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RESUMO

O presente artigo traz como objeto de discussão a condição existencial do homem no pensamento de
Blaise Pascal. Como fonte de pesquisa, foram utilizadas obras dentre as quais “Pensamentos” que se trata
da obra mais importante do pensador em discussão, bem como de seus principais comentadores, a saber,
Bausola, Sciacca e Leclerc. Pascal, grande físico que foi, descobriu contrariando a tradição aristotélica, com
suas experiências, o vácuo na natureza. Como filósofo de não menor estatura, descobriu o vazio no
coração do homem. Fazendo um caminho que o levaria a percorrer a interioridade humana, ele faz parte
daquela tradição de pensadores que tiveram ao centro do pensamento o próprio homem, pensado não a
partir de categorias abstratas, mas sim a partir do próprio sujeito existente, pessoal.
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ABSTRACT

CONDITION EXISTENCIAL MAN IN THOUGHT OF BLAISE PASCAL

This study has a object of discussion the existential condition of man in thought Blaise Pascal. As a source
of research were used scientific works as "Thoughts", the most important work of Blaise Pascal, well as the
work of its main commentators, namely, Bausola, Sciacca and Leclerc. Pascal, which was great physicist,
discovered counteracting the Aristotelian tradition, with their experience, the vacuum in nature. As a
philosopher of no lesser stature, discovered the void in the human heart. Making a path that would take
him to go through to human interiority, it is part of that tradition of thinkers who had the man at the
center of thought. The man thought of not from abstract categories, but from the existence of the subject
itself.
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INTRODUÇÃO

A grande novidade de Pascal no que se refere à sua análise da condição existencial do homem está numa
ruptura com a tradição aristotélica-tomista que se posicionava numa pespectiva conceitual e, portanto,
puramente teórica. O nosso autor, ao contrário, assumindo uma postura muito mais renascentista,
principalmente aquela sugerida por Erasmo de Roterdam, a saber, de buscar compreender o homem
dentro de sua realidade existencial, fez uma análise da condição do homem no mundo, que fez dele uma
referência que servirá de ponto de partida para outros tantos pensadores e filósofos, tais como
Kierkegaard, Blondel e, até mesmo os grandes pensadores do ateísmo filosofico como Nietszche e Sartre.

Analisando o homem dentro do contexto de sua própria existência, Pascal percebe que este homem vive
insatisfeito, enjoado, atormentado por uma inquietação, por um tédio, uma angústia, que nem sempre se
é possível determinar uma causa precisa. Dirá ele: “a nossa natureza está em movimento, o repouso total
é a morte” (Pascal, 2000, p. 118.). Um movimento que não se trata daquela dinâmica de contínua
mutação do ser, como queria Heráclito, mas que é agitação, perturbação, busca de algo, um contínuo sair
de si em direção ao externo. Definindo assim a condição humana como “inconstância, enjôo, inquietação”
(PASCAL, 2000, p.118). Na análise pascaliana da inquietação humana encontramos uma clara influência
do pensamento agostiniano. Ao contrário de autores como Hobbes, Locke, Rousseau, e outros, que
buscaram interpretar o fenômeno humano a partir de uma hipótese de um estado natural, Pascal parte do
homem no seu contexto real e atual, ou seja, homem histórico.

A inquietação é sintoma revelador de um vazio existencial. Este vazio existente no coração do homem
denota uma ausência de sentido. Uma experiência que brota da insatisfação diante da própria vida. Um
vazio que é percebido a todo o momento, ainda que de forma inconsciente, nas atitudes do homem.

Na verdade Pascal ao revelar o vazio existencial que circundava o homem, estava revelado à futilidade dos
fins perseguidos por este homem. Ou seja, ele denunciou o grande “baile de máscaras” da qual o homem
participava sem ao menos se dar contas. O vazio era perceptível na ausência de autenticidade na própria
identidade da pessoa que se escondia constantemente detrás de títulos, cargos, diversões e etc. Esse
constante afanar-se, segundo nosso autor, constituía a efemeridade da vida humana.

a. O vazio existencial e o enjôo.

Observando que o homemestáemumestado de contínuaagitação - e provadisto é o fato que este
nãosuporta o repouso eestásempreimersoemumaocupação – Pascal afirma: “Quando me coloquei algumas
vezes a considerar as várias agitações dos homens (...) eu descobri que toda a infelicidade dos homens
deriva de uma única causa, a saber, de não conseguir estar em paz no seu quarto” (PASCAL, 2000, p.
120).Tal agitação é provocada pelo enjôo que se prova quando se está sem fazer nada. Um enjôo, um
tédio que nasce do mais profundo do coração humano, onde possui raízes naturais. Este enjôo, no
entanto, possui uma causa muito real, nos diz Pascal, a saber, ‘‘consiste na infelicidade natural de nossa
condição frágil e mortal, condiçãotãomiserável que nada nos consola, quando a pensamosseriamente’’
(PASCAL, 2000, p. 122). O estado de repousocoloca o homemdiante de si mesmo e o fazentrarem sua
interioridade e de tal forma, o revela a sua condição de miséria, de fragilidade. Portanto, o homem vive
sempre ocupado ou entregue à diversão, commedo de ficar só consigo mesmo, de olhar para dentro de si,
para não ter de defrontar-se com o próprio vazio do coração. Como afirmou Svendsen ‘‘o enjôo é antes de
tudo algo que vivemos e não alguma coisa da qual refletimos sistematicamente’’ (SVENDSEN, 2004, p. 5).

É o enjôo de um homem que vive e faz história; que se sente limitado pelo tempo e pelo espaço; que se
sente incapaz diante do infinito; frágil diante das doenças; impotente diante da morte. E esta é a causa do
contínuo agitar-se do homem. As atividades, o divertimento, desvia o olhar do homem de si mesmo,
evitando-o de pensar a si próprio. De fato dirá Pascal: ‘‘os homens, não podendo libertar-se da morte, da
miséria, da ignorância, resolveram, para serem felizes, de não pensar’’ (PASCAL, 2000, p. 134). E isto se
chama distração, eis o porque buscamos as atividades, para não pensarmos a nós mesmos, pois a
realidade de nossa condição nos é insuportável. ‘‘O homem não pode estar muito tempo diante de si
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mesmo(...) ele não consegue sustentar a visão daquela contradição que é ele próprio’’ (LECLERC, È.,
1993, p. 59).

“Para Pascal (o enjôo) serve de revelação a inquietude fundamental que está no coração do homem”
(LECLERC, M., 1993, p. 66). Uma inquietação que revela o estado de indigência humana, de carência, de
infelicidade natural. O enjôo é um sintoma de insatisfação. Essa insatisfação se torna latente na laboriosa
corrida do homem na conquista das coisas. Ele erroneamente pensa que conquistando coisas conquistará a
felicidade. E nem se quer imagina que não é a conquista das coisas e sim a conquista de si mesmo que lhe
fará feliz. Esse homem hedonista denunciado por Pascal sobrevive ainda até os nossos dias.
Contemplamos a todo momento o frenético vai e vem das pessoas que estão sempre em busca de algo e
muitas das vezes nem se quer sabem ao certo o que estão buscando. Nunca estão contentes e, nem
mesmo conseguem discernir o que de fato lhes faltam. O constante vai e vem às impedem de vivenciar a
vida em profundidade e se contentam com uma existência superficial. De forma que, superficial será
também a própria consciência de si.

O homem enjoado de sua condição existencial, aborrecido por não encontrar uma solução, nauseado de
sua impotência, não podendo superar esse estado de miséria, busca ignorá-la, fugindo e escondendo-se
em várias ocupações que preencha os espaços vazios de seu tempo, ainda que não preencha
definitivamente o imenso espaço vazio de seu coração. Por isso o homem se entrega a uma determinada
ocupação (Pascal, 2000, p. 120)[4] para fugir do sentimento natural de insuficiência, pois não suporta “o
enjôo quando se abandona as ocupações a que se está acostumado” (Pascal, 2000, p. 118). Um mal estar
que exprime a realidade de um ânimo privo de conteúdo, de um vazio que não significa apenas ausência
de coisas, mas é sobretudo, privação de si mesmo, de um “eu” que perde no nada a própria identidade. O
enjôo em Pascal não representa tão somente uma perda de significados ou uma ausência de sentidos que
o homem prova diante das coisas do mundo que lhe circunda, mas é sobretudo uma ausência de sentido
de si mesmo, visto que nada lhe basta para tranqüilizá-lo e tirá-lo de seu estado de ânsia na qual vive
continuamente.

• O Paradoxo: miséria e grandeza.

Assim como na miséria social, a miséria ontológica provoca no homem um sentimento natural de vergonha
e aversão. É uma contradição ao interno do seu próprio ser, ele que foi criado para a glória, vive no
entanto, na miséria. Glória, ou seja, grandeza, e miséria; felicidade e infelicidade, eis o paradoxo do
homem. Ele tende a buscar a felicidade, a glória, a grandeza, e fugir da infelicidade, ou melhor, da
miséria. O divertimento constitui tal refúgio. De uma miséria que provoca no homem uma “fome”, um
desejo de felicidade, que se manifesta sob a forma de uma forte inquietação interior, um vazio, uma
carência. Esta “fome”, esta agitação é mais inquietante diante da morte, de fato, a fome leva à morte. Eis
o desespero do homem. Viver miseravelmente em direção à morte. A miséria ontológica se manifesta nos
vários âmbitos da existência humana, sob forma de limitação, incapacidade e fragilidade. Que seja no
âmbito do conhecimento e, portanto, da ciência; que seja no âmbito de seu agir, portanto, da moral; que
seja no âmbito do sentir, portanto psicológico. De forma que, a miséria é acima de tudo antropofágica,
pois como afirma Arduini ela “devora seres humanos” (ARDUINI, 2002, p. 156).

a. A desproporção: o homem entre os dois
infinitos;

Com Copérnico o homem saía de um universo fechado e geocêntrico e entrava em um universo mais
aberto, heliocêntrico. Com Cusano, o universo se apresenta ao homem sem limites, onde o centro não era
mais a terra ou o sol, mas esse se encontrava em toda parte. Com Bruno, este universo ilimitado de
Cusano, transforma-se em universo infinito. E é diante deste universo aberto ao infinito que se encontra o
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homem quando Pascal o descobre. Em um universo sem fronteiras, que não possui mais um centro, um
ponto seguro de onde o homem o possa olhar, e por isso ele se sente oprimido, perdido na desproporção,
já não sabe de onde vem e para onde está indo, e não consegue dar um significado à sua presença no
mundo. Diante do universo aberto ao infinito o homem não se sente apenas em desproporção com ele,
mas também abandonado diante dele. “Diante do universo imenso o homem se sente como que
abandonado. O universo o ignora totalmente (...) ele está mudo. E o homem se sente só diante do silêncio
do mundo” (LECLERC, È., 1993, p. 32).

O silêncio de um universo que não mais oferece ao homem um lugar seguro, central, privilegiado. Ele já
não é mais o «vigário» da sacra criação, e diante deste universo que lhe ultrapassa e se abre ao infinito, a
criatura humana se sente humilhada, pequena, mesquinha. E como nota È. Leclerc: “não é somente a
infinidade do espaço a esmagar a criatura. Ela está fadada também ao tempo” (1993, p. 31). Um espaço
que não oferece ao homem um confim, uma fronteira, um limite que o faça capaz de medir, e portanto,
dominar o universo; o olhar humano se perde no horizonte e não é capaz de ultrapassá-lo, e portanto, o
universo permanece escondido, silencioso, em sua imensidão. De outro lado, o homem se vê igualmente
impotente diante do tempo. A breve duração de sua existência não o possibilita de realizar os seus sonhos,
e ele se vê consumido na frustração de seus projetos irrealizados. Diante desta realidade da condição
humana, Pascal se pergunta “o que é o homem diante do infinito e qual é o seu lugar no universo”
(PASCAL, 2000, p. 62).

E para responder a estas perguntas, o nosso autor convida o próprio homem a sair de si por um momento
e contemplar a natureza, o cosmo, o universo que lhe está diante. “Que o homem contemple a natureza
inteira em sua alta e plena majestade; que desvie o seu olhar dos objetos mesquinhos que o circunda”
(PASCAL, 2000, p. 60). E continua: “mas se a nossa visão se arresta, a nossa imaginação possa ir além;
ela cessará de imaginar antes de esgotar a natureza” (PASCAL, 2000, p. 62). Nem com a visão, nem
mesmo com a imaginação, o homem é capaz de abarcar o cosmo. Estas se arrestam em um horizonte que
não é o limite da natureza, mas sim o limite do homem em sua capacidade de ver e de imaginar.

Mas antes que o homem se perca na imensidão do cosmo, Pascal o convida a retornar a si próprio e
considerar aquilo que ele é em confronto com o universo. Perceberá assim sua pequenez, sua
insignificância, seu nada. Provará de sua incapacidade e não poderá sentir-se se não um mísero ser,
perdido no infinito. Mas não é tudo, não basta contemplar o infinito superior para que o homem descubra
o seu lugar no universo. Desta vez, o nosso autor convida o homem a olhar para baixo, “que o homem
procure dentre as coisas que conhece, aquelas mais pequenas (...) talvez pensará ter encontrado a coisa
menor da natureza” (PASCAL, 2000, p. 62). No entanto, continua Pascal: “eu vou mostrar-lhe alí dentro
um outro abismo. Quero fazer-lhe enxergar não somente o universo visível, mas aquela imensidão da
natureza que se possa conceber dentro daquele átomo” (PASCAL, 2000, p. 62), a saber, o universo infinito
inferior.

De forma que existe um universo que é infinitamente superior ao homem e, existe um universo que lhe é
infinitamente inferior. Assim sendo, o homem se encontra em um lugar de intermédio entre os dois
infinitos, como que suspenso entre duas realidades, dois extremos dos quais é incapaz de conhecer e,
portanto, de dominar que seja a um que seja ao outro. “Aquele que se considerá assim, se assombrará de
si mesmo e, considerando-se suspenso (…) entre estes dois abismo do infinito e do nada, tremerá diante
da visão de tal maravilha” (PASCAL, 2000, p. 64).

O homem, apesar de se encontrar em um estado intermediário entre os dois infinitos e portanto,
incapacitado de conhecê-los totalmente, não desiste de buscar um ponto fixo, uma base, um sistema que
o possibilite criar uma visão global e universal da realidade e de si mesmo. O pensamento humano tende a
conhecer o tudo ignorando o nada. Porém, descobrir um universo infinito, inatingível, incomensurável em
relação ao pensamento humano, leva o homem a duvidar da própria capacidade intelectiva. E aqui se
encontra o ponto essencial da crítica pascaliana ao pensamento humano, a saber, ele buscou denunciar a
pretensão de um conhecimento total e seguro do cosmo que possibilitasse ao homem exercer o seu
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domínio sobre este. E aqui é clara a crítica que o nosso autor faz ao sistema cartesiano que construído
sobre a base segura do cogito, pretendia conhecer e dominar a natureza. Diante de um universo que se
retira ao infinito, o homem tenta construir um sistema de pensamento que o faça capaz de criar uma visão
global do mundo, porém, tal projeto é destinado, segundo Pascal, ao falimento, pois dirá que: “a nossa
inteligência ocupa na ordem das coisas inteligíveis o mesmo grau que o nosso corpo na ordem da
natureza. Limitado em todos os aspectos” (PASCAL, 2000, p. 66).

Suspenso entre os dois infinitos, jogado em um universo que parece ignorá-lo, o homem acredita poder
apoiar-se à própria capacidade racional para encontrar nessa, a confirmação de sua grandeza e dignidade.
No entanto, ao interno do próprio ser pensante, se encontra uma contradição insustentável, a saber, o
pensamento que tende ao tudo e portanto ao próprio Ser, se vê incapaz de atingi-lo completamente, e
portanto, não atinge nunca a si mesmo. “Esta é a nossa verdadeira condição: e ela nos torna incapazes de
conhecer com certeza e de ignorar completamente” (PASCAL, 2000, p. 68). De tal forma, o conceito de
infinitamente pequeno e infinitamente grande, adquire um significado antropológico. Pois, tal grandeza e
tal pequenez reflete a própria condição humana.

Nesta ótica a meditação pascaliana sobre os dois infinitos adquire sua plena e
completa compreensão. Ela se torna, com efeito, uma reflexão sobre a existência
humana. Os dois infinitos não são somente uma realidade exterior ao homem (...)
mas representam também a dupla dimensão da natureza do sujeito que reflete
sobre si mesmo (...) o infinitamente grande e o infinitamente pequeno se
apresentam como os dois pólos extremos e inseparáveis da consciência humana
(LECLERC, È., 1993, p. 48).

Pascal exprime assim o seu conceito da criatura humana, “um nada em relação ao tudo, um tudo em
relação ao nada, algo que está entre o tudo e o nada” (PASCAL, 2000, p. 64). E assim ele revela qual é o
lugar, qual posição o homem ocupa no cosmo.

b. O paradoxo como constitutivo do Ser do
homem.

O homem não vive a desproporção entre os dois infinitos de uma forma neutra e passiva, mas a sente
como algo que lhe é constitutivo. Entre o tudo e o nada, o homem participa de ambas as realidades. A
desproporção não é somente entre o homem e o universo, mas sim, constitui uma realidade interna ao
próprio ser do homem, a saber, entre o Eu empírico e o Eu autêntico que ele busca construir. De tal
forma, o homem se apresenta como “humano e ultra-humano. Tópico e utópico. Crônico e u-cronico.
Homem, porque super-homem (Palumbieri, 2000, p. 388). O homem é um ser em construção, nunca
acabado, fechado ou concluído. Sua condição não é finita nem infinita, mas é ao mesmo tempo finita e
infinita, a saber, “condição dramática. O homem é ontologicamente desequilibrado” (Sciacca, 1963, p.
111).

Pascal coloca em evidência qual paradoxo seja o homem: “uma mistura de grandeza e de miséria, de
potência e de fraqueza (...) de inteligência e de estupidez” (Mondin, 2001, p. 480). De forma que, o
homem não vive um paradoxo simplesmente, mas ele próprio é um paradoxo. Como afirma Pascal: “o
homem não é nem anjo nem uma fera” (PASCAL, 2000, p.178). A dialética entre a miséria e a grandeza
constitui o Ser do homem. “No dado ontológico da paradoxalidade estão contidas e compreendidas os
aspectos negativos e positivos do homem” (Palumbieri, 2000, p. 387). Ele é constituído por essa paradoxal
realidade estando o seu ser e o seu agir compreendido ao interno de tal dinâmica. “Ele é o titular da
grandeza e da miséria (...) o negativo não é acidental. E sim constitutivo” (Palumbieri, 2000, p. 388).
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O conflito entre a miséria e a grandeza o homem experimenta não somente como um dado psicológico,
mas sobretudo, como um dado que emerge de seu agir no mundo. “O homem percebe em sua condição,
pesados limites; uma presença de algo que não deveria existir, ou a ausência de alguma coisa que deveria
existir” (BAUSOLA, 2003, p. 46).

Miséria e grandeza, constituem assim, a dialética do fenômeno humano. Uma reclama a existência da
outra, de modo que, a manifestação de uma revela a presença da outra. A miséria revela a existência de
uma grandeza, e esta por sua vez, reconhece a presença constante da miséria. “A grandeza do homem é
tão visível que ela se manifesta até mesmo na miséria (...) de fato, quem se sentiria triste de não ser rei
se não um rei destronizado” (PASCAL, 2000, p.154). O homem, de fato, não se sentiria miserável se não
sentisse, contemporaneamente, sinais de uma grandeza presente em si. Portanto, este ser cheio de
limitações, de defeitos, de frustrações, é ao mesmo tempo, um ser grande, que possui uma aspiração ao
infinito, como um rei destronizado que deseja novamente o possesso de seu trono. “Pascal quer nos fazer
entender justamente isto (...) que o homem não aspiraria a grandeza se não trouxesse em si o eco, ainda
que distante, de uma passada grandeza” (BAUSOLA, 2003, p. 44). No seu íntimo, o homem aspira o
infinito, e o sente como uma voz, um apelo do seu ser mais profundo. Nisto consiste sua grandeza, e ao
mesmo tempo sua miséria, a saber, “uma capacidade aberta para o infinito, não preenchida e um impulso
que não atinge nunca o seu fim” (Mondin, 2001, p. 482). De forma que, no coração humano existe uma
forte inquietação, um vazio, que é expressão desta abertura ao infinito, sinal de sua grandeza e ao mesmo
tempo, presença de sua miséria.

E assim, miséria e grandeza caminham lado a lado no homem, e manifestam-se mutuamente, e “dado que
a miséria se manifesta na grandeza e a grandeza manifesta a miséria, alguns concluíram por miséria
aquilo que outros concluíram por grandeza” (PASCAL, 2000, p.172). O homem é verdadeiramente
ambivalente. É uma linguagem pluriforme, pois como afirma Arduini: “o ser humano é diálogo fecundo e
monólogo estéril” (ARDUINI, 2002, p. 7). O ser humano é, portanto, dialética que oscila entre um pólo e
outro.

a. Razão e Coração.

Com o advento do modernismo a razão ganhava espaço e autoridade em todas as áreas da vida humana.
Na política, na economia, na cultura, e com maior força, no pensamento filosófico – cientifico. De tal
forma, o homem orgulhoso de seu “cogito” acreditava haver encontrado o terreno seguro onde construir o
seu edifício[5], sua torre, seu sistema, que o capacitasse compreender e governar o mundo, a natureza.
Pascal não se opõe as novas descobertas e não pretende provar o contrário do que já se descobriu, porém,
procurou mostrar que, a base na qual o homem estava construindo seu sistema universal, a saber, o
“cogito” não era uma base de tudo segura, firme bastante de poder suportar uma construção que se
elevasse ao infinito. Como vimos em precedência, Pascal coloca o homem em um ponto intermediário
entre dois infinitos, a saber, um superior e um inferior, de forma que, para se atingir quer a um quer a
outro, é necessário uma capacidade que seja infinita, e não havendo tal capacidade o homem não pode
conhecer, nem ignorá-los de modo total. “Portanto, não era a ciência enquanto tal a ser objeto das críticas
de Pascal, e sim a pretensão de tirar dela uma explicação total e definitiva do mundo” (LECLERC, È., 1993,
p. 43).

Pascal criticou duramente a pretensão da razão humana em conhecer todas as verdades, e para tal,
procurou de forma racional demonstrar a própria insuficiência da razão. “É necessário saber duvidar
quando for preciso, afirmar quando for preciso, submeter-se quando for preciso. Quem assim não o fizer
desconhece a força da razão” (PASCAL, 2000, p.256). De modo que, “o último passo da razão é de
reconhecer que existem uma infinidade de coisas que a ultrapassa” (PASCAL, 2000, p.258) e não
reconhecer essa fragilidade é desconhecer a própria capacidade. Tal capacidade intuitiva Pascal chamou de
“Coração”. “Nós conhecemos a verdade não somente com a razão, mas também com o coração” (PASCAL,
2000, p.264).
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Fonte de conhecimento, o coração não é todavia uma faculdade particular. Na sua
atividade conhecedora está envolvida e se exprime toda a pessoa. O coração se
confunde com a pessoa em sua profundidade, ao mesmo tempo carnal e
espiritual. Ele é, por assim dizer, o centro da pessoa vivente (LECLERC, È., 1993,
p. 71).

Com o coração temos acesso ao mundo espiritual (Deus e alma) e aos primeiros princípios. Com a razão
fazemos as proposições. “Os princípios se sentem, as proposições se concluem” (PASCAL, 2000, p.264). O
coração abre ao homem as portas de uma realidade da qual a razão não tem acesso. E mesmo dentro o
próprio domínio, a razão se demonstra limitada e frágil, porém, esta fragilidade não significa que o
conhecimento que esta nos dá seja um engano. “De tal forma, mesmo dentro de seu domínio (o mundo
material) a razão humana se sente limitada e portanto, necessita do auxilio do coração” (MONDIN, 1998,
p. 191). Este oferece à razão os primeiros princípios dos quais esta tira suas proposições. De forma que, o
coração é uma fonte de conhecimento não contrária a razão, e sim mais profunda, um Eu penso mais
original capaz de universalidade e de singularidade. O coração de que nos fala Pascal, longe de se tratar
de uma faculdade que expresse uma interpretação sentimentalista, se trata na verdade da própria
dinâmica do conhecimento humano que assimila a universalidade dos princípios com a singularidade da
própria experiência existencial de cada indivíduo.

Entre o “Coração” (conhecimento que vem do “esprit de finesse”) e a “Razão” (conhecimento do “esprit de
géometrie”) não existe uma oposição, e sim, uma complementação. Enquanto a razão nos dá (ainda que
de forma limitada) um conhecimento (no entanto seguro) do mundo material, o coração vai além,
penetrando o mundo espiritual, extraindo os primeiros princípios, não só da fé, como também da moral.
Se é assim, podemos dizer que, o conhecimento do coração precede o da razão enquanto oferece a esta
os princípios dos quais se baseia, e ao mesmo tempo, a ultrapassa do momento que nos leva a uma
compreensão de uma realidade que é escondida aos olhos do “geômetra”. Nessa prospectiva
compreendemos o significado da famosa frase pascaliana: “o coração tem razões que a razão desconhece”
(PASCAL, 2000, p.262), a saber, o coração possui um conhecimento que ultrapassa o conhecimento
racional e que envolve além da capacidade racional a própria vontade humana, “pois se tratando do
próprio sentido da existência, não basta mover a inteligência, mas é necessário de igual forma mover a
vontade” (LECLERC, M., 1993, p. 58). Não havendo contradição entre a razão e o coração, nos diz Pascal:
“é inútil (...) que a razão peça ao coração provas dos primeiros princípios (...) de igual forma seria ridículo
que o coração pedisse a razão um sentimento de suas proposições” (PASCAL, 2000, p.264).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, séculos depois, podemos constatar que a crítica de Pascal ao super-otimismo racional cartesiano não
era infundado. Ele conseguiu, por assim dizer, visualizar já naquele momento a grande crise de
espiritualidade que o homem viveria séculos mais tarde. Essa crise de espiritualidade se manifesta, de
certa forma, como crise da razão. Essa desconfiança na razão se dá, e assim acreditamos, a partir do
momento que o homem se viu impossibilitado de realizar seu grande projeto moderno, a saber, fundar a
sua existência sobre a torre racional.

Fala-se constantemente na “crise do pensar” que afetou o homem pós-moderno. Acreditamos que, duas
grandes forças abalaram as estruturas da razão e, portanto, da consciência. São elas: Nietzsche e Freud.
Após estes dois grades pais do homem pós-moderno, se passou a olhar a razão e a consciência com certa
desconfiança. E esta desconfiança revela o aspecto da fraqueza da razão humana. Deve-se reconhecer
esta fraqueza da razão humana, para reconquistar uma compreensão mais autêntica de seu poder, eis a
grande proposta pascaliana.

Portanto Pascal conseguiu identificar já na origem aquilo que Nietzsche e Freud, ainda que por meios e
razões diferentes, denunciaram séculos mais tarde. Estamos nos referindo à crítica do racionalismo do
homem moderno que nascera com o cartesianismo. De fato, o racionalismo se demonstrou incapaz de
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revelar a verdadeira condição do homem. Condição esta que por si mesma já impede o ufanar-se racional
de uma lógica que exclui de sua equação a mais autêntica verdade existencial humana, a saber, que o
homem possui sua existência marcada por limitações. E ao resgatar o pensamento de Blaise Pascal
percebemos a urgência de uma mudança de paradigma no que se refere à compreensão do humano. A
história pós-moderna nos mostra que não basta definir o homem como sendo um animal racional e
político. Esta definição permanece incompleta se não se leva em contas aquela dimensão apresentada por
Pascal, a saber, a dimensão existencial que nasce da relação profunda do homem e o mundo.

NOTAS

[1] Faculdade Estácio de Sergipe – Fase. Professor da Rede Estadual de Ensino de Sergipe. E-mail:
edneymenezes1@hotmail.com
[2] Coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Integrada de Sergipe – FISE. Professora da
Educação Básica , Rede Privada . E-mail: monteiroalves2010@bol.com.br
[3] Licenciada em História pela Universidade Federal de Sergipe - UFS; professora da Universidade
Tiradentes- UNIT e da Faculdade Integrada de Sergipe – FISE. Professora da Educação Básica, Rede
Privada. E-mail: pet.bs@oi.com.br
[4]&ensp;Não é necessário examinar todas as ocupações em particular, basta compreendê-las sob o
conceito de divertimento.
[5] Cartesio acredirava haver encontrado em seu cogito o terreno seguro onde construir seu sistema
filosófico. E notando que esta verdade : Penso logo Existo, é tão firme e forte, que nem mesmo as mais
extravagantes suposições dos ceticos são capazes de faze-la vacilar, julguei poder assumi-la, sem
escrupulos, como primeiro principio da filosofia que tanto buscava (Cartesio, 2002, p. 148).

REFERÊNCIAS

ARDUINI, J. Antropologia: ousar para reiventar a humanidade. São Paulo: Paulus, 2002.

Bausola, A. Introduzione a Pascal. Roma-Bari: Laterza, 2003.

Cartesio, R. Discorso sul metodo: a cura di Lucia Urbani Ulivi (testo francese a fronte). Milano:
Bompiani, 2002.

________, R. Meditazioni metafisiche: a cura di Lucia Urbani Ulivi, (texto latino a fronte e versione
francese in appendice). Milano: Bompiani, 2001.

Leclerc, È. Rencontre d’immensités. Une lecture de Pascal. Paris : Desclée de Brouwer, 1993.

Leclerc, M. La destinée humaine. Pour un discernement philosophique, Culture et Vérité. Belgique:
Namur, 1993.

Mondin, B. Storia dell’Antropologia filosofica. Bologna: ESD, 2001.

_______, B. Storia della Metafisica. Bologna: ESD, 1998.

Pascal, B. Pensieri: a cura di Adriano Bausola (testo francese a fronte). Milano: Bompiani, 2000.

Palumbieri, S. L’uomo, questo paradosso. Antropologia filosofica II. Trattatosulla con-centrazione e
condizioneAntropologica. Roma: UUP, 2000.

RABUSKE, E. A. Antropologia Filosófica, um estudo sistemático. Petrópolis: Editora Vozes, 2008.

Sciacca. M. F. Pascal. Palermo: L’Epos, 1989.

Pág.8/9



Sciacca, M. F. L’uomo questo squilibrato. Saggio sulla condizione umana. Milano: Marzorati, 1963.

SVENDSEN, H. Filosofia della noia. Parma: Editore, 2004.

Pág.9/9


