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IDENTIFICAÇÃO PAGÃ E DISTINÇÃO CRISTÃ
ENTRE TEMPO E ETERNIDADE
PAGAN IDENTITY AND CHRISTIAN DISTINCTION
BETWEEN TIME AND ETERNITY
Humberto Araújo Quaglio de Souza

RESUMO
No pensamento dos filósofos pré-socráticos da escola eleata, mais especificamente nos
fragmentos da obra de Melisso de Samos, é possível identificar ideias que tornam indistintas
as noções de tempo e eternidade, pela negação do devir nos argumentos que o referido
pensador grego expõe. No pensamento cristão, especialmente em Santo Agostinho, as noções
de tempo e eternidade se tornam bem distintas. Em sua obra Migalhas filosóficas, Søren
Kierkegaard, sob o pseudônimo Johannes Climacus, demonstra estar em consonância com o
pensamento cristão e agostiniano que distingue tempo e eternidade, além de apresentar, no
Interlúdio da referida obra, argumentos sobre o devir que se colocam como refutação direta do
pensamento de Melisso de Samos.
Palavras-chave: Eternidade; Tempo; Devir; Imutabilidade do passado.

ABSTRACT
Among the ideas of the Pre-Socratic philosophers’ school known as the Eleatics, particularly
in the fragments of Melissus of Samos, it is possible to find ideas that make no distinction
between time and eternity, as a consequence of the denial of the concept of becoming in their
thought. On the other hand, in Christian thought, specially in Augustine of Hippo’s thought,
the ideas of time and eternity are clearly distinct. Søren Kierkegaard, in his work
Philosophical fragments, written under the pseudonym Johannes Climacus, shows
concordance with Christian and Augustinian thought about the distinction between time and
eternity. In Philosophical fragments’ Interlude, Kierkegaard presents arguments about the
concept of becoming that can be seen as a direct refutation of Melissus of Samos’ ideas.
Keywords: Eternity; Time; Becoming; Unchangeableness of the past.
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1. Introdução
Eternidade é algo sobre o qual
somente se pode conjecturar, com base no
conhecimento que temos do tempo. Os
seres humanos vêem as coisas terem um
início e um fim, vêem os eventos se
sucedendo, e esta experiência simples,
ininterrupta, que todos têm, pode ser
identificada como tempo. A ideia de
eternidade, então, pelo menos no nível do
senso comum, só pode ser desenvolvida em
comparação com o tempo vivido. Não se
pretende aqui abordar tudo quanto já foi
escrito sobre tempo e eternidade, pois tal
tema parece ser inesgotável e importante
para ramos diversos do saber, como a
filosofia, a física ou a teologia.
O escopo do presente texto é apenas
apresentar algumas ideias acerca destas
comparações entre tempo e eternidade,
dividindo-as em dois grupos que, como se
tentará demonstrar, lidam com a ideia de
eternidade, mas que parecem diferir em um
ponto importante: um grupo enxerga a
eternidade como um tipo diferente de
tempo, de temporalidade, enquanto o outro
grupo enxerga a eternidade como algo
totalmente diferente do tempo, ou seja, a
ideia de eternidade não como uma espécie
diferente do gênero tempo, mas como algo
de outro gênero totalmente diferente. Cada
um destes grupos será abordado em um
tópico, no qual será apresentada uma
argumentação significativa sobre o tema,
que será o eixo principal do tópico.
Em um primeiro tópico, serão
abordadas as ideias que vêem uma certa
identidade entre eternidade e aquilo que se
percebe como tempo. A argumentação
principal deste tópico será a do filósofo
grego Melisso de Samos, que viveu no
século V a.C., e cujo pensamento foi
preservado em fragmentos expostos na obra
de autores posteriores a ele. No segundo
tópico, serão abordadas ideias que parecem
conceber o eterno como algo diverso do
tempo, que nem sequer é análogo a ele, mas
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bastante distinto. A argumentação principal
exposta neste tópico será a do Interlúdio da
obra Migalhas Filosóficas, do filósofo
dinamarquês Søren Kierkegaard, publicada
em 1844, sob o pseudônimo Johannes
Climacus.
É bastante curioso notar que a
argumentação de Climacus sobre a
eternidade parece ser uma refutação direta
ao argumento de Melisso. As duas
exposições parecem levar a conclusões
absolutamente diversas, mesmo que haja
também alguns eventuais pontos de
concordância. Igualmente, talvez seja
possível fazer algumas conjecturas acerca
da visão cristã e da visão pagã sobre o
tempo e a eternidade, que serão abordadas
mais adiante.
2. Ideias que sugerem identificação entre
tempo e eternidade
A finitude da vida humana,
pelo menos tal como pode ser conhecida
sobre a Terra, inspira reflexões sobre o
tempo e a eternidade. Observando o mundo
natural, o homem vê seus semelhantes
nascerem e morrerem, e não tem qualquer
experiência, pelo menos até o presente
momento, de alguém que tenha vivido para
sempre. Na verdade, pode-se conjeturar que
esta experiência nem sequer é possível, pois
mesmo que, por hipótese, viéssemos a
conhecer alguém que tenha nascido há mais
tempo que todos os homens, digamos há
uns mil anos, e que estivesse ainda vivo,
mesmo assim não poderíamos dizer que
este é um exemplo de algo eterno, ou de
eternidade, uma vez que nada nos assegura
que este super-longevo hipotético não vai
um dia morrer como todos os outros
mortais.
Em abril de 2006, logo após a morte
de Miguel Reale, o escritor Olavo de
Carvalho
publicou
um
texto
em
homenagem ao falecido jurisconsulto
brasileiro, no qual expôs o seguinte
argumento:
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Não digo que terei saudades dele, pois
nunca senti saudades dos amigos
mortos: posso estar maluco, mas tenho
o nítido sentimento de que ainda estão
comigo, tão vivos na minha paisagem
interior quanto o estão na memória de
Deus que a todos nos abrange e
sustenta. O que quer que tenha entrado
na existência, mesmo que por um só
instante, não pode nunca mais retornar
ao nada, que é alheio a toda existência.
Só pode transpor-se a uma outra escala
de tempo, imóvel e fixo na eternidade,
mais autêntico e real do que nunca
(CARVALHO, 2006).

de alguma publicação como a de Jonathan
Barnes (1997) sobre os filósofos présocráticos. Ao se deparar com o capítulo
sobre Melisso de Samos, o descrente
hipotético pode ter tido a impressão de que
o referido pensador grego falava algo muito
semelhante à ideia de eternidade exposta
por Carvalho (2006), levando em
consideração
apenas
a
ideia
de
imutabilidade do passado. É interessante
transcrever aqui a argumentação de
Melisso, preservada na obra de Simplício, e
presente no mencionado livro:

A ideia exposta por Carvalho no
trecho acima pode servir de consolo a um
descrente, a alguém que não crê na visão
cristã de eternidade e vida eterna após a
morte. Para esclarecer esta afirmação, é
possível imaginar a hipótese de alguém que
não tenha qualquer crença em qualquer tipo
de vida pós-morte, um descrente, que a leia
pela primeira vez. Consideremos então a
reação deste descrente hipotético. Por não
crer na vida após a morte à maneira cristã, o
descrente hipotético, ao ler pela primeira
vez o supracitado texto de Olavo de
Carvalho,
achou-o
profundamente
instigante. Se até então ele via pouca
possibilidade de vida eterna, pelo menos
agora ele poderia dar novo sentido ao fato
de que sua existência não poderá jamais
deixar de ser uma espécie de eternidade,
pois não é concebível pensar que algo que
existiu possa um dia passar à condição de
algo que nunca existiu. Se algo existiu,
então o fato de ter existido é imutável. Se
até então o descrente hipotético não
acreditava em eternidade alguma, pelo
menos agora ele teria algo para chamar de
eternidade, ou seja, a simples imutabilidade
do passado.
Imagine-se
então
que,
coincidentemente, pouco depois de ter lido
o texto acima citado, o supramencionado
descrente hipotético tivesse travado contato
pela primeira vez com as ideias dos
filósofos da chamada escola eleata através

Se não é nada, o que poderia ser
dito a seu respeito como se fosse algo?
Se é algo, ou bem passou a existir ou
sempre existiu. Mas se passou a existir,
fê-lo a partir do existente ou a partir do
não existente. Todavia, não é possível a
coisa alguma passar a existir, quer a
partir do não-existente (nem mesmo
algo diverso que não é coisa alguma, o
que dirá algo efetivamente existente)
quer a partir do existente (pois neste
caso teria existido sempre e nunca
passado a existir). O que existe, por
conseguinte, não passou a existir. Por
conseguinte, sempre existiu. Tampouco
o que existe será destruído. Pois o que
existe não pode transformar-se seja no
não-existente (no que concordam as
ciências naturais), seja no existente
(pois que neste caso ainda perduraria e
não seria destruído). Portanto, sempre
existiu e existirá sempre.
Uma vez que aquilo que vem à
existência tem um início, o que não
vem à existência não tem um início.
Porém o que existe não veio à
existência. Portanto não tem um início.
Por outro lado, o que é destruído tem
um fim, e se algo é indestrutível não
tem um fim. Por conseguinte, aquilo
que existe, sendo indestrutível, não tem
um fim. Mas aquilo que não tem início
nem fim é, na verdade, infinito.
Portanto, aquilo que existe é infinito.
Se algo é infinito também será
único. Pois que se houvesse duas
coisas, essas não poderiam ser infinitas,
mas teriam limites que colidiriam uns
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contra os outros. Contudo, aquilo que
existe é infinito. Portanto, não existe
uma pluralidade das coisas existentes.
Portanto, aquilo que existe é único.
Sendo único, é também
imutável. Porquanto o que é único é
sempre homogêneo em si mesmo, e o
que é homogêneo não pode quer
perecer, quer crescer, quer modificar
seu arranjo, quer sofrer dor ou aflição.
Pois caso se submetesse a qualquer um
desses fatores deixaria de ser
homogêneo. Pois qualquer coisa que
atravessa qualquer mudança, seja de
que natureza for, move-se de um
determinado estado para um estado
diverso. Nada, porém, é diferente
daquilo que existe. Por conseguinte,
não se modificará. Outrossim, nada
quanto existe é vazio; pois o que é
vazio é nada, e o que é nada não pode
existir. Portanto, aquilo que existe não
se move – pois que não tem parte
alguma onde se mover se nada é vazio.
Tampouco pode contrair-se em si
mesmo. Pois que nesse caso seria a um
só tempo mais sutil e mais denso do
que si próprio, o que é impossível.
Antes, o que é sutil é, por essa razão,
mais vazio do que o que é denso – mas
o que é vazio não existe. Deveríamos
julgar se aquilo que existe é pleno ou
não observando se o mesmo acomoda
ou não outro algo: caso tal não se
verifique, é pleno; do contrário, não é
pleno. Ora, não sendo vazio,
necessariamente será pleno; e sendo
assim, não poderá mover-se – não
porque seja impossível mover-se
através daquilo que é pleno, como
afirmamos no caso dos corpos, mas
porque a totalidade do existente não
pode mover-se quer em direção ao
existente (pois que nada existe à parte
este), quer em direção ao não-existente
(pois o não-existente não existe)
(BARNES, 1997, p. 166-167).

Segundo Barnes, Melisso era um
seguidor de Parmênides, e seu nome entrou
para a história de forma pouco comum para
um filósofo, ao ter derrotado uma frota
ateniense em uma batalha naval. Os sâmios
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possuíam poucas naus e comandantes
inexperientes, mas Melisso os incentivou a
investir contra o inimigo e comandou o
ataque vitorioso. O trecho citado acima faz
parte de uma obra que nada mais é do que
uma versão modificada em prosa das ideias
que Parmênides expôs em um poema.
O argumento de Melisso, da forma
como foi exposta acima, não possui
nenhuma referência direta à eternidade ou à
vida eterna, ou a algo relacionado ao pósmorte, que são em geral questões
importantes no pensamento religioso sobre
temporalidade ou finitude da vida humana.
Entretanto, como exemplifica o breve texto
de Carvalho citado anteriormente, o
essencial da ideia exposta por Melisso pode
receber um tratamento religioso, no sentido
de que se pode ver nessa ideia um consolo
diante da morte, como fez o escritor
brasileiro diante da morte de seu amigo.
Quando Olavo de Carvalho afirma que “o
que quer que tenha entrado na existência,
mesmo que por um só instante, não pode
nunca mais retornar ao nada, que é alheio a
toda existência” (CARVALHO, 2006), ele
capta uma parte importante do pensamento
de Melisso. Pode-se certamente afirmar que
Carvalho e Melisso não estão inteiramente
de acordo, uma vez que o brasileiro
menciona que algo entrou na existência,
enquanto o grego afirma que o que existe
“não passou a existir” (BARNES, 1997, p.
166). Mesmo assim, há uma semelhança
forte entre os dois textos em referência à
ênfase de ambos na imutabilidade da
condição de existente daquilo que existe.
Em ambos, a ênfase a este aspecto parece
ser fundamental para o argumento exposto.
Em Melisso, a imutabilidade é
tratada como algo absoluto, estendendo-se
ao passado e ao futuro, abarcando a
existência em qualquer tempo. Não há no
argumento de Melisso qualquer sugestão de
algo que ocorra fora do tempo, como
percebido naturalmente pelos homens.
Desta forma, não parece haver espaço na
ideia do grego para conjecturas acerca de
uma existência em algo diferente daquilo
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que os homens chamam de tempo, ou de
uma existência em uma modalidade
diferente da percebida. Quanto a Carvalho,
mesmo que ele fale em “Deus que a todos
nos abrange e sustenta” (CARVALHO,
2006), quando ele usa a palavra eternidade,
ele o faz no contexto de sua própria
afirmação da impossibilidade de retorno ao
nada daquilo que veio a existir, ou seja, de
imutabilidade da existência. Mesmo que ele
pareça se aproximar de Climacus, como se
verá no próximo tópico, no que diz respeito
ao devir (já que Carvalho fala de algo que
entra na existência, ou seja, que devém), ao
usar a palavra eternidade no contexto que
usou (de consolo pela morte de um amigo)
Carvalho equipara a imutabilidade do
passado à eternidade em um sentido
religioso.
O referido descrente hipotético,
portanto, poderia se ver tentado a enxergar
nessa imutabilidade da existência, que
abarca todo o mundo natural, a eternidade.
Assim, esta eternidade do descrente seria
uma eternidade puramente imanente,
natural, mas mesmo assim não menos
eterna do que qualquer outra eternidade
conjecturada pelo pensamento humano, e
que adquire, assim, um caráter religioso,
pois é a única esperança de imortalidade
daquele descrente e seu único consolo
diante da morte.
Esta esperança de imortalidade não
é, porém, isenta de desafios para o
descrente hipotético. Se tudo o que ocorre
se torna imutável, eternizado ao ser
insculpido de forma indelével no tempo,
então tudo se eterniza. Uma vida de erros,
de injustiças, de ignorância, de maldade, de
estupidez, enfim, uma vida má, é tão eterna
quanto uma vida de dignidade, de honradez,
de bondade, de amor, enfim, uma vida
virtuosa. Mas isto não quer dizer que ambas
tenham o mesmo valor, pois uma vida má
será sempre má, e não pode ser valorizada
como algo bom somente por ser imutável e
eterna. Na verdade, pode-se até pensar que
o mal neste sentido é absoluto, e uma vida
de maldade é absolutamente ruim, por ser
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eterna, enquanto que uma vida de virtude
tem um valor diametralmente oposto ao da
vida má, ou seja, é absolutamente boa, pelo
mesmo fato de ser a vida virtuosa também
eterna. É claro que tais vidas são pontos
extremos de um amplo espectro. Nem todos
possuem a vida quase totalmente virtuosa
de um São Francisco de Assis e de um
Gandhi, ou absolutamente demoníaca de
um Stalin e de um Hitler, mas nosso
descrente hipotético pode sempre pensar
que, se viver a vida da melhor forma
possível, com honestidade, amor e
dignidade, será então capaz de eternizar o
melhor que puder, e se puder fazê-lo, sua
vida eternizada penderá mais para o lado da
virtude do que para o lado do mal em uma
hipotética balança de valores.
De
qualquer
forma,
como
mencionado acima, não há nesses
argumentos uma ideia de separação entre
tempo e eternidade, ou melhor, não parece
haver uma diferença essencial entre tempo
e eternidade. A eternidade possível é
identificada com a imutabilidade do que
existiu no tempo, tenha esta existência
devindo, como sugere Carvalho, ou tenha
existido sempre, sem devir, como afirma
Melisso.
3. Ideias que sugerem distinção entre
tempo e eternidade
Feuerbach, em sua obra A essência
do cristianismo, cita uma frase de Lutero
que pode ser considerada emblemática
sobre o pensamento cristão acerca da
eternidade: “como é possível uma
comparação do temporal com o eterno?”
(FEUERBACH, 2009, p. 309).
Esta indagação, feita aliás por um
ex-agostiniano, reflete a importância da
distinção nítida entre tempo e eternidade
para o pensamento cristão. Feuerbach, no
capítulo XI da mencionada obra, destaca a
ideia cristã da creatio ex nihilo, a criação a
partir do nada. No pensamento cristão,
Deus criou o cosmos a partir do nada, como
um ato de sua vontade. É então a partir
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desta premissa que Santo Agostinho, em
suas Confissões, deduz a ideia de que
eternidade e tempo são coisas bem distintas.
Agostinho escreveu: “Se existiu em Deus
um novo movimento, uma vontade nova
para dar o ser a criaturas que nunca antes
criara, como pode haver verdadeira
eternidade, se n’Ele aparece uma vontade
que antes não existia? A vontade de Deus
não é uma criatura” (AGOSTINHO, 1973,
p. 241). Logo em seguida, na mesma página
da referida obra, uma nota do tradutor
sintetiza a ideia que Agostinho professava.
A vontade de Deus é eterna, e as coisas
existem como ideia na mente de Deus, mas
só passam a existir quando Deus quer.
Prosseguindo em seu argumento,
Agostinho deixa mais claro ainda a
distinção forte entre tempo e eternidade. Ao
falar sobre quem faz indagações do tipo “o
que Deus fazia antes da criação?”
Agostinho afirma que “seu pensamento
ainda volita ao redor das ideias de sucessão
dos
tempos
passados
e
futuros”
(AGOSTINHO, 1973, p. 242). É
interessante notar que Agostinho também
expõe a noção de tempo como sucessão.
Um evento sucede o outro, o tempo é um
fluxo, “o passado é impelido pelo futuro”
(AGOSTINHO, 1973, p.242) e “todo futuro
está
precedido
dum
passado”
(AGOSTINHO, 1973, p. 242). Em oposição
a este fluxo, Agostinho imagina a
“eternidade imóvel” (AGOSTINHO, 1973,
p. 242) como um presente permanente. Ela
não é passado nem futuro. Sendo imóvel,
não pode ser fluxo. É uma espécie de
“hoje” sem ontem ou amanhã (Cf.
AGOSTINHO, 1973, p. 243).
“Não é concebível um tempo em
que possa dizer-se que não havia tempo”,
afirma Agostinho. A eternidade, onde existe
Deus, não pode estar no tempo, pois,
segundo o bispo de Hipona, “não é no
tempo que Vós precedeis o tempo, pois,
doutro modo, não seríeis anterior a todos os
tempos” (AGOSTINHO, 1973, p. 243).
Tendo deixado claro que há uma
tradição cristã que concebe a eternidade
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como algo radicalmente diferente do tempo,
e não simplesmente como um outro tipo de
tempo, considere-se novamente aquele
descrente hipotético, que leu Olavo de
Carvalho e Melisso e passou a acalentar a
ideia de já estar vivendo uma espécie de
vida eterna. Este descrente hipotético, se
fosse confrontado por Santo Agostinho, não
iria discordar totalmente do venerável
Doutor da Igreja pois, se há a intenção de se
imaginar algo que, em relação ao tempo,
lhe seja diferente, então é bastante razoável
pensar em algo que não “flui”, como o
tempo tal como percebido pelos nossos
sentidos. Entretanto, é muito difícil
imaginar como seria este não-tempo.
Mesmo assim, o descrente hipotético
continuaria afirmando que não consegue
imaginar nenhuma possibilidade lógica de
se refutar a sua “concepção temporal de
eternidade”, que lhe foi inspirada por
Melisso e Olavo de Carvalho.
Sócrates já foi comparado a um
moscardo. Aliás, na Defesa de Sócrates,
Platão (1972) coloca na própria boca de seu
mestre esta comparação com um tavão.
Sócrates era célebre por destruir as
convicções e certezas que os homens de seu
tempo acalentavam. Imaginemos então que
o descrente hipotético, após ter acalentado a
ideia de eternidade que lhe inspiraram
Melisso e Carvalho, encontra em seu
caminho uma mutuca escandinava, que lhe
vem dar uma ferroada e estragar sua
convicção de estar vivendo uma eternidade
temporal. Pois foi este o efeito que a
primeira leitura do Interlúdio de Migalhas
Filosóficas causou no descrente hipotético.
Pela voz de Johannes Climacus,
Kierkegaard parecia estar confrontando
Melisso explicitamente. Kierkegaard, como
se fosse um Sócrates dinamarquês sob a
máscara de Climacus, incomodou o
descrente hipotético, pois ao questionar a
ideia de necessidade do passado, parecia
estar mostrando ao leitor que sua
“eternidade no tempo” é uma ilusão.
Mas como foi que Kierkegaard
incomodou tanto este descrente? A primeira

Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, DF.
Edição Especial - Dossiê Søren Aabye Kierkegaard, vol. 6, 2011, p. 51-60.

57

Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613

pergunta do referido interlúdio é seu
próprio subtítulo: “O passado é mais
necessário
do
que
o
futuro?”
(KIERKEGAARD, 2008, p. 103). A
simples leitura do referido subtítulo ainda
não pôde despertar inquietações no
descrente.
Entretanto,
a
pergunta
imediatamente seguinte já começou a
incomodá-lo: “O possível, ao se tornar real,
tornou-se por isso mais necessário do que
era?” (KIERKEGAARD, 2008, p. 103).
Esta pergunta já revela seu caráter
inquietante, pois ela pode provocar no leitor
a impressão de que alguém quer levantar
dúvidas sobre a imutabilidade do passado.
É pertinente analisar de forma mais detida
esta pergunta. Algo acontecido, portanto
real, é algo que passou da simples
possibilidade e aconteceu. Pode chover
amanhã ou pode não chover, mas não há
possibilidade de não ter chovido ontem, se
choveu. Nem mesmo nossa língua admite
que se elabore frases do tipo “poderá
choveu ontem”. Não faz sentido. É possível
dizer algo como “pode ter chovido ontem
ou não” quando não se sabe se choveu ou
não, mas o desconhecimento de quem diz
esta frase não é capaz de mudar o fato de ter
ou não chovido. É por isso que, em uma
primeira leitura, pode-se ter a impressão de
que Climacus estava sugerindo que o
passado é, de alguma forma, mutável.
Entretanto, prosseguindo na leitura
do interlúdio, é possível perceber que a
argumentação de Climacus não é absurda, e
que sua ideia de que o passado não é
necessário não significa que ele estivesse
afirmando que o passado pode ser mudado.
Ou seja, necessidade e imutabilidade, no
interlúdio de Migalhas Filosóficas, não são
a mesma coisa. Assim, é possível afirmar
que, no interlúdio, pode-se identificar na
argumentação de Climacus um eco do
pensamento cristão, de absoluta diferença
entre tempo e eternidade, e que isto decorre
da forma como Climacus procura afastar de
tudo o que é temporal a ideia de
necessidade, mas não a de imutabilidade.
Na verdade, pode-se dizer que há na
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argumentação de Climacus um eco de
Agostinho.
O tratamento dado por Climacus ao
devir se desenvolve de forma oposta ao
argumento de Melisso. O raciocínio do
referido filósofo de Samos converge para a
ideia de imutabilidade do que existe, e para
a ideia de que o que existe sempre existiu,
ou seja, o raciocínio de Melisso nega o
próprio devir. Já o raciocínio de
Kierkegaard, em Climacus, afirma o devir,
pois o devir é a premissa para seu
questionamento principal, qual seja, a
análise da necessidade do passado.
Climacus identifica o devir com a própria
mudança, e chega a falar em kinesis
(KIERKEGAARD,
2008,
p.
105),
sugerindo a ideia de movimento.
Em Melisso, citado acima, vê-se
claramente que seu raciocínio leva a uma
negação do próprio movimento. Como
escreveu o grego, “a totalidade do existente
não pode mover-se quer em direção ao
existente (pois que nada existe à parte este),
quer em direção ao não-existente (pois o
não-existente não existe)” (BARNES, 1997,
p. 167). Climacus, ao contrário, parte do
fato perceptível que as coisas mudam. Se as
coisas mudam, pode-se então indagar, como
faz Climacus, “qual é a mudança (kinesis)
própria do devir?” (KIERKEGAARD,
2008, p. 105). A diferença, conforme
percebe Climacus, está no fato de que a
mudança das coisas existentes ocorre
enquanto elas existem, mas a mudança do
devir é justamente uma mudança da
condição de não-existente para existente,
algo que Melisso vê como impossível.
Climacus, ao contrário, enxerga na
mudança do devir uma mudança que não é
de essência. Aquilo que deveio sempre foi,
em essência, a mesma coisa, mas mudou de
sua condição de não-ser para a de ser, o que
Climacus identifica com a mudança de
possibilidade (não-ser) para realidade (ser).
O não-ser é tratado por Climacus, talvez
com ironia, como um tipo de ser, pois como
ele mesmo afirma, “qualquer mudança tem
algo de pressuposto” (KIERKEGAARD,
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2008, p. 106), e “um tal ser, que contudo é
não-ser, é a possibilidade; e um ser que é
ser é o ser real, ou a realidade; e a mudança
do devir é a passagem da possibilidade à
realidade” (idem, p. 106).
A partir deste ponto, Climacus já
estabeleceu o devir, e pode então se
aproximar da questão da necessidade ou
não do passado, formulando a pergunta: “o
necessário pode devir?” (KIERKEGAARD,
2008, p. 106). Climacus, ainda no mesmo
parágrafo em que faz a pergunta, pôde
responder que não, pois o necessário não
pode mudar-se. Como o necessário “é”
desde sempre (ou não seria necessário), ele
não pode “vir-a-ser”, portanto, não pode
mudar. Se devir pressupõe mudança, o
necessário não pode devir.
Neste ponto, pode-se conjeturar que,
enquanto Melisso trata tudo o que existe
como necessário, Kierkegaard, distingue
entre o que é necessário (e que portanto
existe) e o que existe, mas não é necessário.
Kierkegaard
prossegue
na
argumentação de Climacus, alertando ainda
que necessidade não pode ser a unidade de
possibilidade e realidade, pois, se ambas as
coisas não são diferentes em essência, elas
são diferentes no ser, e algo não pode ser e
não ser ao mesmo tempo. O necessário é.
Assim, dizer que necessidade é a unidade
entre possibilidade e realidade seria o
mesmo que dizer que o necessário é e não é
(KIERKEGAARD,
2008).
Portanto,
considerando que o real e o possível não
são necessários, pode-se concluir que o
passado, que se tornou real, não é mais
necessário que o futuro, que ainda encontrase no campo da possibilidade.
Com relação à questão da distinção
entre tempo e eternidade, revela-se
importante a seguinte afirmação de
Climacus: “a perfeição da eternidade
consiste em não ter história, e é a única
coisa que existe e contudo absolutamente
não possui história” (KIERKEGAARD,
2008, p. 109-110). Como Climacus também
afirma, o “histórico é o passado”
(KIERKEGAARD,
2008,
p.
109).
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Observando toda esta argumentação que
Kierkegaard apresenta através de Climacus,
percebe-se que é um raciocínio compatível
com a doutrina de Agostinho. Se o histórico
é o passado, o histórico está no tempo. Se a
eternidade não tem história, e se o histórico
se identifica com o passado, então não
existe tempo na eternidade. Mesmo sendo
Climacus um hipotético não cristão
(descrente?), seu pensamento parece revelar
a mente cristã de Kierkegaard, o criador da
personagem, pois é então possível
vislumbrar a completa compatibilidade
entre o argumento do interlúdio e a
distinção clara entre tempo e eternidade no
pensamento cristão.
Há ainda uma argumentação
kierkegaardiana digna de nota sob este
aspecto, dada por Haufniensis n’O Conceito
de Angústia. Afirma Heufniensis:
O presente não é, entretanto,
um conceito do tempo, a não ser
justamente como algo infinitamente
vazio de conteúdo, o que, por sua vez,
corresponde ao desaparecer infinito. Se
não atentarmos para isto, teremos posto
o presente, mesmo que o deixemos
desaparecer rapidamente e, depois de
tê-lo posto, ele novamente se
apresentará nas determinações: o
passado e o futuro.
O eterno, pelo contrário, é o
presente. Pensado, o eterno é o presente
como sucessão abolida (o tempo era a
sucessão
que
passa).
Para
a
representação, ele é uma progressão,
porém progressão que não sai do lugar,
porque o eterno para a imaginação é o
presente infinitamente pleno de
conteúdo. No eterno, por sua vez, não
se encontra separação do passado e do
futuro, porque o presente é posto como
a sucessão abolida (KIERKEGAARD,
2010, p. 93-94).

É notável a compatibilidade deste
argumento de Haufniensis com o
pensamento de Agostinho, de identificação
da eternidade com um presente sem fluxo (a
sucessão abolida, sem separação entre
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passado e futuro).
Mas Kierkegaard vai além. Ele não
deixa de lado a dúvida que o leitor pode ter
acerca da imutabilidade do passado, e faz
Climacus abordar este ponto. Nas palavras
de Climacus, Kierkegaard reconhece a
imutabilidade do passado: “o que
aconteceu, aconteceu, não pode ser refeito;
não pode, deste modo, ser mudado”
(KIERKEGAARD, 2008, p. 110). Contudo,
Climacus faz a importante indagação: “Esta
imutabilidade do passado é a da
necessidade?” (KIERKEGAARD, p. 110).
De acordo com o raciocínio que Climacus
já havia exposto antes, e que prossegue
após a indagação, a resposta é não, uma vez
que “a imutabilidade do passado foi obtida
por uma mudança” (KIERKEGAARD, p.
110-11), ou seja, deveio e, como já foi dito,
o que devém não pode ser necessário.
Assim, Kierkegaard expõe uma ideia
interessante, de que algo pode ser imutável,
mas mesmo assim não ser necessário. Ou
seja, ele consegue estabelecer logicamente
uma distinção entre imutabilidade e
necessidade. Imutabilidade, portanto, pode
ser atributo do tempo, mas necessidade
somente pode ser atributo da eternidade.
Considerando
toda
esta
argumentação do interlúdio de Migalhas
Filosóficas,
e
considerando
a
compatibilidade deste argumento com a
noção cristã de diferença essencial entre
eternidade e tempo, é pertinente fazer uma
observação sobre a questão do Paradoxo
Absoluto, também desenvolvida no texto de
Climacus. Se tempo e eternidade são
essencialmente diferentes, e se Deus está
fora do tempo, na eternidade, então Deus é
necessário, enquanto o tempo, o histórico, é
devir, e portanto não necessário. Entretanto,
se o mestre é um homem, Jesus, mas é
também “o deus, que dá a condição e que
dá a verdade” (KIERKEGAARD, 2008,
p.35), então o mestre é ao mesmo tempo
devir, histórico, possibilidade que se tornou
realidade, e, paradoxalmente, necessário,
eterno.
Voltando ao descrente hipotético, já
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é possível avaliar o impacto que teve o
pensamento do Sócrates de Copenhague, no
interlúdio do livro de Climacus, sobre a
eternidade que ele tanto acalentava. De fato,
após ter lido com mais atenção o interlúdio,
o descrente hipotético pôde perceber que
Climacus não altera sua noção de
imutabilidade do passado. Como afirma o
próprio Climacus, “o que aconteceu,
aconteceu, não pode ser refeito”
(KIERKEGAARD, 2008, p. 110). Porém,
em consonância com Climacus, o descrente
deve reconhecer que esta imutabilidade se
relaciona apenas com o passado. Mesmo
que o descrente chame esta imutabilidade
de “eternidade”, ela de fato não tem
nenhuma relação com a eternidade
kierkegaardiana cuja perfeição “consiste em
não ter história” (KIERKEGAARD, 2008,
p. 109), ou com o “eterno ‘hoje’” de Santo
Agostinho. O descrente hipotético então
deve reconhecer que, de fato, é bem difícil
“construir uma felicidade eterna sobre um
saber histórico” (KIERKEGAARD, 2008,
p. 5), ou seja, construir uma felicidade
eterna sobre algo puramente temporal, que
devém, mesmo que esse algo seja imutável.
Por outro lado, é também
questionável se uma felicidade eterna seria
possível sobre um eterno hoje, a eternidade
imutável que determina o futuro e o
passado, mas que não é nem futuro nem
passado, como dizia Santo Agostinho
(1973, p. 242). Este tipo de eternidade
presente no pensamento cristão, talvez
comporte um sentido religioso mais forte
do que o argumento de Melisso.
Contudo, o descrente hipotético, não
poderia deixar de notar um fato importante.
Mesmo que Agostinho ou Kierkegaard
deduzam a eternidade por meio de
argumentos que a estabelecem em oposição
ao tempo, à temporalidade, eles mesmo
assim não são capazes de descrever tal
eternidade em termos que permitam ao
leitor se imaginar vivendo, existindo, nesta
eternidade. Nossa existência acontece no
tempo. Existimos no tempo. Como é
possível para um homem, alguém que
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deveio, imaginar uma vida sem o fluxo,
sem a sucessão de eventos que deixam
constantemente de ser futuro para se tornar
passado?
Agostinho, de certa forma, aborda
tal questão, quando trata da indagação que
se fazia comumente em sua época: “O que
fazia Deus antes da criação do mundo?”
(AGOSTINHO, 1973, p. 242). Agostinho
honestamente declara que prefere dizer:
“não sei”, do que dar a resposta espirituosa
e sarcástica que se costumava dar na época,
qual seja, a de que Deus preparava o
inferno para aqueles que fazem esta
pergunta (AGOSTINHO, 1973, p. 242).
Mas a pergunta sobre as atividades de Deus
antes da criação pode remeter à pergunta
sobre o que farão as pessoas após o final
dos tempos, quando estiverem na
eternidade? Se Agostinho não pode
responder a pergunta sobre o que Deus
fazia antes da criação, parte da dificuldade
da resposta está na própria concepção de
eternidade como um eterno hoje. A mesma
dificuldade então estará presente quando
alguém indagar sobre como será a vida
eterna, a vida fora da temporalidade. Por
maior que seja o rigor lógico de
Kierkegaard ou de Agostinho ao
demonstrar a distinção entre tempo e
eternidade, esta continua imperscrutável à
mente humana.

experiência, como, por exemplo, a raiz
quadrada de um número negativo, que é
chamado pelo curioso nome de número
imaginário.
A eternidade, neste aspecto, seria
semelhante a estes números imaginários,
pois
não
encontra
nenhuma
correspondência na experiência. Na vida
que se vive, com as experiências que se
tem, ninguém é capaz de imaginar a
existência em uma eternidade totalmente
distinta do tempo. Ela pode ser um objeto
de especulação, como Kierkegaard e
Agostinho
demonstraram,
mas
a
possibilidade de existência neste objeto de
especulação não pode ser experimentada na
imanência.

4. Conclusão

FEUERBACH, Ludwig. A essência do
cristianismo. 2. ed. Petrópolis: Vozes,
2009.

Os
rigorosos
e
inteligentes
argumentos de Kierkegaard e Agostinho
demonstram que, em certa medida, a
eternidade pode ser um objeto de
consideração do intelecto e da razão. Mas,
nesse sentido, os raciocínios de Agostinho e
Kierkegaard guardam uma semelhança com
alguns objetos de estudo da matemática. Se,
por um lado, qualquer ser humano pode ter
experiência de conceitos matemáticos como
números inteiros, por outro lado existem
conceitos matemáticos que, a despeito do
rigor lógico com que são tratados, não
encontram qualquer correspondência na
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