as influências vindas do movimento budista ou do 

helenismo, o influxo da antiga religião egípcia, a secularização da igreja constantiniana. 

Uma das primeiras elaborações teóricas para justificar a origem do fenômeno surge no 

final do século XIX, estando ligada ao estudo comparado das religiões. Ela apontava 

semelhanças entre os monges cristãos e os reclusos [katochoi] do Templo de Serápis,176 e se 

afirmava que os primeiros seriam a continuidade da tradição desses últimos. Tal perspectiva, 

porém, não perdurou, pelo menos para a maioria dos estudiosos. Note-se que tal compreensão 

parece estar fundamentada em dois pressupostos; o primeiro é de que o monaquismo cristão 

não tenha uma base bíblica – o que não se sustenta, como veremos adiante –; e o segundo é de 

que  o movimento teria sua origem no Egito, questão que necessita ser revista.177  

Para muitos autores, o Egito havia sido o ―berço do monaquismo‖, pois ali haviam 

surgido os modos de vida eremítico e cenobítico. Ora, não convém que continuemos a 

compreender as coisas dessa maneira, pois como bem afirma García M. Colombás, 

o monacato cristão [...] não é uma ideologia bem ordenada, um sistema teórico 

cuja unidade dependa de seus princípios. Tampouco nasceu como instituição 

eclesial, nem é obra de um fundador ou de um grupo de fundadores, que o 

plasmaram à sua imagem e semelhança. Antes que uma instituição, melhor 

dizendo, um conjunto de instituições, foi um movimento religioso, espiritual, 

que adquiriu em seguida grandes proporções e uma variedade desconcertante 

de formas e coloridos. Apareceu mais ou menos simultaneamente no Egito, 

Síria, Capadócia... e se desenvolveu independentemente; daí a grande 

variedade de suas manifestações.178 

Armand Veilleux, ao abordar as diversas pesquisas que foram se desenvolvendo em 

torno das origens do monaquismo cristão, comenta que à medida que as investigações 
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avançavam,  

tornava-se evidente que o monaquismo havia nascido um pouco em toda 

parte, ao mesmo tempo, sob formas muito variadas, e da vitalidade própria de 

cada Igreja local, tanto no Oriente como no Ocidente. [...] Descobria-se que 

desde suas primeiras manifestações, o monaquismo havia aparecido 

simultaneamente em todas as suas formas mais diversas: cenobitismo e 

eremitismo, monaquismo do deserto e monaquismo das cidades, etc.179 

Por outro lado, se o monaquismo não provém do Egito, importa ressaltar a influência 

de seus monges sobre os demais, pois ele ―não só exportou o vocábulo monachós [...] como 

também a peculiar concepção de ascetismo cristão que o vocábulo encerra ou encerrava‖.180 

Assim, não é nenhum exagero afirmar que ―o movimento monástico se despertou, de um cabo 

ao outro da cristandade, como um eco da famosa Vita Antonii‖.181 Notícias dos monges 

egípcios também são difundidas pelos Apoftegmas, pela História Lausíaca de Paládio e 

História dos monges do Egito, que são importantes obras da literatura monástica cristã. Junte-

se a isso o fato de figuras notáveis do cristianismo como os jovens Jerônimo e Agostinho  – 

bem como tantos outros –  os ter como modelo para suas conversões. Tudo isso atesta  o lugar 

singular que o monaquismo egípcio ocupou na igreja cristã.182 

Uma outra questão a ser revista é a que está relacionada à visão de que o movimento 

monástico teria surgido após o tempo das perseguições, quando a fé dos cristãos teria se 

arrefecido e a comunidade se tornado cada vez menos rigorosa. Diante de tal mitigação no 

seio da Igreja, inúmeros cristãos fervorosos teriam se despertado e reagido contra aquela 

situação, se dirigindo para o deserto para que não vissem o próprio fervor diminuir.  

Tal compreensão podemos encontrar, por exemplo, em João Cassiano. Ainda que suas 

palavras não nos permitam identificar um momento histórico preciso, pois ele diz apenas 

―Mas, após a morte dos apóstolos, a fé dos cristãos começa a esfriar‖,183 aqui já encontramos 

                                                 
179

 VEILLEUX, A. As origens do monaquismo cristão. Disponível em: < http://www.scourmont.be/Armand/ 

writings/Origines.html>. Acesso em 12 set 2010.  De acordo com a fonte, uma versão ligeiramente modificada 

desse estudo foi publicado na Revue Louvain, da Universidade Católica de Louvain, número 97, 1999. 

Infelizmente não conseguimos ter acesso direto ao texto da revista e, por isso, ainda que contrariados, 

recorremos à versão eletrônica. 
180

 COLOMBÁS, op. cit., 1989, p. 87. Segundo Jean Gribomont, ―O Evangelho de Tomás [que foi encontrado 

completo, em copta, em Nag Hammadi, no Egito] [...] celebra sob um tom gnóstico a felicidade do monachos 

[solitário] – é a primeira vez que a palavra aparece‖ (GRIBOMONT, J. Monachisme: II. Naissance et 

développements du monachisme chrétien.  In: Dictionnaire de Spiritualité: ascétique et mystique: doctrine et 

histoire. Paris: Beauchesne, 1977.  Tome X.  pp. 1536–1547.  p. 1539). 
181
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claramente essa relação entre monaquismo e esfriamento da fé. Eis o que ele nos conta:  

Mas aqueles que mantiveram o fervor dos apóstolos, buscando aquela antiga 

perfeição, abandonaram as suas cidades e suas relações com aqueles que 

pensavam que uma vida mais relaxada era permitida a si próprios e à Igreja de 

Deus, e passaram a viver em regiões rurais e isoladas, e lá, por conta própria, 

praticavam o que os apóstolos haviam lhes ensinado.184 

Porém, tal entendimento carece de fundamentos. Convém observar, apesar de todo o 

cuidado ao nos aproximarmos da obra, que a própria Vida de Santo Antão aponta o 

movimento monástico como anterior ou, no mínimo, contemporâneo das perseguições, pois 

vemos Antão e seus companheiros se dirigirem a Alexandria para servir os cristãos que 

sofriam com a perseguição do Imperador Maximino.185 Como bem afirma Jean Gribomont, 

pensa-se que  

o monaquismo teria sido a reação de ―puros‖, de ―espirituais‖, herdeiros dos 

mártires, contra a secularização da Igreja Constantiniana, mas se esquece que 

o monaquismo indubitavelmente apareceu antes da paz da Igreja, em      

312.
186

 

Segundo Derwas J. Chitty,  

[...] a Paz da Igreja trouxe um incentivo extra ao ideal da renúncia monástica. 

Tanto pagãos quanto cristãos tinham se inspirado no exemplo dos mártires. 

Em meio à nova segurança [...] da Igreja, os cristãos talvez sentiam-se 

saudosos do antigo espírito dos mártires; e quanto aos pagãos, recentemente 

convertidos pelo testemunho de vida e morte de tantos cristãos nos tempos das 

perseguições, buscavam o modo de não ficarem para trás em seu amor ao 

Cristo.
187

 

Note-se que para esse autor, o fim das perseguições e, consequentemente, a situação 

de segurança por ele trazida torna-se um adendo, um estímulo a mais para se abraçar o 

monaquismo. No entanto, a motivação primeira parece estar assentada no testemunho dos 

mártires, que não apenas levou muitos membros da comunidade cristã a abraçar o ideal 

monástico durante as perseguições, como continuava a impulsioná-los quando essas se 

findaram.  

De qualquer modo, é bastante comum associar o grande desenvolvimento pelo qual 

                                                                                                                                                         
Cerf, 1959.  Sources Chrétiennes 64.  
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passará o monaquismo no século IV à perda do fervor dos cristãos. Para Johannes Quasten, 

por exemplo, esse processo ―[...] foi uma reação natural contra o perigo de secularização 

depois que a Igreja alcançou a paz e o cristianismo foi adotado como religião do Estado. Se 

combateu a difusão da mundanidade fugindo do mundo‖.188  

Dado que acabamos de trazer à tona a questão, importa dizer algo acerca dos inúmeros 

documentos que apresentam a vida monástica estando em continuidade com o martírio. De 

fato, na medida em que as perseguições vão diminuindo e o martírio se torna uma ―graça‖ 

rara, vai sendo construída a noção de ―martírio branco‖, ou seja, de que ―a vida cristã vivida 

com generosidade e abnegação é uma confissão da fé, um martírio incruento‖.189 Ouçamos o 

que diz, por exemplo, Rufino de Aquileia (345–410): ―Há dois tipos de martírio: um da alma, 

outro do corpo; um manifesto, outro oculto. O manifesto tem lugar quando se mata o corpo 

por amor a Deus; o oculto quando por amor a Deus se arrancam os vícios‖.190 

Porém, para nós, isso não significa que o movimento monástico tenha surgido com o 

fim das perseguições, dando continuidade aos martírios, só que de uma nova forma. Entender 

esse modo de vida a partir da vida dos mártires é apenas uma maneira – em meio a tantas 

outras – de o movimento elaborar a si mesmo, se autocompreender. Decididamente, o 

monaquismo cristão é anterior à igreja constantiniana. 

Convém notar ainda que há uma tradição que elabora a relação entre as origens do 

monaquismo e o tempo das perseguições de uma outra maneira. Escutemos o que diz 

Sozómeno em sua História Eclesiástica:  

Outros, contudo, afirmam que este modo de vida [o monástico] originou-se  

das perseguições por causa da religião, que surgiam de tempos em tempos, e 

pelas quais muitos foram compelidos a fugir para as montanhas, desertos e 

florestas, e se acostumaram a esse tipo da vida.191 
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Ora, acerca dessa tradição, tendemos a ver essas perseguições mais como algo 

ocasional, pois se aqueles cristãos que fugiram permaneceram em regiões afastadas mesmo 

quando o perigo já havia passado, ―é porque eles tinham descoberto lá um modo de vida que 

respondia às suas exigências, a um ideal que eles já portavam em si mesmos‖.192 

Importa, neste momento, colocar-nos uma outra questão, a saber, sobre onde é que 

termina o ―protomonaquismo‖ – nome comumente utilizado pelos estudiosos para apontar 

alguns movimentos ascéticos anteriores ao que se costuma caracterizar como ―vida 

monástica‖ – e onde começa o ―monaquismo propriamente dito‖. Temos conhecimento de 

que nas regiões da Mesopotâmia, Síria e Pérsia se desenvolveu um movimento ascético 

rigoroso chamado ―Filhos e Filhas da Aliança‖,193 uma comunidade fortemente marcada pela 

tradição judaica. Convém que façamos a seguinte questão: o que distingue esses movimentos 

ascéticos do monaquismo? Elas não soariam artificiais, devido à dificuldade de se delimitar 

onde termina o primeiro e se inicia o segundo? O mesmo se pode indagar acerca de Orígenes: 

será que não são as convenções que nos impedem de vê-lo como um monge?194 

Importa tratar, ainda, das relações entre o monaquismo e a tradição judaica, questão 

sempre presente quando se aborda a origem do monaquismo. Primeiramente, temos notícias 

da parte de Fílon da comunidade dos Terapeutas, que, não podemos ignorar, pareciam ter um 

modo de viver com algumas características semelhantes ao monaquismo cristão.195 Muito 

                                                                                                                                                         
em que Paulo, o eremita, também se dirigiu às montanhas do deserto por causa das perseguições (Cf. 

JERÔNIMO.  Vida de Paulo. In: JÉROME.  Trois vies de moines: Paul, Malchus, Hilarion.  Paris: Du Cerf, 

2007). 
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 GRIBOMONT, op. cit., 1979, p. 217. 
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 Sobre esse importante grupo institucionalizado de cristãos da igreja siríaca antiga, Susan Ashbrook Harvey 

afirma que ―aparentemente, originado no III século d.c., o ofício era caracterizado por votos de celibato, pobreza 

voluntária e serviço ao padre ou bispo local. Membros deveriam viver separadamente com outros do mesmo 

ofício ou com suas famílias. O ofício parece ter sido muito comum nos territórios de língua síria, de leste a oeste 

até o quarto século‖ (HARVEY, S. A. Revisiting the Daughters of the Covenant: Women‘s Choirs and Sacred 

Song in Ancient Syriac Christianity. In: Hugoye: Journal of Syriac Studies. Vol. 8, n. 2, julho 2005. Disponível 

em: <http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol8No2/HV8N2Harvey.html>. Acesso em 03 jul 2010). 
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 Para a descrição de Eusébio acerca de como vivia Orígenes: EUSÉBIO DE CESAREIA.  História 

Eclesiástica VI, 3, 9–12. ______.  História Eclesiástica.  São Paulo: Paulus, 2000. Garcia M. Colombás, na 

esteira de Henri Crouzel, afirma que o pensamento e a vida de Orígenes serão uma das mais importantes fontes 

do monaquismo cristão (Cf. COLOMBÁS, op. cit., 1989). Para alguns, inclusive, os ensinamentos de Orígenes 

teriam influenciado até mesmo o próprio Antão (Cf. RUBENSON, S.  The letters of St. Antony: monasticism and 

the making of a saint.  Minneapolis: Fortress Press, 1995). 
195

 Não desconhecemos que alguns autores compreendem a vida monástica como fenômeno humano, universal, 

arquetípico e, portanto, comum a diversas religiões (Cf., por exemplo: FESTUGIÈRE, A. J.  Sur une nouvelle 

édition du ―De Vita Pythagorica‖ de Jamblique.  In: Revue des Études Grecques,  Paris, Tome L, Anné 1937. pp. 

470–494; GRIBOMONT, op. cit., 1979; PANIKKAR, R. Elogio de la sencillez: el arquetipo 

universal del monje.  Estella: Verbo Divino, 1993). Porém, não assumimos essa perspectiva nessa investigação, 

pois afirmamos a absoluta necessidade de aproximar-nos de cada movimento religioso a partir de suas próprias 

tradições e textos religiosos. Se nos permitimos aqui apontar proximidades entre o monaquismo cristão e os 
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comuns, também, são as tentativas de estabelecer laços entre os essênios e os monges cristãos. 

Contudo, na esteira de Garcia M. Colombás, afirmamos que  

por hora só está certo que o monacato cristão não apareceu até a segunda 

metade do século III e que o mosteiro de Qumrã foi destruído no ano [...] 

[68]. E se posteriormente subsistiram outras comunidades essênias que 

puderam ser tomadas como modelo pelos monges cristãos, esses aparecem em 

uma época em que a Igreja estava tão distante da Sinagoga e lhe era tão 

contrária, que a imitação consciente de uma instituição judaica parece 

simplesmente inimaginável.196 

Além disso, quando lemos o testemunho dos próprios monges acerca de si mesmos e 

do movimento monástico, vemos que eles estavam convictos de que eram herdeiros de Elias, 

Eliseu e outros profetas, e não os ―sucessores [...] dos terapeutas, essênios e cenobitas de 

Qumrã‖.197 No entanto, a postura de Fílon, que procurou estabelecer um diálogo com a 

filosofia grega e, por meio dela, reler os textos de sua tradição, marcou indelevelmente o 

cristianismo e, consequentemente, o monaquismo. 

Lembremo-nos, ainda, do ambiente cultural no qual se desenvolve o monaquismo. 

Alguns autores adotam uma visão bastante estreita, afirmando que bastaria recorrermos à 

Grécia antiga para compreendermos a gênese do movimento monástico.198 Claro que tal 

afirmação não será recebida sem contestações e delas também nós participamos, ainda mais 

quando pensamos que em muitos lugares, tal como no Egito, por exemplo, os monges eram 

em grande maioria pessoas simples, de origem rural, campesina, que possuíam uma cultura 

fundamentada na oralidade. No entanto, não podemos ignorar que diversas práticas ascéticas e 

perguntas acerca da santidade já estavam presentes nos ambientes greco-romanos dos século 

II e III da era cristã. Havia uma clara tendência a sacralizar seres humanos apontados como 

excepcionais e não há dúvidas de que, como bem afirma Gilvan Ventura da Silva, os padres 

                                                                                                                                                         
terapeutas e essênios, o fazemos exatamente por entendermos que o próprio cristianismo se compreendeu como 

herdeiro de uma tradição judaica. 
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 COLOMBÁS, op. cit., 1974, p. 26, grifo nosso. Garcia M. Colombás afirma que a comunidade de Qumrã foi 

destruída no ano 78, o que não se sustenta historicamente. Por isso, preferimos omitir sua informação e 

apontarmos a data correta.  
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 Ibid., p. 26. 
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 Não deixa de ser interessante – ainda que deles discordemos –  que certos autores afirmem que a filosofia 

grega é suficiente para explicar o ascetismo cristão. García M. Colombás, abordando as ideias de J. Leipoldt, 

explica seu pensamento e depois o comenta: ―Paulo, judeu helenizado, e sobretudo o evangelista Lucas, grego de 

origem, são os responsáveis de haver introduzido o ascetismo na Igreja, pois que nem Jesus nem a comunidade 

cristã primitiva o conhecia. As ideias dos filósofos cínicos e pitagóricos com as quais Lucas e Paulo haviam 

traído a pureza do Novo Testamento seduziram Santo Antão e o moveram a  renunciar ao mundo e retirar-se ao 

deserto. Os filósofos, portanto, são, segundo Leipoldt, os pais do monaquismo‖ (COLOMBÁS, op. cit., 1974, p. 

14, nota 11). 
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do deserto se inserem nessa vertente.199 Ademais, as diversas seitas gnósticas, movimentos 

encratistas, o maniqueísmo, além, é claro, do montanismo exaltam assaz a vida espiritual, 

suspeitando de tudo o que, de algum modo, está relacionado à corporalidade. Ora, segundo 

Garcia M. Colombás, por mais  

[...] que a revelação cristã oferecesse bases muito sólidas para construir uma 

antropologia ao mesmo tempo realista e otimista, é preciso reconhecer que, no 

fim, predominou o pessimismo e a desconfiança em relação à corporalidade. 

Então, talvez mais do que nunca, reinava por toda parte entre os bons cristãos 

um acentuado desprezo da ―carne‖, uma forte tendência a superá-la, a 

nostalgia do Paraíso perdido [...] e o desejo de antecipar de algum modo o 

reino escatológico, no qual ―nem os homens nem as mulheres se casarão‖, 

mas ―serão como os anjos no céu‖ (Mt 22,30).
200

 

No entanto, algumas considerações de Peter Brown acerca do celibato cristão 

contrariam essas perspectiva ou, pelos menos, apontam algumas nuances importantes. 

Ouçamo-lo: 

Diz-se que já se divulgara amplamente pelo mundo pagão uma forte aversão 

ao corpo humano. A partir disso supõe-se que, quando a Igreja cristã se 

afastou de suas raízes judaicas, nas quais prevaleciam atitudes otimistas com 

relação à sexualidade e ao casamento considerados como partes da criação 

divina, boa no conjunto, os cristãos adotaram os sombrios princípios de seu 

ambiente pagão. Tal visão não se sustenta. O fácil contraste entre pessimismo 
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 Cf. SILVA, op. cit. O autor explicita: ―De fato, entre 210 e 220, Filóstrato, um autor do círculo de Júlia 

Domna, escreve a Vida de Apolônia de Tiana, na qual o filósofo e mago é retratado como um emissário divino, 

quase um êmulo de Cristo, capaz de realizar prodígios e maravilhas e adepto de um rigoroso ascetismo cristão. 

Entre os cristãos, os mártires representam, seguramente, a primeira categoria de homens divinos após os 

apóstolos, exercendo por séculos um notável fascínio sobre a eclessia‖ (Ibid., p. 83). E depois ele continua: ―[...] 

os Padres do Deserto [...] se converterão nos homens divinos cristãos por excelência, os legítimos sucessores dos 

mártires e, como estes, candidatos à santificação após a morte‖ (Ibid., p. 84). Convém observar que para Derwas 

J. Chitty , ―[...] quando Atanásio escreve [...] [a Vida de Santo Antão], o faz com os olhos postos no mundo 

pagão: aqui temos o verdadeiro iniciado nos mistérios que, realizando sua vocação evangélica de fazer-se 

‗perfeito‘ – ηελειος –, está alcançando um ideal que os pagãos podem entender, já que a mesma palavra é 

aplicável [...] para Elêusis‖ (CHITTY, op. cit., p. 18). No entanto, García M. Colombás salienta que ―existe [...] 

uma distinção radical entre o ‗homem divino‘ (theios ánthropos) e o ‗homem de Deus‘ (Theoú ánthropos) das 

fontes literárias do monacato primitivo‖ (COLOMBÁS, op. cit., 1974, p. 18). E mais à frente diz: ―[...] Antão e 

outros antigos monges se envergonhavam de comer por que pensavam no alimento espiritual e porque esta 

servidão humana os impedia de estar unidos sempre com Deus conscientemente, enquanto Pitágoras não devia 

ser visto enquanto comia para não perder a consideração de ‗homem divino‘‖ (Ibid., p. 19). Derwas J. Chitty 

também não esquece de marcar a diferença entre ambos, afirmando que, ao descrever Antão, Atanásio diz que 

seu corpo não estava enfraquecido por causa de seu ascetismo e que ele era um homem equilibrado. Ou seja, 

―contra todo tipo de dualismo, pagão ou paracristão, a perfeição de Antão aparece em sua condição corporal e se 

conservou até à sua morte, cinquenta anos mais tarde, com todos seus sentidos alerta e seus membros cheios de 

vigor‖ (CHITTY, op.cit., p. 18). 
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 COLOMBÁS, op. cit., 1989, p. 106. De fato, como bem afirma Elaine Pagels, os cristãos que se 

identificavam com a vida ascética acabaram por projetar o ideal da vida celibatária no paraíso, transformando 

―[...] a história do primeiro casamento numa história de duas virgens cujo pecado e consequente despertar sexual 

terminou com a expulsão do ‗Paraíso da Virgindade‘ para o casamento e todos os seus futuros sofrimentos, 

desde as dores do parto à dominação social e à morte‖ (PAGELS, op. cit., p. 116).  
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pagão e otimismo judaico negligencia a importância da renúncia sexual como 

meio de chegar à ―simplicidade do coração‖ no judaísmo radical no qual 

surgiu a cristandade.201 

Ou seja, mais que uma simples influência do ambiente sócio-cultural romano, o 

celibato cristão teria uma forte carga simbólica, pois assumi-lo significava estar plenamente 

disponível para Deus e para os homens, realizando o antigo ideal da simplicidade do coração. 

Não era assim que alguns entendiam a vida monástica, ao afirmarem que o monge era aquele 

que se tornara um só com Deus? 

Jacques Lacarrière salienta também a influência do clima escatógico que predomina 

no anúncio de Jesus. Segundo ele, isso será continuado por Paulo e se ampliará nos séculos 

seguintes.202 Além do mais, não faltarão aqueles que lerão os acontecimentos históricos como 

sinais de que o mundo estava se esgotando.203 Ora, a busca por viver a virgindade e de modo 

ascético, bem como a fuga para o deserto expressariam  

antes de tudo uma recusa radical do mundo, recusa que se compreende 
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 BROWN, op. cit., 1990a, p. 256. Além disso, não podemos nos esquecer que nessas considerações de Peter 

Brown se inserem questões acerca do lugar da dominação masculina no seio das comunidades cristãs dos séculos 

II e III. Segundo ele, o celibato era exatamente uma das condições necessárias para que um homem pudesse 

dirigir uma comunidade. Além disso, ―o que as diversas formas de celibato têm em comum desde o primeiro 

período é a vontade de criar um espaço ‗público‘ firmemente traçado no seio da vaga federação de famílias que 

compõem a comunidade cristã. Um espaço ‗público‘ criado no próprio corpo de seus dirigentes. De qualquer 

modo que se estabeleça, o celibato significa para a comunidade cristã a supressão do que ela considera uma das 

fontes mais íntimas de motivações e a que desmantela os laços sociais mais privados dos quais dependem a 

continuidade e a coesão de uma sociedade normal. Tem como efeito situar a sociedade na Igreja, dirigida e 

representada em público por homens celibatários, perante a sociedade ‗do mundo‘, na qual imperam o orgulho 

dos homens de ‗coração dividido‘, a ambição e as solidariedades tenazes da família e parentesco‖ (Ibid, p. 259). 
202

  Cf. LACARRIÈRE, op. cit. Hipólito nos conta uma anedota a respeito de um bispo da Igreja Síria que, tendo 

se dedicado intensamente ao estudo das sagradas Escrituras, ―[...] persuade um bom número de irmãos a ir com 

suas mulheres e crianças ao encontro de Cristo no deserto. Eles erraram e vaguearam sobre as montanhas e 

caminhos, ao acaso, e por pouco o governador não os prendeu e os fez morrer como bandidos. Felizmente sua 

esposa era cristã. O governador, sob suas instâncias, abafou então o caso para evitar que se iniciasse uma 

perseguição‖ (HIPÓLITO DE ROMA.  Comentário ao Livro de Daniel IV, 18. HIPPOLYTE.  Commentaire sur 

Daniel.  Paris: Du Cerf, 1947.  Sources Chrétiennes 14). 
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 Escutemos o que nos diz Cipriano de Cartago em sua Carta a Dimitriano: ―[...] mesmo se você não possui 

algum conhecimento de Deus e é estranho à Verdade, você deve saber primeiramente uma coisa: que o mundo 

encontra-se envelhecido, que ele já não é sustentado pelas forças que anteriormente o mantinham, que ele já não 

dispõe do vigor e da resistência que até então tinha à sua disposição. E isso, mesmo se nos silenciamos e não nos 

baseamos nos argumentos das santas Escrituras e das predições divinas, pois o mundo mesmo mostra e 

testemunha seu declínio, como o prova o esgotamento geral. No inverno, as chuvas já não são mais tão 

abundantes para nutrir  as sementes; não tem feito o calor habitual, levando as plantações à morte; tanto é 

verdade que as primaveras não têm mais uma temperatura agradável nem os outonos a mesma abundância de 

frutos nas árvores. É em menor quantidade que das montanhas, exploradas e extenuadas, se extrai placas de 

mármore; e é em menor quantidade que as minas, atualmente esgotadas, fornecem recursos em prata e ouro,  

tornando-se improdutivas; os filões se reduzem a cada dia. Tal é a regra dada ao mundo, tal é a lei de Deus: tudo 

o que nasceu deve perecer, o que cresceu deve envelhecer; deve enfraquecer o que é forte, o que é grande deve 

diminuir e, após ter se enfraquecido e diminuído, deve acabar‖ (CIPRIANO DE CARTAGO.  A Dimitriano III, 

1–3. CYPRIEN DE CARTHAGE.  À Démétrien.  Paris: Du Cerf, 2003.  Sources Chrétiennes 467). 
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facilmente uma vez que este mundo está destinado a desaparecer de um dia 

para o outro. [...] [Ou seja, predomina uma] total desafeição para com o 

mundo aqui de baixo, consequência das conturbações, dos traumatismos 

operados nos espíritos pelo medo, pela angústia, pela exaltação do Fim dos 

Tempos.
204

 

E mais à frente, ele afirma: 

Compreende-se melhor agora como (e por que) os primeiros cristãos deram 

tanta importância ao mártir, ao asceta e depois ao anacoreta. Cada um deles, 

por esse comportamento anti-social, essa recusa de um mundo moribundo, 

aparecia a um só tempo como um modelo e um profeta, como a única 

―resposta‖ à angústia de um mundo que lia em si mesmo os sinais de sua 

própria agonia.
205

 

Uma outra perspectiva importante ainda deve ser considerada, e que está intimamente 

relacionada à situação econômica e social dos séculos III e IV. Jean Gribomont nos recorda 

que alguns autores 

[...] explicam a desafeição em relação às ambições do mundo e a prioridade 

dada à vida espiritual por uma reação em face da miséria econômica. As crises 

do terceiro século causaram, pensa-se, um empobrecimento generalizado; 

homens de uma verdadeira cultura, arruinados, poderiam encontrar no 

radicalismo da pobreza voluntária a afirmação de si e o prestígio social que 

lhes escapara.206 

Garcia M. Colombás chega até mesmo a unir a noção de fim de mundo, da qual 

falamos anteriormente, com a reflexão sobre esses problemas econômicos e sociais, quando 

diz que  

o século III, com efeito, foi um período da história do império extremamente 

atormentado e violento, cheio de calamidades e sofrimentos, crimes impunes e 

corrupção moral. Uma burocracia cruel tiranizava os cidadãos e fechava o 

caminho a todo progresso político. Um empobrecimento geral e progressivo 

punha obstáculos insuperáveis ao espírito empreendedor. As ciências estavam 

estagnadas. Em suma, a humanidade parecia afetada por uma irremediável 

decadência. Nenhuma esperança terrestre iluminava a vida. Inclusive se ia 

propagando a ideia de que o mundo estava se aproximando de seu fim. Que 

refúgio ficava ao homem senão a religião, a esperança de um mundo futuro 

em que todas as injustiças do presente seriam superadas?207 

Jacques Lacarrière também trata desse aspecto no que tange ao monaquismo egípcio. 

Segundo ele, a vida do camponês copta do século IV era extremamente difícil, pois  
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 COLOMBÁS, op. cit., 1974, p. 39. 
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a terra, é claro, não lhe pertencia; ele não passava, na prática, de um escravo a 

serviço do latifundiário (quase sempre estrangeiro, grego ou romano); e a vida 

que levava como camponês não tinha muitas vantagens se comparada à que 

podia ter como anacoreta.208 

E depois complementa:  

Compreende-se então porque, desde o início do monaquismo [egípcio] – e 

com exceção dos ―fundadores‖ que são todos de família abastada –, o 

recrutamento dos monges se fará quase unicamente entre os camponeses, os 

pequenos artesãos, os aldeões das margens do Nilo e, de modo geral, nas 

classes rurais e laboriosas. A vida no deserto oferecia uma ―solução‖ aos 

problema da existência diária, ao mesmo tempo que conferia ao antigo felá um 

prestígio e uma dignidade que ele teria sido incapaz de ter como camponês, 

pastor ou banqueiro.209 

Acerca dessas complexas questões que tratam das relações entre o monaquismo e as 

condições sócio-culturais, concordamos com Douglas Burton-Christie quanto às suas 

observações sobre o monaquismo egípcio, e pensamos que elas podem se estender ao 

movimento monástico como um todo. Para ele, 

a consideração das intensas forças sociais que atuavam por detrás da prática 

da anacorese nos ajuda a compreender as limitações de uma interpretação 

puramente espiritual do monaquismo do deserto. Sejam quais forem os 

motivos espirituais dos primeiros anacoretas, não deviam diferenciar muito 

claramente das condições sociais e econômicas descritas. Por outro lado, ainda 

que essas tensões sociais e econômicas proporcionem um contexto no qual se 

pode compreender melhor o significado da anacorese, a fuga para o deserto 

não se pode reduzir a esses fatores.
210

 

Consideramos que as diversas reflexões que trouxemos são suficientes para nos 

mostrar a complexidade da questão, a qual não procuramos esgotar. De qualquer modo, na 

esteira de Uta Ranke-Heinemann, afirmamos que  

os motivos que deram origem ao monacato cristão foram especificamente 

cristãos. Todas as tentativas de explicá-los por influências não-cristãs – pelo 

culto de Serápis, terapeutas, neoplatônicos, budismo, neopitagorismo, 

gnosticismo e maniqueísmo – [...] se mostraram insustentáveis... Os 

manuscritos descobertos em Qumran, junto ao Mar Morto, tampouco mostram 

uma relação com o monacato cristão. O mesmo se pode afirmar dos papiros 
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 LACARRIÈRE, op. cit., p. 97. 
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 Ibid., p. 98, grifo do autor. Jacques Lacarrière se fundamenta em um dos apoftegmas sobre o Abade Arsênio – 

que fora oficial do Império Romano. Quando um certo monge se escandaliza por ver Arsênio dormindo com um 

travesseiro, comenta o fato com um presbítero, eles dialogam e, finalmente, o monge escuta a seguinte resposta: 

―Vês este Abade Arsênio? No século era pai de Imperadores, e lhe assistiam mil servos [...]. Tu, ao contrário, 

como pastor, não tinhas no mundo o bem-estar que tens agora, ao passo que este não tem aqui o luxo de que 

desfrutava no mundo. Por conseguinte, tu gozas de alívio, enquanto este é atribulado‖ (Apoftegmas: a sabedoria 

dos antigos monges.  Rio de Janeiro: Lumen Christi, 1979.  p. 32). 
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 BURTON-CHRISTIE, op. cit., p. 55. 
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gnósticos de Nag‘Hammadi, no Alto Egito, descobertos nas proximidades de 

um antigo convento pacomiano.
211

 

Após termos revisto tantas perspectivas e compreensões acerca do movimento 

monástico, tentaremos elaborar uma síntese de como ele pode ter se desenvolvido nas 

comunidade cristãs. 

 

2.1.1.b. Ascetas cristãos e movimento monástico: continuidade e descontinuidade 

Sabemos que na Palestina do tempo de Jesus diversos movimentos religiosos 

reconhecem um valor nas práticas ascéticas – que também eram variadas. A figura de João 

Batista é um ótimo exemplo disso, independentemente da relação que ele possa ter tido com 

os essênios.212 

Jesus vivera com bastante simplicidade e fora celibatário (se bem que era ―[...] seu 

papel profético [...] [que] ocupava o centro das atenções, e não sua continência‖213), 

convidando outros a seguir esse mesmo estilo de vida ―por causa do reino dos céus‖ (Mt 

19,12). Além dos Evangelhos, o próprio Paulo afirma que ―nosso Senhor Jesus Cristo [...] por 

causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza‖ (II Cor 

8,9). Ora, o intenso convívio com seus apóstolos teria marcado profundamente aqueles que 

continuaram a seguir seus ensinamentos depois de sua morte, bem como aos que iam aderindo 

ao movimento de Jesus.  

A imagem idealizada da comunidade de Jerusalém, presente no livro dos Atos dos 

Apóstolos – ―a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém 

considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum‖ (Atos 4,32) – 

também marcou fortemente a comunidade cristã. Uma tal compreensão acerca dos bens 

materiais é algo que estará continuamente presente na reflexão da Igreja primitiva, podendo 

ser encontrada na Didaqué, em Irineu de Lion, Tertuliano e tantos outros padres da Igreja. Ou 

seja, podemos pensar que não poucas comunidades cristãs deviam viver a partilha de bens 
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 RANKE-HEINEMANN, Der Ursprung des Mönchtums [As origens do monaquismo] apud COLOMBÁS, 

op.cit, 1989, p. 89. No entanto, alguns autores ainda sustentam que a vida casta adotada pelo monaquismo tem 

sua origem na tradição gnóstica (Cf. SALISBURY, J. E.  Pais da Igreja, virgens independentes.  São Paulo: 

Página Aberta, 1995). 
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 Para Jean Gribomont,  ―o silêncio surpreendente dos evangelhos sobre o essenismo  e seus laços eventuais 

com João devem significar, pelo menos, que o grupo apostólico não entrou em conflito com esse 

meio‖(GRIBOMONT, op. cit., 1977, p. 1538).  
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 BROWN, op. cit., 1990b, p. 44. Como bem afirma o mesmo autor, ―passou-se quase um século antes que 

qualquer de seus seguidores afirmasse fundamentar seu próprio celibato no exemplo dele‖ (Ibid., loc. cit.). 
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materiais e espirituais.214  

Em relação à vivência do celibato, já temos notícias no livro dos Atos dos Apóstolos de 

algumas virgens que faziam parte da comunidade cristã,215 e um outro texto do Novo 

Testamento dá indícios de que algumas viúvas assumiam o compromisso de não se casar para 

que pudessem se dedicar  unicamente ao serviço da comunidade.216 Paulo, crendo ser iminente 

a volta de Jesus,217 sugere aos cristãos de Corinto o celibato, pois ―o não casado se preocupa 

com as coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor‖ (I Cor 7,32).  

Assim, como bem nota Joyce Salisbury, a ―[...] teologia ascética [...] começou a 

articular-se paralelamente à composição dos Evangelhos e Atos [dos Apóstolos]‖,218 surgindo 

muito cedo nas igrejas a noção de que algumas mulheres deviam se dedicar exclusivamente 

ao serviço da comunidade e não se casarem. Aliás, o elogio à vida casta e à virgindade será 

um lugar comum nas pregações dos padres da Igreja.219 

Diversos movimentos ascéticos se desenvolvem nas comunidades cristãs dos 

primeiros séculos. García M. Colombás destaca, por exemplo, o ascetismo que prevalecia nas 

comunidades de origem judeu-cristãs, as quais 

[...] se distinguiram, desde suas origens, por uma maior austeridade de vida e 

uma espiritualidade mais ardente: abstinência sexual e alimentar, insistência 

na prática da oração sob a orientação de doutores e profetas de grande 

prestígio ascético. [...] [Elas] manifestaram uma crescente e forte tendência ao 

encratismo – pobreza, jejum, continência absoluta, inclusive entre os casados, 

desde o momento de receber o batismo – dentro do marco da ortodoxia mais 
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 O texto de João Cassiano que já apresentamos num momento anterior, em que ele trata do relaxamento dos 

cristãos, denota bem tudo isso. Ademais, convém salientar que tal ―perda do fervor‖ era porque  ―[...] alguns, 

imaginando que o que foi permitido aos gentios por causa da sua fraqueza, estava também permitido para eles, 

pensaram que não sofreriam nenhuma perda se seguissem a fé e a confissão de Cristo mantendo suas 

propriedades e posses‖ (JOÃO CASSIANO, Conferência XVIII,5, grifo nosso. JEAN CASSIAN, op. cit.). Para 

Cassiano, o abandono dos bens era uma exigência da vida apostólica e uma questão fundamental para o 

monaquismo cristão.   
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 Cf. Atos 21,9. 
216

 Cf. I Timóteo 5,11–12. Segundo Paul Veyne, a sociedade romana considerava meritório ―conhecer somente 

um homem ao longo da vida, mas apenas os cristãos procurarão transformar isso em dever e tentarão impedir 

que as viúvas se casem novamente‖ (VEYNE, op. cit, p. 52). E Peter Brown recorda-nos de que ―evitando um 

segundo casamento, a comunidade poderia garantir-se uma reserva permanente de veneráveis viúvos e viúvas 

disponíveis e suscetíveis de dedicar suas energias e tempo ao serviço da Igreja‖ (BROWN, op. cit., 1990a, p. 

255). 
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 Tal entendimento é bastante evidente em sua carta aos cristãos de Tessalônica: ―No tocante ao tempo e o 

prazo meus irmãos, é escusado escrever-vos, porque vós sabeis, perfeitamente, que o Dia do Senhor virá como 

um ladrão noturno‖ (I Tess 5,1). 
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 SALISBURY, op. cit., p. 14. 
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 Quanto a essa questão, Jean Gribomont nos lembra-nos que aqui há uma certa influência do helenismo, pois 

tanto o epicurismo quanto a diatribe cínico-estoica apresentam o casamento como empecilho para se viver 

sabiamente, e os autores cristãos retomaram o tema, defendendo ―com argumentos de uma qualidade duvidosa, o 

ideal cristão da virgindade‖ (GRIBOMONT, op. cit., 1979, p. 221). 
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estrita. Isso aconteceu sobretudo na Síria.
220

 

Mas há uma grande dificuldade de termos uma melhor compreensão acerca dessas e 

de outras comunidades que tenderam para uma vida cristã mais pautada pelo ascetismo, pois 

muitas vezes as fontes de que dispomos são escassas e nos oferecem apenas imagens 

distorcidas e caricaturadas. Tudo isso dificulta um melhor entendimento acerca desses cristãos 

e seu modo de viver. 

Por outro lado, sabemos que diversos textos do II e III séculos da era cristã nos 

apresentam um grupo formado por homens e mulheres de classes sociais diversas que viviam 

castamente, faziam asceses, cuidavam dos enfermos, visitavam viúvas etc. Aos poucos, esse 

grupo se constituirá numa classe reconhecida: eram as virgens e os continentes. Os 

documentos que tratam das primeiras são muitos, e dos segundos são raros. Em relação às 

primeiras, convém observar que 

durante os três primeiros séculos da Igreja, as ―virgens de Cristo‖ viveram em 

seus próprios lugares. [...] Tomavam parte na vida social: assistiam a bodas e 

danças, frequentavam os banhos. Não encontramos entre elas nenhum indício 

de vida comunitária. A virgindade, porém, era considerada uma profissão 

estável e definitiva para aqueles que a abraçavam livremente, com 

conhecimento da comunidade e prévia aprovação, ao menos implícita, do 

bispo. Já existia de algum modo um voto de virgindade, se bem que 

desconhecemos sua formulação precisa.
221

 

De acordo com Elaine Pagels, assumir a virgindade àquela época poderia ser lido 

como um signifcativo sinal de liberdade frente ao que a sociedade romana prescrevia às 

jovens, ou seja, casarem-se, pois a isso estavam destinadas.222 Ademais, há ainda o problema 

da subordinação da mulher à figura masculina, e decidir-se pela vida celibatária significava 

romper com essa situação. Ora, não é sem razões que, muitas vezes, como nos lembra Joyce 

E. Salisbury, as autoridades eclesiásticas olharão com certa relutância para os movimentos 

ascéticos femininos, dado que as mulheres passavam a adquirir um ―poder espiritual‖ que 

entrava em choque com a herança clássica no que diz respeito ao modo de compreender a 

sexualidade.223 

A partir do século IV, com a expansão do cristianismo inclusive para fora das 
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 COLOMBÁS, op. cit., 1989, p. 101. 
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 Id., op. cit., 1974, p. 32. 
222

 Cf. PAGELS, E.  Adão, Eva e a serpente.  Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 
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 Cf. SABISBURY, op. cit. A autora recorda-nos de que ―no período clássico [...] a sexualidade masculina e o 

poder estavam fortemente vinculados, enquanto a sexualidade feminina será associada à passividade. Assim, se a 

sexualidade de uma mulher definia seu sexo como subserviente, como conciliar isso com o ascetismo, que lhe 

concedia poder?‖ (Ibid., p. 17). 
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cercanias do poder de Roma, passaremos a encontrar virgens consagradas em todas as Igrejas 

cristãs, estando plenamente inseridas numa igreja institucional, formando um corpo jurídico 

bem estabelecido. Como bem nota Garcia M. Colombás, as virgens receberam diversos 

nomes, dentre os quais o mais nobre era o de ―esposas de Cristo‖. E continua: ―O fato de que 

de que a virgem infiel a seu propósito era considerada adúltera e submetida a severíssima 

penitência demonstra que [tal epíteto] não era um simples exagero piedoso‖.224 

Parece que os mosteiros femininos se originaram dos esforço dos bispos para que as 

virgens passassem a viver juntas, evitando aquele costume – bastante comum em algumas 

comunidades cristãs – de uma virgem se unir a um asceta para que pudessem se auxiliar 

mutuamente, o que devia escandalizar a muitos. Elas, então, ficavam subordinadas ao bispo 

local ou um clérigo designado e uma diaconisa – e assim, de certo modo, se resolvia a questão 

da submissão à figura masculina, pelo menos no aspecto institucional. 

Em relação ao desenvolvimento do monaquismo masculino, a situação parece ter sido 

semelhante. Desde o início houve, nas comunidades cristãs, homens que viviam a pobreza e, 

provavelmente, o celibato; basta se lembrar dos muitos Padres da Igreja que eram ascetas, ou 

dos grupos que se reuniam em torno de Orígenes. De início, pequenos grupos que, com o 

passar do tempo, vão se organizando e, aos poucos, se institucionalizando. 

É preciso ter presente que os primeiros anos do monaquismo serão marcados pela 

obscuridade, efervescência, espontaneidade e por um crescimento bastante desordenado. Por 

isso, é bem provável que certos grupos fossem menos ortodoxos, assimilando correntes de 

espiritualidade que talvez não tivessem como fonte primeira o próprio Evangelho.225  Além do 

mais, Jean Gribomont afirma que não devia ser tão fácil, a princípio, distinguir os 

movimentos monásticos considerados ortodoxos de uma seita, dado que, em relação às 

práticas de ascetismo, as  diferenças eram bastante tênues. No entanto, as posturas adotadas 

eram muito diferentes, pois os primeiros não condenavam a Igreja institucional e nem a 

sociedade:  

por sua própria conta eles identificam a vida evangélica à pobreza, ao celibato, 

à separação do mundo, inclusive o mundo eclesial; mas eles estão longe de 

impor sua concepção de uma renúncia total, e veem na humildade a garantia 
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 COLOMBÁS, op. cit., 1974, p. 33. Sabemos que muitas mulheres viveram segundo o ideal que lhes era 

proposto, mas não deixam de ser interessante as observações do mesmo autor quando afirma: ―[...] dado que os 

pastores de almas tiveram de insistir constantemente em alguns de seus deveres bastaria para provar que muitas 

‗virgens de Cristo‘ estavam longe de reproduzir em si a bela imagem que se lhes havia proposto‖ (Ibid., p. 34). 
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 Cf. Id., op. cit., 1989. 
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suprema da sabedoria.
226

 

Para Garcia M. Colombás, ―[...] o único elemento que o monaquismo nascente trouxe 

para o ascetismo tradicional foi uma maior separação do mundo: a fuga mundi, no sentido 

local e não somente espiritual‖.227 Tanto que Orígenes ensinava: ―É preciso deixar o Egito, é 

preciso deixar o mundo se desejamos servir o Senhor. Devemos deixá-lo, digo, não como 

lugar, mas em espírito, não indo embora em um caminho mas progredindo pela fé‖.228 Ou, 

ainda, a Carta de Barnabé:   

A fim de que a Treva não se infiltre em nós e às escondidas, fujamos de toda 

vaidade e odiemos completamente as obras do mau caminho. Não vos isoleis, 

dobrando-vos sobre vós mesmos, como se já estivésseis justificados, mas 

reuni-vos, para procurar juntos o vosso bem comum. De fato, a Escritura diz: 

―Ai daqueles que se creem inteligentes e que são sábios diante de si 

mesmos!‖229 

Assim, como podemos ver, tanto o texto de Orígenes quanto o da Carta de Barnabé 

apontam que não apenas ainda não havia sido elaborada a noção de fuga mundi – o 

afastamento da comunidade para buscar a Deus na solidão –, como aqueles que porventura 

tendiam para esse distanciamento não eram bem vistos pelos cristãos. São pertinentes as 

considerações de Peter Brown acerca da questão, afirmando   

o paradigma monástico não é novo. Engloba os aspectos mais radicais da 

contracultura filosófica pagã, em particular o estilo de vida magnificamente 

não social dos cínicos e o longo passado judaico-cristão. A originalidade do 

paradigma reside antes em sua mudança de ponto de vista radical. Ele assimila 

o ―mundo‖ a um fenômeno claramente identificável – a sociedade 

estabelecida, tal como existe no presente – e através dela vê transparecer a 

ordem verdadeira, quer dizer, angélica, do estado primeiro do homem.
230

 

No entanto, convém salientar que os autores que foram elaborando teologicamente o 

movimento monástico estavam de tal modo marcados pelo monaquismo egípcio que 

simplesmente ignoraram ou satirizaram aquelas outras práticas que deles se diferenciavam, e 
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 GRIBOMONT, op. cit., 1977, p. 1540. 
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 COLOMBÁS, op. cit., 1974, p. 35. Com ele concorda Johannes Quasten, afirmando que ―enquanto [...] nos 
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ŠPIDLÍK, T; TENACE, M; ČEMUS, R.  El monacato en el Oriente cristiano.  Burgos: Monte Carmelo, 2004). 
229

 EPÍSTOLA DE BARNABÉ IV, 10-11. ÉPITRE DE BARNABÉ.  Paris: Du Cerf, 1971.  Sources Chrétiennes 

172. 
230
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tal imagem foi sendo perpetuada. E, assim, só eram ―autênticos monges‖ aqueles que se 

aproximavam dos ideais de Antão ou Pacômio. Ora, como já dissemos, o movimento 

monástico foi marcado pela pluralidade! No entanto, à medida que o monaquismo se institui, 

os autores tenderão a condenar e desprezar aqueles modos de vida que se distanciam do que 

seria a ―verdadeira vida monástica‖.231 O que visamos com essas reflexões é evidenciar a 

limitação de nossas escolhas conceituais. 

Já dissemos, num momento anterior, do clima ascético presente na cultura greco-

romana, da tradição grega e de sua densa herança filosófica acerca do valor do ascetismo para 

se alcançar a felicidade; também não descartamos que pode ter havido grupos que não 

fundamentassem suas práticas ascéticas apenas na Bíbliia. No entanto, os textos bíblicos terão 

um lugar único no monaquismo cristão, e será neles que todas as práticas monásticas ascéticas 

encontrarão seu fundamento. 

Os teóricos e mestres espirituais do monaquismo cristão recorreram, em busca 

de argumentos, a duas classes de fontes: seja diretamente à Sagrada Escritura, 

seja à tradição da Igreja, particularmente aos temas desenvolvidos pelo 

ascetismo pré-monástico que, por sua vez, se apoiava na Bíblia ou, em caso de 

proceder de outras tradições, haviam sido retocados, reformados e 

reinterpretados à luz da Escritura. Deste modo, a Palavra de Deus se converteu 

no fundamento último, firme e incontestável do novo monaquismo em geral e 

a justificação de cada um de seus elementos, de cada uma de suas práticas, 

usos e costumes em particular, desde os mais centrais até os mais 

periféricos.
232

 

Ao encontro dessas afirmações vão as ideias de Douglas Burton-Christie, para quem o 

melhor modo de compreender o monaquismo é investigando como os monges usavam e 

interpretavam a Escritura. Para ele, ―das diversas forças que deram origem e definiram a 

busca da santidade no monaquismo primitivo, a Escritura é uma das mais fundamentais e 

influentes‖.233 E abordando a vida monástica dos padres do deserto, ele salienta que ―os 

monges assumiam tão profundamente a Escritura que seus contemporâneos os viam como 

‗portadores viventes da palavra‘‖;234 e havia uma verdadeira ―hermenêutica do deserto‖.235  
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 Para dar apenas um exemplo, Bento, ao tratar dos diversos gêneros de monges em sua Regra, elege os 

giróvagos como o pior de todos eles, por vaguearem continuamente, sem se manterem instáveis em lugar 

nenhum (Cf. Regra de São Bento I, 10.  ______. Rio de Janeiro: Lumen Christi, 1980). Ora, bem sabemos que 
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de andar errantes durante o período da quaresma. Vaguear era sinal de desprendimento e pobreza, e exemplos 

bíblicos não lhes faltavam para sustentar tal costume. 
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Inúmeras figuras bíblicas – o próprio Adão, Abrão, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, João 

Batista, os vários profetas, etc – serão reinterpretadas à luz das observâncias e costumes 

monásticos, e em cada uma delas os monges encontrarão uma virtude cristã. Mas, sem dúvida, 

nenhuma releitura chama-nos mais a atenção do que aquela que é feita da própria pessoa de 

Jesus. Para Jerônimo e Cassiano, ele é o primeiro ―solitário‖236, e Eusébio de Emesa detalha 

―todos os aspectos da existência de Cristo que constituem o modelo de vida do virgem 

consagrado: celibato, desapego em relação a todo bem terreno, solidão sobre a montanha, 

jejum, oração contínua‖.237 E assim nos diz: 

Vimos um homem que não contraíra matrimônio, e aprendemos a não 

casarmos; vimos um homem que não tinha onde reclinar sua cabeça, e 

aprendemos  a desprezar todas as coisas; vimos um homem que andava pelos 

caminhos, não para comprar e possuir alguma coisa, senão para nos ensinar a 

abandonar os bens que nos pertenciam; vimos um homem que jejuava para 

nos ensinar a jejuar, não com palavras, mas com o exemplo.238 

Assim, tomando como fundamento a própria Bíblia e reinterpretando-a à luz de sua 

própria vida, tocamos no âmago do movimento monástico, pois ―não são as estruturas nem as 

instituições o que provém diretamente do Evangelho no monaquismo cristão, mas suas 

motivações, que de uma maneira ou outra manifestam o desejo único de aderir-se a Jesus‖.239 

Alguns bispos procurarão assumir a força desse movimento e colocá-lo à serviço da 

Igreja que se institucionaliza, levando o monaquismo a passar pelo mesmo processo. Nesse 

sentido, destaca-se a figura de Atanásio (295–273 d.c.), Bispo de Alexandria, que  

se pôs em relação com os monges, soube compreendê-los, os integrou 

perfeitamente em sua Igreja e lhes prestou um serviço insigne: em sua Vida de 

Antão, redigiu sua apologia, velada, mas eficaz, e lhes deu um programa 

perfeitamente ―católico‖ e equilibrado‖.240 
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 Cf. Ibid. Segundo o autor, ―a solidão física e a marginalidade social dos monges afetou, sem dúvida, a sua 
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Segundo Peter Brown,  

os monges e seus admiradores são, com efeito, os primeiros cristãos do 

Mediterrâneo a olharem deliberadamente além da cidade antiga. Os monges 

veem uma sociedade nova, e sua preocupação pessoal com novas formas de 

disciplina pessoal, que compreendem a renúncia à sexualidade, garante que 

um sabor muito diferente impregnará a vida privada da família cristã nessa 

sociedade.241 

E é assim que o monaquismo encontrará seu lugar na comunidade cristã e, passando 

pelos revezes da história, ora ocupando importante lugar, ora marginal, chegará até os nossos 

dias. A seguir, nos dedicaremos a investigar com maior cuidado como se dá o surgimento do 

movimento monástico na Palestina e suas principais características.  

 

2.1.2. O monaquismo palestinense 

Uma das primeiras referências que podemos encontrar acerca do movimento 

monástico na Palestina encontra-se em Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica. Ali 

ele nos conta que, por volta do século II d.c., um bispo de Jerusalém chamado Narciso foi 

caluniado, sofrendo várias acusações. Então ele ―[...] não suportou a malícia desses rumores; e 

como, aliás, há muito desejava   a vida filosófica, pela fuga abandonou a comunidade de sua 

Igreja e escondeu-se em desertos e lugares secretos, onde permaneceu numerosos anos‖.242 

A Vida de Caritão também nos relata que alguns cristãos, fugindo das perseguições, 

abraçaram a vida ascética nas cavernas de Calamon, próximo ao Mar Morto.243 Uma outra 

fonte interessante é Paládio, que narra em sua  História Lausíaca que o prefeito de Alexandria 

expulsou para a Palestina alguns bispos, padres e monges, os quais teriam sido assistidos por 

Melânia, a antiga244 – posteriormente, ela fundará um mosteiro em Jerusalém. Essas são 
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esse modelo não é único, e que a história do cristianismo estará marcada por inúmeras tensões e ambiguidades 

entre essas duas autoridades (Cf.: HEVELONE-HARPER, J. L.  Ecclesiastics and Ascetics: Finding Spiritual 

Authority in Fifth– and Sixth–Century Palestine.  In: Hugoye: Journal of Syriac Studies.  Vol 9, N
o
 1, January 

2006.  Disponível em: <http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol9No1/HV9N1HeveloneHarper.html>. Acesso em 12 

ago 2010). 
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 EUSÉBIO DE CESAREIA, História Eclesiástica VI, 10. ______., op. cit. Observe-se que Eusébio faz uma 

evidente aproximação entre vida monástica e vida filosófica, e podemos observar a mesma coisa em Sozómeno, 

em sua História Eclesiástica (Cf. SOZOMÈNE, op. cit.). 
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 Cf. A vida de Caritão 13. The life of Chariton. Introduction and translation by Leah Di Segni. In: 

WIMBUSH, V. L. (Ed.)  Ascetic Behavior in Grego-Roman Antiquity: a sourcebook.  Minneapolis: Fortress 
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é a primeira aparição de cristãos ascetas no deserto  do Jordão, posteriormente um local predileto dos eremitas. 

Mas o autor pode ter introduzido um anacronismo, baseado nas condições de seu tempo‖ (Ibid., p. 405, nota 43). 
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apenas algumas das diversas notícias que temos acerca dos inícios da vida monástica na 

Palestina. Dado que os recolhimentos são inúmeros, procuraremos abordar somente aquelas 

figuras que se tornaram mais importantes ou que, de algum modo, poderão nos auxiliar num 

melhor entendimento da tradição monástica na qual Doroteu foi inserido.  

É Jerônimo quem nos apresenta uma das figura mais iminentes do monacato 

palestinense: Hilarião. Segundo nos conta a sua obra Vida de Hilarião, escrita por volta de 

390 d.c., ele teria nascido na aldeia de Tavata, a alguns quilômetros de Gaza – por volta de 

293 a.c., especula-se. Tendo ouvido falar de Antão, foi ao seu encontro, permanecendo no 

Egito por dois meses. Depois desse período, ele retorna e se fixa no deserto de Maiuma.245 

Segundo Jerônimo,  

ainda não existiam nessa época mosteiros na Palestina e ninguém na Síria 

havia conhecido um monge antes do santo Hilarião. Ele foi o fundador e o 

primeiro mestre desse estilo de vida e desse fervor  naquela província. O 

Senhor Jesus tinha no Egito o ancião Antão e, na Palestina, o jovem 

Hilarião.246 

Segundo Derwas J. Chitty, provavelmente 

Jerônimo tomou [...] o essencial de seu relato de Epifânio [de Salamis (315–

413), de quem era amigo], outro palestino que também aprendeu o 

monaquismo no Egito e que deve ter sido, até certo ponto, discípulo de 

Hilarião.247 

Além disso, Brouria Bitton-Ashkelony e Aryeh Kofsky afirmam que Jerônimo já 

dispunha da tradução latina da Vida de Antão e nela ele se inspira; aliás, não somente 

igualando Hilarião ao pai do monaquismo egípcio na vida e nas ações, mas mostrando que ele 

                                                                                                                                                         
Arnoldo Mondadori, 2006. 
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 Cf. JÉROME, op. cit. Os estudiosos, de um modo geral, têm restrições para com essa obra de Jerônimo no 

que tange à historicidade de Hilarião. Derwas J. Chitty diz que Jerônimo ―é um narrador excelente e imaginativo, 
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Hilarião é um personagem histórico‖ (CHITTY, op. cit., p. 33). Brouria Bitton-Ashkelony e Aryeh Kofsky vão 

na mesma direção, e mesmo reconhecendo que o patriotismo de Jerônimo é evidente no seu relato, eles dizem: 

―[...] parece que há, de fato, um núcleo de verdade histórica na composição de Jerônimo‖ (BITTON-

ASHKELONY, B. & KOFSKY, A.  The Monastic School of Gaza.  Leiden, Boston: Brill, 2006.  p. 11). Lorenzo 

Perrone argumenta que, apesar das dúvidas, as demais fontes que nos apresentam Hilarião, a saber, a História 

Eclesiástica de Sozómeno [III,14], a coleção dos Apoftegmas e uma obra de Epifânio que se perdeu parecem ser 

independentes de Jerônimo (Cf. PERRONE, L.  All‘ombra dei Luogui Santi: il monachesimo di Palestina in 

epoca bizantina e l‘esperienza di Gaza.  In: CHRYSSAVGIS, J. et alli. Il deserto di Gaza: Barsanufo, Giovanni e 

Doroteo. Magnano: Qiqajon, 2004). Já Jacques Lacarrière salienta que ―Hilarião [...] nunca foi admitido pela 

história – ao menos com os traços que lhe empresta Jerônimo‖ (LACARRIÈRE, op. cit., p. 161). Garcia M. 
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havia sido mais poderoso do que o próprio Antão.248 

Uma outra figura de que temos notícias nesses primórdios é a de Caritão – a obra  A 

Vida de Caritão foi escrita no final da segunda metade do século VI, e é provável que seu 

autor tenha sido um monge de uma de suas comunidades. Ele é apontado como o iniciador do 

monaquismo no deserto da Judeia. Depois de ter confessado o nome de Cristo sob o as ordens 

de um edito de Aureliano, ele teria se dirigido em peregrinação para a cidade de Jerusalém e, 

finalmente, acaba se fixando em Faran, a uns quatorze quilômetros da ―Cidade Santa‖, onde 

fundou a primeira laura – posteriormente ele fundará outras duas. Não podemos ter certeza 

quando se deram todos esses acontecimentos, mas é certo que essas três lauras já estavam 

estabelecidas no século IV.249 

Eutímio, o Grande (377–473 d.c.), é mais uma figura eminente que devemos abordar. 

Nascido em Melitene, aos vinte e nove anos e já sendo um sacerdote – isso por volta de 405 

d.c. – Eutímio vai para a Palestina e se estabelece na laura de Faran. Cinco ou seis anos 

depois, ele se fixará com seu amigo Teoctiso em uma gruta, localizada num vale bastante 

acidentado, numa região entre Jericó e Jerusalém. E mais abaixo, num lugar menos perigoso, 

será fundada uma comunidade de vida cenobítica. Essa era dirigida por Teoctiso; Eutímio 

para lá se dirigia somente aos sábados e domingos. Segundo Derwas J. Chitty, Eutímio 

considerava o ―[...] o cenóbio como uma espécie de noviciado onde os jovens podiam 

exercitar-se para logo dedicarem-se à vida anacorética na laura‖.250 E o autor explica-nos que 

no período de Antão e Pacômio, as vocações de cenobita e anacoreta eram 

coisas distintas. São Basílio considerava definitivamente superior a vida 

cenobítica. Na Nítria e na Cétia há alguma aproximação com o sistema da 

Judeia, mas a situação não chegou a cristalizar-se. No sistema de Eutímio, 

canonizado por Sabas na geração seguinte, o cenóbio é um auxiliar da laura e 

normalmente supõe um estágio preliminar indispensável.
251

 

Eutímio tinha o costume de, todos os anos, se dirigir para o deserto na oitava da 

Epifania e lá permanecer vagueando, até que se aproximasse o Domingo de Ramos, quando 

então ele se dirigia a Jerusalém. Ora, essa prática influenciou todo o monaquismo do deserto 
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 Cf. The life of Chariton. In: WIMBUSH, op. cit. Segundo Leah Di Segni, é difícil situar historicamente as 
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da Judeia. Eutímio morreu em 473 d.c. e sua importância para o movimento monástico da 

Palestina foi incomensurável. Dervwas J. Chitty diz que ele  

[...] é o verdadeiro fundador do monaquismo da Judeia que, durante os quatro 

cruciais séculos seguintes ia influenciar extraordinariamente na formação das 

ordens monásticas do Oriente cristão e também desempenhar um importante 

papel no desenvolvimento da liturgia, da salmodia e do dogma. Eutímio, 

desconhecido no Ocidente, ocupa sempre o segundo lugar, atrás do grande [...] 

Antão, nos hinos bizantinos dedicados aos ascetas.252 

O lugar ocupado por Eutímio no monaquismo palestinense também está relacionado 

ao fato de que ele foi um dos poucos monges que não se rebelou contra Juvenal, Bispo de 

Jerusalém, quando esse acolheu as definições do Concílio de Calcedônia, no qual se definiram 

as duas naturezas – humana e divina – da pessoa de Jesus. Essa  

[...] orientação doutrinal de Eutímio influenciará profundamente o 

monaquismo do deserto, que em diversas momentos assumirá uma posição 

favorável ao dogma calcedonense, rejeitando a direção filomonofisita do 

Imperador Anastácio e de Severo de Antioquia.253 

Uma outra importante figura que emerge no monaquismo palestinense é o Abade 

Isaías,254 que viveu no deserto da Cétia, no Egito, por muitos anos e depois se dirigiu para a 

Palestina, peregrinando pelos Lugares Santos. Sempre fugindo da fama e da popularidade, 

acabou se fixando, por volta de 444 d.c., na região de Gaza, a alguns poucos quilômetros de 

Tavata. Segundo nos conta Derwas J. Chitty, o Abade, mesmo estando  

longe do Deserto da Judeia, ainda continuava muito acessível para os 

visitantes do Egito, assim, adotou um novo plano. Se trancou em sua cela e 

não quis ver mais ninguém a não ser seu discípulo Pedro, o egípcio. Se 

alguém quisesse perguntar-lhe alguma coisa, a pergunta e a resposta tinham 

que passar através de Pedro.  Parece que surgiu uma comunidade cenobítica 

ao seu redor, mas podemos supor que designou a outro como Abade para que 

a guiasse. É um modelo que se repete em Tavata no século seguinte.
255

 

Convém notar que também Isaías compreendia a vida cenobítica como uma preparação para 

se enfrentar os perigos da vida de solidão. Ele faleceu no ano de 489 d.c. 

Temos ainda Sabas, monge que nasceu em Mutalaska, na Capadócia. Tendo 
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ingressado em um mosteiro com a idade de oito anos, após dez anos ele se dirige à Palestina e 

lá, depois de ingressar no mosteiro de Passarião (+428/429), consegue ser acolhido no 

mosteiro de Eutímio. Ele herdou desse último o costume de vaguear pelo deserto em busca de 

solidão durante o período da quaresma, bem como a noção de que ―o cenóbio é para a laura o 

que a flor é para o fruto‖.256 Ele não apenas fundou diversas lauras como, mais de uma vez, 

apoiou irmãos que discordavam dele – e deixavam a laura –, auxiliando-os na fundação de 

novas comunidades. Ao seu redor desenvolveu-se ―uma verdadeira e própria ‗congregação‘ 

composta de laura e cenóbios, por ele instituída ao longo de uma intensa e inédita atividade de 

‗colonização‘ monástica do deserto‖.257 Sabas morreu em 532 d.c, com seus 94 anos.258 

Temos notícias de que muitos monges virão do Egito para Palestina: Porfírio de 

Tessalônica [futuro bispo de Gaza entre de 395 a 420 d.c.] chega por volta de 377 d.c., depois 

de passar cinco anos convivendo com os monges da Cétia;259  Sisoé e Silvano se estabelecem 

na região do Sinai onde, segundo os relatos de Egéria, já havia alguns monges.260 

Posteriormente, Silvano e seus monges organizarão lauras na região de Gaza e ali 

permanecerão. A comunidade monástica palestinense era enorme e variada, tanto de cenobitas 

quanto de anacoretas e eremitas. O movimento monástico não apenas povoou o deserto, como 

também se estabeleceu nas cidades, especialmente Jerusalém e Belém.  Para citar apenas mais 

alguns nomes, devemos nos lembrar de Epifânio, que se estabeleceu em Gaza; Melânia, a 

Antiga, – filha de um êx-consul e, portanto, ligada à aristocracia romana –, sua neta Melânia, 

a jovem, Rufino de Aquileia e Evágrio, que viveram em comunidades monásticas nos Montes 

das Oliveiras; Paula – que viveu sob a direção de Jerônimo –, Cassiano e Germano, todos eles 

estabelecidos em comunidades de Belém; e tantos outros. 

Essa pequena lista nos permite refletir sobre alguns pontos importantes acerca das 

origens do monaquismo palestinense.  Segundo Lorenzo Perrone, apesar de termos notícias de 
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que a vida monástica na Palestina tenha começado, como vimos, com Hilarião na região de 

Gaza, e Caritão no deserto da Judeia,  

[...] é mais provável que a verdade histórica esteja [...] [em] reconhecer que a 

geografia [...] do monaquismo palestinense tem em seu início uma outra 

referência ambiental de caráter prioritário, de certa forma previsível e, por isso 

mesmo, silenciosa: Jerusalém e os Lugares Santos.261
 

Para ele, apesar de  

[...] parecer uma simplificação excessiva, não é errado afirmar que na 

Palestina o nascimento do monaquismo coincida temporalmente e idealmente 

com o nascimento da Terra Santa. [...] A veneração dos Lugares Santos, 

promovida pelo Imperador Constantino, depois de sua definitiva afirmação 

como autocrata (324), com a construção das basílicas de Jerusalém e Belém, 

atrai multidões crescentes de peregrinos que, muitas vezes, terminam a visita 

decidindo permanecer em Jerusalém ou imediações vizinhas para levar uma 

vida de oração.
262

 

Devido a essa grande movimentação de devotos, vindos de diversas partes, e muitos 

deles abraçando a vida monástica, precisamos destacar que ―desde suas origens o monacato 

palestinense foi poliglota e internacional‖.263 

Também Derwas J. Chitty nos recorda como os Lugares Santos estão marcados pela 

presença dos monges, vindos de regiões diversas: 

Cirilo de Jerusalém, em meados do século IV, já faz referência a monges que 

faziam parte de seus catecúmenos (já que, às vezes, a vida monástica se 

iniciava antes do batismo). A Igreja da Ressurreição tinha, provavelmente, 

desde o início, seus próprios ―devotos‖ – ζποσδαιοι – ou ―consagrados‖. O 

Monte das Oliveiras, com sua vista dupla, sobre a cidade por um lado, e o 

deserto por outro [...] e com suas celebrações de Semana Santa e da Ascensão, 

já tinham seus monges antes da morte de Atanásio. Inocente, o Italiano, [...] 

levantou no Monte das Oliveiras um santuário para guardar as relíquias de São 

João Batista [...]. Não muito depois de 370 d.c., já estava com ele um monge-

sacerdote chamado Paládio que, ao que parece, procedia da comunidade de 

São Basílio, em Cesareia da Capadócia [...]. [Assim,] o caráter internacional 
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do monaquismo dos Lugares Santos é inquestionável desde o princípio.264 

Para esse monaquismo de ―caráter internacional‖ ainda contribui a situação do 

cristianismo na Palestina, que ainda não havia penetrado no interior, o que se deu de modo 

bastante lento. Portanto, o movimento monástico só podia se manter, no que diz respeito ao 

―material humano‖, pelo ingresso de cristãos estrangeiros que dessem continuidade à vida 

monástica. 

Uma outra característica importante desse movimento monástico é que ele foi bastante 

presente e atuante na comunidade eclesial, assumindo ―uma precisa vocação ‗institucional‘, 

que entrelaçava o ideal da perfeição espiritual com a responsabilidade eclesial‖,265 e isso sob 

diversos aspectos. O primeiro está relacionado às funções e cargos ocupados pelos monges na 

comunidade cristã que cada vez se encontra mais institucionalizada. Vemos, então, o monge 

Porfírio – futuro bispo de Gaza – como o ―guardião da Cruz‖ em Jerusalém, desempenhando 

uma papel importante na hierarquia eclesial, devido ao grande valor que era dado à relíquia.  

Ou Passarião (+428/429 d.c.), que foi ―fundador de um cenóbio [...] [e também] uma espécie 

de ‗bispo auxiliar‘, responsável pelo cuidado pastoral na região em torno de Jerusalém‖.266 

Além disso, ―Eutímio fornece sacerdotes para o clero de Jerusalém‖.267 

Os monges também contribuem intensamente no desenvolvimento e no fomento da 

liturgia, dando lugar de relevo aos ofícios litúrgicos. Lembremo-nos das notícias de Egéria 

sobre como eram celebradas as liturgias em Jerusalém.268 Além disso, se levarmos em conta a 

descrição que nos apresenta Cassiano do modo como eram feitas as orações entre os monges 

do Egito e nos mosteiros palestinenses, veremos que esses últimos davam uma importância 

muito maior às diversas horas litúrgicas do que os monges egípcios, que não faziam 

―distinção entre as horas‖.269 
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Também convém ressaltar a preocupação com o acolhimento de hóspedes e 

peregrinos. Nós podemos encontrá-la nas figuras de Melânia, Rufino, Paula, Pesarião, Pedro – 

o Íbero –, Sabas, Teodósio. Do mosteiro desse último, por exemplo, dizia-se que quando ele 

morreu, em 529 d.c., a comunidade possuía ―[...] hospedarias e hospitais para monges, leigos 

e pobres; um lugar para anciãos, e um ‗mosteiro dentro de outro mosteiro‘ para monges 

enfermos mentais devido a um ascetismo exagerado‖.270 Ora, não há dúvidas de que são 

exemplos da influência do ideal do monacato basiliano na Palestina, o que é bastante curioso, 

dado que a literatura monástica da região quase não cita o capadócio.271 

Assim, o movimento monástico dos ―Lugares Santos‖, de caráter mais urbano, é o que 

seria o responsável pelo início da vida monástica na Palestina. Para Lorenzo Perrone, será 

somente no ―segundo decênio do V século [que] o desenvolvimento progressivo do 

monaquismo [associará] [...] a paisagem do deserto da Judeia aos Lugares santos de Jerusalém 

e Belém‖272 – e a tradição, posteriormente, atribuirá a Caritão a iniciativa de estabelecer lauras 

no deserto.273 

Já nos referimos algumas vezes às lauras, que são justamente o modo como boa parte 

do monaquismo palestinense se organizará. Elas se caracterizam por uma espécie de mistura 

entre vida eremítica e vida cenobítica.   

Laura [em grego: λασρα] [...] é um vocábulo grego que significa 

originariamente ―caminho estreito‖, ―desfiladeiro‖, ―barranco‖. A típica laura 

palestina estava situada, com efeito, em alguma quebrada estreita, na encosta 

nua ou escassamente coberta de vegetação de uma montanha escarpada. O 

nome do terreno em que se edificava veio a significar a instituição.
274

 

As lauras estavam  estabelecidas ―em um ambiente físico de não fácil acesso, muitas 

vezes penhascos íngremes de vales profundos‖,275 e podiam ―estender-se vários quilômetros, 

seguindo a configuração típica dos wadis (torrentes) do deserto da Judeia‖.276 Derwas J. Chitty 

nota que o termo é estranho aos relatos sobre o monaquismo egípcio do século IV, e diz que 
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ele se aproxima muito da palavra árabe sûq, que significa mercado. Para ele, tal coisa não é 

sem fundamento, já que os ascetas tinham o costume de levar para  a laura 

seus produtos aos sábados pela manhã, ali trabalhavam e comiam juntos e ali 

faziam os tratos necessários, voltando para as suas celas no domingo pela 

manhã, levando o pão, a água e as matérias-primas necessárias para seu 

trabalho manual da semana.277  

Na parte comum da laura havia ―uma igreja, uma sala de reuniões, um forno, um 

depósito e [...] um estábulo. Às vezes, a igreja não era outra coisa que uma ampla gruta mais 

ou menos reformada‖.278  Para o acolhimento dos inúmeros peregrinos havia  uma hospedaria. 

Geralmente cada laura estava ligada a um mosteiro, onde a vida em comunidade era bastante 

intensa – e, por isso, era ali que se recebia uma formação prévia antes de residir em uma laura. 

As lauras, diferentemente das colônias de ascetas do Egito, tinham uma vida em 

comum mais organizada e regrada, e todos deviam prestar obediência ao superior. Note-se 

que as relações entre o monaquismo egípcio e o palestinense eram estreitas – especialmente 

aquele que se desenvolveu nas proximidades de Gaza – pois as  regiões são relativamente 

próximas. Sempre era possível deixar a Palestina para se dirigir ao Egito, ali permanecendo 

sob a orientação de algum monge ancião e sendo introduzido no seu modo de vida – 

recordemo-nos de Hilarião e Epifânio. Ou então fazer o movimento contrário e partir do Egito 

para a Palestina, seja por causa de alguma disputa teológica – tal como se deu durante as 

primeiras controvérsias origenistas279 – ou devido à  devastação da Cétia.280 
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Em relação ao monaquismo palestinense, também é oportuno destacar que ele tende a 

ser um movimento mais intelectualizado. John Chryssavgis recorda-nos, por exemplo, de que 

―[...] os anciãos de Gaza se diferem de seus companheiros egípcios à medida que eles, no 

geral, tinham maior formação intelectual e erudição‖.281 Além disso, o movimento monástico 

na Palestina – especialmente aquele que se desenvolveu no deserto da Judeia – está marcado 

por inúmeras figuras importantes da sociedade romana e bizantina. Não há dúvidas de que ele 

foi, em muitos lugares, um movimento aristocrático. 

Consideremos ainda o lugar dos monges palestinenses nos debates que se deram nos 

século IV em torno das controvérsias  cristológicas e suas relações com o poder eclesiástico 

constituído. Como já sinalizamos em momentos anteriores, os monges sempre estiveram 

presentes nas discussões  acerca das questões dogmáticas, o que os levava a, ora apoiar, ora se 

indispor com algum bispo local. Como nos lembra Jennifer L. Hevelone-Harper, havia uma 

intensa relação entre o episcopado e os monges. Segundo a autora, além de bispos se 

indisporem entre si, muitas vezes eles  

[...] manipulavam os monges em favor de sua causa. [...] Santos homens 

ascetas, no entanto, nem sempre eram controlados pelos bispos. Eles 

conseguiam uma fonte independente de autoridade espiritual fora da 

hierarquia eclesiástica estabelecida. Eles conseguiam utilizar sua autoridade 

espiritual para apoiar ou solapar bispos locais. Em outros casos, bispos eram 

recrutados diretamente de mosteiros e continuavam a viver seguindo a 

consagração [monástica], cercado por seus clérigos, em comunidades 

semimonásticas.
282

 

Ora, a situação era bastante complexa e na busca de uma uma solução para 

compreensões divergentes, sejam relacionadas a questões dogmáticas ou disciplinares, um 

Concílio era convocado pelo Imperador – mas não sem ações e influências exercidas pelos 

próprios bispos. Como sabemos, os monges muitas vezes não apenas se pronunciavam sobre 

as questões, como ainda se dirigiam a Jerusalém e pressionavam o Bispo, detentor do poder 

eclesiástico local. 

Convém salientar que os monges tiveram um papel de destaque na cristianização da 

região da Palestina. Como vimos, algumas comunidades se estabeleceram ao redor dos 

lugares santos e locais de peregrinação, tais como Jerusalém e Belém, e encontravam-se bem 
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inseridas na igreja local – é o monaquismo do deserto da Judeia. Outras se fixaram em áreas 

mais isoladas – que também podiam ser encontradas no deserto da Judeia ou na península do 

Sinai – procurando, assim, garantir a solidão  No entanto, segundo Doron Bar, alguns grupos 

de monges se fixaram deliberadamente em regiões próximas de pequenas vilas não cristãs. 

Para ele, ao contrário do que pensam muitos autores, a cristianização da Palestina foi um 

processo lento, especialmente nas zonas rurais, dado que igrejas e mosteiros abundaram nas 

grandes cidades – baseados nos favores financeiros dos imperadores bizantinos –, enquanto 

que as pequenas vilas continuaram com suas crenças e práticas pagãs. Assim, o prolongado 

processo de cristianização do campo  

[...] foi basicamente de natureza não institucional; um componente semi-

institucional que facilitou a introdução do cristianismo nas áreas rurais foi a 

fundação deliberada de mosteiros próximos a assentamentos rurais. O 

crescimento de mosteiros rurais deve ser compreendido como um fator que 

contribuiu na progressiva cristianização do campo e não como resultado de 

uma aceitação rápida do cristianismo por parte das populações rurais.283 

Todos esses apontamentos nos permitem perceber as inúmeras contribuições do 

movimento monástico para as comunidades cristãs da região da Palestina. Então, a partir 

deste momento, trataremos de seu desenvolvimento em Gaza. 

 

2.1.2.a.  O monaquismo em Gaza 

O movimento monástico em Gaza se inicia, conforme apontamos anteriormente, com 

a figura de Hilarião, e é um monaquismo que possui algumas características peculiares. 

Lorenzo Perrone nos recorda que  

diferentemente de Jerusalém e Belém, e mesmo do deserto da Judeia, que 

podiam tirar vantagem, de várias maneiras, da memória de Cristo e da igreja 

primitiva, Gaza e sua região não possuem memória bíblica capaz de atrair uma 

experiência de vida monástica.
284

 

Mas isso não impedirá que o movimento monástico ali se desenvolva, deixando-nos 

―uma larga e variada herança literária que inclui coleções de cartas, regras de vida monástica, 

livros de direção espiritual e textos hagiográficos e históricos.285 Ora, é justamente sobre uma 

pequena parte dessa herança que nos debruçamos nesta pesquisa. 
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Um outro aspecto importante a ser considerado é que o monaquismo em Gaza ―[...] 

diferentemente daquele do deserto da Judeia, desenvolveu-se não como um monaquismo do 

deserto, mas nos limites de um de centro cultural urbano pagão e cristão, e rodeado por uma 

florescente área rural‖.286  

De acordo com Nicole Belayche,  

a força dos cultos pagãos em Gaza [...] antes de sua cristianização no século V 

é indiscutível. Testemunhos literários epigráficos são numerosos e indicam 

claramente a estrutura religiosa da cidade. Cultos pagãos estavam enraizados 

nas classes dominantes, para os quais os deveres religiosos [...] foram  parte de 

sua função política. [...] A conversão de Gaza não ocorreu até o início do V 

século. Foi um processo difícil, requerendo intervenção imperial, que havia 

sido tênue durante muito tempo, e coerção por parte das tropas enviadas de 

Constantinopla e Cesareia Marítima.287 

Ou seja, Gaza ―[...] é no final do século V um importante centro religioso e cultural de 

tradição helenística, último baluarte do paganismo na Palestina‖.288 Ora, como a vida 

monástica se desenvolve tão próxima da cidade e povoados vizinhos, os monges de Gaza 

terão um laço muito mais estreito com os moradores da região. 

Convém apontar, ainda, a estreita relação que havia entre a região e o Egito. A vida de 

Hilarião, o primeiro monge da região, está marcada pelo encontro com Antão. Ou seja, desde 

o início esse monaquismo mantém estreitas ligações com o monaquismo egípcio e, é claro, 

dado que Gaza se localiza na costa mediterrânea do sul da Palestina, estamos relativamente 

próximos do Egito. E já dissemos que outros monges vieram de lá, trazendo suas experiências 

e fazendo florescer o monaquismo ali.  

Entre o final do século IV e início do século V, o movimento monástico se 

desenvolverá bastante. Dentre os monges que vieram para a região de Gaza está Silvano 

(+412), um palestino que permanecera no Egito durante anos e então retorna para a Palestina, 

fixando-se em Gerara, no sul de Gaza. Ao seu redor se formará uma comunidade de 

anacoretas; Zenão e Zacarias serão os seus mais importantes discípulos. Além dele, convém 

destacar as figuras do Abade Isaias e do Abade Barsanufo, que também vieram do Egito, o 

que significou ―a transferência do centro monástico intelectual da Cétia para Gaza‖.289 Essa é 

a razão pela qual se cogita a possibilidade de que a coleção de ditos dos Padres do Deserto, 
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também conhecidos como Apoftegmas, tenha sido elaborada na região. 

O Abade Isaías (+491), recordemo-nos, foi o primeiro a adotar aquele modo de vida 

caracterizado por uma reclusão quase absoluta, mantendo contato com apenas um de seus 

discípulos – Pedro –, que era o responsável por transmitir seu ensinamento e, ao mesmo 

tempo, levar ao ancião as dúvidas, angústias e questões daqueles que queriam receber sua 

orientação espiritual.  

Sabemos que o Abade Isaías, mesmo sendo iletrado, era interrogado por Eneias de 

Gaza sobre questões de Platão, Aristóteles e Plotino.290 Ele se utilizava do método alegórico 

para a leitura da Escritura e fazia uso abundante da linguagem de Evágrio, inclusive de suas 

alegorias e dos logismói. Convém ressaltar que Isaías adotou uma posição contrária ao 

Concílio de Calcedônia – não é sem razão, portanto, que nas obras a ele atribuídas o título 

―Cristo‖ não acompanhe o nome ―Jesus‖.291 Lembremo-nos de que 

a oposição a Calcedônia, largamente partilhada pelo monaquismo palestinense 

– com a importante exceção, como sabemos, de Eutímio e de sua fundação no 

deserto da Judeia – tem seu epicentro na região entre Gaza e    

Eleteurópolis.292 

Um dos continuadores desse movimento monástico é o Abade Barsanufo, o Grande 

Ancião, que vivia em total isolamento, mantendo contanto com os monges que se juntaram ao 

seu redor somente por meio do Abade Séridos. Esse servia ao Ancião em suas necessidades e 

também era responsável pela direção da comunidade – ―um cenóbio com celas de anacoretas 

de distintos graus de isolamento ao seu redor‖.293 Por volta de 525 e 527 d.c., o Abade João 

assumirá o mesmo estilo de vida de Barsanufo, inclusive vindo a ocupar a mesma cela que ele 

ocupava, pois o Grande Ancião havia se mudado para uma outra. 
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O Abade Barsanufo e o Abade João, mesmo tendo suas vidas marcadas por rigorosa 

reclusão, se mantiveram em contato com inúmeras pessoas por meio de correspondências – 

possuímos um conjunto de mais de oitocentas cartas dos Abades direcionadas a bispos, 

monges e leigos, onde eles respondem às perguntas que lhes haviam sido postas. Elas tratam 

de questões clássicas da espiritualidade dos pais do deserto, como o discernimento dos 

pensamentos – que  podem vir de Deus  ou do demônio –, o modo de orar e quem pode fazê-

lo, ou questões mais ligadas ao cotidiano do mosteiro: qual a quantidade certa de comida, de 

vinho, de horas de sono; quais são as vestimentas mais adequadas ou como equilibrar o 

trabalho manual com a oração litúrgica, etc.294 Além disso, também encontramos algumas 

respostas dirigidas a Doroteu, e outras que parecem estar relacionadas à vida de Dositeu, seu 

discípulo. Aliás, é possível pensar que Doroteu seja o editor das inúmeras questões levadas 

aos anciãos, bem como de suas respostas. 

É preciso ressaltar o fenômeno que se dá em meio a esse novo momento do 

movimento monástico de Gaza, quando observamos uma profunda mudança no que diz 

respeito às questões dogmáticas. John Chryssavgis chama-nos atenção para o fato de que 

os anciãos [de Gaza] são bem menos militantes e bem mais moderados do que 

outros representantes tanto dos círculos calcedonianos como dos anti-

calcedonianos. Por exemplo, em nenhum lugar da vasta coleção epistolar de 

Barsanufo e João existe alguma clara ou explícita condenação ou defesa da 

definição caldenoniana. Seus discípulos foram aconselhados a se abster desses 

debates bem como de condenar aqueles que preferiam tomar partido de um 

dos dois lados.295 

Para John Chryssavgis, os ―[...] dois anciãos [...] compreendem [as] sutis distinções e 

discussões intelectuais sem se deixarem ser absorvidos por elas em detrimento de sua vida de 

oração ou relacionamentos espirituais‖.296 Quanto a essa questão, Lorenzo Perrone diz que  

[...] os monges de Gaza parecem ter se aliado à posição filocalcedoniana 

dominante, embora a preocupação principal dos anciãos seja sempre aquela de 

tomar distância de tudo o que possa resultar em obstáculo à profissão 

monástica.297 

É nesse contexto monástico concreto – em que do ponto de vista dogmático predomina 

certo acolhimento das afirmações calcedonianas, enquanto que da perspectiva da vida 
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espiritual há uma intensa prática de direção espiritual – que surge a figura de Doroteu, 

pedindo seu ingresso no mosteiro do Abade Séridos. 

 

2.2. Doroteu de Gaza 

 Neste momento nos dedicaremos primeiramente a compreender melhor quem foi 

Doroteu, trazendo alguns aspectos de sua vida e suas atividades no mosteiro. Depois 

abordaremos suas obras e seu modo de compreender a vida monástica, mostrando como suas 

idieas estavam bastante arraigadas na tradição dos pais do deserto. 

 

2.2.1. A vida de Doroteu 

Segundo Lucien Regnault e Jacques de Préville, dos diversos personagens elencados 

no Dicionário de História e de Geografia eclesiásticos com o nome de Doroteu, aquele 

designado como Doroteu de Gaza é o mais célebre deles.298 As últimas pesquisas que se 

dedicaram a estabelecer a época em que ele viveu concordam que ―[...] o nascimento de 

Doroteu devia se situar nos primeiros anos do século VI, a fundação de seu mosteiro pouco 

depois de 540 e a sua morte entre 560 e 580‖.299  

Por meio da Vida de São Dositeu300 nos inteiramos de que Doroteu possuía um irmão 

de sangue que era ―muito bom cristão e grande amigo dos monges‖,301 e tendo pago a 

construção de uma enfermaria no mosteiro, na qual Doroteu trabalhou incansavelmente. Se 

nos lembramos também dos relatos autobiográficos de Doroteu quando nos fala do modo 
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limitaremos a apontar apenas o número de seu parágrafo, e fica subentendido que estamos utilizando a mema 

obra.  
301

 Vida de São Dositeu 1. 



 

 

88 

 

 

 

como se dedicou com afinco ao estudo das ―ciências profanas‖,302 podemos concluir que sua 

família devia ser cristã e abastada, o que lhe permitiu receber uma boa formação.  Além disso, 

ele demonstra uma firmeza de caráter pouco comum, pois se mostra extremamente 

disciplinado e aplicado em relação aos seus estudos, evitando toda e qualquer distração. 

Lucien Regnault e Jacques de Préville nos recordam de que ―ele possuía uma biblioteca a qual 

levara consigo ao mosteiro e que devia conter particularmente livros de medicina‖303 – note-se 

que suas conferências são expressão de seus conhecimentos nessa área. No entanto, no que 

diz respeito à sua índole, os mesmos autores salientam que  

[...] ele não era um selvagem ou misantropo. Ao contrário, ele se reconhecia 

extremamente sociável e amava a companhia de seus amigos, mas esses 

jamais conseguiriam que ele sacrificasse uma parte de seu tempo de estudos 

por um bom divertimento qualquer, nem mesmo por um bom jantar.
304

 

Doroteu possui uma compleição bastante delicada, o que não lhe permitirá realizar 

grandes sacrifícios e exercícios ascéticos, levando-o à prática de uma ascese mais interior, 

cujos pilares serão a obediência e a humildade. 

Quais circunstâncias levaram Doroteu a abraçar a vida monástica? Nada sabemos! O 

que podemos dizer, a partir dos seus escritos, é que ele desejava unir-se a Deus, a exemplo 

dos discípulos de Jesus, renunciando às posses e empenhando-se numa vida virtuosa; como 

ele mesmo afirma: não apenas guardando os mandamentos de Deus, mas oferecendo-lhe os 

dons da virgindade e pobreza.305 O mesmo zelo que demonstrava nos estudos estava, agora, 

voltado para sua vida monástica, afirmando: ―Quando vim para o mosteiro, disse-me: ‗Se pela 

ciência profana experimentamos tal sede e ardor quando nos aplicamos ao estudo e 

adquirimos hábito, quanto mais pela virtude?‘‖306 

Doroteu ingressa no mosteiro do Abade Séridos, que o fundara no final do século V. O 

edifício estava ―[...] situado a alguns quilômetros ao sul de Gaza, em Tebata [Tavata], 

povoado mencionado diversas vezes na hagiografia bizantina [...]‖307 e devia estar próximo de 

Gerara.308 Dois renomados anciãos, apesar de viverem reclusos, eram os responsáveis por 
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 DOROTEU DE GAZA, Conf. X, 105. 
307

 DOROTHÉE DE GAZA, op. cit., p. 14. Note-se, também, que Tavata é o lugar do nascimento de Santo 

Hilarião. 
308

 Conforme Gn 20,1, Abraão viveu nesta região por algum tempo, por isso os antigos monges que ali viviam 

lhe tinham grande devoção, lembrando-se continuamente de suas virtudes e considerando-o ―[...] como um 



 

 

89 

 

 

 

guiar a vida monástica daquela comunidade, a saber, Barsanufo, o Grande Ancião, e João, o 

Profeta; e o faziam por intermédio do Abade Séridos, que lhes devotava absoluta obediência, 

não tomando qualquer decisão sem, primeiramente, consultá-los e sendo a única pessoa que 

mantinha contato com eles. Segundo algumas cartas do Abade Barsanufo, ele mesmo fora o 

responsável pela formação do Abade Séridos  e o provara ―como ouro na fornalha‖.309 

Doroteu, ao ingressar no mosteiro, se abandona com docilidade às diretivas dos dois 

anciãos, que o orientam a submeter-se plenamente à direção do Abade Séridos em relação aos 

bens que acabara de renunciar. Alguns escritos dos referidos anciãos nos permitem pensar que 

a renúncia, o desapego e abnegação em relação aos bens materiais, por parte de Doroteu, 

foram sendo vividas e assumidas ao longo de um processo, até que conseguisse vivê-las de 

um modo efetivo.310 Porém, aquela renúncia fundamental que diz respeito às próprias 

vontades e pensamentos, essa sim, será assumida com generosidade por Doroteu, procurando 

as palavras de Barsanufo que, lendo alegoricamente o Evangelho – numa verdadeira 

hermenêutica do deserto – assim dizia: 

[...] Quanto à palavra ―Eis que deixamos tudo e te seguimos‖, trata-se da 

perfeição, não de [livrar-se da] sujeição a pequenas propriedades e algumas 

riquezas, mas da sujeição aos pensamentos e vontades. [...] [Quanto a você] 

apenas seja livre de todos as agitações e preocupações.
311

 

Com ardor e intensidade ele vivia essas renúncias, apresentando aos seus pais 

espirituais todas as suas dificuldades – por menor que fossem –, a sua vida interior, seus 

pensamentos e vontades, julgamentos e tentações. Nós podemos conhecê-las a partir das 

cartas que ele enviava aos Anciãos, tanto para pedir orientações devido às suas fraquezas e 

desejos, quanto para simplesmente se colocar sob a proteção deles por meio da oração. Como 

sabemos, ele jamais deixará de obter consolo e respostas para suas inquietações. 

Conforme já dissemos anteriormente, Doroteu não poderá realizar grandes 

mortificações corporais ou intensos jejuns devido à sua frágil saúde, o que o afastava da 

observância que era comum aos demais membros de sua comunidade e, de certo modo, dos 

grandes ascetas que o antecederam na vida de perfeição cristã. Por isso Barsanufo lhe dirá 

                                                                                                                                                         
precursor do monaquismo‖ (DOROTHÉE DE GAZA, op. cit, p.15). 
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para renunciar a pequenas coisas e necessidades e confiar no Senhor, que saberá acolhê-las tal 

como recebeu as duas moedas ofertadas pela pobre viúva do Evangelho.312 

Doroteu também passará por inúmeras tentações de luxúria e sempre as apresentará 

aos Anciãos, que lhe dirão para ser vigilante, guardar os seus sentidos, ser comedido na 

alimentação, humilde e constante na oração.  Barsanufo o consolava convidando-o à 

perseverança, dizendo que 

os atletas são coroados apenas quando combatem [...]. Toda a glória dos 

soldados vêm das provações sofridas por causa de seu rei [...]. É na luta que se 

mostra seu valor. Tal é o labor do monge: suportar os combates e resistir com 

o coração viril, sem medo, pois nós sabemos que Deus é fiel e não permite que 

sejamos provados além de nossas forças.
313

 

Um dia, em uma de suas respostas a Doroteu, o próprio ancião lhe confessará: 

Frequentemente eu também, irmão, em minha juventude, fui tentado 

violentamente pelo demônio da luxúria, e eu lutei laboriosamente contra os 

pensamentos, eu os resisti e não os consenti, tendo diante dos olhos os 

suplícios eternos. E após ter feito isso durante cinco anos, Deus me libertou.
314

 

O jovem monge também passará pela tentação de deixar o mosteiro, mas o Ancião lhe 

dirá que em nenhum outro lugar do mundo ele receberá auxílio tal como ele recebe ali, 

estando amparado pela oração de seus irmãos. 

Assim, podemos acompanhar o processo de conversão de Doroteu de Gaza, o modo 

como ele, aos poucos, se entrega a Deus no caminho monástico e obtém, depois de tantas 

lutas, a vitória sobre si mesmo. É quando diz: ―Desde então, pela misericórdia divina, não me 

lembro de ter sido atormentado pela tristeza ou pelo temor. O Senhor me protegeu até hoje, 

graças às orações dos santos anciãos‖.315 

Doroteu tinha muitas funções a desempenhar dentro do mosteiro: foi responsável pelo 

bom acolhimento dos hóspedes e cameleiros e pela portaria do mosteiro,316 pela construção e 
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administração da enfermaria, pela direção espiritual dos irmãos que o procuravam para que os 

aconselhasse. Além disso, mais tarde ele se tornará responsável por servir o Abade João até à 

morte deste. Lucien Regnault e Jacques de Préville nos dizem que assumir tantas 

responsabilidades dentro da comunidade deve ter sido uma fonte de grande sofrimento para 

Doroteu, ―que parece ter desejado somente uma vida humilde e escondida, no silêncio e na 

obediência‖.317 

Doroteu se via absorvido por muitas tarefas e funções, contando-nos:  ―Amiúde, 

depois de haver-me deitado, apresentavam-se novas necessidade que me obrigavam a 

levantar-me. Sentia-me quebrado e como que aniquilado por causa do trabalho ou da doença, 

porque ainda tinha acessos de febre‖.318 Assim, inúmeras vezes se dirigirá ao Abades 

Barsanufo e João para buscar orientações e ter certeza de que realmente se encontrava no 

caminho de Deus. Por isso é que merecerá receber do Abade João estas palavras 

consoladoras:  

[...] Muitos ouvem falar de uma cidade e acontece entrarem nela sem perceber. 

Irmão, passas o dia inteiro na lembrança de Deus e não te dás conta? Na 

verdade, receber uma ordem e aplicar-se a cumpri-la é submissão e lembrança 

de Deus.319 

Desempenhar bem todas as suas tarefas e não negligenciar sua vida espiritual era um 

grande desafio para Doroteu. Além de todo o trabalho a realizar, ele precisava lidar 

continuamente com as atitudes pouco amistosas de seus irmãos.320 Ora, sem dúvida, diante de 

tantos desafios, a tentação de deixar o mosteiro e assumir uma vida eremítica não poucas 

vezes o atormentava. Mas os Anciãos o dissuadiam dizendo que a ―vida mista‖ era a que 

melhor convinha para a sua salvação. 

Um dia, então, depois de perseverar nos ensinamentos dos Anciãos, Doroteu dará um 

novo rumo para a sua vida. O Abade João falecera – tendo sido acompanhado por Doroteu até 

o seu último dia de vida –, o Abade Séridos já havia falecido quinze dias antes, e o Abade 

                                                                                                                                                         
horta e os diversos ofícios, se exerçam dentro do mosteiro, para que não haja necessidade de os monges 

vaguearem fora, porque, de nenhum modo convém às suas almas. Queremos que esta Regra seja frequentemente 

lida na comunidade para que nenhum irmão se escuse por ignorância‖ (Regra de São Bento LXVI, grifo nosso.  

______., op. cit.). 
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318

 DOROTEU DE GAZA, Conf. XI, 119. 
319

 DOROTEU DE GAZA, op. cit., p. 10. 
320

 É bem provável que a confiança demonstrada pelos Anciãos e pelo Abade Séridos em Doroteu, confiando a 

ele tantas responsabilidades, incitasse os ânimos de alguns e os levasse a dificultar a sua vida, tal como vemos na 

Conferência IV, 57. 



 

 

92 

 

 

 

Barsanufo havia se retirado para a solidão de modo absoluto, não mantendo mais contato com 

os monges. Como bem argumentam Lucien Regnault e Jacques de Préville, podemos pensar 

que todos esses acontecimentos tenham levado a uma certa hostilidade de alguns monges em 

relação a Doroteu – tanto por causa do ciúme quanto pela sua espiritualidade. Podemos 

conjeturar que esses ―campeões do ascetismo‖ não foram capazes de compreender a 

espiritualidade simples vivida por Doroteu e reconhecida pelos Anciãos quando esses fazem 

um grande elogio à santidade de Dositeu – que seguiu fielmente a via de seu pai espiritual. E, 

de fato, Doroteu não devia gozar da fama de exímio asceta, pelo contrário, devia ser visto 

como um monge relaxado em relação às observâncias da vida monástica. Lucien Regnault e 

Jacques de Préville conjeturam que, ―[...] tendo a hostilidade desses monges rígidos e austeros 

se acentuado, Doroteu quis restabelecer a paz sacrificando-se a si mesmo‖321, e assim tenha 

deixado o mosteiro. Algumas cartas dos Abades João e Barsanufo noticiam que um monge 

chamado Aeliano é que tornou-se o superior do mosteiro quando morreu o Abade Séridos.322 

Para Armand J. L. B. de Rancé, a grande razão pela qual Doroteu inicia um novo 

mosteiro é que, tendo deixado a comunidade para viver na solidão, sua fama de santidade 

tenha se espalhado e muitos tenham vindo para conhecê-lo e receber dele orientações 

espirituais. Assim, ―ele se viu obrigado a fundar um mosteiro e dirigi-lo‖.323 Muito pouco 

sabemos a respeito desse mosteiro, mas podemos encontrar uma importante referência à 

existência dessa comunidade no Pratum Spirituale, de João Moschos, onde lemos: ―Ele o 

levou à comunidade do Abade Doroteu, perto de Gaza e Maiuma‖.324 

Quanto à morte de Doroteu – quando ela se deu ou onde ele foi enterrado – não 

dispomos de qualquer informação. Como já notamos anteriormente, podemos datá-la entre os 

anos 560 e 580 d.C.. 

 

2.2.2. Obras 
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Doroteu deixou-nos uma pequena obra que são os seus ensinamentos espirituais – são 

algumas conferências, cartas e sentenças diversas. Como já dissemos anteriormente, 

provavelmente foi ele que editou as questões levadas aos anciãos Barsanufo e João, bem 

como as respostas. Também se atribui a ele o único recolhimento que possuímos dos ditos do 

Abade Zózimo, monge de origem fenícia que viveu na Cesareia.  

Nesta pesquisa abordaremos apenas uma parte desses documentos, a saber, as 

conferências que a tradição atribuiu a Doroteu e que consistem num conjunto de dezessete 

preleções abordando temas importantes da vida monástica. Elas são precedidas de uma ―carta 

de envio‖, na qual o remetente diz que não pôde ―[...] encontrar todos os [...] santos colóquios 

[de Doroteu], mas apenas um pequeno número, com aqueles que foram recolhidos aqui e ali 

por homens diligentes, graças à divina Providência‖.325 Assim, o que temos é apenas uma 

parte de suas obras. 

Segundo Lucien Regnault e Jacques de Préville, de acordo com a edição de Galland, 

que é a mais completa em relação à obra de Doroteu – e que foi retomada por Jacques-Paul 

Migne – nós teríamos vinte e quatro Disdascalias  e oito cartas curtas. Porém, a vigésima 

quarta já não é atribuída a Doroteu e sim a João Saba. Das outras vinte e três, é preciso dizer 

que as quatorze primeiras estão presentes com bastante constância nas diversas fontes e 

manuscritos, o que nos leva a pensar que formariam o ―bloco‖ mais antigo, sendo que as 

demais Didascalias foram acrescentadas posteriormente – e hoje são locadas no grupo das 

cartas. 

Predomina uma certa homogeneidade em todo esse material, o que nos permite 

atribuí-lo a Doroteu, sem qualquer sombra de dúvida. Quanto a essa questão, Lucien Regnault 

e Jacques de Préville notam que 

se encontra em toda parte as mesmas particularidades de estilo e vocabulário, 

os mesmos modos de exibição e argumentação acerca dos textos 

escriturísticos e patrísticos. As indicações e alusões autobiográficas dadas aqui 

e ali concordam absolutamente entre elas. As mesmas ideias se encontram, 

assim, frequentemente, em instruções diferentes, expressas às vezes em 

termos equivalentes. 

Convém observar que em diversas fontes e manuscritos as obras de Doroteu são 

continuamente precedidas pela Vida de Dositeu, obra da qual já falamos anteriormente. 

Dositeu foi um monge discípulo de Doroteu que, tendo seguido fielmente as orientações do 
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seu mestre, abraçou a obediência, venceu a vontade própria e rapidamente chegou à perfeição. 

Por isso é que podemos afirmar que a Vida de Dositeu é a obra-prima de Doroteu –, não 

porque ele a escreveu, mas porque foi plenamente inspirada por ele. 

Porém, a edição de Jacques-Paul Migne surpreendentemente não traz a Vida de 

Dositeu junto às obras de Doroteu, mas sim outros dois textos que prefaciavam os seus 

escritos. O primeiro é uma admoestação, escrita por um discípulo de Teodoro Studita (+826), 

e que se inicia assim:  

É preciso saber que existem dois Doroteu e dois Barsanufo, uns infectados 

pelos erros de Severo, os outros ligados à santa doutrina e a uma perfeita 

ascese. É desses últimos que se trata neste pequeno livro. Também julgamos 

que é preciso receber como recomendável e extremamente útil à alma, pois ela 

é certamente a obra do bem aventurado Doroteu, o ortodoxo, um dos mais 

ilustres entre os Padres e não de outro Doroteu, sinistro herético.326  

Os manuscritos antigos não dão qualquer título ao texto dessa advertência. 

O segundo texto foi redigido por um monge desconhecido e consiste numa ―carta de 

envio‖, onde lemos: ―Eis que com a presente carta vos envio, a vós, cambistas prudentes de 

Deus esse talento que ficou comigo sem rendimento, isto é, os ensinamentos do bem-

aventurado que foram encontrados‖.327 Note-se o plural presente na frase, o que nos permite 

conjeturar que, de fato, a ―carta de envio‖ estava endereçada a uma comunidade e não a um 

monge. 

Seria possível datar estes diversos ensinamentos atribuídos a Doroteu? Ora, é muito 

difícil dizer com exatidão quando se iniciou o recolhimento das conferências; o que sabemos 

é que, como já apontamos anteriormente, a morte de Doroteu  

[...] deve ter ocorrido entre 560 e 580 aproximadamente. Tudo indica que, 

quando os árabes invadiram Gaza, em 634, seu mosteiro tenha sido destruído, 

os monges massacrados ou dispersados levando o que lhes restara das obras 

do fundador.328 

Como bem apontam Lucien Regnault e Jacques de Préville, Teodoro Studita (+826) 

testemunha que as obras de Doroteu já suscitavam controvérsias na época de Tarasius, que foi 

o Patriarca de Constantinopla desde o ano 784 a 806 d.c.329 Isso nos permite ―[...] conjeturar 
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que o recolhimento [das obras] foi realizado no fim do século VII ou início do século VIII‖.330 

Ademais, parece que o responsável pela compilação final não conheceu Doroteu e, talvez, 

nem sequer tenha sido monge de seu mosteiro. 

Em uma de suas conferências lemos: ―Desde o início de nossa conversa já se passaram 

duas ou três horas de nosso tempo‖.331 No entanto, percebemos que o texto que antecede essa 

afirmação é constituído de umas poucas linhas, ou seja, aquilo que chegou até nós não passa 

de um breve resumo ou simplesmente algumas notas que foram tomadas enquanto os monges 

recebiam os ensinamentos espirituais. Há um consenso entre os pesquisadores de que Doroteu 

não tinha pretensão de ser escritor, e devemos atribuir aos seus discípulos a redação dos seus 

ensinamentos. 

Nos escritos de Doroteu predominam a simplicidade e espontaneidade. Suas 

conferências são o recolhimento de palavras vivas, diretas, práticas, concretas que visam 

formar os discípulos na tradição e ascese monásticas. Por meio delas podemos perceber o 

conhecimento profundo, verdadeiro, fino que Doroteu possui da natureza humana, pois é com 

muita perspicácia, naturalidade e profundidade psicológica que ele instrui seus discípulos a 

continuamente ―[...] revelar todos os germes das tendências más, a denunciar as ilusões sutis 

do amor próprio e do orgulho e a desmascarar os artifícios do diabo. Nisso [...] ele se mostra 

[...] digno herdeiro dos Padres do deserto‖.332 

Geralmente suas preleções se iniciam com algum texto da Escritura ou algum 

apoftegma dos Padres do deserto, mas também pode ser com algum acontecimento do 

cotidiano ou mesmo com atitudes que Doroteu desaprova e, por isso, parte delas para instruir 

e corrigir seus monges. Lucien Regnault e Jacques de Préville observam que ele desenvolve 

seus ensinamentos ―[...] com ordem, conforme um plano preciso, apesar das numerosas 

digressões. [...] De fato, ele ama, como Evágrio, as divisões, as enumerações, as distinções‖.333  

A título de exemplo, vejamos alguns apontamentos desses mesmos autores: 

[...] [Doroteu] atenta para as etapas na história da humanidade (§ 1–5); 

distingue preceitos e conselhos (§ 11–12), pecados e paixões (§ 5), duas 

                                                                                                                                                         
que o Abade Barsanufo e Abade Doroteu encontravam-se nessa lista (Cf.  MARTZELOS, G. D.  Teologia e 

spiritualità nella tradizione ascetica dei padre di Gaza. In: CHRYSSAVGIS, op. cit.). Teodoro Studita, fundador 

de um mosteiro que ainda hoje ocupa importante lugar no monaquismo ortodoxo, será um dos primeiros a se 

posicionar de modo absolutamente contrário a essa compreensão. 
330

 Ibid., p. 34. 
331

 DOROTEU DE GAZA, Conf. XI,114. 
332

 DOROTHÉE DE GAZA, op. cit., p.36. 
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 Ibid., p. 37. 
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renúncias ao mundo (§13). Existem, segundo ele, três gêneros de pecados (§ 

55, § 93, § 164), três vícios capitais, fontes de todos os outros (§ 101, § 113, 

§131), três espécies de mentira (§ 96–103), três formas de parresia (§ 53).334 

Essas são apenas algumas dentre tantas outras enumerações e diferenciações que ele 

fará, procurando elencar, ordenar, classificar e catalogar elementos diversos que estão 

presentes na vida dos monges. 

Desde já convém notar a proximidade do estilo de Doroteu com os escritos do estoico 

Epicteto. Joseph Souilhé diz que Epicteto usava ―imagens comoventes e comparações 

engenhosas, variedade de tom,... exortações pitorescas,... todos os métodos visando, com 

efeito, simplesmente esclarecer as inteligências e, sobretudo, estimular as vontades‖.335 Ora, o 

mesmo pode ser dito do monge de Gaza, e podemos inclusive perceber que na obra de 

Doroteu, Aristóteles e Epicuro foram os pensadores que mais o influenciaram – no entanto, 

tratar daqueles temas que se aproximam das filosofia aristotélica e epicurista fugiriam ao 

escopo de nosso trabalho. 

Doroteu relata experiências por ele vividas – às vezes pitorescas – bem como inúmeras 

anedotas e histórias cujo objetivo é edificar seus ouvintes, despertando neles o desejo de 

imitar aqueles que os antecederam no caminho das virtudes. Assim, Ele conta-nos sobre o 

modelo de obediência e ausência de vontade própria de um monge da região de Ascalon 

(Conferência I,22), a admirável paciência de um monge (Conferência VII,80), o serviço a um 

doente como caminho de libertação de um ―desejo vergonhoso‖ (Conferência XIV,153), o 

pecado de um monge que tinha o costume de suspeitar de seus irmãos (Conferência XI,99) e 

diversos outros fatos bastante vívidos por meio dos quais ele orientava, exortava e dirigia seus 

irmãos. 

Nos seus ensinamentos encontramos também inumeráveis imagens, figuras, 

representações que ilustram aspectos diversos da vida espiritual: a perturbação com algum 

irmão é comparada ao fogo (Conferência VIII,91), a paciência dos santos para com o pecador 

a pescadores experientes ou a uma mãe que tem um filho disforme (Conferência VI,76), as 

tentações são comparadas aos ventos (Conferência XIII,148). Animais, arquitetura, guerra, 

luta, agricultura, tudo serve a Doroteu para formar seus discípulos, impulsioná-los e estimulá-

                                                 
334

 Ibid., loc. cit.. A palavra parrhesía ―[...] etimologicamente, significa o direito ou o hábito de tudo dizer. Da 

evolução semântica tivemos dois sentidos, um excelente, a confiança e audácia diante de Deus, fundada sobre 

uma boa consciência, e outro negativo, a excessiva liberdade no falar ou atitudes com as pessoas‖ (Ibid., p. 232). 

Voltaremos a ela num momento posterior. 
335

 J. SOUILHÉ apud Lucien Regnault e Jacques de Préville. DOROTHÉE DE GAZA, op. cit., p. 39. 
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los para que não desistam da vida de renúncia por eles assumida, ―para marcar o espírito de 

seus ouvintes, para seduzir e instruir seus corações, para fazer penetrar seu ensinamento em 

suas almas docemente, de maneira amável e agradável‖.336 

Note-se que, se afirmamos que o modo como Doroteu elabora sua visão da vida 

monástica cristã pode ser considerada bastante tradicional, no sentido de estar em intensa 

unidade com os ensinamentos dos pais do deserto, com a tradição monástica, as considerações 

e aproximações que faremos entre o pensamento de Doroteu de Gaza e os estoicos poderão, 

de certo modo, serem posteriormente estendidas para textos de outros autores monásticos que 

também procuraram permanecer fiéis aos pais. Passemos então a investigar os textos do 

monge de Gaza e os dos filósofos estoicos. 
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3. ANÁLISE DE ALGUMAS QUESTÕES CENTRAIS NO PENSAMENTO DE  

DOROTEU À LUZ DE EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS ESTOICOS 

Já vimos como o cristianismo bebeu abundantemente na sabedoria grega para poder 

construir seus dogmas religiosos, e nos parece que Doroteu participa significativamente desse 

processo. Eis o que lemos na Carta [de envio] que acompanha as diversas conferências do 

religioso:   

[...] o bem-aventurado não hesitava em propor, por ocasião do seu 

ensinamento, o que encontrava de proveito entre os filósofos pagãos, onde 

procurava, como abelha laboriosa, por exemplo, o ―Nada em demasia‖, o 

―Conhece-te a ti mesmo‖, e outras sentenças semelhantes.337 

Essa afirmação de um discípulo de Doroteu vem corroborar nosso intento de investigar 

em que medida podemos afirmar uma continuidade entre a filosofia grega, e mais 

especificamente, entre os exercícios espirituais dos estoicos e algumas questões centrais do 

pensamento de Doroteu acerca da vida monástica.338 

Além de todas as noções filosóficas gregas de que o cristianismo se apropriou, 

queremos  afirmar dois horizontes que nos parecem fundamentais para perceber a estreita 

relação entre o cristianismo e a filosofia. 

O primeiro é que, como já dissemos anteriormente, precisamos compreender a 

filosofia antiga como um ―modo de vida‖ e não simplesmente como um conjunto de 

afirmações teóricas. Identificar-se com uma escola de filosofia era, antes de tudo, adotar uma 

postura perante a vida, abraçar uma maneira de viver, revelando uma profunda relação entre o 

modo de viver e as ideias filosóficas. 

Michel Foucault salienta que a busca da verdade na Antiguidade jamais esteve  

separada do que ele nomeia ―prática de espiritualidade (as transformações necessárias no ser 

mesmo do sujeito que permitirão o acesso à verdade)‖,339 ou seja, o conhecimento filosófico 

                                                 
337

 Carta [de envi] 4. 
338

 Apesar do estranhamento que pode causar à primeira vista, acompanhamos Pierre Hadot quando 

denominamos os exercícios filosóficos dos estoicos de espirituais. Esse autor salienta que os adjetivos que 

poderíamos utilizar para qualificá-los, tais ―[...] como ‗físicos‘, ‗morais‘, ‗éticos‘, ‗intelectuais‘, ‗do pensamento‘ 

ou ‗da alma‘ não cobrem todos os aspectos da realidade‖ (HADOT, P.  Ejercicios espirituales y filosofía 

antigua.  Madrid: Siruela, 2006.  p. 24). Pois essas práticas são portadoras de valores existenciais: ―a 

denominação de exercícios espirituais resulta, pois, finalmente a mais adequada, porque salienta que se trata de 

exercícios que comprometem a totalidade do espírito‖ (Ibid., p. 60). 
339

 FOUCAULT, op. cit., p. 21. Aliás, não podemos nos esquecer de que Michel Foucault diz haver uma 

exceção, a saber, Aristóteles, pois ele não teria dado grande importância ao aspecto da espiritualidade e, por 

causa disso, o considera o ―fundador da filosofia no sentido moderno do termo‖ (Ibid., p. 22). E depois, no 

mesmo lugar, explicita: ―Creio que a idade moderna da história da verdade começa no momento em que o que 
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estava intimamente relacionado a práticas e atividades que pudessem operar uma 

transformação no próprio filósofo. Para ele, a filosofia antiga parte do princípio de que ―[...] o 

sujeito enquanto tal, do modo como é dado a si mesmo, não é capaz de verdade [...] a não ser 

que ele efetue em si mesmo certas operações, certas transformações e modificações que o 

tornarão capaz de verdade.340 Ora, nos parece que é lícito olhar para a religião cristã a partir 

dessas mesmas ideias, não se esquecendo, evidentemente, que ela agrega um elemento novo, 

a saber, a Revelação. 

O segundo diz respeito ao profundo aspecto social, comunitário que está presente na 

filosofia antiga, tanto no que diz respeito ao lugar de se praticá-la – ou seja, nas escolas 

filosóficas – quanto na compreensão de seu papel propedêutico para aqueles que viriam 

ocupar lugares importantes na pólis grega. Mas o que queremos destacar é que 

[...] nunca houve filosofia nem filósofos fora de um grupo, de uma 

comunidade, em uma palavra, de uma ―escola‖ filosófica; e, precisamente, 

uma escola filosófica corresponde, nesse caso e antes de tudo, a uma maneira 

de viver, a uma escolha de vida, a uma opção existencial, que exige do 

indivíduo uma mudança de vida, uma conversão de todo o ser, e, finalmente, a 

um desejo de ser e de viver de certa maneira.341 

Ora, mais uma vez afirmamos que o cristianismo também pode ser visto por esse 

mesmo viés, em que se afirma o papel singular que a comunidade desempenha na vida 

daqueles que professam a fé em Jesus Cristo.342 

Pois bem, se a vida cristã pode ser vista como assumir um certo ―modo de vida‖, 

estabelecendo estreitas relações com outros que comungam de princípios semelhantes, o 

mesmo pode ser dito acerca do monaquismo cristão, quando aquele que abraça a vida 

monástica quer simplesmente ―viver monasticamente‖ numa comunidade.343 

                                                                                                                                                         
permite aceder ao verdadeiro é o próprio conhecimento e somente ele. Isto é, no momento em que o filósofo (ou 

o sábio, ou simplesmente aquele que busca a verdade), sem que mais nada lhe seja solicitado, sem que seu ser de 

sujeito deva ser modificado ou alterado, é capaz, em si mesmo e unicamente por seus atos de conhecimento, de 

reconhecer a verdade e a ela ter acesso‖ (Ibid., p. 22). Mas essa já é uma verdade que ―não será capaz de salvar o 

sujeito‖ (Ibid., p. 23).  
340

 FOUCAULT, op. cit., p. 234. Segundo Werner Jaeger, o termo ―conversão‖, usado pelos cristãos em suas 

pregações, ―[...] emana de Platão, pois adotar uma filosofia significava sobretudo uma mudança de vida‖ 

(JAEGER, op. cit., p. 23). 
341

 HADOT, op. cit., 1999, p. 18. 
342

 A bem da verdade, esse aspecto comunitário pode ser visto em quase todas, senão em todas as tradições 

religiosas, ainda que o lugar que a comunidade ocupa na determinação da vida concreta dos indivíduos possa ser 

bastante diferente. 
343

 Como bem afirma Agostinho Roberts, ―a vida monástica, objeto imediato da conversão de vida, não significa 

somente a vida interior e espiritual de cada monge, mas também, e de modo direto, a vida exterior de disciplina 

monástica‖ (ROBERTS, A.  Vida monástica: elementos básicos.  Rio de Janeiro: Lumen Christi, 1980.  p.20).  



 

 

100 

 

 

 

Michel Foucault, procurando refletir sobre a interação entre a filosofia antiga e o 

cristianismo, afirma que 

cada vez mais [durante a época helenística e romana] a tékhne toû bíou (a arte 

de viver) vai [...] girar em torno da pergunta: como devo transformar meu 

próprio eu para ser capaz de aceder à verdade? Daí se compreende também o 

fato de que a espiritualidade cristã, a partir dos séculos III–IV, ao 

desenvolver-se em sua forma mais rigorosa, no ascetismo e no monasticismo, 

poderá muito naturalmente apresentar-se como a consumação de uma filosofia 

antiga, de uma filosofia pagã [...]. A vida de ascese, a vida monástica será a 

verdadeira filosofia, o monastério será a verdadeira escola de filosofia.
344

  

De fato, sabemos que muitos monges se denominarão os ―verdadeiros filósofos‖,   

―[...] já que aqueles que [...] ostentam [o nome de filósofos] não cultivam a verdadeira 

sabedoria. Em São João Crisóstomo, em Teodoreto de Ciro e em outros autores, o termo 

‗filosofia‘ é sinônimo de ‗vida monástica‘‖.345 Além disso, já dissemos anteriormente que a 

própria Vida de Antão é redigida à luz das indagações que estavam presentes na cultura greco-

romana dos séculos II e III d.c. acerca do ―homem divino‖ (theios ánthropos). Para muitos, 

era a alguns filósofos que se cabia tal epíteto, enquanto que para o Bispo Atanásio é a Antão, 

protótipo do monge solitário do deserto. 

Também não faltam aqueles que, nos dias de hoje, ao se debruçarem sobre a vida 

monástica, a relacionam com um ou outro aspecto da riquíssima tradição filosófica grega. 

Garcia M. Colombás nos recorda que alguns filósofos 

[...] punham em relevo certos valores morais que mais tarde representariam 

um papel importante no ideal monástico cristão; ensinavam um sistema ético 

muito desenvolvido, pensavam alcançar mediante um ascetismo esforçado e 

constante o fim supremo de livrar-se inteiramente da tirania das paixões e 

alcançar a perfeita apatheia (impassibilidade) e autarquía (independência e 

autodomínio).346 

Já Olga Regina Frugoli Sodré compara ―[...] os monges do deserto aos grandes heróis 

da mitologia grega, pois eles realizam a seu modo e de uma maneira talvez mais radical e 

definitiva uma verdadeira odisseia interior‖.347 

Mas essas aproximações que hoje apontamos entre o monaquismo e a filosofia grega 

não eram bem vistos pelos monges, pelo menos no início do movimento monástico. Ao tratar 
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 FOUCAULT, op. cit., p. 219. 
345

 COLOMBÁS, op. cit., 1974, p. 20. 
346

 Ibid., p. 15. 
347

 SODRÉ, O. R. F.  Monges em diálogo a caminho do absoluto – estudo psicossocial do diálogo inter-religioso 

monástico. 2005. 423 f. Tese (Doutorado em Psicologia Clínica) -  Departamento de Psicologia, PUC, Rio de 

Janeiro, 2005. 
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dos fundadores do monaquismo egípcio, Johannes Quasten não deixa de chamar a atenção 

para as posturas de desconfiança em relação à cultura grega, dado que aqueles primeiros 

monges recusavam terminantemente a literatura e o saber helênicos, condenando qualquer 

aproximação entre a fé cristã e cultura pagã; muitos se opuseram vigorosamente às ideias 

vindas da escola de Alexandria, especialmente às de Orígenes.348 

Ora, se alguns monges assim julgam a filosofia, certos contemporâneos seus, inclusive 

cristãos, dirão o mesmo acerca da vida monástica: ela é que não pode ser um caminho de 

sabedoria, dado que despreza a tradição grego-romana. Douglas Burton-Christie nos recorda, 

por exemplo, o exemplo do muito culto bispo Sinésio de Cirene, que via aqueles monges que 

se dirigiam aos lugares ermos para buscar a Deus como uns ―grosseiros incultos, cuja forma 

de vida estava tão completamente alheia aos refinamentos da paideia tradicional que sua 

busca religiosa parecia absurda‖.349 E Douglas Burton-Christie explica:  

Para esses críticos contemporâneos dos padres do deserto, o núcleo de suas 

censuras era que o monaquismo havia surgido fora da cultura tradicional do 

mundo romano e inclusive em oposição a ela, e essa cultura era fundamental 

para sua compreensão e prática de devoção.
350

 

Como bem observa Peter Brown a respeito da questão, de fato, ―por seu conteúdo e 

mais ainda pelas emoções às quais apela no processo de socialização, o paradigma monástico 

significa o fim do ideal da educação pela cidade‖.351 Não é de se espantar, portanto, que 

alguns tenham percebido que o monaquismo acabava por ir de encontro à paideia greco-

romana e se opuseram ao movimento. 

Mas é inegável a influência da filosofia grega na elaboração do monaquismo. Como 

bem afirma Garcia M. Colombás,  

não se deve subestimar de modo algum os estímulos que receberam os 

primeiros monges de parte de outras correntes ascéticas e místicas, nem a 

poderosa ajuda que o [...] monacato soube encontrar nas escolas filosóficas 

gregas ao elaborar seu próprio corpo de doutrina [...] essas influências não 

                                                 
348

 Cf. QUASTEN, op. cit., 2004b.  
349

 BURTON-CHRISTIE, op. cit., p. 30. De fato, eis o que podemos ler em uma das cartas de Sinésio de Sirene: 

―Eu tenho observado até agora [...] homens bárbaros que têm dedicado suas vidas à contemplação. Então eles 

tornam-se incivilizados e insociáveis, na medida em que esforçam-se continuamente para se libertarem da 

natureza‖ (SINÉSIO DE CIRENE, Díon VII apud BREGMAN, J.  The middle years: Hellenism, Philosophy, 

and Mysticism.  In: ______. Synesius of Cyrene: phylosopher-bishop.  Berkeley:  University of California, 1982.  

p. 132). Como bem afirma Jay Bergman, Sinésio reconhece os nobres ideias dos monges, mas não pode aceitar 

seu desprezo pela paideia grega (Cf. Ibid.). 
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 BURTON-CHRISTIE, loc. cit. 
351

 BROWN, op. cit., 1990a, p. 281. 
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cristãs se revelaram numerosas e fortes.352 

Também Johannes Quasten afirma que a hostilidade dos primeiros monges não 

perdurou no movimento. O que se viu foi uma atitude de reconciliação cada vez maior para 

com a cultura antiga, até que os próprios monges viessem a se tornar autores de tratados 

ascéticos, regras monásticas, sermões, hagiografias, inúmeros escritos edificantes, etc.353 

Dessa forma, podemos afirmar que o monaquismo pode ser visto sob a perspectiva de 

uma continuidade com a filosofia antiga, ainda que, à época, os monges se esforçassem por 

afirmar a distância que os separava dos filósofos. Mas passemos a refletir mais diretamente 

sobre as relações do monaquismo com a filosofia estoica. 

Segundo André Bremond, a vida dos padres do deserto foi definida por alguns como 

sendo o ―estoicismo dos humildes‖, mas ele salienta que enquanto a filosofia estoica e as 

demais escolas filosóficas da antiguidade estavam voltadas para a aristocracia, a vida 

monástica era acessível a todas as pessoas, de todas as classes, ou seja, o estoicismo não 

possuía a universalidade que caracteriza o monaquismo.354 De fato, como bem afirma Peter 

Brown, 

é sob a tutela de um Basílio de Cesareia ou de um Evágrio do Ponto [que]  

técnicas de educação moral e modelos de comportamento e de disciplina 

espiritual, antes praticados só pelas elites das cidades, florescem com novo 

vigor nos mosteiros.355 

André Bremond também destaca o aspecto fortemente social da filosofia estoica e do 

movimento monástico, ainda que a vida monástica pressuponha sempre um certo 

distanciamento da sociedade – atitude que não podia ser aceita por um estoico. Ele se recorda 

ainda da ―piedade‖, por exemplo, de alguns escritos de Epicteto.356 No entanto, considerados 

esses aspectos, tudo o mais que ainda precisa ser dito, sempre segundo o mesmo autor, são 

apenas diferenças: o filósofo estoico é triste, é soberbo e arrogante, vive uma piedade que não 

tem um objeto e sim está voltada sobre si mesma, tendo uma vida marcada pela tristeza, pela 

tensão no mais alto grau e pelo desespero.357 Nos parece que tais leituras acerca dos estoicos, 
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 COLOMBÁS, op. cit., 1989, p. 90. 
353

 Cf. QUASTEN, op. cit., 2004b. 
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 Cf. BREMOND, A.  Le moine et le stoicien: le Stoicisme et la Philosophie du Désert.  In: Revue d’Ascétique 

et de Mystique, Toulouse (France), 8º anneé, pp. 26-40, 1927. 
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 BROWN, op. cit., 1990a, p. 280. 
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 Cf. BREMOND, op. cit. 
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 Cf. Ibid. Nos parece que essas acusações têm por fundamento a ideia de que, no fundo, o que o estoicismo 

propõe é algo impossível de ser atingido e daí decorre a perene aflição do filósofo estoico. Ora, na esteira de 

Raquel Gazolla, afirmamos que os textos do pórtico devem ser lidos num duplo registro, a saber, o da natureza e 
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no entanto, parecem estar fundamentadas em interpretações alheias aos dogmas da filosofia 

estoica. 

Ora, pensamos ser possível identificar uma proximidade muito maior entre a filosofia 

estoica e o movimento monástico do que esses apontados. Segundo Jean Gribomont,   ―está 

claro que a filosofia grega, e sobretudo o estoicismo, influenciou profundamente a literatura 

monástica cristã e deu ao monaquismo, quando esse elaborou uma doutrina, muitas noções 

fundamentais‖.358  

As observações de Garcia M. Colombás vão na mesma direção, observando que      

―os estoicos herdaram boa parte do ideal dos cínicos, cujas tradições respeitavam ao máximo. 

Sua moral era austera, exigente. Epicteto parece descrever o monge cristão quando entoa o 

Elogio do cínico‖.359 

A seguir, abordaremos aquelas noções que nos parecem centrais na compreensão que 

Doroteu possui da vida monástica, procurando identificar em que medida elas já estavam 

presentes nos textos estoicos. Duas questões precisam estar bem esclarecidas desde o início. 

A primeira é que nosso objetivo é apontar essa proximidade sem nos preocuparmos com as 

suas fontes ou nos interrogarmos sobre quais seriam os intermediários entre Doroteu e os 

textos de um ou outro filósofo da Stoa – ainda que, em alguns momentos, possamos apontar 

com certa clareza como uma noção se desenvolveu nos escritores cristãos. E a segunda é que 

deveremos recorrer a textos de autores estoicos considerados tardios – o que poderia 

desagradar a certos leitores – mas, na esteira de Pierre Hadot, afirmamos que eles ―nos 

revelam, segundo toda verossimilhança, uma tradição anterior, da qual podemos ver traços em 

certos fragmentos de Crisipo e mesmo de Zenão‖.360 Além disso, como bem observa Anthony 

A. Long a respeito de Epicteto e Marco Aurélio, o grande valor de ambos é que ―por meio 

deles aprendemos o que se entende na prática por um estoico comprometido. Assim, a teoria 

se vivifica e os secos resumos da doutrina estoica antiga tomam carne e sangue‖.361 Vejamos, 

então, como isso de dava. 

                                                                                                                                                         
o da historicidade. E é justamente por tomar a noção de sábio – que os estoicos sabem ser um paradigma que não 

é o nosso – como fazendo parte da historicidade é que se acaba por acusar os estoicos de arrogantes, tensos ou 

sendo continuamente frustrados (GAZOLLA, op. cit.). 
358

 GRIMOBOMONT, op. cit., 1979, p. 216. 
359

  COLOMBÁS, op. cit., 1974, p. 17. Garcia M. Colombás faz referência a Dissertações III, 22, onde a vida 

cínica é compreendia como uma vocação divina, que o cínico está na presença do divino onde quer que ele 

esteja, que sua vida é marcada pela simplicidade, pela renúncia ao casamento e aos filhos (Cf. ÉPICTÈTE, op. 

cit.). De fato, os cínicos servirão de inspiração ao monaquismo cristão (Cf. DUHOT, op. cit.). 
360

 Ibid., p. 199. 
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 LONG, op. cit., 1984, p. 119. 
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3.1. Ascese: conceito comum a estoicos e cristãos 

A palavra grega áskesis (ἄζκηζις), que deu origem à palavra ascese na língua 

portuguesa, significa treinamento, exercício corporal, esforço metódico, e tem uma longa 

história na filosofia grega; posteriormente, ela ocupará um importante lugar no cristianismo, 

especialmente no monaquismo. Entre os filósofos gregos, podemos encontrá-la em 

Pitágoras,362 em Platão,363 nos filósofos cínicos e em diversos outros autores, até que os 

cristãos, tais como Clemente de Alexandria, Orígenes, os padres do deserto, Evágrio e tantos 

outros também a utilizassem. Ser-nos-ia impossível resgatar aqui esse longo caminho de 

sentidos e nuances tanto na filosofia grega quanto na fé cristã, por isso nossa abordagem será 

apenas um recorte. No entanto, não deixaremos de abordar aquelas noções que serão 

fundamentais para atingirmos nosso intento. 

De acordo com Michel Foucault, a ascética consiste num 

[...] conjunto mais ou menos coordenado de exercícios disponíveis, 

recomendados, até mesmo obrigatórios, ou pelo menos utilizáveis pelos  

indivíduos em um sistema moral, filosófico e religioso, a fim de atingirem um 

objetivo espiritual definido. Entendo por ―objetivo espiritual‖ uma certa 

mutação, uma certa transfiguração deles mesmos enquanto sujeitos, enquanto 

sujeitos de ação e enquanto sujeitos de conhecimentos verdadeiros.364 

M. Olphe-Galliard observa que o termo pode ser usado em três sentidos; grosso modo 

os apontamos: físico (como exercitar o corpo procurando fortificá-lo), moral (pois para se 

adquirir a virtude ou a sabedoria faz-se necessário esforçar-se) e religioso (compreendendo-o 

como uma ―prática de piedade‖).365 Essas conotações vão sendo alargadas aos poucos: num 

primeiro momento, a ascese visa obter um corpo atlético.366 Porém, como também observa 
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José Ferrater Mora, esse 

[...] sentido corporal ampliou-se até abarcar um significado espiritual: o 

ascetismo foi entendido como um treinamento para fins espirituais. Isso 

ocorreu não apenas no cristianismo como no âmbito da própria cultura pagã 

helênica, ou melhor helenística.367 

A ascese, o treinamento é uma atitude fundamental que deve ser assumida por aquele 

que quer viver segundo a filosofia estoica, pois os estoicos compreendem que ―a filosofia é 

‗exercício‘‖.368  É o que podemos encontrar em Sêneca quando ele diz: ―A virtude não pode 

ser alcançada a não ser por uma alma cultivada, esclarecida e aperfeiçoada por um contínuo 

exercício‖.369 Também Musônio Rufo afirma a necessidade de exercícios na aquisição das 

virtudes:  

A virtude, dizia ele, não é somente uma ciência teórica, mas também um saber 

prático como a medicina e a música. Do mesmo modo como o médico e o 

músico não devem somente ter assumido, cada um, os princípios de sua arte, 

mas também ter se exercitado a agir segundo os princípios, assim também 

aquele que quer ser um homem virtuoso não deve somente ter aprendido a 

fundo todos os conhecimentos que levam à virtude, mas também ter se 

exercitado segundo estes conhecimentos com zelo e laboriosamente.370  

Ou seja, para ele a virtude apresenta um aspecto prático, para atingi-la faz-se necessário 

treinar. E ele continua:  

Pois como alguém se tornaria temperante se soubesse apenas que não se deve 

ser vencido pelos prazeres, e não se exercitasse a resistir-lhes? Como se 

tornaria justo se apenas aprendesse que é preciso amar a igualdade, mas não se 

aplicasse a fugir da cobiça? Como adquiriríamos a coragem se apenas 

percebêssemos que as coisas que parecem terríveis às massas não devem ser 

temidas, e não nos aplicássemos a permanecer sem temor em sua presença? 

Como seríamos prudentes se apenas reconhecêssemos quais são os 

verdadeiros bens e os verdadeiros males, e não fôssemos exercitados a 

desprezar aquilo que tem apenas a aparência de um bem?
371

  

Portanto, é evidente que para se adquirir as virtudes é necessário treino, prática, 

dedicação concreta. Treinar-se resistindo ao prazer para atingir a temperança, fugindo da 

cobiça para tornar-se justo, enfrentando o que gera medo para adquirir a coragem, 

                                                                                                                                                         
propriamente atlética é, para Platão, uma das garantias de que não se terá medo da adversidade exterior, não se 

terá medo dos adversários com os quais se aprende a lutar, de modo que o modelo da luta com o outro serve para 

a luta com todos os acontecimentos e todos os infortúnios‖ (FOUCAULT, loc. cit.).  
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desprezando aquilo que parece ser um bem – mas, de fato, não é – para tornar-se prudente. Ou 

seja, para os estoicos  

[...] a filosofia não consiste em mero ensinamento de teorias abstratas ou, 

muito menos, na exegese textual, mas na arte de viver, em uma atitude 

concreta, em determinado estilo de vida capaz de comprometer inteiramente a   

existência.372 

O objetivo destes exercícios é a transformação daquele que o pratica, mudando sua 

maneira de ser e de ver as coisas – é colocar-se sob uma nova perspectiva. Assim afirma 

Pierre Hadot: 

A atividade filosófica [dos estoicos] [...] consiste em um processo que 

aumenta nosso ser, que nos faz melhores. Se trata de uma conversão que afeta 

a totalidade da existência, que modifica o ser daqueles que a assumem. Graças 

a tal transformação pode-se passar de um estado inautêntico em que a vida 

transcorre na obscuridade da consciência, socavada pelas preocupações, a um 

estado vital novo e autêntico, no qual o homem alcança a consciência de si 

mesmo, a visão exata do mundo, uma paz e liberdade interiores.
373

 

Mas quais seriam os exercícios que os estoicos se propõem a fazer? Eles são vários: 

praticar a abstinência, analisar as representações, preparar-se para as incertezas do futuro, 

meditar sobre a morte e outros, como veremos. 

Quanto ao monaquismo tal como o compreende Doroteu, observamos que  a palavra 

áskesis não aparece nenhuma vez nas suas conferências ou cartas,374 pois ele prefere, na 

esteira de Evágrio, utilizar o termo praktiké, cujo significado é prática, ativa (no sentido de 

que está voltada para a ação). 

É bastante significativo que já em sua primeira conferência Doroteu explique o sentido 

de cada parte da roupa própria do monge – o hábito – e diz: ―Por que trazemos uma túnica 

sem mangas? Por que não temos mangas enquanto todos os outros têm? As mangas são o 

símbolo das mãos e as mãos significam a vida ascética [a prática].375 Num outro momento, 
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nosso autor, procurando elucidar o significado de algumas palavras de São Gregório 

Nazianzeno, explica o sentido de se oferecer a Deus nos holocaustos e sacrifícios as diversas 

partes de animal, e afirma: ―Todas essas partes da vítima são portanto, como já dissemos, 

símbolos da alma que com a ajuda de Deus se purifica pela práxis [prática] e retorna ao seu 

estado natural‖.376 

Portanto, para Doroteu a vida monástica é uma vida prática, de atividade, de ascese, de 

exercícios, e esse modo de vida leva aquele que o vive ao seu antigo estado natural – ou seja, 

a uma verdadeira transformação. Assim, Doroteu auxilia na elaboração da compreensão 

clássica da ascese cristã, qual seja, a de que ela  

[...] abarca tudo o que a vida espiritual comporta de ativo e laborioso, [...] 

[sendo] sendo indispensável para chegar à união com Deus. Em outras 

palavras pode-se dizer que a ascese é o esforço constante e perseverante a fim 

de dar espaço à ação do Espírito, despojando-se de tudo que possa dificultar a 

obra que ele realiza na alma.377 

Como bem afirma Tomáš Špidlík e outros autores, ―a ascese ressalta que, neste grande 

acontecimento da salvação, o homem não permanece passivo. Recebe a força de colaborar 

ativamente, purificando-se do pecado e de suas consequências‖.378 E mais à frente eles 

salientam: 

O elemento de cansaço, de esforço humano, de atividade corporal, permanece 

associado ao termo grego praxis. O monge cristão é praktikos, enquanto que a 

ação de Deus é poiesis. No vocabulário monástico, então, a praxis poderia ser, 

em seu sentido mais amplo, toda obra em ordem à salvação.379 

Tal como nos perguntamos acerca dos estoicos, o mesmo fazemos em relação a 

Doroteu: quais são os exercícios ascéticos que estão presentes em seu monaquismo? Como 

era de se esperar, nos seus escritos emergem várias observâncias: solidão, jejuns, vigílias, 

renúncias, etc. Nosso intento é refletir sobre quais dessas podem ser postas em paralelo com a 

ascese dos estoicos. 
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3.1.1. A anachóresis 

Como sabemos, o termo anachóresis significa a ação de retirar-se, afastar-se,  ou ainda 

lugar de retiro, refúgio.380 No âmbito da filosofia, a anachóresis está estreitamente ligada à 

filosofia estoica, enquanto que no monaquismo cristão ela é compreendida como sendo-lhe 

um elemento essencial. Vejamos, então, como a anachóresis está posta para os estoicos e para 

Doroteu. 

 

3.1.1.a.  Nos estoicos 

A anachóresis estoica é uma questão bastante intrigante, pois está intimamente 

relacionada ao tema da emersão da interioridade na Grécia. A filosofia dos séculos V e IV a.c. 

parecem ter posto para nós o solo do que chamamos interioridade – Platão a denominou alma, 

e Aristóteles procurou apontar suas distintas funções, dentre elas a de deliberação e de 

escolha, ampliando a reflexão.381  

Para alguns autores, a questão da interioridade já está colocada na lírica grega do 

século VII a.c. e o que encontramos nos textos seguintes são os seus desdobramentos e 

aprofundamentos.382 Se assim é, podemos dizer que os estoicos são herdeiros de um longo 

processo de estruturação da noção de vida interior, ao qual dão continuidade expondo ―[...] o 

campo ético como pertinente a cada um, a cada juízo ou diánoia‖.383 Atentemo-nos para a vida 

do fundador da Stoa. 

Zenão, um bárbaro, não quis adquirir a cidadania grega, vivendo sem se importar em 

ser reconhecido pelos cidadãos atenienses, mas tornou-se um homem honrado por si mesmo. 

Tal fato já sinaliza para nós que não é sem razão que, muitas vezes, o filósofo estoico é visto 

como ―aquele que cria suas regras de conduta internas de modo quase independente das regras 

exteriores, pela força de seu caráter‖384 – ainda que essa atitude não seja comum a todos os 
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filósofos do Pórtico e nem exclusiva deles. Independentemente disso, o fato é que podemos 

afirmar, na esteira de Rachel Gazolla, que em Zenão ―[...] há uma consciência da própria 

força decisória interior, e podemos nomeá-la individualidade ou interioridade‖,385 numa busca 

de autarcheia – de bastar-se a si mesmo. Podemos falar de que há em Zenão um redobro em 

si mesmo, um olhar para si, durante o qual ele se percebe como homem, como singularidade, 

e que isto lhe era mais caro que do que ser um cidadão ateniense ou fenício. 

Parece estar sugerida a possibilidade de um certo distanciamento em relação à 

comunidade, uma certa interioridade que se marca como presente. Há indícios de uma 

identidade consigo mesmo, e não com as normas exteriores da cidadania. Mas salientemos: 

ainda é algo bastante incipiente, pois a mentalidade grega concebia o eu como pleno e 

existencialmente integrado com a natureza, com o mundo e com a sociedade, de modo que é 

preciso pensar a partir de matizes, nuances. Ademais, se Zenão assim o faz é porque tem a 

noção de uma cidadania mais ampla – o seu pertencimento e o de todos os homens ao cosmos, 

razão de seu cosmopolitismo. 

A partir dos séculos I e II d.c., quando o estoicismo já está bastante estabelecido em 

Roma, encontramos uma intensa reflexão sobre o ―si mesmo‖, sobre a interioridade que está 

voltada para si mesma,386 tema que é caro aos filósofos romanos e que se mantém em estreita 

ligação com todos os dogmas da escola estoica. Segundo Marc Pena, foi neste momento que 

[...] o homem descobriu a solidão, fenômeno do qual ressente-se também o 

indivíduo do humanismo moderno. Isto explica a emergência de um desejo de 

estabilidade, de segurança, de independência suscetível de se revestir de 

formas múltiplas.
387

 

É quando encontramos nos textos estoicos a anachóresis, como fruto de um dobrar-se 

do homem sobre si mesmo. Escutemos o filósofo Imperador:  

A gente procura para si retiros nas casas de campo, na beira-mar, nas serras; tu 

também costumas anelar vivamente por isolamentos desse gênero. Tudo isso, 

porém, é o que há de mais estulto, quando podes retirar-te em ti mesmo à hora 

que o desejes. A lugar nenhum se recolhe uma pessoa com mais tranquilidade 
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e mais ócios do que na própria alma, sobretudo quando tem no íntimo aqueles 

dons sobre os quais basta inclinar-se para gozar, num instante, de completo 

conforto; por conforto não quero dizer senão completa ordem. Proporciona a ti 

mesmo constantemente esse retiro e refaze-te; mas haja nele aquelas máximas 

breves e elementares que, apenas deparadas, bastarão para fechá-lo a todo 

sofrimento e devolver-te livre de irritação contra o ambiente aonde 

regressas.388 

Para Marco Aurélio, independentemente do lugar geográfico em que se esteja é 

possível refugiar-se na própria alma e lá encontrar os instrumentos que garantam a sua 

tranquilidade. É possível criar uma separação entre o ―dentro‖ e o ―fora‖, e mesmo que o 

exterior esteja conturbado, é possível manter o interior apaziguado. 

Imediatamente alguém poderia acusar o Imperador de um extremado escapismo mas, 

como esperamos demonstrar, somente uma interpretação errônea dos estoicos poderiam 

sustentar tal visão. 

Michel Foucault nos recorda que o tema da volta para si mesmo não é, de fato, um 

tema novo ou próprio do estoicismo, pois Platão já o abordara. No entanto, o ―retorno sobre si 

mesmo‖ platônico propunha voltar o olhar da alma para o ―alto‖ – para as essências, o divino; 

além disso, ele estaria relacionado à formação aristocrática, ou seja, à educação daqueles 

jovens que, mais tarde, deveriam gerir a pólis, donde se conclui que ―o objeto do cuidado é o 

eu, mas a finalidade é a cidade, onde o eu está presente a título apenas de elemento‖.389 O 

mesmo não se daria no estoicismo romano, onde o olhar está voltado para o próprio homem e 

sua interioridade. Para Michel Foucault, o estoico romano ―não tem outro fim nem outro 

termo senão estabelecer-se junto a si mesmo, ‗residir em si mesmo‘ e aí permanecer‖.390 A 

anachóresis torna-se, para eles, uma espécie de ―gozo de si‖ – para usar as palavras de Jean 

Pierre-Vernant.391 

Mas nosso entendimento acerca dessa anachóresis estará incompleto se não 

salientarmos o ponto fundante desse voltar-se para si mesmo, a saber, a noção de 

interpretação. Tudo o que chega até o homem, tudo o que ele conhece e o que lhe acontece 

tem sua origem na phýsis, mas o modo como ele julga sobre todas essas coisas é que 
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fundamenta sua escolha moral, seu agir ético. Como nos recorda Rachel Gazolla,  

querem os estoicos que recebamos os acontecimentos que nos chegam com 

tranquilidade [ataraxia], mesmo os mais difíceis, porque são previstos pela 

natureza. Devemos afirmá-los voluntariamente, o que nos conforma com o 

Todo.
392

  

Mas a questão é que sempre há a possibilidade de nos distanciarmos do que é 

conforme à natureza, e daí a importância de se afastar, de se retirar. Todos esses termos 

possuem, é claro, um sentido figurado, pois não há um deslocamento físico efetivo – de um 

lugar para o outro – e sim um voltar-se para si mesmo para melhor interpretar, julgar e bem 

agir, pois nem sempre acolhemos de bom grado aquilo que nos chega. Daí a exortação de 

Epicteto: ―retornai a vós mesmos‖,393 para que cada um possa entrar em harmonia com o todo, 

acolhendo o acontecimento. Escutemos o que afirma Marco Aurélio:  

Em toda parte e continuamente de ti depende dar bom acolhimento, em 

respeito aos deuses, às conjunturas presentes, tratar com justiça os homens 

presentes e esmerar-te no pensamento presente para que nele nada se insinue 

que não compreendas.
394

 

E o mesmo salienta Epicteto: ―Em seguida, se entrares em ti mesmo [...] e buscares o domínio 

a que pertence o acontecimento, logo te lembrarás que é ‗ao domínio das coisas independentes 

de nós‘‖.395 

Se os filósofos estoicos afirmam a necessidade de ―entrar em si mesmos‖ é para 

evidenciar o espaço aberto à interpretação ―do que acontece‖, fazendo uma ―[...] espécie de 

‗parada‘ da temporalidade cronológica e de um redobro sobre si mesmo, num movimento 

lógico interior‖.396 

Esses exercícios de anachóresis podem ser feitos de modo diversos. O primeiro se 

caracteriza por procurar imobilizar o pensamento, evitando que as agitações, sejam elas 

vindas do interior ou do exterior, perturbem o homem. 

Não te distraiam os eventos surgidos de fora; arranja vagares para aprenderes 

mais algo de bom e pára de voltear. Guarda-te também, doravante, de outro 

desvario; desvairam, com efeito, aqueles que, ao cabo de tantas ações, se 

enfastiam da vida e carecem dum alvo para onde orientar todos os seus 

impulsos e, numa palavra, as suas cogitações. Dificilmente vemos alguém 
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sofrendo por não ter observado o que se passa na alma de outrem, mas por 

força há de sofrer quem não anda atento às comoções de sua própria alma.397 

O filósofo afirma que é preciso refrear a inquietação e evitar agir sem objetivo e 

concentração.  Daí que não se trata de uma fuga das situações exteriores e sim a tentativa de 

qualificar as próprias ações. Para Marco Aurélio, o ―refúgio interior‖ é onde se pode bem 

refletir para bem agir: 

Lembra-te de que o guia se torna inexpugnável quando, recolhido em si, 

contenta-se de não fazer o que não quer, mesmo quando se põe em guarda sem 

raciocínios. Que será quando, cercado de precauções e raciocínios, formar 

juízo de alguma coisa? Por isso a inteligência isenta de paixões é uma 

fortaleza; o homem não tem abrigo mais fortificado onde se refugie e se livre, 

para o futuro, de cair prisioneiro. Quem não o viu é um ignorante; quem viu e 

não se refugiou, um infeliz.398 

O interior do homem torna-se uma cidadela, uma fortificação contra toda e qualquer 

investida exterior. 

A filosofia deve erigir-se ao nosso redor qual muro inexpugnável que a 

fortuna, ainda que o tenha sacudido com muitos artefatos, não pode 

ultrapassar. A alma que renunciou aos bens externos se situa em um lugar 

inatingível e, desde seu forte, se defende; debaixo dela todo dardo se abate.399 

Dessa forma, faz-se necessário redobrar-se sobre si mesmo, onde se pode recordar 

tudo o que a filosofia nos ensinou, a saber, que a phýsis é absoluta racionalidade, e é 

racionalmente que eu adiro ao que ela me oferece. 

De acordo com Michel Foucault,  

o objetivo primeiro de Marco Aurélio, a finalidade mesma de sua existência, o 

alvo em cuja direção deve sempre fitar, não é ser imperador, é ser ele próprio. 

E é na medida em que tiver cuidado de si, é na medida em que não cessar de 

preocupar-se consigo, é então que, nesta preocupação, encontrará todas as 

ocupações que lhe são próprias como Imperador .
400

 

Daí reiteramos que não é uma fuga, mas uma absoluta identificação com o mundo, 

com a natureza. E é por isso que Jean Pierre-Vernant, retomando as palavras de Michel 

Foucault, salienta que ―essa atividade consagrada a si mesmo não constitui um exercício de 

solidão e sim uma verdadeira prática social‖.401 
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O olhar voltado para si mesmo consiste em desviar o olhar do outro, abandonando a 

curiosidade em relação à vida daquele que está próximo, pois somente desse modo é possível 

manter o foco nas próprias ações, concentrando-se na meta que se quer alcançar.402  

Não gastes a parte restante da vida a cogitar nos outros, salvo quando estiveres 

promovendo o bem público; ou então ficarás privado de outra atividade, isto é, 

entregue a cismas sobre o que fulano estará fazendo e por que, o que ele diz, o 

que ele cogita, o que ele maquina e todas as indagações dessa espécie, que te 

desnorteiam e distraem da vigilância sobre o teu guia.403 

E também: 

Quantos lazeres ganha quem não olha o que o próximo disse, fez ou pensou, 

mas apenas o que ele próprio está fazendo, para que sua obra mesma seja 

justa, santa e integralmente boa. Não fiques em guarda contra a malvadeza; 

corre para a baliza em linha reta, sem ziguezagues.404 

E ainda: [...]  um de vós, desviando-se dos objetos exteriores, concentra seus esforços 

sobre sua própria pessoa‖.405 

Importa não se desviar do foco que é a atenção para consigo mesmo, para que se 

possa, a cada instante, considerar o lugar a que se quer chegar. Como bem afirma Michel 

Focault,  

trata-se , para o sujeito, de olhar bem sua própria meta. Trata-se de ter diante 

dos olhos, do modo mais transparente, a meta para a qual tendemos, com uma 

espécie de clara consciência dela, do que é necessário fazer para atingi-la e das 

possibilidades de que dispomos para isso. [...] [Não se trata] de ter a si mesmo 

como objeto de conhecimento, como campo de conhecimento, como campo 

de consciência e inconsciência, mas uma consciência permanente e sempre 

atenta desta tensão com a qual nos dirigimos à nossa meta. O que nos separa 

da meta, a distância entre nós e a meta deve ser objeto, repito, não de um saber 

de decifração, mas de uma consciência, uma vigilância, uma atenção. Por 

consequência, somos levados a pensar, sem dúvida, na concentração de tipo 

atlético.406 

O filósofo estoico não renuncia à ação, pelo contrário, quer que esta ação esteja em 

consonância com o todo. Sua meta é atingir a felicidade por meio da virtude, a qual exige um 

exercício constante do lógos. Vale salientar que o  

[...] resultado prático, nos discursos e nas ações, pode aparentar resignação, 

mas [...] há bem mais uma afirmação contínua e severa do poder de interpretar 
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as circunstâncias e de criar julgamentos de valor dentro do campo [...] 

propriamente ético.
407

 

A partir do dobrar-se sobre si mesmo o estoico passa a ver os acontecimentos do 

mundo a partir de um novo lugar – o voltar para si dos estoicos pressupõe uma mudança de 

perspectiva, de onde se pode olhar os acontecimentos pelo viés da phýsis, que é pura razão. O 

estoico se volta para si mesmo para melhor perscrutar a phýsis que também está nele, 

recordando-lhe que há um encadeamento em tudo o que a vida lhe oferece, sendo capaz de ver 

a si mesmo neste longo processo. De modo algum o filósofo estoico fecha o seu olhar para a 

exterioridade, para os fatos, para o que se dá ao seu redor. 

Vale recordar a regra de ouro exposta por Epicteto: ―Das coisas, algumas estão em 

nosso poder, outras não‖.408 Ora, as únicas coisas que estão em nosso poder é o nosso estreito 

campo de ação: ―[...] se somente considerares teu aquilo que realmente te pertence, e dos 

outros o que pertence a eles, ninguém jamais te constrangerá‖.409 Esse é o modo como também 

Epicteto convida aqueles que o ouvem a centrarem-se em si mesmos e, dentro deles, 

buscarem a regra que os auxiliará a encontrar a felicidade. As únicas coisas que estão sob os 

cuidados de cada um são suas próprias opiniões, julgamentos e ações. Assim, quando se é 

afrontado convém recordar-se: ― [...] a ofensa não reside na injúria ou no soco, mas no 

princípio  que representa essas coisas como insultosas. Se, portanto, alguém te provoca, esteja 

certo que é a tua própria opinião que te provoca‖.410 

De acordo com Rachel Gazolla, toda essa preocupação dos estoicos em afirmar a 

importância da interpretação de tudo o que o destino oferece, tal como é a leitura da escola, 

acaba levando à criação de um ―espaço próprio‖, onde os valores são criados em 

conformidade com a phýsis e, portanto, à margem dos valores históricos. 

Em sendo assim, podemos dizer que os cristãos, herdeiros de um vocabulário já 

utilizado pelos filósofos da Stoa, não deixarão de elaborar sua própria noção de anachóresis. 

 

3.1.1.b. Em Doroteu 

Quando narramos brevemente alguns aspectos históricos da formação do movimento 

monástico, já apontamos o modo como os monges compreendiam o afastamento  efetivo, 
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concreto, material da sociedade. A vida monástica é, primeiramente, anacorese, fuga mundi – 

essa é a atitude ascética sem a qual não há uma vida propriamente monástica. Mas ouçamos 

como o próprio Doroteu compreende o início do monaquismo: 

Pois houve amigos de Deus que depois do santo batismo não só renunciaram 

aos atos aos quais as paixões impelem, mas quiseram vencê-las e se tornar 

impassíveis: tais foram Santo Antão, São Pacômio e os outros Pais teóforos. 

Tendo por objetivo purificar-se de qualquer mancha da carne e do espírito, 

como diz o apóstolo (2 Cor 7,1) e sabendo que é pela guarda dos 

mandamentos, como já dissemos, que a alma é purificada e que o espírito 

purificado também, por assim dizer, recupera a vista e retorna ao seu estado 

natural – não está escrito: O mandamento do Senhor é límpido, para os olhos 

é uma luz?(Sl 18,9) – os Pais compreenderam que no mundo não poderiam 

chegar facilmente à virtude. Conceberam então para eles uma vida retirada [à 

parte], uma conduta especial, a saber, a vida monástica, e começaram a fugir 

do mundo para habitar os desertos e viver jejuando, dormindo em leitos duros, 

vigílias e outras mortificações, numa renúncia total à pátria, aos parentes, às 

riquezas e aos bens. Em uma palavra, crucificaram o mundo para si mesmos. 

E não somente guardaram os mandamentos, mas ofereceram dons a Deus. [...]. 

Foi assim que os Pais, não contentes de guardar os mandamentos, ofereceram 

a Deus presentes; tais presentes são a virgindade e a pobreza. Não são 

mandamentos, são presentes.
411

 

Aqui está posto claramente o modo como Doroteu entende a vida monástica: o fim do 

monaquismo é a vitória sobre as paixões, alcançando a impassibilidade, na vivência das 

virtudes e na guarda dos mandamentos.412 Ao perceberem que isso jamais seria alcançado se 

não se distanciassem materialmente do mundo, os dois eminentes personagens do 

monaquismo egípcio, símbolos das duas grandes correntes monásticas – eremítica e 

cenobítica – e outros monges ―portadores de Deus‖ abraçam a anacorese. Note-se que 

Doroteu não faz uso em suas conferências do termo anachóresis, já consagrado, e sim da 

sentença pheýgein tòn kósmon (do verbo pheígô), cujo sentido é fugir, evitar, escapar do 

mundo.413 

Tomás Špidlík, Michelina Tenace e Richard Čemus salientam que na leitura que o 

cristianismo faz do mundo há uma antinomia fundamental, pois na história da salvação ele é, 
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a um só tempo, o lugar da manifestação da bondade de Deus e também da sua cólera, ele é 

objeto do amor de Deus que ―envia seu Filho‖, mas isso se dá justamente porque esse mesmo 

mundo estava sob o ―jugo de Satanás‖.414 

Assim sendo, há uma duplicidade no modo de o cristianismo ver o mundo. Além 

disso, as inúmeras leituras interpretativas relacionadas à saída do povo do Egito auxiliaram na 

construção da imagem da fuga mundi como algo propício para se estabelecer uma relação 

mais profunda com Deus, dado que o deserto tornou-se o lugar da intimidade com Deus.415 

Convém notar que a fuga mundi é, como dissemos, apenas o início do caminho 

monástico, é o momento em que o monge ―crucifica o mundo para si mesmo‖. Convém 

observar que Doroteu entende o mundo aqui como os condicionamentos históricos que fazem 

parte da vida de cada um: seu lar, sua família, seu trabalho. Diz Doroteu:  

O mundo está crucificado para o homem quando este renuncia ao  mundo  

para viver na solidão e abandona pais, riquezas, bens, ocupações,       

negócios: então o mundo está crucificado para ele, uma vez que o 

abandonou.
416

 

O monge não deve, portanto, mais se ocupar com essas coisas. E deve saber que no 

momento da morte e do julgamento final, quando a alma deixar o corpo – tal como ensinava 

Evágrio, numa evidente influência do platonismo – ela só se lembrará das suas ações, sejam 

elas virtuosas ou movidas pelas paixões, e esquecerá totalmente ―os pensamentos deste 

mundo, aqueles, por exemplo, que têm por objeto as construções, as propriedades, os 

parentes, as crianças e todo comércio‖.417 Se nada dessas coisas terá importância naquele 

momento crucial, o monge não deve com elas se ocupar. 

Sabemos que no Novo Testamento a palavra ―mundo‖ também tem um sentido moral, 

e os autores monásticos cristãos farão amplo uso dessa possibilidade de sentido. Como bem 

afirma Tomás Špidlík,  

a fuga do mundo, no sentido cristão, supõe uma situação moral causada pelo 

pecado. Não implica uma estrutura dualista das coisas. Por outro lado, os 

autores buscam precisar concretamente como fugir deste mundo que está em 
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oposição a Cristo. Neste esforço, nunca foi fácil estabelecer os limites entre os 

significados moral e físico da fuga.
418

 

Doroteu, como já podíamos esperar, se insere nesta tradição, e é por isso que, após o 

cristão ter deixado bens e família, ele afirma que o monge deve buscar ―crucificar-se para o 

mundo‖. Diz Doroteu: 

Como o homem pode estar crucificado para o mundo? Quando, depois de 

haver deixado as coisas exteriores, luta contra os prazeres e a cobiça das 

coisas assim como as suas vontades, e mortifica suas paixões. Está, então, 

crucificado para o mundo e pode dizer com o Apóstolo: O mundo está 

crucificado para mim e eu para o mundo.
419

 

Doroteu agora apresenta o mundo com esse sentido moral, ou seja, como algo que 

pode nos afastar de Deus pois nos oferece os prazeres e as cobiças, contra os quais é preciso 

lutar duramente. Nosso autor lamenta que seus monges ainda não realizem essa segunda parte 

que está implicada na vida monástica, dizendo: 

Quanto a nós, parecemos crucificar o mundo para nós mesmos, deixando-o 

para entrar no mosteiro, mas recusamos crucificar-nos para o mundo: porque 

ainda gozamos de seus prazeres, guardamos sua amizade, experimentamos 

atração por sua glória, gosto pelos seus alimentos, pelas vestes. Quando um 

instrumento é bom e nos apegamos a ele, deixamos este objeto de nada tomar 

em nós o lugar de cem libras de ouro, como diz o Abade Zózimo.
420

 

Portanto, tudo deve contribuir para relembrar ao monge a insuficiência do primeiro 

abandono ―do mundo‖, inclusive o hábito, a veste que ele porta, pois ela significa que ele 

deverá ―[...] lutar para não ter mais qualquer preocupação com as coisas deste mundo e de [se] 

dedicar [...] totalmente a Deus‖.421 É por isso que ele sugere aos seus monges que, seguindo o 

exemplo de Abba Arsênio, eles se perguntem continuamente: ―por que saíste (do mundo)?‖422 

Assim, o tema da anacorese permite a Doroteu abordar a questão da renúncia, do 

desapego, de um desligamento material com os objetos. A vida monástica é, para ele, o lugar 

da ―morte perfeita‖,  

[...] que consiste em morrer a tudo o que é deste mundo, isto é: depois de ter 

deixado nossos pais, é preciso lutar contra a afeição que se tem por eles; do 

mesmo modo, depois de ter renunciado às riquezas, a todos os bens e a todas 

as coisas, é preciso ainda renunciar até ao seu atrativo, como já dissemos. Tal 
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é a renúncia perfeita.
423

 

Esse tema é tão caro ao monge de Gaza que ele o visitará continuamente em suas 

conferências, pois bem sabe que alguns de seus monges ―[...] deram a impressão de deixar o 

mundo, mas, na verdade, permaneceram nas coisas do mundo, em suas paixões e fedor‖424, 

sendo que eles têm diante dos olhos  inúmeros testemunhos, inclusive o do Apóstolo Pedro, 

que  

não possuía bens nem riquezas, nem ouro ou prata. Tinha apenas sua rede 

aliás, bem gasta, nota São João Crisóstomo. Mas renunciou, como o diz, a 

todas as suas vontades, a todo desejo deste mundo; e é evidente que se tivesse 

tido riquezas ou coisas supérfluas, tê-las-ia também desprezado.
425

 

A partir dessas considerações fica evidenciado, a um só tempo, o que é comum e o que 

distancia os filósofos estoicos e os monges cristão no que diz respeito à anachóresis. Como 

bem observa Tomáš Špidlík e outros autores, ―[...] para o pensamento grego o abandono 

espontâneo do mundo não podia ter atrativo. Com efeito, a palavra cosmos já fala por si só de 

ordem, beleza, valor‖.426 Ora, a fuga mundi cristã está fundamentada numa outra leitura do 

cosmos e daí a divergência no que diz respeito à atitude para com o mundo. 

 

*** 

 

Até aqui abordamos a anachóresis compreendida como fuga mundi, mas convém 

salientar que, a partir da reflexão do Pórtico, podemos abordá-la por um segundo ângulo, a 

saber, o da concentração em si mesmo, tal como era feita pelos estoicos. 

Se o estoicismo romano desenvolveu uma concentração em si mesmo, Doroteu unirá a 

esse tema a compreensão cristã do pecado, resultando numa atitude fundamental para que o 

monge alcance a virtude: o cuidar de si mesmo, dos seus próprios pecados e fragilidades. 

Ouçamos o que diz Doroteu: 

Se aceitamos a mais leve suspeita contra o próximo, pensamos: ―Que 

importância tem escutar o que diz tal irmão? Que importância tem se eu 

também disser uma palavra? Que importa se observo o que esse irmão ou esse 

estrangeiro vai fazer? E o espírito começa a esquecer seus próprios pecados e 
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a se ocupar do próximo. Daí provêm os julgamentos, maledicências e 

desprezos e finalmente caímos nós mesmos nas faltas que condenamos. 

Quando descuidamos nossas próprias misérias, quando não se chora o próprio 

morto, conforme a expressão dos Pais, não podemos corrigir-nos, em 

absoluto, mas antes ocupamo-nos constantemente com o próximo.427 

Por que então queremos exigir algo do próximo? Por que desejar carregar-nos 

com o fardo do outro? Temos, irmãos, com o que nos preocupar. Que cada um 

pense em si mesmo e em suas próprias misérias.428 

Aqueles que querem ser salvos não se ocupam dos defeitos do próximo, mas 

sempre de suas próprias faltas, e assim progridem.429 

Julgamos que essas exortações de Doroteu são suficientes para percebermos que ele 

propõe aos seus monges dirigirem o olhar, a atenção para si mesmos e não para ―fora‖. Se há 

uma atitude de preocupação a ser desenvolvida, ela se refere aos próprios pecados, às próprias 

faltas e negligências.  

Se assim é, podemos compreender a necessidade de Doroteu ensinar os seus monges a 

não viverem suspeitando uns dos outros, pois  

não há nada que afaste tanto o homem da preocupação por seus próprios 

pecados [quanto a suspeita], fazendo que se ocupe constantemente daquilo que 

não lhe diz respeito. Daí nada de bom resulta, mas sim, mil preocupações, mil 

sofrimentos e não se tem a oportunidade de adquirir o temor de Deus. [...] A 

suspeita é cheia de malícia e nunca deixa a alma em paz. E isto é mentir com o 

pensamento.430 

Nada de bom pode sair caso se alimentem essas experiências: primeiro, porque é uma 

mentira e ―vem do Maligno‖431; segundo, porque aquele que assim vive jamais descansa, 

encontrando-se impossibilitado de cuidar de si mesmo, pois está voltado para o que ocorre ao 

seu redor, para as atitudes dos outros e não para as suas ou que se passa no seu interior. A 

curiosidade é inimiga daquele que abraça a vida monástica. 

Ademais, alguns vivem continuamente por acusar e responsabilizar os outros monges 

por tudo aquilo que, para ele, é negativo, ruim, ofensivo. Ora, a via apontada por Doroteu para 

romper com esse círculo vicioso consiste em reconhecer-se como a fonte dos males – um 

outro tipo de concentração em si.  Doroteu afirma categoricamente: 

Podem-se alegar também muitas outras razões. Mas a causa da perturbação, se 

                                                 
427

 DOROTEU DE GAZA, Conf. VI, 69, grifo nosso. 
428

 DOROTEU DE GAZA, Conf. VI, 72, grifo nosso. 
429

 DOROTEU DE GAZA, Conf. VI, 75. 
430

 DOROTEU DE GAZA, Conf. IX, 100. 
431

 DOROTEU DE GAZA, Conf. IX, 96. 



 

 

120 

 

 

 

a investigamos cuidadosamente, é sempre o fato de não nos acusarmos a nós 

mesmos. Daí resulta todo [...] abatimento e o fato de jamais encontrarmos 

repouso.432 

A partir do momento em que o olhar dispersivo se volta para si mesmo, que os 

acontecimentos do cotidiano não são interpretados mais a partir de um olhar para o exterior, 

mas o próprio interior, e reconhecendo sua própria limitação, o monge encontrará o repouso.  

Assim, estoicos e monges procuram, por meio de uma concentração em si mesmo, a 

chave para bem acolher os acontecimentos que o divino – lido como phýsis ou afirmado Deus 

Pai – os oferece. 

 

3.1.2. A vida de austeridade e solitária 

A vida solitária e de despojamento é um tema que convém por em paralelo no 

estoicismo e no monaquismo cristão, e a razão de abordá-los conjuntamente se deve ao fato 

de que Doroteu assim também o faz. 

 

3.1.2.a.  Nos estoicos 

Refletir sobre a vida solitária e a pobreza a partir dos estoicos é um tema complexo, 

pois nos parece que a questão de fundo é justamente pensar em que medida a filosofia cínica 

influenciou o estoicismo, questão assaz importante, mas que só poderemos fazê-lo de modo 

um tanto superficial. Vejamos.  

Sabemos que Zenão foi discípulo do cínico Crates,433 e que os cínicos procuravam 

viver de modo bastante despojado, se alimentando frugalmente e salientando que apenas as 

necessidades naturais – aquelas que tinham seu fundamento na estabilidade da phýsis, da 

natureza e não na instabilidade do nómos, dos costumes sociais – deviam ser satisfeitas. Eles 

ainda afirmavam que nisso procuravam imitar os deuses, que de nada precisavam. Ademais, 

nós temos diversos relatos em que Diógenes, o cão, – mestre de Crates – é apresentado como 

um solitário.434 Os primeiros estoicos recolherão esses testemunhos e por eles ficarão 
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marcados. E é assim que vemos Zenão assumir uma vida de simplicidade e frugalidade, tal 

como nos aponta em recolhimentos diversos Diógenes Laércio:  

Zênon era perseverante e frugalíssimo; seus alimentos não requeriam fogo e 

seu manto era leve.435 [...] A filosofia desse homem é de fato original; ele 

ensina a ter fome e consegue discípulos. Apenas um pão, um figo como 

sobremesa, e água para beber.436 [...] Criaste a autosuficiência e desprezaste a 

arrogante riqueza, Zênon.437 [...] Há quem conte que Zênon de Cítion morreu 

consumido pela velhice depois de muito trabalhar, abstendo-se de comer.438  

Portanto, torna-se evidente que Zenão se identifica com algumas posturas dos cínicos, 

e que seu desprezo pela riqueza não era uma atitude muito comum. De fato, de acordo com 

Moses I. Finley, ―[...] na base positiva que os gregos e romanos tinham da riqueza estava a 

convicção de que entre as condições necessárias à liberdade figuravam a independência 

pessoal e o lazer‖,439 enquanto Paul Veyne recorda-nos que, para Aristóteles, um pobre até 

poderá executar algumas ações virtuosas, mas ―[...] a pobreza é um defeito, uma espécie de 

vício‖,440 pois impede a vida ociosa, que é a vida modelar. Ora, essas observações nos 

permitem perceber quão singular era o modo de proceder dos cínicos e de Zenão. 

Rachel Gazolla, ao comentar tal questão, afirma que  

o desejo de desprendimento das coisas e a crítica à sociedade humana como 

acumuladora de riquezas, vícios e instituições [afirmados pelo cinismo] são, 

em parte, as mesmas posições do estoicismo antigo. Zenão, cuja intenção é 

formar o homem na ideia da simplicidade exterior e da riqueza interior, não se 

afasta do mestre.441 

Em sendo assim, a felicidade humana para Zenão não depende de nada que esteja fora 

da phýsis; tudo de que precisamos já nos é dado por ela. Aí a razão para a indiferença para 

com as coisas exteriores. Mas Zenão não assumiu uma vida solitária, pelo contrário, afirmou a 

importância da comunidade por meio de sua obra República (Politeia). De Cleantes, ficamos 

sabendo por meio de Diógenes Laércio, que ―chegou a Atenas com quatro dracmas [...] [e 
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que] sua extrema pobreza obrigava-o a trabalhar para viver‖.442 

Quanto a Epicteto, viveu em grande pobreza junto a uma mulher e um filho adotivo, e 

chegou a considerar com algum valor a vida solitária abraçada pelos cínicos, mas era vida 

para poucos. Ele chama-nos a atenção não apenas por sua simplicidade mas também pelo 

desprendimento para com as coisas materiais e mostrando que elas, de fato, pertenciam à 

categoria dos indiferentes.443 

Já em relação a Musônio Rufo, sabemos que ele valorizava o  casamento e a vida 

familiar, salientando que o matrimônio e os filhos não são empecilhos para a vida filosófica. 

Ademais, também as mulheres devem estudar filosofia. Como bem observa Chirstopher Gill, 

Musônio consegue até mesmo unir a valorização da instituição do matrimônio com a da vida 

austera cínica.444 

No que diz respeito a uma vida de austeridade, encontramos em Musônio uma espécie 

de exercícios práticos de abstinências. Ele diz: 

Assim, o exercício comum aos dois [a saber, conveniente ao corpo e à alma] 

será aquele de nos acostumarmos ao frio, ao calor, à sede, à fome, à 

frugalidade de alimentos, à dureza do leito, à abstinência das coisas 

agradáveis, a suportar as coisas difíceis. Por esses métodos e outros 

semelhantes, o corpo, por um lado, se fortificm, tornando-se impassível contra 

a dor, a fome, útil a toda tarefa, por outro lado, a alma se fortifica, exercitando 

a coragem para suportar as coisas difíceis, e a temperança pela abstinência das 

coisas agradáveis.445 

De fato, podemos encontrar essa mesma perspectiva, por exemplo, em Sêneca, que 

também proporá a Lucílio essa mesma espécie de treino: 

[...] eu te prescreverei que tomes de vez em quando alguns dias nos quais, 

contentando-se com uma alimentação parca e simples, com uma vestimenta 

rude e grosseira, digas para ti mesmo: ―É isto que temíamos?‖ Em meio à 

segurança, apresse-se a alma para as dificuldades, garantindo-se contra os 

revezes do destino em meio a seus favores.446 

Portanto, Sêneca propõe um exercício prático de privações voluntárias que visam 

preparar Lucílio para os possíveis acontecimentos futuros, para que ele não seja surpreendido 

no dia em que a Fortuna o visitar – que esta chegada jamais seja inesperada ou o encontre 
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desprevenido, ou melhor, destreinado: ―[...] para que a fortuna não nos pegue desprevenidos, 

familiarizemo-nos com a pobreza. Seremos ricos com mais tranquilidade, se sabemos que não 

é tão grave ser pobres‖.447 

Segundo Michel Foucault,  

[...] o que Sêneca quer fazer com este gênero de exercícios não é de         

forma alguma a grande conversão à vida geral de abstinência tornada       

regra; assim era entre os cínicos, e assim será certamente no monasticismo 

cristão.448  

O que ele visa é preparar Lucílio para os revezes da fortuna. 

Mas a verdade é que não poderemos encontrar uma uniformidade no que diz respeito à 

uma vida de abstinência na vida de todos os estoicos; Sêneca foi um homem bastante rico e 

Marco Aurélio foi Imperador Romano. Portanto, podemos concluir que suas vidas estavam 

bem distantes do modo de vida de Zenão ou Epicteto. No entanto, nem mesmo essas 

eminentes figuras do estoicismo tardio deixaram de salientar a sua importância. 

Assim, se Zenão assume um modo de viver que é admirado por sua simplicidade, 

convém elucidar que, para um estoico a pobreza encontra-se naquela conhecida categoria dos 

indiferentes, da qual já falamos. Portanto, a frugalidade – seja ela assumida de forma plena ou 

apenas um exercício praticado de vez em quando – visa preparar o homem para enfrentar as 

incertezas do destino. É bastante significativa a seguinte notícia recolhida por Diógenes 

Laércio a respeito de Zenão: ―Dizem que ele se adaptava rapidamente às circunstâncias‖.449 

Ora, nos parece que é justamente isso que o filósofo estoico procura alcançar. Como bem 

afirma Michel Foucault,  

o atleta estoico, o atleta da espiritualidade antiga, com efeito, [...] tem que 

lutar. Tem que estar pronto para uma luta, luta na qual tem por adversário  

tudo o que, advindo do mundo exterior, pode se apresentar: o 

acontecimento.450 

A simplicidade é assumida para que, quando o destino chegar, o estoico não seja 

surpreendido. 

Ouçamos agora duas reflexões de Epicteto acerca da vida de simplicidade: 

Lembra que deves comportar-te na vida como em um banquete. Algo vem 

sendo te oferecido? Estende tua mão e serve-te com moderação. Passou um 
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prato sem que pudesse dele tomar? Não o reclames. [...] Assim age em relação 

aos filhos, à mulher, aos cargos públicos, às riquezas, e mais cedo ou mais 

tarde serás um companheiro condigno nos banquetes dos deuses. E se nem 

sequer tomares as coisas que te forem oferecidas, mas fores capaz de 

desprezá-las, não serás somente um companheiro dos deuses nas suas festas, 

como também no seu império.
451

 

Lembre-se que não é somente o desejo de um cargo e de riquezas que rebaixa 

os homens e os submete a outros, mas também o desejo de tranquilidade, de 

lazer, de viagem, de erudição. Em uma palavra, qualquer que seja o objeto 

exterior, estimá-lo nos submete a outro.
452

 

Assim, Epicteto afirma que aqueles que são capazes de desprezar aquilo que lhe é 

oferecido, vivendo de modo absolutamente simples – tal como os cínicos – se igualará aos 

deuses. Ademais, o estoico deve se relacionar com as coisas com total liberdade e desapego, 

pois tudo o que vem do exterior e que desperta estima torna o homem escravo, pois é uma 

relação que não tem como seu fundamento a phýsis. O desejo revela que algo ―de fora‖ está 

sendo valorado positivamente quando, na verdade, é indiferente e, portanto, não está sob 

nosso domínio – a regra de ouro dos estoicos – e não é garantidor da felicidade humana. 

Portanto, o que encontramos nos textos estoicos são exercícios temporários de 

privação, de abstinência – ―o estoico não se considerava obrigado à pobreza‖.453  Quanto à 

vida solitária, as seguintes considerações de Jean-Joel Duhot condensam bem a questão:                                  

se o celibato é aconselhado ao cínico, é em razão de sua eminente função       

de estoico modelo, levando uma existência totalmente transparente, que       

faz dele um exemplo dado à cidade. O ―simples‖ estoico se casará e terá 

filhos.
454

 

Assim, é provável que alguns estoicos se identificassem de tal modo com sua herança 

cínica que acabassem por não se casar, mas não há dúvidas de que o habitual era abraçar a 

vida matrimonial baseada naquela nova moral com a qual eles contribuiram para estabelecer. 

Passemos então, a refletir sobre essas mesmas questões em Doroteu de Gaza. 

 

3.1.2.b. Em Doroteu 

Para Doroteu, tal como para a tradição na qual ele está inserido, abraçar a anacorese, a 

fuga mundi pressupõe também, para usar as palavras do autor, oferecer a Deus dois dons: a 

virgindade e a pobreza. Podemos afirmar que Doroteu é um dos colaboradores na construção 
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daquela noção que se tornou clássica no cristianismo latino de que os votos religiosos são 

―conselhos evangélicos‖ – e que para Doroteu são a pobreza e a castidade.455 Ouçamos o que 

diz nosso monge: 

Foi assim que os Pais, não contentes de guardar os mandamentos, ofereceram 

a Deus presentes; tais presentes são a virgindade e a pobreza. Não são 

mandamentos, são presentes. Em nenhum lugar está escrito: Não tomarás 

mulher, não terás filhos. Cristo também não deu um mandamento quando 

disse: ―Vende o que possuis‖. Certamente, quando o doutor da lei o abordou 

dizendo: Mestre, que devo fazer para obter a vida eterna? ele respondeu: 

Conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não 

furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo, etc. Mas seu 

interlocutor, ao lhe dizer que tinha observado tudo isso desde a juventude, 

ouviu de Cristo: Se queres ser perfeito, vende o que possuis, dá aos pobres, 

etc. [...] Vejam, ele não disse: Vende o que possuis como uma ordem, mas 

como um conselho. Pois dizer se queres não é mandar mas aconselhar.
456

 

Portanto, segundo Doroteu, nenhum cristão está obrigado a seguir o exemplo dos pais 

do deserto e assumir uma vida de abstinência sexual ou de simplicidade de vida, na renúncia 

aos seus bens. No entanto, se quer fazer-se monge, é a isso que aderirá. Mas convém salientar 

que a continência é apenas um aspecto de uma abstinência mais geral que tem por objeto o 

mundo. Em outras palavras, o monge é aquele que ―crucificou o mundo para si mesmo‖, 

conforme apontamos anteriormente. A vida celibatária e a renúncia aos bens são aspectos 

fundamentais do monaquismo cristão e, portanto, não podemos dissociá-las da anachóresis. 

Todas estão presentes, como vimos, desde as origens do movimento.  

É curioso notar que também para Evágrio, a quem Doroteu segue de perto em suas 

compreensões acerca da vida monástica, celibato, renúncia aos bens e vida no deserto estão 

intimamente unidos. O monge é aquele que busca a tranquilidade, a hesichia, e para alcança-

la assume uma vida celibatária e de despojamento, pois tanto o matrimônio como os 

―negócios‖ são uma fonte constante de preocupações. Além disso, faz-se necessário se afastar 

dos homens – pois que também eles vivem imersos em inquietações – e se dirigir ao 

deserto.457 

Ora, isso é que levou alguns a refletir que a palavra mónus, cujo significado é somente, 
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único, solitário, isolado expressaria a relação daquele que está intimamente unido a Deus e 

somente a Ele, sem mulher e sem bens. Portanto, não há a menor dúvida de que, tal como 

Doroteu recebeu dos anciãos, o monaquismo pressupõe uma prática de abstinências; elas são 

uma regra de vida.  

Nos dias de hoje muitas são as reflexões que giram sobre o lugar do celibato no 

cristianismo, mas como bem nos recorda Elaine Pagels,  

para muitos cristãos dos primeiros quatro séculos, e até agora, a máxima 

liberdade exigia máxima renúncia – o celibato, acima de tudo. Esta 

identificação de liberdade e celibato implicava um paradoxo, naquela época 

como agora, pois a castidade (sem falar do jejum e de outras formas de 

renúncia) é uma forma extrema de auto-repressão. Mas, como eles entendiam, 

o celibato significava o repúdio ―do mundo‖ da sociedade comum, e de suas 

inúmeras complicações, sendo, portanto, o caminho para se ter o controle da 

própria vida.
458

 

Pensamos que esses apontamentos nos são suficientes para perceber como estoicos e 

cristãos justificam, cada um à sua maneira, os modos de vida que abraçam.  

 

3.1.3. Conhecimento de si mesmo, exame das próprias ações e atenção aos discursos 

interiores 

Como sabemos, o ―conhece-te a ti mesmo‖ é um preceito antiquíssimo. Diógenes 

Laércio nos conta que Tales, ao ser indagado sobre que tarefa ser-nos-ia difícil de realizar, 

teria respondido: ―conhecer a si mesmo‖.459 Platão, em seu diálogo Protágoras, também 

remete o lema a Tales – ainda que o filósofo aponte, na verdade, os sete sábios da Grécia, dos 

quais Tales era o primeiro.460 Esse famoso ensinamento fará história no pensamento cristão, 

que agregará a ele outros dois elementos, a saber, o exame de consciência e a constante 

atenção para consigo. Eis a razão de investigá-los conjuntamente. 

 

3.1.3.a.  Nos estoicos 

O conhecimento de si mesmo é um tema caro aos filósofos estoicos, tanto que Epicteto 

afirma ser bastante comum alguém que é considerado  importante pensar que conhece sobre 

todas as coisas mas, na verdade, desconhecer aquelas que são as mais fundamentais para se 
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alcançar a felicidade: ―[...] não sabe o que é deus, ou que é o homem, o que é bom ou o que é 

mal [...] [e mais,] não conhece a si mesmo‖.461 

Parece que a própria noção de oikeiosis elaborada pelos estoicos afirma a importância 

do conhecimento de si mesmo. Escutemos o que nos diz Sêneca em sua obra Naturales 

Questiones: 

Os espelhos foram inventados para que o homem se veja. Disso temos várias 

vantagens: primeiro, o conhecimento de sua pessoa. [...] Você é bonito, evite 

sua desonra; você é feito, compense pela força da virtude o que lhe falta em 

beleza. Você é jovem, que essa flor da idade recorde-lhe que é tempo de 

estudos sérios e negócios enérgicos; velho, você é advertido de que é preciso 

deixar de lado tudo o que não condiz com os cabelos brancos e pensar na 

morte. Eis porque a natureza nos deu a capacidade de nos ver [...]. 

Primeiramente o acaso apresenta ao homem sua imagem; depois o amor 

próprio, inatos a todos, torna esse espetáculo agradável, e os faz voltar muitas 

vezes ao lugar onde eles se viram pela primeira vez.
462

 

É a natureza que oferece ao homem a possibilidade de olhar-se, ver um reflexo de sua 

imagem e agradar-se com o que vê . E seu aspecto físico deve, de algum modo, inspirá-lo na 

prática da virtude. 

Numa outra obra de Sêneca, em que ele aborda a questão da cólera, encontramos o 

seguinte: ―Há pessoas, diz Sexto, que têm a sorte de ver-se em um espelho em seus momentos 

de ira. Espantados com sua metamorfose, não se reconhecem‖.463 Assim, para Sêneca, a cólera 

altera de tal modo o homem, a sua fisionomia, que ele não é capaz de se reconhecer quando se 

olha no espelho, no momento mesmo que a raiva o perturba. Daí a necessidade de cuidar-se, 

pois essa paixão transtorna o ser humano.464 

Para Sêneca, conhecer a si mesmo é também recordar-se de que se é frágil e sujeito à 

morte. Esse é, para ele, o sentido do conciso e admirável preceito délfico:  

Isto é o que declaram aquelas palavras atribuídas ao oráculo Pítico: Conhece-

te a ti mesmo. O que é o homem? Um vaso que pode quebrar-se ao menor 

abalo, ao menor movimento. Não é necessário uma grande tempestade para 

que se destrua; bata onde bater, se dissolverá.
465

 

Tal como o compreendiam os gregos, assim o faz Sêneca: conhecer-se a si mesmo é 
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reconhecer-se mortal, ou seja, saber dos limites que a phýsis impõe a todos os homens. 

Para que diariamente as ações humanas estejam em conformidade com a natureza que 

é divina, faz-se necessário lançar mão de uma prática de exame de das próprias ações.466 

Sêneca nos conta: 

Esta é a minha regra: diariamente me cito a comparecer ante meu tribunal. 

Enquanto permanece às escuras meu aposento, e minha mulher, que conhece 

meu costume, guarda silêncio por respeito a mim, começo a inspeção do dia 

inteiro, penso em todos os meus atos, repasso meus discursos.467  

A princípio, poderíamos pensar que Sêneca está colocando todas as ações e todos os 

aspectos de sua vida sob seu próprio julgamento. Mas Michel Foucault, revisitando esse texto, 

observa que esse exame está intimamente ligado ao modo como ele desempenha seu papel de 

orientador de consciência, ou seja, as ―faltas‖ que ele diz ter cometido ―[...] devem ser 

essencialmente compreendidas como erros técnicos [...] como desajuste entre meios e fins‖.468 

Ademais, ―[...] é um trabalho administrativo de inspeção que ele exerce sobre si mesmo‖469, 

marcado por uma reflexão que busca aperfeiçoar sua prática de direção. Salientemos que não 

há qualquer espécie de censura, pois o que Sêneca visa é encontrar um ajuste entre suas 

atitudes e o fim proposto.470 

Um texto de Marco Aurélio sugere-nos que ele tinha o costume de dialogar consigo 

mesmo, logo pela manhã:  

Quando te custa levantar de manhã, tem presente este pensamento: desperto 

para um trabalho de homem. Enfada-me ainda sair para o mister para o qual 

fui posto no mundo? Ou fui constituído para me aquecer deitado sob as 

cobertas?— Mas é mais agradável!— Então, nasceste para o deleite? Em 

suma, não foi para o sofrimento ou para a ação?
471

 

Parece que aqui Marco Aurélio, examinando seus pensamentos, procura adotar uma 

postura de decidido assentimento àquilo que a phýsis lhe oferecerá ao longo do dia. É preciso 

iniciar o dia se empenhando em responder ao que a natureza o chama. 
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Para Michel Foucault, esse diálogo de Marco Aurélio consigo mesmo,  diferentemente 

daquele de Sêneca, é 

um exercício [...] voltado para o porvir [...] que é de certo modo próximo e 

imediato. Trata-se de repassar antecipadamente as ações que faremos durante 

o dia [...] lembrar o objetivo geral a que nos propomos nestas ações e os fins 

gerais que devemos ter na mente ao longo da existência e, consequentemente, 

as precauções a serem tomadas para agirmos nas situações que se apresentam 

em função destes objetivos precisos e destes fins gerais.
472

 

Assim, seja examinando se se agiu na medida exata que se convinha ou  seja se 

preparando para assumir as próprias tarefas, essa prática é um modo de o estoico colocar-se 

sempre mais em harmonia com a phýsis. Aliás, conhecê-la é também fundamental, pois sendo 

a inserção primeira do homem, ela revela-lhe aquilo que lhe cabe no agir. Isso está posto de 

modo evidente num texto de Marco Aurélio:  

Quem não sabe o que é o mundo não sabe onde está; quem não sabe para o 

que nasceu não sabe o que é, nem o que o mundo é. Quem negligenciou uma 

dessas noções não poderia dizer sequer para o que existe. Que te parece quem 

foge ou teme o louvor dos que o aplaudem, ou os que ignoram onde estão e o 

que são?
473

 

Dessa forma, conhecer a si mesmo é, a um só tempo, conhecer o universo, percebendo-se 

fazendo parte do todo.474 

Mas para além dessas práticas de exame, precisamos abordar uma outra questão 

fundamental para o estoicismo: o exercício de analisar as próprias representações. 

De fato, os estoicos procuram desenvolver a habilidade de exercer um certo domínio 

sobre o seu discurso interior, o que, nos parece, já está presente naquele encontro matinal de 

Marco Aurélio consigo mesmo, conforme apontamos há pouco. Retomemos, então, o modo 

como os filósofos da Stoa abordam o processo de conhecer, a partir das considerações de 

Pierre Hadot: 

A teoria estoica do conhecimento tem duplo aspecto. De uma parte, afirma 

que os objetos marcam com seu sinal nossa faculdade de sensação e que não 

podemos absolutamente duvidar de certas representações que levam a marca 

de evidência indiscutível; são as denominadas representações compreensivas 

ou objetivas. Elas não dependem absolutamente de nossa vontade. Mas nosso 

discurso interior enuncia e descreve o conteúdo dessas representações e damos 
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ou não nosso assentimento a esse enunciado.
475

 

Ora, os estoicos procuram realizar um trabalho de atenção para com essas 

representações, para evitar que algo se lhes imiscua, que um juízo de valor errôneo seja 

acrescentado a elas. Lembremos, mais uma vez,  que  para eles, tal como para Sócrates, o 

único mal que existe é o que diz respeito ao campo moral. Tendo isso em vista é que eles 

proporão um treinamento, um exercício de avaliação dos julgamentos que fazemos das 

representações, desenvolvendo uma atenção aos discursos, pois nossas paixões têm sua 

origem exatamente em nossos pareceres e raciocínios falsos.  

Eis o que afirma Marco Aurélio: 

Aos conselhos já ditos acrescente-se mais um: determinar e definir 

invariavelmente a imagem percebida, para vê-la tal qual é na essência, nua e 

por inteiro distinta no seu todo, e dizer, de si para consigo, o nome que a 

designa, bem como o das partes de que se compõe e em que se dissolverá. 

Nada concorre tanto para sentimentos elevados como a capacidade de inquirir, 

com método e veracidade, cada um dos eventos da vida e sempre os olhar de 

modo que se considere a que mundo trazem proveito, qual o proveito e, dado 

o proveito, que valor tem, dum lado, em relação ao conjunto e, de outro, em 

relação ao homem como cidadão da cidade suprema, da qual as demais 

cidades são, por assim dizer, as casas; o que é, de que elementos se compõe, 

quanto tempo, por sua natureza, deverá perdurar o efeito em mim produzido 

no momento por essa imagem e que virtude exige de mim, se mansuetude, 

coragem, lealdade, lhanura, autosuficiência, etc. Daí cumpre dizer em cada 

caso: isto me vem de um deus; isso decorre das conjunturas, da trama urdida 

pelos acontecimentos, de tal coincidência fortuita; aquilo procede de um ser 

de minha espécie, de um parente meu, de um companheiro, que, todavia, 

ignora o que é conforme com a sua natureza, Eu, porém, não ignoro e por isso 

o trato com benevolência e justiça, de acordo com a lei natural da comunhão; 

contudo, nos casos indiferentes, tenho em mira ao mesmo tempo o seu 

mérito.476 

Marco Aurélio diz que é preciso, diante de uma representação, encontrar aquilo que 

lhe é essencial, ou seja, ser capaz de vê-la a partir da phýsis e não das convenções e valores 

sociais; só assim poderemos perceber que grande parte das coisas que se nos apresentam à 

representação são indiferentes. Tomando como referência a natureza, será fácil perceber seu 

lugar no todo – dado que na natureza tudo tem uma razão. Ele se põe diversas questões: o que 

é aquilo que se apresenta para mim agora? Que reação espera de mim? E ao se perguntar pela 

sua origem, é fundamental investigar se é uma ―disposição do destino‖ e, portanto, à qual eu 

devo aderir, ou se vem dos homens e, então, com ela não devo preocupar-me. 
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Note-se que o foco de Marco Aurélio é a ―coisa representada‖:  

pertence ela à ordem necessária do mundo, vem diretamente de                 

Deus, de sua Providência e de sua benevolência para comigo,                        

ou ainda, vem de alguém que faz parte da minha sociedade do gênero 

humano?477  

É preciso definir cada representação em busca de sua essência, ou melhor ainda, de seu 

aspecto natural, físico, pois assim a vemos como ela é, sem os nossos acréscimos. Daí ele 

também dizer: 

Assim como, dos pratos de carne e outros alimentos, o pensar que um é o 

cadáver dum peixe, outro o cadáver duma galinha ou dum leitão; igualmente, 

do Falerno, que é o suco duma uva e, da toga, que é o pêlo duma ovelha tinto 

com o sangue dum molusco, e, ainda, da copulação, que não passa de fricção 

do ventre e ejeção de muco acompanhada de algum espasmo; assim como 

essas ideias atingem as coisas em si e as penetram até ver o que elas são 

afinal, assim devemos agir durante toda a vida; quando mais fidedignas se 

afiguram as coisas, despi-las, contemplar a sua vulgaridade e suprimir os 

comentários que a esta conferem imponência.478 

Nisso consiste o avaliar das representações que se apresentam: purificá-las de tudo 

aquilo que não está nas coisas mesmas, pois somente a partir da phýsis podemos evitar 

construir raciocínios errôneos – os comentários – que nos levam a atribuir valores a coisas 

destituídas de importância. É o mesmo que recomenda Epicteto quando diz: 

Com respeito a objetos quaisquer que agradam à mente, ou contribuem para o 

uso, ou são amados com afeição carinhosa, não deixa de lembrar-te da 

natureza deles, começando pelas coisas mais insignificantes. Se gostas de um 

pote de barro, lembra que é um pote de barro de que gostas. Por isto, se ele 

quebrar, isso não te perturbará.
479

 

A razão do homem é uma razão construtora de discursos sobre a realidade, mas ela 

pode elaborar um julgamento errôneo, injustificado, irracional, dando origem à paixão. Seguir 

a paixão é seguir-se pelo irracional; para um estoico não há nada de mais contraditório do que 

tal situação, dado que a phýsis – a Razão universal – deu ao homem a razão para que ele possa 

segui-la; não fazê-lo é garantir para si a infelicidade.  

Note-se que se o estoico conserva uma constante atenção àquilo que a representação 

lhe oferece, isso não quer dizer que o estoico deve se desligar do exterior e estar atento apenas 

ao discurso elaborado pela razão. A correção do erro encontra-se justamente em manter seu 
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olhar voltado para o exterior. Basta olhar fixamente para o peixe, por exemplo, que se 

encontra diante de si para recordar-se de que ele é algo vulgar, comum que a phýsis coloca à 

disposição de qualquer um que seja capaz de pescá-lo. 

Nada pode impedir mais a felicidade humana do que ser levado por uma paixão, por 

um juízo sem qualquer fundamento, pois ela perturba o homem. Por isso Marco Aurélio 

escreve: ―Se uma causa exterior te magoa, não é ela que te molesta, mas o juízo que dela 

fazes. Está em tuas mãos apagá-lo prontamente‖.480 No mesmo sentido vão as afirmações de 

Epicteto: ―Os homens ficam perturbados, não pelas coisas, mas pelos princípios e noções que 

eles formam a respeito das coisas‖.481 Portanto, é fundamental a atenção para com os discursos 

que elaboramos sobre os acontecimentos ou os objetos que se nos apresentam. 

Assim, podemos encontrar nos estoicos uma preocupação com o conhecimento de si 

mesmo que significaria, ao mesmo tempo, reconhecer seu aspecto físico e reconhecer sua 

mortalidade. Ademais, ao conhecer a natureza ela me mostra aquilo que sou chamado a 

desempenhar. Podemos ver que há uma prática de examinar as próprias ações, quase como 

uma análise técnica para ver se bem executou aquilo que ele se propôs a fazer. Por fim, há 

uma atenção às representações – e que Michel Foucault considera como sendo a maneira de 

os estoicos realizarem o preceito délfico – para que ele não julgue sobre os objetos e os 

acontecimentos de um modo errôneo. Como veremos, parece que o monaquismo uniu de 

modo vigoroso esses três aspectos. Passemos, então, a Doroteu. 

 

3.1.3.b. Em Doroteu 

Desde o primeiro contato que tivemos com a leitura da obra de Doroteu, o cuidado que 

ele dedicava ao conhecimento de si mesmo prendeu-nos a atenção. De fato, a atenção, a 

vigilância para consigo mesmo (a nepsis) é uma atitude comum no monaquismo desde as suas 

origens, e Doroteu dela falará inúmeras vezes em suas conferências. Foi por causa desse 

contínuo estado de alerta que ―os monges foram capazes [...] de um sutil discernimento das 

complexas forças da alma humana‖,482 adquirindo uma ―penetrante capacidade psicológica 

desenvolvida mediante a prática do discernimento dos espíritos‖.483 Ela é uma atitude 

fundamental para Doroteu – e o monaquismo cristão de modo geral – pois é por meio dela 
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que o monge adquire o conhecimento de si mesmo, levando-o a aprofundar sua união com 

Deus, sua conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, na vida em comum do seu mosteiro.  

Étienne Gilson, abordando a questão do conhecimento de si mesmo e do modo como a 

filosofia cristã dele se apropriou, chegou a cunhar a expressão ―socratismo cristão‖, pois 

identifica nele uma característica que é comum a Sócrates, aos escritores patrísticos e aos 

filósofos medievais, qual seja, o ―antifisicismo‖. Para ele, todos esses 

[...] concordam em admitir que o conhecimento de si é muito mais importante 

para o homem do que o conhecimento exterior [...] que o verdadeiro sujeito de 

estudo para o homem é o homem. Cumpre acrescentar, aliás, que, se a ciência 

do homem parece a mais importante para todos eles, é porque ela é a única a 

poder fundar os preceitos que regem a conduta da vida.
484

 

Se o cristianismo herda e valoriza essa noção de conhecimento de si, convém salientar 

que o modo como os cristãos a leem não foi sempre o mesmo. 

Clemente de Alexandria, na sua obra Paedagogus, foi um dos primeiros autores a 

integrar o conhecimento de si à vida cristã. Ele diz:  

Segundo parece, a maior de todas as ciências seria conhecer a si mesmo; 

porque quem se conhece a si mesmo conhece a Deus, e conhecendo a Deus, se 

fará semelhante a Ele, não por usar ouro ou um longo manto, e sim realizando 

boas ações e tendo necessidade de muito poucas coisas.
485

 

Segundo Jean-Claude Guy, essas palavras de Clemente significam justamente ―[...] um 

estado permanente de atenção a si mesmo e de vigilância interior‖.486 Ora, nos parece que essa 

atitude de concentração em si é uma herança estoica. 

Orígenes trata da mesma questão em seu Comentário ao Cântico dos Cânticos. Ali ele 

afirmará a importância do conhecimento de si para a alma, o que significaria não somente 

reconhecer-se criada por Deus – causa de sua beleza e esplendor – mas também um exame 

contínuo de seu sentir e agir. E ele explica como isso pode ser alcançado: 

Me parece então que a alma deve adquirir um conhecimento de si de duas 

maneiras: o que ela é em si mesma, e de que modo ela se move, o que ela é em 

sua substância e quais as suas disposições? É necessário, por exemplo, que ela 

compreenda se possui uma disposição boa ou má, e uma intenção reta ou não;  

e no caso de ela ser reta, se ela possui a mesma perseverança em todas as 

virtudes, tanto na compreensão quanto no agir, ou somente para o que é fácil e 
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necessário; e se ela se propõe ser capaz de progredir e de crescer na 

inteligência das coisas e argumentação das virtudes, ou de parar e permanecer 

no ponto em que ela pôde chegar; e se ela é capaz de cuidar somente de si 

mesma, ou também se ela se esforça para o proveito de outros e ser-lhes útil, 

seja pela palavra de sua doutrina, seja pelos exemplos de suas ações.
487

 

De certo modo, podemos dizer que aqui temos o mesmo que em Clemente, pois o que se 

salienta é, mais uma vez, a atenção para consigo mesmo. 

No entanto, para Jean-Claude Guy será a partir da Igreja Constantiniana – quando os 

cristãos adquirem uma maior facilidade em relação a todas as coisas –  que passaremos a 

encontrar na literatura cristã o tema do exame de consciência, que é visto ―como um meio 

privilegiado de superar essa nova tentação‖.488 E depois ele continua:  

Recomendado primeiramente na literatura pastoral aos cristãos que vivem no 

mundo, esse modo de manter e desenvolver o fervor se tornará em breve uma 

das chaves-mestras da ascese monástica, na medida em que a instituição 

monástica irá, ela também, lutar contra a usura de seu tempo.
489

 

De fato, Doroteu considera fundamental para o monge o exercício de examinar o 

coração. Parece-nos evidente que o cristianismo, herdeiro de tradições judaicas que agora são 

relidas à luz de uma nova fé, continuou a afirmar a importância de estar atento ao ―coração‖. 

Peter Brown nos recorda que os judeus já compreendiam o coração como sendo o 

[...] núcleo de motivações, reflexões e objetivos imaginários; idealmente [ele] 

dever ser simples e unívoco, quer dizer, transparente às exigências de Deus e 

do próximo. O coração, como facilmente se percebe, o mais das vezes é 

duplo: as pessoas de coração duplo se apartam de Deus e do próximo 

retirando-se para essas zonas perfídias da intimidade negativa que as subtraem 

para as suas exigências. Daí as características agudas das relações do judeu – 

e, mais tarde, do cristão –, com o mundo sobrenatural.
490

 

Ouçamos mais uma vez o que Doroteu preleciona a seus monges: 

Os Pais disseram como todos devemos purificar nossa consciência 

diariamente, examinando cada noite como passamos o dia e cada manhã 

como passamos a noite; e imediatamente fazer penitência diante de Deus 

pelos pecados que com toda certeza cometemos. Na verdade, nós que caímos 

em tantas faltas, precisamos, já que esquecemos facilmente, examinar-nos a 

cada seis horas a fim de rever como as passamos e em que pecamos . Que 

cada um de nós se pergunte então: ―Terei dito algo que possa ter ferido meu 

irmão? Vendo-o fazer qualquer coisa, não o julguei ou desprezei? Ou falei mal 
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dele? Não murmurei contra o celeireiro porque não me deu o que pedi? Não 

humilhei e entristeci o cozinheiro fazendo notar que seus alimentos não 

estavam bons? Ou então, não murmurei em meu interior simplesmente por 

mau humor?‖ Por que também é pecado murmurar interiormente. E mais 

ainda: ―Se o encarregado da salmodia ou outro irmão me fez alguma 

observação, suportei-a bem? Não lhe respondi mal?‖ É desta maneira, irmãos, 

que devemos interrogar-nos ao final do dia, de que forma o passamos. E  é 

preciso fazer um exame semelhante à noite [...]. 
491

 

Note-se que em Doroteu já encontramos quase que uma técnica, um ensino formal 

sobre os diversos momentos de se realizar essa análise interior. De acordo com Jean-Claude 

Guy, é justamente ―nos centros monásticos sírio-palestinos que a técnica do exame de 

consciência parece ter chegado progressivamente à sua perfeição‖.492 Ele recorda que não a 

encontramos em Pacômio, ou na História Lausíaca, e se a vemos na Vida de Antão, o texto 

onde ela aparece ―está mais próximo da literatura do século VI que do século IV‖.493 

Para além das minúcias quanto aos tempos destinados para se realizar o exercício, 

Doroteu salienta que é por meio dele que o monge faz o discernimento, o julgamento, a 

separação dos espíritos – a diácrisis –, procurando obter clareza acerca de sua vida interior, 

especialmente no que diz respeito às paixões que se lançam sobre ele. Escutemos Doroteu: 

―Contudo examine seu coração, e se aí encontrar um movimento de paixão, que se cale‖.494 E 

ainda: 

Se nos examinarmos assim cada dia, aplicando-nos a arrepender-nos de 

nossas faltas e a corrigir-nos, a frequência do pecado começa a diminuir: por 

exemplo, oito vezes em lugar de nove. De tal modo, progredindo pouco a 

pouco e com a ajuda de Deus, impediremos que as paixões se fortaleçam em 

nós.
495

  

Assim, essa contínua análise de si mesmo visa auxiliar aquele que ingressou na vida 

monástica, assumindo um caminho de purificação e renúncia, não somente a não praticar o 

pecado mas também a extirpar as paixões que o impelem ao mal, para que ele atinja a 

impassibilidade.496  
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ALEXANDRIA, Vida de Santo Antão 55,9. ATHANASE D‘ALEXANDRIE, op. cit.).  
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Ora, sabemos que essa compreensão não é original de Doroteu, pois ele  segue de 

perto as ideias de Evágrio Pôntico que, tendo vivido em meios aos monges do Egito, recolhe 

em suas obras as experiências daqueles monges bem como aquelas que ele mesmo vivenciou. 

Dessa forma, em seu Tratado Prático ele aponta aos monges o caminho que os leva a 

conhecer sua verdadeira natureza, ―à imagem e semelhança de Deus‖, a qual o monge só 

experimenta quando vive a apátheia. A via apontada por Evágrio – fazendo uso do 

vocabulário estoico – e depois por João Cassiano consiste em um exame contínuo dos 

movimentos interiores, das paixões, dos pensamentos que agitam a coração do monge – a 

análise constante dos logismói. 

Segundo Jean Pierre-Vernant, que toma para si as reflexões de Peter Brown acerca da 

questão, a vida ascética que surge nos séculos III e IV traz uma nova compreensão acerca do 

indivíduo e da interioridade: 

Neste momento toma corpo uma nova forma de identidade: ela define o ser 

humano por seus pensamentos mais íntimos, suas imaginações secretas, seus 

sonhos noturnos, suas pulsões pecaminosas, a presença constante, obsessiva, 

em seu foro íntimo, de todas as formas de tentação.
497

 

É essa nova estruturação e compreensão acerca do homem, esse novo modo de olhar para o 

ser humano que está nitidamente espelhado na vida de Doroteu, no século VI.  

A partir dessas considerações, afirmamos que há uma continuidade entre as práticas 

estoicas e as práticas monásticas no que que diz respeito a atenção consigo mesmo, mas 

convém salientar que a atitude fundamental estoica é de atenção para com os acontecimentos 

e para com os discursos que se elaboram a partir deles. Ademais, como já apontamos em 

alguns exercícios de Marco Aurélio, ao procurar descrever o que é o objeto que se apresenta, 

ele está totalmente voltado para ―a coisa‖ a ser representada e não para a representação.  

Mas, para os cristãos, afirma Michel Foucault, 

[...] o problema de modo algum consiste em estudar o conteúdo objetivo da 

representação. O que é analisado, por Cassiano e por todos aqueles em que ele 

se inspira, também por aqueles a quem ele inspirará, é a própria representação, 

a representação em sua realidade psíquica. O problema para Cassiano não está 

em saber qual a natureza do objeto que é representado. [...] O problema  

consiste essencialmente em saber se a ideia está ou não misturada com 

concupiscência, se é mesmo a representação do mundo exterior ou uma 

simples ilusão. E através desta questão, que incide sobre a natureza, sobre a 

                                                                                                                                                         
Lembremo-nos de que  obra ―fundacional‖ do monaquismo, a saber, a Vida de Antão nos conta das contínuas 

lutas desse monge com os demônios. E toda a literatura monástica estará marcada por essa temática. 
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própria materialidade desta ideia, o que se coloca é a questão da origem. A 

ideia que tenho no espírito me vem de Deus – e seria por isto necessariamente 

pura? Ou ainda, vem de mim, e neste caso em que medida se pode dizer que é 

pura, em que medida se pode dizer que é impura? Consequentemente, questão 

sobre a própria pureza da representação em sua natureza de representação e 

em segundo lugar questão sobre sua origem.
498

 

Assim, os estoicos sempre guardam uma referência para com o objeto a ser 

representado, enquanto que o exame feito pelos cristãos, a partir de uma nova estruturação do 

indivíduo, procura analisar qual a relação da representação, do pensamento com Deus ou 

comigo. 

Ou seja, o monaquismo vivencia o preceito délfico a partir de uma investigação dos 

logismói, das mazelas que condicionam a vida dos homens. Segund Michel Foucault, isso 

permitiu aos cristãos confrontarem os gnósticos, herdeiros da leitura platônica, em que a alma 

conhece a si mesma olhando ―para o alto‖. Ora, nos parece que o olhar voltado ―para baixo‖ é 

algo coumm a estoicos e cristãos. 

 

3.1.4. A meditação sobre os males e a morte 

Refletir sobre os males e sobre a morte é um tipo de exercício bastante recomendado 

pelos estoicos. Os cristãos, posteriormente, darão continuidade a essa prática agregando, é 

evidente, os modos como compreendem a Revelação e, portanto, mudando significativamente 

seu sentido. 

Platão já havia afirmado que ―[...] estão se exercitando para morrer todos aqueles que, 

no bom sentido da palavra, se dedicam à filosofia‖.499 Se isso é, de fato, uma realidade para os 

os estoicos, bem outro é o modo de realizar esse exercício. Vejamos, então, como eles 

refletiam sobre a questão dos males e da morte, e como o monaquismo também os seguiu 

nessa prática. 
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3.1.4.a.  No estoicismo  

Em estreita continuidade com a prática de analisar as representações e procurando 

estar atentos aos encadeamentos fundamentados na phýsis, na razão universal, os estoicos 

desenvolverão a meditação sobre os males futuros. Com tal áskesis, eles procuram acolher os 

acontecimentos com tranquilidade, dado que tudo aquilo que nos chega nos foi dado pela 

natureza e por ela já foi previsto. 

Como já salientamos, os estoicos não visam alcançar uma resignação mas uma 

verdadeira conformação, ou seja, eles afirmam voluntariamente os acontecimentos, pois essa 

atitude coloca-os em harmonia com o Todo. Isso será possível por meio de um exercício do 

pensamento em que se aprende e se treina a bem interpretar as coisas que nos chegam, pois a 

própria phýsis nos capacitou a receber as representações e a julgá-las; e é aqui que se encontra 

o núcleo das ações ditas morais. 

As seguintes palavras de Fílon de Alexandria podem nos auxiliar na compreensão da 

questão. Ele diz: 

Não se curvem sob os golpes da sorte, mas calculem o avanço dos ataques, 

pois, entre as coisas que acontecem sem que se queira, mesmo as mais 

penosas são atenuadas pela previsão, quando o pensamento nada mais 

encontra de inesperado nos acontecimentos, mas embota a percepção, como se 

tratasse de coisas antigas e usadas.500 

Ou ouçamos Epicteto: ―Se tencionares qualquer ação, lembra-te da natureza da ação. Se 

tencionares banhar, imagina as coisas que acontecem nos banhos‖.501 

Dessa forma, o que os estoicos desenvolvem é um pré-exercício, procurando antecipar 

os acontecimentos inesperados ou mesmo aqueles que já aprendemos que farão parte de certas 

atividades nossa. Assim, por meio do pensamento, aquele acontecimento futuro tornar-se-á 

antigo, usado, ou seja, algo que já foi visto, conhecido, perdendo seu caráter de ineditismo. 

Pois de acordo com Epicteto, o que é a filosofia senão o ―[...] estar preparado para todos os 

acontecimentos?‖502 

Escutemos Marco Aurélio refletindo consigo mesmo sobre a necessidade de previsão 

nas relações humanas: 

Que de mau e estranho há em proceder o inculto como inculto? Vê se não 

deves recriminar antes a ti por não teres previsto que ele cometeria essa falta. 
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A razão te dá elementos para entenderes provável que tal pessoa incorra em tal 

pecado; tu, não obstante, o esqueces e estranhas que o pratique.
503

 

O que Marco Aurélio visa é uma paraskeué, ou seja,  

[...] uma preparação ao mesmo tempo aberta e finalizada do indivíduo para os 

acontecimentos da vida.  Quero com isso dizer que se trata [...] de preparar o 

indivíduo para o futuro, um futuro que é constituído de acontecimentos 

imprevistos, acontecimentos cuja natureza em geral talvez conheçamos, os 

quais porém não podemos saber quando se produzirão nem mesmo se se 

produzirão. Trata-se, pois, [...] de encontrar uma preparação, uma paraskeué 

capaz de ajustar-se ao que possa se produzir, e a isto somente, no momento 

exato em que se produzir, caso venha a produzir-se.
504

 

A primeira etapa desse processo consiste em tomar os piores acontecimentos, diz 

Sêneca, como certos, ―[...] não como acontecimentos possíveis, mas como devendo 

seguramente produzir-se‖.505 O homem que busca a sabedoria deve estar preparado! É 

bastante significativa a carta que Sêneca escreve a Lucílio quando esse se encontra temeroso, 

aguardando a resolução de um processo. Eis as palavras de Sêneca: 

Se queres libertar-te de toda preocupação, imagina-te, seja qual for o 

acontecimento que temes, que ele se realizará indefectivelmente.; e este mal, 

não importa qual seja, tu mesmo pesa-o mentalmente e avalia seu temor; 

compreenderás, sem dúvida, que ou não é grave, ou não é duradouro o que te 

assusta.506 

Como apenas o mal moral deve ser considerado um mal, aquilo que gera medo é, na 

verdade, insignificante. Segundo Michel Foucault, o que os estoicos buscam, no fundo, é uma 

anulação do porvir mediante a presentificação, por assim dizer, de todo o 

possível em uma espécie de prova atual do pensamento. Não se parte do 

presente para simular o porvir: considera-se todo o porvir para simulá-lo como 

presente. Trata-se, portanto, de uma anulação do porvir.
507

 

Ou seja, o futuro é trazido para o instante em que o homem se encontra e, assim, ele é 

totalmente anulado. Mas não é só isso! Michel Foucault também salienta que, enquanto o 

presentifica, o futuro também é reduzido, pois se percebe que o mal que se padece, ―pelo 

menos enquanto infortúnio, nada é‖.508 As considerações de Pierre Hadot acerca dessa questão 

vão na mesma direção, ao afirmar que, para os estoicos,  
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não se pode ter medo de pensar no avanço dos acontecimentos que os outros 

homens consideram infaustos; é necessário sempre pensar neles para 

convencer-se, antes de tudo, de que os males futuros não são males, pois não 

são presentes, e, sobretudo, de que os acontecimentos, como a doença, a 

pobreza e a morte, que os outros homens percebem como males, não são 

males, pois não dependem de nós e não são da ordem da moralidade.509 

Se assim é, talvez a filosofia seja, de fato, um caminho que dá ao homem condições 

para enfrentar sem temor sua vida sempre aberta às incertezas.  

Dando continuidade a essa ascese do pensamento é que os estoicos propõem também a 

meditação sobre a morte, que é, sem dúvida,  o acontecimento certo em direção ao qual 

caminhamos: 

Morremos cada dia; cada dia, com efeito, nos é arrebatada uma parte da vida, 

e mesmo no período de crescimento, a vida decresce. Perdemos a infância, 

logo a puerícia, depois a adolescência. Todo o tempo que transcorreu até 

ontem já perdemos; este mesmo dia em que vivemos, o repartimos com a 

morte. [...] Então chegamos ao final, mas fazia tempo que íamos acercando-

nos dele.
510

 

Note-se que, para Sêneca, a morte é uma realidade do presente, uma experiência diária 

e, portanto, ela não está no futuro mas no agora. Convém que o homem se aproprie dessa 

percepção, pois seu próprio corpo o mostra que assim é. As transformações que ele mesmo 

pode observar em si revelam que o homem já se encaminha para o seu fim. 

Viver é preparar-se para morrer, daí a necessidade absoluta de meditar sobre esse fato, 

para que o homem não tema quando ele ocorrer – ―[...] tu, porém, para não temeres nunca a 

morte, pensa sempre nela.511 Em uma outra carta, Sêneca escreve a Lucílio: 

[...] é preciso viver cada dia como se findasse a caminhada,  terminasse           

e completasse a vida. [...] E no momento de entregar-nos ao                        

sono digamos alegres: eu vivi; percorri o curso que a fortuna me havia 

designado.512 

Ora, o que ele quer apontar é que Lucílio deveria viver cada dia sem a perspectiva da 

continuidade, levando-o a uma concentração no momento presente, no agora, no momento 

exato em que ele se encontra. Somente por essa perspectiva é que se percebe o valor do que 
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está efetivamente sendo vivido, experimentado, vivenciado, que é justamente o instante. É 

exatamente essa compreensão que permite a Marco Aurélio afirmar: ―É da perfeição moral 

passar cada dia como se fosse o último‖.513 

Ouçamos também Marco Aurélio, para que outra faceta desse mesmo exercício se 

revele: 

Que é a morte? E mais, se a gente a considera em si mesma e, com definir-lhe 

o conceito, dissipa as fantasias que a envolvem, já não a concebe senão como 

operação da natureza; quem teme uma operação da natureza é uma criança; 

aliás, ela não é apenas uma operação; é até uma conveniência da natureza.
514

 

Aqui Marco Aurélio nos convida a voltarmo-nos fixamente para a morte até que todas 

as imagens e representações a ela relacionadas se dissipem. Será justamente esse processo que 

permitirá adquirir um olhar mais amplo sobre ela, ou seja, vendo a morte sob a perspectiva da 

Razão universal. Se Sêneca propunha a concentração no ―instante‖, aqui Marco Aurélio 

afirma que veremos a morte sob a perspectiva do movimento contínuo que é a natureza, a 

phýsis. É ele mesmo que diz: ―Detém-te sobre cada ser sob teus olhos e reflete que já se está 

dissolvendo, já entrou numa transformação, por exemplo, em putrefação ou dispersão, ou na 

espécie de morte natural a cada um‖.515 Assim, sob o olhar do constante devir da phýsis, todas 

as coisas tomam contornos novos.  

Elucidando a questão, Pierre Hadot afirma que essa meditação consiste exatamente 

[...] em reconhecer-se como parte do Todo, em elevar-se à consciência 

cósmica, em imergir na totalidade do cosmos. Deve haver um esforço, quando 

se medita na física estoica, para ver todas as coisas segundo o ponto de vista 

da Razão universal [...] em ver todas por um olhar de longo alcance por sobre 

as coisas humanas.516 

O mesmo afirma Jean-Joel Duhot, afirmando que ―[...] o pensamento sobre a morte 

nos dilata às dimensões do universo, nos permite sentir nosso parentesco profundo com tudo o 

que compõe este universo‖.517 Esse é o olhar que se é convidado a adquirir.  

Marco Aurélio diz: 

Recurso vulgar, porém eficaz, para o menosprezo da morte é passar em revista 

os que se demoraram aferrados à vida. Que vantagem tiveram sobre quem 

morreu prematuramente? Afinal, nalgum lugar jazem Cadiciano, Fábio, 
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Juliano, Lépido e pessoas como eles, que, após enterrarem muitos outros, 

foram por sua vez enterrados. Em suma, a distância é mínima e se vence 

através de quais percalços, com quais companheiros e com que corpo! 

Portanto, não dês importância a isso. Olha o abismo de tempo atrás de ti e o 

outro infinito à frente. Nessa ordem de coisas, qual a diferença entre o ser que 

vive três dias e o que vive três vezes a idade de Nestor?
518

 

Para o imperador romano, o infinito é a marca do passado e também do futuro. Daí 

não haver grande diferença em se apegar à vida, pois viver poucos dias ou muitos anos se 

torna algo pouco importante por essa perspectiva.   

Ainda há um outro aspecto a ser considerado em relação à presentificação da morte. 

Dizia Sêneca: 

[...] preparo-me sem medo para esse dia quando, deixando de lado os disfarces 

e artifícios, me pronunciarei sobre mim mesmo, se apenas digo belas frases ou 

se as vivo, se todas as palavras de coragem que disse contra a Fortuna estavam 

no coração ou nos lábios. [...] O que de fato foi atingido só se revelará no 

momento de exalar a alma.519 

Portanto, a meditação da morte permite realizar uma valoração da própria vida, uma 

autoavaliação. Como bem afirma Michel Foucault, ela leva a 

realizar o grande circuito da memorização pelo qual totalizaremos toda a 

nossa vida e a faremos aparecer como ela é. É o julgamento sobre o presente e 

a valorização do passado que se realizam neste pensamento sobre a morte, que 

justamente não deve ser um pensamento sobre o porvir, mas um pensamento 

sobre mim mesmo enquanto estou morrendo.520 

Salientemos que nessa questão Sêneca havia se distanciado dos primeiros estoicos, 

pois assim como não havia qualquer ideia de progresso no cosmos, que é perfeito, pleno a 

cada instante, do mesmo modo eles afirmavam acerca do homem. E é por isso que os estoicos 

não aceitavam gradação – ou se era algo, e se era plenamente, ou não se era. Mas Sêneca já 

não conservava mais essa antiga noção do Pórtico. 

Fundamentalmente, a morte é, para os estoicos, mais um indiferente em meio a tantos 

outros com os quais o homem necessita aprender a valorar a partir da phýsis.521 Antes de 

abordamos o tema sob a perspectiva de Doroteu, convém salientar que os estoicos, tal como 
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nos recordou Jean-Joel Duhot, 

[....] raramente evocam o além. Vimos que isso não tem nada de espantoso: a 

ascese estoica não consiste em renunciar a este mundo para atingir a felicidade 

no outro, ela conduz diretamente à felicidade, e o sábio pode se dizer feliz 

mesmo no meio dos tormentos. Por essa razão, o Pórtico não tem recompensa 

a prometer após a morte.
522

 

Essas considerações são bastante importantes, pois como veremos, é justamente a 

perspectiva do post mortem que norteará a prática monástica de meditar sobre os males e a 

morte. Passemos a ela. 

 

3.1.4.b. Em Doroteu 

É bastante curioso o modo como podemos encontrar o mesmo tema da meditação 

sobre os males e a morte em Doroteu. Convém salientar que os males que virão não dizem 

respeito a essa vida, condicionada historicamente, mas à vida futura, mas tê-los presente pode 

e deve modificar o presente. 

Doroteu recebeu essa prática de meditação da própria tradição: ―Os pais disseram que 

o homem adquire o temor de Deus pela lembrança da morte e dos castigos‖.523 Assim, 

recordar-se da morte e das penas que a ela se seguirão auxiliam o monge a viver na presença 

de Deus.  

De fato, os Pais já haviam transmitido essa mensagem. A meditação sobre a morte é 

um tema constante no monaquismo cristão, e ele surge estando ligado a pelo menos dois 

aspectos distintos. O primeiro é que, pela lembrança da morte, os monges acabam por evitar o 

pecado e, portanto, ela diz respeito à sua relação com Deus. Em um apofegma atribuído a 

Abba Evágrio, lemos: 

Quando estiveres sentado na cela, recolhe o teu espírito, recorda-te do dia 

da morte, considera o desfalecimento do corpo, pensa na desgraça [...]. 

Lembra-te também da situação no inferno: medita como lá estão as almas, em 

que mui terrível silêncio, em que acutíssimo gemido, em qual temor, luta e 

anseio [...] Mas recorda-te também do dia da ressurreição e do 

comparecimento diante de Deus; imagina aquele juízo que arrepia e 

atemoriza. [...] Revolve em mente ainda os bens que estão destinados aos 

justos: intimidade familiar com Deus Pai e seu Cristo, com os anjos e 

arcanjos, com toda a multidão dos Santos [...]. Cuida para que em tempo 

nenhum, quer estejas dentro da cela, quer fora, percas a recordação destas 

coisas, a fim de que, ao menos assim, evites os pensamentos impuros e 
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nocivos.
524

 

Portanto, a recordação da morte e do juízo auxiliaria o monge na luta contra seus 

logismói, seus pensamentos que o perturbam. O mesmo podemos encontrar na obra Vida de 

Santo Antão: 

A fim de não descuidar-nos é bom meditar o que diz o Apóstolo: ―Morro cada 

dia‖ (1Cor 15,31). Pois se vivêssemos, também nós, como se cada novo dia 

fôssemos morrer, não pecaríamos. [...] Se com esta disposição vivemos nossa 

vida diária, não cometeremos pecado, nada cobiçaremos, não teremos 

ressentimentos com ninguém, não acumularemos tesouros na terra; mas como 

quem cada dia espera morrer, seremos desapegados e perdoaremos tudo a 

todos.
525

 

Assim, ter a morte como algo iminente afasta o monge do mal, esta é a primeira razão 

para se meditar na morte. Essa compreensão também está presente em Gregório Nazianzeno e 

João Crisóstomo, a veremos em João Clímaco e Teodoro Studita.526 Mas nesse texto de 

Atanásio já encontramos um segundo aspecto, que diz respeito a ter consciência da 

caducidade das coisas, o que levaria o monge a perseverar na vida em que está – não há 

sentido em retornar à família e aos bens, dado que hoje ele morrerá. Ademais, ele perdoaria 

sem demora aqueles com os quais estivesse ressentido. 

Podemos dizer que essa é a herança que Doroteu recebera dos padres do deserto e quer 

transmitir aos seus discípulos. Por isso é que diz: 

Cuidemos de nós mesmos, irmãos, vigiemos enquanto temos tempo. Por que 

descuidar-nos? Pratiquemos o bem a fim de encontrar auxílio em tempos de 

provação. Por que estragar nossa vida? Ouvimos tantas instruções! Todavia, 

elas pouco nos importam, desprezamo-las. Ante nossos olhos nossos irmãos 

desaparecem e não prestamos atenção, sabendo que também nós nos 

aproximamos pouco a pouco da morte. Desde o início de nossa conversa já se 

passaram duas ou três horas de nosso tempo e nos aproximamos da morte, 

mas vemos sem temor essa perda de tempo.
527

 

Tal como Sêneca ou Marco Aurélio chamavam a atenção para nosso caminhar em 

direção à morte, assim também Doroteu exorta seus ouvintes. Faz-se necessário não desprezar 

nem os ensinamentos recebidos nem os irmãos com os quais se convive, pois a morte se 

avizinha. 

Talvez possamos dizer que a maior preocupação do monge de Gaza seja não tanto com 

                                                 
524

 Apoftegmas: a sabedoria dos antigos monges, op. cit., p. 94. 
525

 ATANÁSIO DE ALEXANDRIA, Vida de Antão 19, 2-5. ATHANASE D‘ALEXANDRIE, op. cit. 
526

 Cf. LAMPE, θάναηος, ό. In: ______., op. cit. 
527

 DOROTEU DE GAZA, Conf. XI,,114. 



 

 

145 

 

 

 

a morte e sim com os males futuros, que virão dos julgamentos de Deus, e que são o maior 

sofrimento que um cristão poderia experimentar, tal como ele e tantos cristãos interpretaram, 

ao longo de séculos, os textos da Bíblia. Ele diz: 

Não sabem o que relata a Vida dos Pais? ―Minha alma deseja a morte‖, dizia 

um irmãos muito provado a um ancião. – ―É porque, respondeu este, ela foge 

da provação e ignora que o sofrimento futuro é bem mais terrível‖. Um outro 

irmão perguntou a um ancião: ―Donde provém o tédio que sinto quando estou 

na minha cela?‖ – ―É porque não contemplaste ainda a felicidade esperada 

nem o castigo futuro. Se considerares isto atentamente, ainda que tua cela se 

enchesse de vermes e ficasse submerso neles até o pescoço, aí permanecerias 

sem desgosto. Mas nós gostaríamos de salvar-nos enquanto estamos 

dormindo, por isso perdemos a coragem ante as provações, quando, ao 

contrário, deveríamos agradecer a Deus e nos julgar felizes por sofrer um 

pouquinho aqui na terra para encontrar algum repouso no além.‖
528

 

Aqui, todo o argumento de Doroteu está construído sobre a retribuição que, segundo 

sua fé, virá de Deus. Ter presente os males futuros pode ajudar o monge a aceitar os males 

presentes. E se assim o fizer, quem sabe poderá descansar após a sua morte. 

Doroteu dedica uma de suas conferências ao tema Do temor do castigo futuro.529 O que 

mais lhe interessa nessa preleção é refletir sobre as condenações que virão sobre aqueles que 

se entregam às suas próprias paixões, o que nos remete ao que já dissemos, ou seja, a 

meditação sobre os males que virão após o julgamento de Deus tem a função de guardar o 

monge na presença divina, distanciando-o dos pecados e dos pensamentos pecaminosos. 

Nem seria preciso dizer que em relação a essa questão estoicos e cristãos estão 

bastante distantes. A preparação estoica é para se enfrentar os revezes da Fortuna, os 

acontecimentos que o destino nos preparou, dos quais o último será a morte. Esta é uma 

preparação mental – talvez também corporal – que quer produzir um fortalecimento 

―interior‖, coragem e disposição para enfrentar os possíveis males que enfrentará. Já a 

meditação sobre a morte e os males futuros, para Doroteu, tem como objetivo suscitar uma 

transformação no monge, levá-lo à conversão, aumentar sua piedade e, finalmente, purificá-lo 

para que, já que ele não pode escapar da morte, que ele consiga ser preservado das penas que 

virão sobre aqueles que não seguiram no caminho dos mandamentos de Deus. 

Num dos primeiros documentos da comunidade cristã, o texto apócrifo da Carta a 

Diogneto, encontramos a afirmação de que uma das marcas distintivas do cristãos em relação 
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aos pagãos é justamente seu ―desprezo da morte‖.530 Eric Robertson Dodds diz que ―é 

evidente que Luciano, Marco Aurélio, Galeno e Celso ficaram todos eles impressionados pelo 

valor dos cristãos diante da tortura e da morte‖531. E podemos pensar que  o espanto de Marco 

Aurélio não se devia tanto à aceitação da morte por parte dos cristãos, e sim  por eles a 

assumirem em razão de uma religião bárbara que, aos seus olhos, não era capaz de se 

justificar racionalmente. Se ao menos eles apelassem para phýsis divina que governa todas as 

coisas! Mas, de fato, não era isso que os sustentava. 

Já dissemos que alguns monges se viam como continuadores dos mártires cristãos. 

Não nos surpreende, portanto, que o tema da morte continuasse a ocupar um importante lugar 

em suas reflexões. Mas é interessante notar que, mesmo se dedicando com afinco à vida que 

abraçaram, muitos monges preferiam deixar ao divino o julgamento pelo mérito daquilo que 

viveram. É o que encontramos num apoftegma atribuído ao Abba Agatão que, quando se 

aproximava do dia de sua morte, viu-se diante do tribunal de Deus. E ao contar o acontecido a 

seus irmãos, eles lhe perguntam: ―‗Também tu temes, ó Pai?‘ Respondeu-lhes: ‗Até agora fiz 

o que pude para observar os mandamentos de Deus; sou homem, porém; como hei de saber se 

meu esforço agradou a Deus?‘‖532 Mesmo tendo tendo dedicado sua vida ao ascetismo, 

somente com a morte aquilo que ele viveu e as virtudes que alcançou poderiam ser 

avalidadas, pesadas. Não era sobre isso que Sêneca refletia? Mas quem julgaria Abba Agatão 

seria somente o próprio Deus. 

Assim, meditar sobre a morte e os males futuros é uma prática constante do 

monaquismo e Doroteu não é uma exceção. Mas tal exercício é vivido na esperança de ser 

preservado, não da morte, mas do que virá depois dela.  

 

3.1.5. A orientação da vida 

A prática de orientar os homens em seu caminho para a virtude é um tema bastante 

antigo. De acordo com Édouard des Places, se o tomamos num sentido bastante amplo, 

poderíamos apontá-lo em Hesíodo, Teógnis de Megara, Pitágoras e em todas as exortações 

morais que estiveram presentes na cultura grega, dando origem no século IV a.c. ao gênero 

literário dos Protrépticos.533 O monaquismo cristão, como sabemos, dará continuidade a esse 
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exercício, tornando-o um elemento fundamental.  

  

3.1.5.a.  No estoicismo 

Michel Foucault recorda-nos que a figura do mestre tem um papel fundamental na 

cultura grega, e sua função se configuraria, a princípio, a partir de duas perspectivas: a 

primeira é a do modelo, do exemplo a ser seguido – sejam eles os heróis das epopeias, os 

anciãos da cidade ou  mesmo o enamorado, eles representavam o ideal de comportamento 

para o jovem grego; a segunda é a do técnico, ou seja, aquele que é capaz de ensinar como se 

produz ou se maneja um objeto – por exemplo, construir um navio ou tocar uma lira. Porém, 

nos diálogos de Platão, com a figura de Sócrates emerge mais uma perspectiva: ―a mestria do 

embaraço e da descoberta‖.534 

Segundo Michel Foucault, 

[...] todas [essas artes], a de Sócrates e as outras duas, têm ao menos isto em 

comum, a saber, que se trata sempre de uma questão de ignorância e de 

memória, sendo a memória precisamente o que permite passar da ignorância à 

não-ignorância, da ignorância ao saber, desde que se entenda que a ignorância 

por si só não é capaz de sair dela mesma [...] [que] esse movimento não pode 

ser feito sem o outro.535 

Assim, Sócrates é a nossa primeira referência para falarmos de um ―diretor de almas‖, 

pois assim o compreenderam Platão, Aristóteles, Xenofonte; ele deixará um vocabulário 

próprio ao tema da direção para as escolas posteriores, dentre elas o estoicismo. 

Podemos dizer que o estoicos tomarão para si a tarefa de continuar a auxiliar o outro a 

sair da ignorância, tal como fizera Sócrates. E quando chegamos ao período romano da escola, 

em que vemos sobressair as questões éticas, tal perspectiva é ainda mais valorizada, pois 

como bem afirma Musônio Rufo, ―quem seria chefe mais talentoso de uma cidade ou mais 

digno de governar que o filósofo?‖536 Assim, caberá a ele orientar aqueles que a ele recorrem, 

procurando encontrar o remédio para suas enfermidades da alma, as paixões. 
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Concretamente, podemos dizer que essa direção de vida se dava, a princípio, de dois 

modos diferentes, em duas instituições distintas. O primeiro era aquele que se realizava nas 

escolas de filosofia, e que se diferenciavam de uma escola para outra. No epicurismo, por 

exemplo, cada aluno devia ter um orientador,537 estabelecendo com ele uma relação de 

amizade que devia estar marcada pela parrhesía – que ―[...] é a abertura do coração, [...] a 

necessidade, entre os pares, de nada esconder um ao outro do que pensam e se falar 

francamente‖.538 Também Epicteto possuía sua escola, e parece que seus ensinamentos 

recolhidos por seu discípulo Arriano ―[...] nos revelam menos uma doutrina que uma 

pedagogia‖,539 por meio da qual ele procura modelar o caráter de seus ouvintes. Mas tudo se 

dá numa dimensão mais impessoal; por sinal, é justamente essa a diferença marcante da 

diatribe em relação ao diálogo socrático.540 

O segundo modelo é aquele que está relacionado às estruturas sociais do Império 

Romano: um aristocrata, com grandes responsabilidades políticas, acolhe em sua casa um 

filósofo, um conselheiro que o orientará em suas decisões existenciais, circunstanciais, 

inclusive políticas, iniciando-o numa vida filosófica particular – estoica, epicurista, platônica 

ou outra qualquer.541 

Mas além dessas duas formas institucionais de direção, surgirá ainda uma terceira, 

baseada na própria maneira como os romanos viviam suas relações sociais, sejam elas de 

parentesco ou de amizade, nas quais estava implicadas ―o serviço da alma e a possibilidade de 

fundamento de uma série de intervenções, de conselhos que permitirão ao outro conduzir-se 

como convém‖.542 Desse modelo faz parte Sêneca. 

Com Sêneca, a direção de vida se dá de um modo bastante pessoal, pois ele se voltava 

individualmente para aqueles aos quais escrevia; suas cartas são o melhor testemunho de sua 

habilidade em aconselhar e dirigir. Aliás, não convém esquecer que essa prática estava 

bastante generalizada no século I d.c. e Sêneca é quem melhor elabora uma teoria sobre ela.543  
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Ele mesmo afirma a necessidade da prática de orientação, quando escreve a Lucílio: 

Que impulso é este, Lucílio, que ao dirigir-nos em um sentido, nos arrasta em 

outro diferente e nos empurra naquela direção que desejamos evitar? Que 

força rivaliza com nossa alma, que nos impede de querer algo cabalmente? 

Vacilamos entre diversos propósitos; nada queremos de forma livre, perfeita, 

constante. ―É a insensatez‖, respondes, ―que em nada se fixa, que em nada se 

compraz por muito tempo. Mas quando ou como nos liberaremos dela? 

Ninguém, por si mesmo, tem força para ficar a salvo. Precisa de alguém que 

lhe estenda a mão, que o puxe para fora.544  

Michel Foucault, ao se debruçar sobre essas palavras de Sêneca, comenta que aquele 

que se deixa levar por todos os impulsos é o insensato, o estulto,  

[...] aquele que está à mercê de todos os ventos, aberto ao mundo exterior, ou 

seja, aquele que deixa entrar no seu espírito todas as representações que o 

mundo exterior lhe pode oferecer. Ele aceita estas representações sem as 

examinar, sem saber analisar o que elas representam. [...] [Ele] é aquele que 

está disperso no tempo: não somente aberto à pluralidade do mundo exterior, 

como também disperso no tempo. O stultus é alguém [...] que não [dirige] sua 

atenção, seu querer, em direção a uma meta precisa e bem determinada. O 

stultus deixa a vida correr, muda continuamente de opinião. Sua vida, sua 

existência passa, portanto, sem memória nem vontade.545  

Ora, viver desse modo é impossibilitar uma vida feliz. Como sair dessa situação de 

incapacidade de ser livre e decidido, de não viver pela inconstância, pela desrazão que afasta 

o homem de si mesmo? Sêneca responderá: 

Alguns, afirma Epicuro, elevaram-se com a verdade sem a ajuda de ninguém. 

Eles mesmos abriram seu caminho. A esse ele os louva mais que a todos 

porque em si mesmos encontraram o impulso, porque eles mesmos souberam 

avançar. Outros, segundo ele, precisam de ajuda dos demais: não se porão a 

caminho a não que alguém os preceda, mas seguirão docilmente. [...]. Após 

essas duas classes você encontrará uma outra, que não deixa de ser digna. A 

daqueles que, sob pressão, se pode empurrar pelo caminho do bem.  Estes não 

somente têm necessidade de direção, mas também de um colaborador e, por 

assim dizer, um corretor.
546

 

Portanto, assim define Sêneca o seu papel de diretor de alma: sua função é estimular, 

impulsionar seu discípulo em direção ao bem, e aquele que tem necessidade desse auxílio não 

deve se constranger. Indigno do homem seria  ele manter-se na insensatez, sendo incapaz de 

unificar suas decisões.  
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Mas aquele que busca orientação deve saber, também, que não se pode buscar esse 

auxílio em qualquer pessoa, e sim escolher 

 [...] os que ensinam com sua vida, que uma vez dito o que se deve fazer, o 

demonstram com suas próprias obras, que ensinam o que se deve evitar, sem 

que os surpreendam jamais realizando o que eles haviam aconselhado evitar. 

Elege como ajuda aquele que admirarás mais por tê-lo visto do que 

escutado.
547

 

O grande volume de cartas que Sêneca escreveu dão testemunho de sua aplicação em 

sempre estar presente na vida daqueles aos quais estava ligado, seja por laços afetivos, seja 

por obrigações que faziam parte do modo que os romanos viviam as relações de amizade. 

Em Marco Aurélio não podemos encontrar o tema da direção tal como estamos 

abordando-o aqui. No entanto, convém recordar que em suas Meditações ele aponta o que 

aprendeu com os conselhos, orientações e ações de seus professores Júnio Rústico, que era 

estoico, Apolônio e Sexto, neto de Plutarco.548 

Note-se que nos restringimos a apontar alguns pouquíssimos textos estoicos em que 

podemos vislumbrar uma orientação de vida de cunho mais existencial, pois nos parece que é 

nesse sentido que o cristianismo dá continuidade a essa prática.549 Portanto, os estoicos, no 

seguimento de Sócrates e tantos outros, deram continuidade à prática de orientação dos 

homens, mesmo se a cultura acaba por condicionar o modo como ela se realiza no cotidiano. 

Dediquemo-nos, então, a abordar como ela se dava no mosteiro de Doroteu. 

 

3.1.5.b. Em Doroteu  

A orientação espiritual é um tema fundamental dentro do movimento monástico 

cristão. Ninguém se torna monge por si mesmo. Aquele que abraça o monaquismo deverá 

aproximar-se de um ancião ou um Abade, iniciando uma relação mestre-discípulo. Eis o que 

diz Doroteu: 

Conta-se, com efeito, que um irmão perguntou a um ancião: ―Pai, que devo 

fazer para temer a Deus?‖ O ancião respondeu: ―Vai, junta-te a um homem 

temente a Deus e pelo próprio fato dele temer a Deus, ele te ensinará a 
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temeres, também tu, a Deus‖.
550

 

Portanto, é na convivência com alguém mais experimentado, ou como dizia Sêneca, 

com alguém que é capaz de ensinar ―com a própria vida‖, que se aprende a percorrer o 

caminho. Os pais do deserto exortavam continuamente seus discípulos contra o perigo de se 

tornarem diretores de si mesmos. 

Na vida monástica cenobítica costuma-se encontrar duas espécies de autoridade: uma é 

exercida pela figura instituída do superior, do Abba, e a outra, por monges do próprio 

mosteiro que ajudarão seus irmãos em sua vida espiritual. De fato, o papel de escutar os 

irmãos e orientá-los em seu caminho monástico parecia já estar presente no mosteiros 

basilianos,551 e o mesmo se dava no mosteiro de Doroteu, pois ele mesmo havia sido 

incumbido dessa tarefa: 

Quando estava no mosteiro [do Abade Séridos], os irmãos, não sei o porquê, 

gostavam de fazer-me confidente de seus pensamentos com toda a franqueza. 

Dizia-se que o próprio Abade, por conselho dos Anciãos, me havia 

encarregado de escutá-los.
552

 

Doroteu dedicará toda uma conferência assinalando a importância do monge nada 

fazer sem o conselho de um outro. Ele diz: 

Está escrito nos Provérbios: Aqueles que não têm guia caem como folhas; a 

salvação se encontra em muito conselho (Cf. Pr 11,14). Examinemos, irmãos, 

o sentido destas palavras e vejamos o que nos ensina a Santa Escritura. Ela 

nos alerta contra a excessiva confiança em nós mesmos. Bem como a ilusão 

de crermo-nos suficientemente sagazes, capazes de dirigir a nós mesmos. 

Temos necessidade de ajuda, temos necessidade de guias segundo Deus.
553

 

A partir do texto bíblico de Provérbios, Doroteu exorta seus monges contra a 

pretensão, imaginando-se capazes de seguirem seus próprios julgamentos. Aliás, para Doroteu 

o monge deve lutar basicamente contra três elementos: os julgamentos, a própria vontade e as 

paixões. E esse combate não será vencido se o monge não procurar em todas as coisas 

aconselhar-se com um outro. 

Lutar contra os próprios julgamentos significa não ter a pretensão de pensar que o 

modo como ele mesmo pensa ou julga determinado assunto ou coisa a se fazer está certo, 

confiando apenas em si mesmo. Pois aquele que age desse modo, ―quem o convencerá de que 
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outro sabe melhor do que ele o que lhe convém?‖554 Diz Doroteu: 

que a alma se ponha em segurança, revelando tudo e ouvindo dizer por 

alguém competente: ―Faça isso, não faças aquilo; tal coisa é boa, tal coisa é 

má: isso é pretensão de justiça, isto é vontade própria‖; e ainda: ―Não é esse o 

momento de fazer isso‖; e outra vez: ―Agora é o momento‖. [...] Constatamos 

assim, irmãos, que a salvação se encontra em muito conselho.
555

 

Portanto, parece que nesse texto o monge de Gaza está preocupado em que o monge 

apresente ao superior aquiles que são seus projetos e intenções, aquilo que ele pretende 

executar. Qualquer situação que diga respeito ao porvir, seja mais imediato, seja distante, 

deverá ser submetida  ao critério de um outro. 

A pretensão de justiça anda a par com a própria vontade, que é uma da mais difíceis 

lutas do monge,  um verdadeiro ―[...] muro de bronze entre o homem e Deus‖.556 Doroteu 

tratará inúmeras vezes em suas conferências acerca dos perigos da própria vontade e a 

necessidade de negá-la para se progredir na vida monástica, pois é  

[...] quando se renuncia à vontade própria que se vê, sem obstáculo,                 

o caminho de Deus. [...] Na verdade, como poderá aquele que                      

está apegado à sua própria vontade escutar alguém ou seguir o menor 

conselho?
557

 

Nada pode ser tão prejudicial para o monge quanto seguir seu próprio coração, apegando-se 

ao que ele considera o melhor para si mesmo. Por isso é que ele afirmava:  

Vês alguém cair? Saiba que ele se dirigiu a si mesmo. Nada há mais grave do 

que dirigir-se a si mesmo, nada mais fatal. Graças à proteção de Deus sempre 

evitei esse perigo. Quando estava no mosteiro [do Abade Séridos], confiava 

tudo ao ancião, o abade João, e nunca admiti fazer coisa alguma sem seu 

conselho.
558

  

Como resultado dessa sua atitude, Doroteu diz que chegou a se surpreender por causa 

da tranquilidade que experimentava interiormente, até que o ancião lhe acalmou, afirmando 

que ela era fruto de sua obediência aos anciãos.  

Uma outra luta a se travar é contra as paixões que se escondem no coração, e que se 

manifestam pelos nossos pensamentos – os logismói. Lucien Regnault e Jacques de Préville 
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nos recordam que Doroteu usa nome diversos para apontá-los, pois  

de fato, maus pensamentos [...], pensamentos apaixonados [...], pensamentos 

humanos [...], pensamentos demoníacos [...], pensamentos inimigos [...] ou 

pensamentos simplesmente, são apenas formas múltiplas do ―pensamento 

pessoal‖, ἴδιος λογιζμός [...], contra o qual é necessário lutar.
559

 

Essa batalha se dá na medida em que ele os revela àquele que o dirige – a exagoreusis; aqui 

estamos diante de um dos pilares da espiritualidade monástica. 

Para os anciãos Barsanufo e João, alguns monges tinham condições de dirigirem a si 

mesmos, mas para os inexperientes a palavra era sempre a mesma:  

Irmão, não te lances no discernimento dos pensamentos que te chegam.       

Isto não está a teu alcance... Mas o pensamento que se detém em ti e que        

te faz guerra, conte-o ao teu abade e ele te curará em nome de               

Deus.
560

  

Já Doroteu compreende que todos têm necessidades de serem guiados, pois só por 

meio da exagoreusis o monge descobrirá se aquilo que traz dentro de si vem do inimigo, ou 

de alguma paixão, ou vem de Deus. Como bem observam Lucien Regnault e Jacques de 

Préville, o monge de Gaza não permite que o próprio monge realize a diácrisis.561 Evágrio 

havia ensinado a seus irmãos monges: ―Sê o porteiro de teu coração e não deixes entrar 

nenhum pensamento sem o interrogar; interroga-os um a um, dizendo: ‗Pertences ao nosso 

partido ou ao partido dos adversários?‘ Se for de casa, ele te encherá de paz‖.562 No entanto, 

para Doroteu, nenhum monge deve se pretender discernir os próprios pensamentos, mas 

apresentá-los àquele que o guia no caminho espiritual. 

Gustave Bardy conjetura que quando alguém estava iniciando no caminho monástico 

devia recorrer continuamente ao seu diretor, mas que, com o passar dos anos e a experiência 

adquirida, é provável que sua luta interior passasse a girar em torno de alguns poucos 

pensamentos que devia levar ao diretor.563 

É curioso observar que, para Doroteu, a dedicação inicial daquele que abraça o 

monaquismo só poderá ser mantida por meio de uma direção espiritual, pois aquele que 

ingressa no mosteiro,   
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no princípio, manifesta grande fervor pelo jejum, pelas vigílias, pela solidão, a 

obediência e toda obra boa. Mas logo esse fervor vai arrefecendo 

progressivamente por falta de guia que o alimente e inflame, vai ressecando 

insensivelmente, cai e acaba nas mãos de seus inimigos, que fazem dele o que 

quiserem.
564

 

Assim, Doroteu afirma que o papel do orientador espiritual é justamente  fomentar o 

zelo daquele que ingressou na vida monástica, para que seu ardor jamais diminua.  De fato, 

ele sabe que o inimigo pode semear no coração de qualquer monge a acédia, ou seja, a perda 

do gosto pelas coisas espirituais, o desânimo;565 e a direção espiritual o guarda de tudo isso. 

Um excelente testemunho do modo como Doroteu compreendia o papel da direção 

espiritual encontra-se na Vida de Dositeu. Esse monge, estando com sua saúde debilitada, 

procura seu orientador Doroteu e lhe diz:  

Senhor, gostaria de te dizer que ouvi falar de algo que me faria bem, mas não 

quero que mo dês pois me obsidia o pensamento [...]. Ouvi dizer que os ovos 

moles são bons para os que escarram sangue; mas pelo Senhor, já que não te 

ocorreu dar-mos antes, não mos dês agora, por causa do meu pensamento.
566

 

Dositeu, do qual se diz que era ―[...] bastante inclinado a revelar seus pensamentos‖,567 

apresenta a Doroteu uma ideia que o perturbava e, por causa mesmo da agitação que ela lhe 

causava, pede a Doroteu que não a siga. Esse relato nos mostra não apenas o escrúpulo desse 

discípulo de Doroteu, preocupado em não ser atendido em seu próprio julgamento, como 

também a importância que a direção espiritual havia tomado em seu mosteiro. De fato, todo e 

qualquer pensamento devia ser submetido a um outro. 

Portanto, se encontramos nos textos estoicos, especialmente os do período romano, 

uma prática de orientação, em que os filósofos, seja de um modo mais pessoal, seja nas 

escolas, procuram auxiliar seus discípulos na arte do bem viver, podemos dizer que o 

monaquismo fará o mesmo, tendo como parâmetro, evidentemente, a compreensão que o 

cristianismo porta de uma Revelação. Mas ambos guardam a noção de que o outro exerce um 

papel fundamental para que o homem progrida em direção ao bem. Vale ressaltar, no entanto, 

que a orientação dos estoicos está em função de uma boa acolhida de todos os 

acontecimentos, enquanto a cristã tornou-se fundamentalmente um auxílio para a superação 

dos obstáculos interiores. 
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*** 

 

Toda a nossa reflexão se desenvolveu no sentido de apontar uma continuidade entre 

práticas monásticas cristãs e exercícios filosóficos estoicos – que também podemos chamar de 

exercícios espirituais. 

Na esteira de Michel Foucault, afirmamos que essa proximidade não é gratuita. De 

fato, quando o cristianismo precisou ―[...] construir uma espiritualidade cristã que fosse 

liberada da gnose‖,568 foi na ascese dos estoicos que ele encontrou os elementos de que 

necessitava. Pois o gnosticismo, em continuidade com o platonismo, enfatizava o 

conhecimento da alma e o reconhecimento de que ela era divina. Ora, na ascese estoica o ―[...] 

reconhecimento de si como elemento divino não ocupa o lugar central que tem no platonismo 

e no neoplatonismo‖.569 Pelo contrário, o estoico está continuamente atento às representações 

porque sabe que pode se enganar. Do mesmo modo, ―[...] a espiritualidade cristã [se] 

desenvolverá em função, a partir e segundo o modelo da velha suspeita estoica em relação a si 

mesmo.‖570  

Também concordamos com Michel Foucault a respeito das ambiguidades e diferenças 

fundamentais entre práticas estoicas e monásticas, especialmente no que diz respeito aos 

filósofos do período romano da escola. Para o autor, o que esses desenvolvem é uma reflexão 

no sentido de uma ―constituição de si mesmo‖, procurando criar um espaço de elaboração do 

―si mesmo‖; já ―o ascetismo cristão [...] tem como princípio fundamental que a renúncia a si 

constitui o momento essencial que nos permitirá aceder à outra vida, à luz, à verdade e à 

salvação‖.571  

Ademais, como salientamos inúmeras vezes, a ascese estoica prepara o homem para 

lutar contra os obstáculos exteriores, contra tudo aquilo que vem ―de fora‖, pois todos os 

homens estão sujeitos a essas situações – mas nenhuma delas é empecilho à felicidade, dirá o 

esoticismo. Ora, dado que no seio mesmo do cristianismo  é elaborada uma nova 

compreensão acerca do homem e da interioridade, a luta se travará primordialmente no 

coração mesmo do homem. Como bem afirma Michel Foucault, 

o atleta cristão estará na via indefinida do progresso em direção à santidade, 
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em que deve superar-se a si mesmo, a ponto de renunciar a si. E 

principalmente também, o atleta cristão é aquele que terá um inimigo, um 

adversário, que se manterá alerta. Com relação a quem e a quê? Ora, com 

relação a ele próprio! Com relação a ele próprio na medida em que (pecado, 

natureza decaída, sedução pelo demônio,etc) é nele próprio que encontrará os 

mais venenosos e perigosos dos poderes que terá de enfrentar. O atleta 

estoico, o atleta da espiritualidade antiga, com efeito, também ele tem que 

lutar. Tem que estar pronto para uma luta, luta na qual tem por adversário tudo 

o que, advindo do  mundo exterior, pode se apresentar: o acontecimento. Já o 

cristão é um atleta de si mesmo.
572

 

Assim, a ascese estoica não deve ser vista tanto pela ótica da renúncia a si mesmo, mas 

pela construção de uma interioridade que procura estar atenta a si mesma e nisso se compraz, 

enquanto a ascese cristã é realizada em função de se elaborar uma verdade e um 

conhecimento de si que não tem sentido nele mesmo; ela o faz para que o cristão, ao seu final, 

renuncie a si.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme vimos, o estoicismo surge com Zenão, no século III a.c., afirmando que o 

universo é vivo e racional. Todas as coisas que existem estão em íntima relação umas com as 

outras e também com o homem, e a felicidade desse consiste justamente em saber estar em 

harmonia com a racionalidade do mundo, com a natureza divinizada. Conhecedores do ser 

humano e atentos na investigação de tudo o que os circunda, os estoicos afirmavam que nem 

sempre o homem consegue viver esse equilíbrio com o cosmos, pois sua razão –construtora 

de discursos – pode julgar erroneamente sobre o mundo, sobre os fatos, sobre os objetos que 

continuamente se oferecem à sua percepção, entrando em um estado de paixão. As paixões 

impedem a felicidade do homem e por isso devem ser arrancadas. Ser capaz de se colocar em 

tudo aquilo que faz sob a perspectiva da phýsis é a garantia da eudaimonia do homem e razão 

pela qual ele se aplica a bem agir em todas as coisas, buscando não apenas a própria 

realização mas também a de todos os homens. 

O cristianismo nasce bastante distante de todas essas questões helênicas. Jesus foi um 

judeu que estava voltado para a renovação da religião judaica do Templo. Pregando sua 

mensagem com bastante simplicidade, por meio de parábolas quase sempre ligadas à vida 

campesina, morreu em virtude de sua fidelidade à sua mensagem, sob as ordens do Império 

Romano. Seus seguidores darão continuidade ao seu movimento e, sem dúvida, seu maior 

expoente será Paulo, judeu bastante religioso que, tal como muitos de sua época, se 

movimentava com facilidade entre as culturas helênica e judaica; para alguns, é com ele que 

se inicia o amálgama da mensagem evangélica ao pensamento grego.  

Porém, como vimos, a aproximação entre a Palestina e a Grécia já havia se iniciado 

antes, pois a cultura helênica estava se impunha desde o século III a.c., sob o Império de 

Alexandre Magno, e os judeus não ficaram à margem dessa situação. A tradução do Antigo 

Testamento para o grego – a Septuaginta – é  o melhor testemunho desse momento de 

encontro cultural. Ademais, Fílon, figura singular da comunidade da diáspora judaica de 

Alexandria, procurará elaborar sua religião judaica por meio de termos gregos e ler 

alegoricamente o Pentateuco. Não é possível compreendermos o encontro do cristianismo 

com o pensamento grego se não se leva em consideração que o judaísmo como que lhe 

sinalizou o caminho. 

E assim o cristianismo inicia um processo de aproximação e de assimilação da cultura 

helênica, se apropriando de sua literatura e linguagem para constituir sua identidade. A 
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posição de abertura para o pensamento grego afirmada por Justino – para quem o cristianismo 

era ―a‖ filosofia – foi continuada por Clemente de Alexandria e Orígenes, que elaboraram 

uma verdadeira filosofia cristã. Depois, com os padres capadócios Basílio, Gregório de Nissa 

e Gregório de Nazianzo a cultura grega será plenamente permeada das noções cristãs. Como 

não podia deixar de ser, o estoicismo também é assimilado nesse lento processo. 

Dado que a filosofia estoica era a mais importante escola filosófica dos primeiros 

séculos da era cristã, era esperado que esse encontro se realizasse. E, de fato, ele foi bastante 

intenso. As obras cristãs estão cheias de conceitos e noções estoicas que, então, eram 

cristianizadas e apresentadas como fazendo parte da mensagem evangélica. E as reflexões se 

avolumam quando pensamos no campo ético. Inúmeros são os autores que nos dias de hoje 

procuram afirmar – alguns com bastante intensidade e outros com menos ardor – a caducidade 

daquilo que continua a ser sustentado nos discursos da Igreja Católica Apostólica Romana 

acerca da moralidade do matrimônio ou do sentido do celibato sacerdotal. Para muitos, seus 

ensinamentos estão distantes da mensagem do Evangelho, sendo apenas um estoicismo 

disfarçado de anúncio cristão. 

Não nos restam dúvidas de que a filosofia estoica realmente ofereceu ao cristianismo 

uma reflexão sobre o homem, sobre o mundo e o agir humano que, ainda que em muitos 

aspectos estivesse nas antípodas dos dogmas mais importantes que eram professados pela 

comunidade cristã, em outros se casava muito bem com a mensagem de Cristo, ou pelo 

menos, com o modo como a comunidade cristã a entendia naquele momento. 

Como bem sabemos, até os dias de hoje a questão da helenização do cristianismo 

causa debates e incômodos dentro de uma parte da tradição cristã, pois para alguns a religião 

cristã ainda se encontra demasiadamente helenizada. Ora, o que subjaz a todos esses 

indagamentos é justamente o problema das relações que se estabelecem entre as religiões e as 

culturas, campo minado onde as diversas ideologias, nem sempre afirmadas de modo 

explícito, oferecem suas diversas leituras do mundo e da vida humana. As Ciências da 

Religião se propõem a investigar os discursos religiosos à luz de suas condições históricas 

determinadas, evidenciando como as religiões e os demais campos da vida humana se 

interferem e se constroem mutuamente. Ainda que de modo bastante limitado, esperamos ter 

contribuido com essa reflexão pela via do monaquismo cristão. 

Muitos autores se dedicaram a estudar as origens do movimento monástico dentro do 

cristianismo, e diversas foram as explicações: relações com a antiga religião egípcia ou com o 
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budismo ou ainda com os essênios, continuidade com os primeiros mártires, fuga de uma 

―mundanização‖ da Igreja constantiniana e tantos outros. Consideramos, porém, que o início 

desse movimento deve ser visto a partir de uma continuidade com as inúmeras comunidades 

cristãs que desde o começo abraçaram uma vida ascética. 

No entanto, haverá um aspecto constitutivo, fundante do movimento monástico e que 

permitirá, a partir dele, distinguir o mais fervoroso cristão asceta do monge: a anachóresis, a 

vida retirada. O rompimento com um mundo que é lido como mal ou, no mínimo, como sendo 

insuficiente para ser capaz de satisfazer o coração daquele que busca encetar uma relação com 

o divino. 

Vimos que as origens do movimento monástico palestinense está conectado com a 

construção da noção de Terra Santa, no século IV. Ademais, muitas comunidades se 

organizavam como lauras, numa mistura de vida cenobítica e eremítica. Mas Doroteu 

abraçará a vida monástica em Gaza, região que se destaca por sua dificuldade em acolher a 

mensagem cristã. E não deve ser ignorado o papel que os monges desempenharam nesse 

processo. 

Os ensinamentos de Doroteu não se destacam por qualquer especificidade ou 

singularidade. Eles estão fundamentados na mais comum tradição dos pais do deserto – bem 

sabemos das relações estreitas que os monges de Gaza mantiveram com o monaquismo 

egípcio. 

Ora, enquanto o movimento monástico se pensa a si mesmo, o estoicismo já oferecia 

àqueles monges mais cultos uma ascética na qual eles poderiam, se quisessem, tomar como 

exemplo. Com isso não queremos dizer que os monges se inspiravam ou justificavam suas 

observância a partir de Zenão e não de Jesus. A questão é que não poucos olhavam para Jesus 

a partir de seus referenciais culturais greco-romanos. Daí, por exemplo, percebermos a 

distância que havia entre o valor que Jesus mesmo pode ter dado ao celibato – que, ao que 

parece, era um aspecto secundário em sua missão – e aquele  que os autores cristãos da 

Antiguidade deram à vida casta. E nem sempre é fácil distinguir um de outro. 

O estoicismo, de fato, ofereceu elementos importantes à religião cristã, não somente 

em relação a noções e conceitos mas também com seus exercícios filósofos. Pensemos a 

própria atitude de anacorese, que para os estoicos era a possibilidade de se treinar para bem 

acolher todos os acontecimentos da Fortuna e ser capaz de permanecer na tranquilidade. Ora, 

a hesychia (tranquilidade, repouso) se tornará um dos mais preciosos bens em nome da qual 
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inúmeros ascetas viveram e ainda vivem, sendo para eles o maior sinal da presença divina no 

coração humano. O que os estoicos viviam no seio da sociedade os monges cristão se 

proporão a assumir como uma regra de vida, e viverão retirados, fora das cidades. 

Os estoicos também se propuseram, na esteira dos cínicos, a abraçar diversos 

exercícios de frugalidade. Mais uma vez, o que visavam era acostumarem-se a um modo de 

vida que os fortalecesse para enfrentar os revezes da Fortuna. Ora, os cristãos viviam suas 

práticas ascéticas por amor ao Cristo e à sua mensagem, mas alguns não ignoravam o modo 

de vida de Zenão ou de Epicteto. Quantos cínicos e estoicos não eram, apesar de não-cristãos, 

vistos com um modelo de vida? Haveria mensagem mais convidativa para a ascese do que 

dizer a um cristão que até aqueles que não possuiam fé eram capazes de abraçar coisas 

difíceis? Mas no que diz respeito à vida celibatária, como vimos, os estoicos, na prática, se 

distanciarão da vida cínica. A relação do casal será extremamente valorizada pelos estoicos 

romanos.  No entanto, isso não quer dizer uma valorização da sexualidade e do prazer sexual. 

Daí a crítica de alguns autores em relação a certos discuros e pronunciamentos do catolicismo 

romano. 

Os filósofos do Pórtico também refletiram sobre a morte – aliás, como não pode deixar 

de fazer toda filosofia que se propõe a investigar com seriedade o mundo e o homem que nele 

está inserido. O filósofo deve estar preparado para enfrentrar o futuro e a morte que a cada dia 

se aproxima. Como vimos, os estoicos não se perguntaram muito sobre o que virá depois, pois 

a virtude deve bastar ao homem, deve satisfazê-lo. Uma arrogância? Talvez! Ou um outro 

modo de afimar a vida concreta, a vida mesma tal como ela se apresenta, apesar de ela nos 

sinalizar que somos escravos de uma infinidade de desejos e inquietações? Ora, nos parece 

que nessa questão, ao mesmo tempo em que o monaquismo se faz herdeiro de uma preparação 

para o futuro e a morte, assumindo uma prática tão próxima dos estoicos, a sua compreensão é 

totalmente outra, dado que a fé cristã mudava completamente suas perspectivas. 

Os seguidores da Stoa também se anteciparam aos monges no que diz respeito às 

práticas de exame das próprias ações, no valor dado ao conhecimento de si mesmo, na atenção 

aos discursos interiores e no costume da direção de vida. Escusado é dizer que o próprio 

cristianismo contribuiu na estruturação de um novo modo de pensar o ser humano, onde a 

reflexão sobre a interioridade toma uma proporção que o estoicismo não conheceu. Mas 

talvez possamos dizer que os estoicos, a seu modo e baseados numa reflexão filosófica 

própria, foram ―precursores‖ do monaquismo cristão em todos esses aspectos. 
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Como vimos, a proximidade do estoicismo com a vida monástica cristã não é gratuita. 

Na esteira de Michel Foucault, afirmamos que a filosofia estoica ofereceu ao cristianismo 

diversos elementos para que ele pudesse elaborar uma espiritualidade que fosse capaz de se 

opor ao gnosticismo. Essa leitura nos permite compreender melhor a razão da familiaridade 

que apontamos ao longo de nossa pesquisa entre os textos estoicos e os de Doroteu. 

Nosso trabalho é bastante limitado, pois deixamos de abordar inúmeras outra questões 

em que facilmente poderíamos encontrar paralelos entre os estoicos e o monge de Gaza. 

Sequer aprofundamos o tema das paixões, que perpassa todos os seus ensinamentos; não 

tratamos da recordação do divino nem adentramos com maior cuidado no tema das relações 

dos homens entre si; e se falamos da providência divina, pensamos que muito mais ainda 

poderia ser abordado a partir das comparações dos textos filósoficos e cristãos. 

Aquilo que apontamos, ainda que de modo bastante restrito, nos oferece alguns 

instrumentos para discutir e refletir sobre o modo como as religiões se constituem. É todo um 

conjunto de práticas, ensinamentos, vivências e costumes que se entrelaçam e acabam por dar 

os contorno próprios de uma religião. Podemos também perceber como as leituras e releituras 

de uma tradição são dinâmicas e à medida que vão sendo transmitidas, novos conceitos vão se 

estruturando e entrando para o conjunto do que posteriormente será considerado essencial 

para aquela vivência religiosa. 

As Ciências da Religião se propõem a pesquisar as religiões a partir de um ateísmo 

metodológico, e não sabemos se, de fato, atingimos esse objetivo. Pelo menos o tivemos 

como uma referência durante todo o tempo de nosso projeto. Aderir ao lógos ou aderir ao 

Lógos-Cristo: tanto para estoicos quanto cristãos essa era a ligação essencial que orientava 

seus modos de viver.  
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