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Ateíemo e absurdiamo

FrCi LEÃO JOSÉ MOR,EAU, O.P.

' 
"Oaa, nós vos rogamos, lrmãos, pela vinda de Nosso Senhor

Jesus Crlsto, e pela vossa união com Êle, que não vos desviei's

fàcilmente da vossa inteligência' nem vos perturbeis, nem por

espÍrito, nem por palavras, nem por carta como enviada por

nós, como se o dia do Senhor estivesse Já perto.

Ninguém de modo algum vos engane. Porque isto não se

realizará antes que venha a apostasla, e tenha aparecido o ho-

mem do pecado, o filho da perdtção, aquêle que se opõe, e se

eleva aclma de tudo o que se chama Deus, ou que é adorado,

de sorte que se assentará no templo de Deus, ostentando-se como

se Íôsse Deus". (2 Tess, II, 1 a 5).

"Exlge a verdadeira.feliciüade do povo que a' religiã'o seia

suprtmida como felicidade ilusÓria do povo" (K' Marx, Con-

trlbulção à crÍtica da' filosofia do direito de Hegel) ' "Quando

êste ato realizar-se;... quando o homem, não contente de pensar,

vier a governar; entáo, sÒmente então, desaparecerá o último

estranho que se faz refletir ainda na religião; e com êle de-

saparecerá também o próprio reflexo religioso pela simples razã"o

que não existirá mais obietos para serem refletidos" ' (Engels,

Antt-Duhring, éd. Cortes, t. III, p. 110)

Como já bem intuiu o Santo Padre Pio X no comêço do seu

pontiÍicado (EncÍcllca "E supremi Apostolatus", 4 de Outubro

de 1903), o séeulo XX é o século da grande aposüasla: numa

parte considerável do planeta, o ateÍsmo é reconhecido ofictal-

mente como verdade; sob o nome de "materiallsmo dialético"
trlunfa como doutrbra do Estado. Apesar da pretensáo de eli-

mlnar tôda forma de sentlmento reltgloso, o ateÍsmo marxista
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terminou na prática - e dèsde muito cèdo - por orlentar o

instinto mlstico das massas para alguns homens tldos como

privilegladas encarnações da humanidade; e assim se realiza

aos nossos olhos aquele ..mistérlo de Í:riquidade',, entrevisto por

SãoPau lo ,quecons is teemsubst i tu i roCr iadorpe lacr ia tu ra ,
Deus pelo homem.

É bem de ver que não se trata absolutamente para nós aqul

duma tomada de posição polÍtlca. Náo se trata de modo algum

de colocar a religiáo a ,servlgo dum sistema capitalista, cuJo

materialismo prático é conhecldÍsslmo, nem de desconhecer a

espiritualidade latente que pode anlmar êste ou aquêÌe adver-

sár iodeta ls is tema.Tra ta-seapenasdeconsta taro Ía to ine-
gâvel: no século XX o ateÍsmo constitul, - para importante

parte da humanidade, doutrina de Estado, que é, de fato' uma

religião de Estado às avessas-

Pode dizer-se, do ponto de vista sociológlco, que o ateÍsmo

atlngru ao extremo que iamais atingira até a nossa época' No

domÍ:rto doutrinal, na lógica da negaç6o, outro extremo fol

também atingido: o'absurdlsmo-
o

Muitasformas,bemdiversas,decet ic lsmoedepessimismo'
seencontramregistradasnahistór iadopensamentohumano'
desde os sofistas e os pirrônicos antigos até os modernos agnós-

ticos, desde Çakya-Muni até SchopenÏraeur' Foi posta em dú-

vida a possibilidade do conhecimento obJetlvo. com llerácllto

talvez, e com Hegel, contestou-se mesmo o valor do princÍplo

Íundamental de todo pensamento' sem o qual êste se nega a sl

mesmo: o princípio de não-contradição. A vida foi decÌarada

Ìad ica lmentemáepre fer idoonadaaoser .Ah is tó r iadoss ls -
temas fllosóficos oferece-nos tÔdas as espécies de expressões -

ao menos oerbals - da dúvida e da recusa. Entretanto ter

qualquer escola do passado Jamai"s proclamado a absurdidade

do ser tão explÍcita e tão abrupta.rnente como nossos edstencia-

lÈtas ateus?

"No existencialtrsta náo cristáo, a contingêncla da exlsüêncla

não rnai,s toma o caráter de mistérto provocante e slm de llÏ'a-

!Ì
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cionabilidade pura e de brutal absurdidade. O homem é um
Íato nu, cego. Estd, oli, dêsse modo, sem razão. É isto que IIel-
degger e Sartre chamarão sua "factitsidad,e". Cada um de nós
por seu turno, se encontra oti (Befindlichkeit), ali, agora, porqué
alÍ mais aqui, náo se sabe, é idiota. Quando desperta para a
çonsciência e para a üda, está já ali, náo o pediu. É como se se o
lançasse ali - quem? ninguém; para quê? para nada. Tal é o
sentimento de uma situaçáo originária, sentimento supremo para
lá do qual nada existe. Acordo em plena viagem numa história de
louco... O desvio é absoluto e sem esperança. Êste sentimento é de
tal modo ofuscante que Sartre o traduz por uma nuance nova,
cuja incidência ontológica é capital: o ente é por demais (de
trop). Sua estupidez injustificável estorva como a asneira... Es-
tou como atirado e abandonado por €ste nada sem olhar e sem
resposüa num ponto perdido do universo... Cada segundo renova
êste abandono entregando-me indefeso ao mundo estranho: in-
troduz até em mim a estraneidadc que me envolve e que me
priva inclusive desta cálida intimidade comigo mesmo em que o
desespêro encontraria uma promessa familiar". (E. Mounier, Íz-
troduction aun existencialismessé.d. Denoel, Paris, 1947, p. 35-36).

Êstes temas do ser que "é uma demasia (de trop) para a
eternid.ade", do homem, "paixão inútil", do nada, do absurdo,
da estraneidade, etc., inspiram tôda uma literatura contemlro-
rânea, as obras dum J. P. Sartre, dum Camus e duma Simone
De Beauvoir.. . O sécul.o XX, que vÍu o ateÍsmo chegar à con-
sagração oficial de doutrina do Estado, viu-o também, no plano
intelectual, ctregar à inevitável conclusão lÕgica: tudo é absurdo.

Mas, será que se trata efetivamente duma .,conclusão in-
telectual"?

Trata-se, é certÍssimo, duma atitude literária. Trata-se
também - ao menos em certa medida - d.uma moda. Mas se
gueremos nos colocar do ponto de vista estritamente filosófico,
é de todo impossivel considerar êste ,,absurd.ismo', como uma
conclusão intelectual. fsto por motivo bastante evid.ente: uma
concÌusão intelectual deve pod.er set pensad.a. OÍa, o absurdismo
é - por definiçáo - lmpensável ... O absurdismo consi,ste em
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negar o pensamento, em sustentar que o ser é radicalmente
ürcoerente.

Sustentar conscientemente uma proposição absurda, ou afir-
mar - o que dá no mesmo - a verdade obJetiva do absurdo,
é contradizer-se a si mesmo, é pôr uma afirmativa e declarar,
ao mesmo tempo, que ela é destituÍda de Íundamento: jôgo

realmente impossÍvel, que ninguém pretende realizar nas ma-
temáticas, por exernplo, em que a precisão desnudada da ex-
pressão não permite artifÍcio algum na linguagem. O que não
é possÍvel em matemá,tica ê aerbalrnente possÍvel em filosofia,
porque, dada a densidade e a riqueza do obJeto desta, ela não
pode exprimir-se de maneira táo rigorosamente adequada como
aquela. Explica-se assim o dito de CÍcero, que não há tolice
que não tenha sido afirmada por algum filósofo. Drplica-se,
também, assim, a palavra de Arlstóteles a respeito de Heráclito,
a quem se atribui a negaçáo do princÍpio de não-contradição;
"Tudo que se diz,,náo é necessário que se pense".

O absurdlsmo pode ser formulado verbalmente. Graças ao
jôgo tão confuso e táo complexo da imaginação e da sensi-
bilidade, pode êIe servir deopretexto para belas obras literárias,
e dar, mesmo, ocasião a interessantes análises psicológicas, mas
em si mesmo fica sempre impensávei, impossÍvel, filosÒficamente
inaceitável.

Observa-o muito bem Mouni€r, - "é por singular paradoxo
que esta doutrina projetou a palavra existencialismo. Melhor
Íôra, no caso, falar de inexistencialismo". (Op. cit., p. 42).

Se quisermos nos exprimir de modo fortnal, o absurdismo
náo poderia realmente ser pensado: noutros têrmos, implica êle
uma insinceridade visceral.

Muito leitor há de sobressaltar-se, taFez, com esta afirma-

ção, pois que os nossos tempos tributam tão grande respeito ao
pensamento individual . Não pretendemos, de maneira alguma'

Julgar a consciência de ninguém. Náo se trata de acusar de

insincerid,ad.e moral'nossos "existencialistas ateus": sÒmente

Deus pode apreciar as disposições morais dêles. Está em causa

aqui apenas o ponto de vista pròpriamente intelectual ' Uma
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doutrina absurdlsta é uma doutrina de insineeridade, porque é
ÍmpossÍvel professá-ra sem mentir - conscrentemente, ou não,
- a alguém: aos outros, ou a si mesmo, talvez, até a si mesmo
e a outro, a um tempo.

Dizer: "o ser é absurdo,', é dizer: ,.o ser não tem sentido,,,
portanto, "o que digo não tem sentido". pode d.izer-se lsto. mas
nürguém poderia pensar realmente.

fmpensável, como é, o absurdismo contemporâneo, enquanto
fonnulação de um resultado catastrófico, tem inapreciável valor
apologétieo: mostra que é impossÍvel negar Deus sem ver_se
deÍinitivamente constrangido a negar a lnteligència e o ser.

"Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus". A frase do
salrno é verdadeira, no sentido rigorosamente fonrral: o ateÍsmo
é um'absurdo por excelência. Santo Anselmo tinha razã,o, pto-
Íundamente, ao aplicar ao ateu o versÍculo que citamos. Enga_
nava-se êle no concluir, da pura noçd,o do enüe perfeito, a
eËstêncla real dêsle ente, mas há no ponto de partida do argu-
mento ontológico uma ürtuição genial, que expllca seu sucesso
e a sua contÍnua aparição no mun0o f[osófico, retomado por
pensadores como Descartes e Leibniz (1) . E Kant, quando tenta
ligar ao raciocÍnio anselmlano as grandes provas tradicionais
da existência de Deus, não está errado. trÌealmente, os argu_
mentos tradicionais (pela razão de ser, pela causalidade, pela
fiuaüdade) Íundam-se na intuição capitat do argumento de
Santo Anselmo, que é a íntuiçdo da inteltglbltidad,e d,o seÌ, *
mas as provas tradicionais corrigem o êrro do argumento onto-
lóglco colocando-se, desde o inÍcio, no domÍnio do real.

Há o ente. o real existe. outrem e eu existimos. Êste ente,
que exlste, é absurdo ou nâ.o? - admitir que é absurdo é negá_lo,
pois para existir o ente deve ter aquêle mÍnlmo de consistêncla
inteligÍvel que o torna iiêntico a si, portanto inteligÍvel, isto é.

[,i I
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não absurdo. Ora, admltlr â inteltgibilidade do ser é admttlr
lÒgicamente a existência de Deus. Com efeito, a conüngêncla
do ser experimentada por nós é muito evidente. É mesmo esta
evldência que serve de pretexto ao absurdismo sartriano. O ser
que experlmentamos, manifestamente não se basta a si mesmo.
Entretanto. é. Se náo se quiser admitir que o mals - como tal,
e falando formalmente - sal do menos, isto é, gue o nad.a por
sl mesmo produz o ser, que o nada exlste posiüvamente, - isto
é, se não se qulser aceltar a contradiçáo pura e o lmpossÍvel
como lei do ser - é imperio,so colocar uma justificação intelt-
gÍvel e ontológica suflciente do ser. para impor-se como sufl_
ciente, deve esta justificação ser necessária, absoluta, transcen-
dente. Se fôr contlngente, llmitada, imperfelta, precisará ela
própria de Justificaçáo - e nada estaria justiÍicado. Admitir
uma série infinita de justificações cuJa totalidade sem limltes
é tnJustificada, uma série infinita de razões de ser cujo enca_
deamento sem término fica indefinidamente inexpllcado, uma
série ürfinita de causas cuJa sucessão perpétua não é causada,
- é condenar-se a jamais sair do insuÍiciente e do inJusttÍi_
cável: é admitir o absurdo como lei do real: negar a lnteligência
e o ser: atitude cuJa lmpossibilidade real. e fundamentat ürsin-
ceridade, Já denunclamos.

Assim, a afirmação do Absoluto que chamamos Deus, se
inpõe a tôda inteligêncla que reflete verdadeiramente e que se
mantém fiel à sua rei autèntica. Na história do pensamento,
poderá esta verdade encontrar-se, às vêz,es, mai,s ou menos
eclipsada: ela permanece ainda asslm, porque é fundada sôbre
o ser mesmo como tal, e terá revanches slngulares, vltórla"s
tnesperadas.

Parecerá esquisito ver o grande profeta do materiallsmo
dialético, Lenine, insistlr tão vlvamente na obra "Mat€rialisme
et Emplrlocritlclsme", sôbre o valor objetivo untversal dos pri-
melros princípios do pensamento- Perceber êste valor é dar o
primelro passo no caminho de uma crÍtica séria do ateÍsmo. . . É
preparar uma liquidação do ateÍsmo; porque os prlmelros prln-

(l) Eabe-se ouo santo ÂÌrs€lmo deduzte a, exr6t6lciè do Dêus de roçío rnsdtrodc Deus, noçÉo que tnclul necesaèriamentã e ãii"iè""rr, pots e ext'têÃcta ó wp€'rÍeiçÃo e Deus é co'c€blcro co-o-ó-s;ËiirrËi'ia;""tó bórrorì". ã-õïãrâontocb-amedo "ontorógrco", nÉo.atrmlttctõ po" õ;tr-ì.oma8 porque pa.6sa lDdevtd&-ruente do co[ceptua.l ao r]ml.
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cÍplos - ldentidade, causaüdade, finalidade, - põem à luz a
lnüeügibiltdade do ser, e a inteligibilidade do ser manifesta a
existência de Deus, - ou, para falar mais formalmente, prova
que Deus "é". Exprimo-me assim porque a Írase .,a existência de
Deus", tão correta e verÍdica no fundo, apresenta um inconve-
niente oerbal, o de parecer atribuir a Deus uma e:dstência (,.ex-
sistere") unÍvoca à nossa existência causada.

Em certos casos, além di,sso, o que se chama de ,,ateÍsmo',

poderia bem ser, no fundo, reaçáo contra algumas concepções
antropomórficas da Divlndade. Por mêdo de limitar o Trans-
cendente, não se o nomeia. Mas êste escrúpulo não é admissÍvel.
É mesmo funesto, porque sem a afirmação do Transcend.ente o
ser é absurdo e a vida não tem sentido. A posição verdadeira,
conforme ao real objetivo a que se ordenam nossas faculdades
de conhecimento, conslste em reconhecer que Deus é, a um
tempo, o Transcendente e o fmanente: Imanente porque Trans-
cendente, Transcendente porque fmanente. Segundo a expfes-
sáo do pseudo DionÍsio, Êle está acima do ser, acima de tôda a
perfeição, e é por isto mesmo que está presente no mais Íntimo
de cada ente: Êle é o PrincÍpio qtè faz ser tudo que existe.

Nossa débil razão formula estas proposições que represen-
tam o objeto de conhecimento, ao mesmo tempo mais certo e
mais misterioso que ela pode atingir. por abstratas, por tênues
sejam elas, estas pobres fórmulas são, de qualquer modo, imen-
samente preciosas: resultado do supremo esfôrço de nossa inte-
ligência na direção da Luz, harmonizam-se maravilhosamente
com aquêle , conhecimento de ordem absolutamente transcen-
dental, "sobrenatulal" - fato existencial por excelência! -
que se chama a fé teologal e que é uma introduçáo gratulta,
embora obscura, na regiáo do mistérlo divino.
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