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RESUMO 

 

O objstivo desta Dissertação aporta-se nos conceitos de Ennui e Divertssement, termos 

abordados na obra do teólogo e matemático francês Blaise Pascal. Discutiremos a natureza do 

homem e sua condição humana atrelada pela busca ao divertimento como fuga de sua estrutura 

ontologica de miserabilidade e condicionada a desviar-se da angústia, estado atávico da 

natureza do homem. Para tanto, faremos uma tragetória conceitual pelos principais 

influenciadores da filosofia de Pascal: Santo Agostinho e Cornelius Jansenius, seguindo pelo 

desmembramento do paradoxo grandeza e miséria, discussão essencial na obra do filósofo, o 

que nos ajudará a compreender a função do divertimento pascaliano no terceiro capítulo. Por 

fim, a compreensão dos conceitos de Ennui e Divertissemnt, através do Fragmento 199 dos 

Pensées. A obra do filosofo será tratada a partir da condição trágica, a qual os escritos 

pascalianos estão submetidos.   

 

Palavra Chave: Ennui; Divertissement; condição humana, paradoxo; grandeza em miséria.  
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INTRODUÇÃO  

 

Nossa objetivo principal  ao elaborar essa dissertação de mestrado, é investigar e refletir 

sobre o que o cientista, filósofo e teólogo francês, Blaise Pascal (1623-1662), conhecedor 

profundo da condição humana em suas múltiplas dimensões, denominava como sendo 

Divertissemnt e Ennui1, ou seja, as duas formas por excelencia da manifestação da 

miserabilidade humana.  Por isso, pretendemos, neste primeiro momento de exposição do texto, 

compreender as expressões que advém de uma busca “existencial” pela compreensão do que 

venha a ser o homem em meio a um vasto campo de conceitos e interpretações diante de um 

universo que o supera.  

Na obra Pensées, Pascal procura demontrar o que é o homem diante do universo, ou seja, 

da natureza, que é marcado pela sua incomensurável desproporção em relação ao micro e ao 

macrocosmo. Essa desproporção constatada por Pascal, marca a ‘grandeza’ e a ‘pequenez’ do 

homem, face ao que é infinitamente pequeno e ao que é infinitamente grande, pois, segundo 

ele, “o homem é um nada em relação ao infinito, um tudo em relação ao nada, um meio entre o 

nada e o tudo, infinitamente afastado de compreender os extremos”2[…] Sendo assim, 

procuramos através da análise dos conceitos de Divertissement e Ennui, compreender uma das 

várias temáticas da antropologia pascaliana que procura estudar o homem e suas dimensões, 

contrariedades e contextos. 

Na análise pascaliana sobre o Divertissement (divertimento), encontramos diversos 

elementos para pensar o homem enquanto sujeito inserido na então sociedade moderna do 

século XVII, sobretudo no que diz respeito ao aspecto moral. Isso nos servirá como suporte 

para discutir e entender como a ideia do Divertissement, atualmente entendida como 

‘divertimento ou entretenimento’ exerce um papel fundamental no alicerce de toda a cultura 

ocidental; sobretudo se pensarmos no avanço das condições de vida e o poder social à qual o 

homem passa a exercer no contexto do iluminismo3 uma significativa tendência para o consumo 

                                                      
1 Em tese, neste primeiro momento de exposição do texto, podemos compreender as expressões divertissement 

como ‘divertimento' e ennui como ‘tédio’. No terceiro capitulo, discutiremos e aprofundaremos o sentido 

antropológico das referidas expressões. 
2 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 80. Laf.199; Bru.72. 
3 O Iluminismo fase culminante da modernidade que proclamara o uso e a centralidade da razão nos diverso níveis 

de conhecimento. Nesse sentido o Iluminismo foi a libertação do homem de sua incapacidade de usar o 

entendimento sem a direção de outros. Assim, o homem pasou a ter a capacidade de explicar racionalmente os 

fenômenos naturais e sociais e a própria crença religiosa. A razão humana passou a ser a luz capaz de esclarecer 

qualquer fenômeno. Ela pasou a representar a hegemonia intelectual da visão de mundo da burguesia européia e, 

assim, rejeita as tradições e ataca as injustiças, a intolerância religiosa e os privilégios típicos do Feudalismo, 

abrindo caminho para a Revolução Francesa.  
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exacerbado,  e a procura incessante pela diversão que, inequivocamente passou a  permear todo 

o registro da condição humana, em busca de satisfação.   

Nosso trabalho procura demonstrar que Pascal procura entender que o homem se vê 

envolvido num emaranhado infindo de afazeres diários, sobretudo nas grandes cidades, de 

modo que há na estrutura urbana diversos aparatos que acabam por diverti-lo e desvià-lo do que 

é realmente importante. Mesmo em sua intimidade é bombardeado por imagens, sons e cheiros 

que dificultam ao homem uma possível quietude, um momento de reflexão a sós, um simples 

momento de autorreflexão. Poderiamos então, nos perguntar: o que nos afasta desta quietude? 

O medo do Ennui poderia ser uma das respostas para este questionamento. Assim, o fato de 

Blaise Pascal, um filósofo francês do século XVII, falar em ‘divertimento’ pode inicialmente 

parecer bastante familiar. Porém, o que nós temos para tratar a seguir é uma outra maneira de 

ver o fenômeno da diversão como tentative de fuga do tédio, embora tal alternativa talvez nos 

auxilie a pensar e analisar nossa própria época. 

Expõe-se aqui, um estudo introdutório sobre a temática do Ennui e do Divertissement  nos 

escritos de Pascal. Nosso autor rascunhava muitas notas para uso futuro com diversos temas, 

contudo a morte em 1662 o impediu de terminar seus escritos. Após sua morte, a família e os 

amigos mais próximos resolveram publicar em livro, os tais rascunhos. Seus primeiros editores 

chamaram o livro de Pensamentos do senhor Pascal sobre religião e sobre alguns outros 

assuntos, que foram encontrados após sua morte entre seus papeis4. Entretanto, atualmente 

conhecemos suas anotações sob o título de Pensamentos. Há nos fragmentos5 dos Pensamentos, 

os  esboços nos quais Pascal trabalhava, dentre outros assuntos, sua concepção sobre o que seria 

a condição humana e, dentro dessa análise, o tema que ora nos chama a atenção. 

Para que possamos estudar essa temática pascaliana, julgamos indispensável pensar 

primeiramente o contexto no qual ela está inserido, desta forma iremos traçar um breve percurso 

temático que apresenta a visão pascaliana da condição humana6. Assim, pode-se verificar o 

                                                      
4 A expressão é a mesma das primeiras edições do século XVII. 
5 Segundo Anjos (2011), ao leitor não acostumado com os estudos pascalianos importa lembrar que o termo 

‘fragmento’ é usado para indicar os escritos que Blaise Pascal deixou, ou seja, ora breves notas, ora páginas inteiras 

manuscritas com longos desenvolvimentos. Por conveniência a tradição pascaliana os nomeia como sendo 

‘fragmentos’.  ANJOS, Anderson Augusto dos. Divertimento pascaliano: a agitada busca pelo repouso. 2011, 

151p. (Tese de doutorado em filosofia). – Apresentado ao programa de Pós-Graduação em Filosofia da 

Universidade de São Paulo – SP, 2011. 
6 No segundo capitulo do nosso trabalho empenharemos exatamente em mostrar como a ideia de condição humana 

aparece nos escritos de Pascal, por meio do paradoxo da condição humana. Não pretendemos contudo, adentrar 

nos pormenores desta temática, pretendemos apenas dar um pano de fundo para entendermos melhor os conceitos 

de Ennui e Divertissement, que são em si uma parcela de tudo o que engloba a reflexão pascaliana sobre o homem, 
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papel do conceito de divertimento no conjunto dessa visão e aí inserí-lo contextualmente. 

Dentre as muitas estratégias usadas por Pascal para pensar a condição humana, procuramos 

estudar este conceito que ultrapassa o uso que geralmente se dá ao termo. Procurando facilitar 

uma das possíveis leituras deste texto pascaliano, explora-se a temática em consonância com 

toda a gama de interesses do autor expressos em seus escritos. 

A temática do Divertissement e Ennui inserem-se num contexto maior, isto é, os demais 

escritos pascalianos, portanto não podem ser compreendidos como textos independentes e 

acabados, pois, a obra no qual estes conceitos se fazem presente, não foi concluído ao longo de 

sua curta vida.  Porém, Segundo Anjos (2011), por tratar-se de uma obra incompleta, não 

podemos exigir dos escritos pascalianos uma finalização que ela não possui. Então, é legitimo 

indicar tendências sobre o rumo que tomaria a análise de nosso autor, uma vez quem Pascal 

escreve sobre moral, matemática, física, teologia, filosofia, antropologia, etc.  

Assim, no contexto da obra pascaliana, o Divertimento e o Ennui, seriam, quando 

acabados, apenas dois apontamentos entre tantas outras das suas estratégias argumentativas. 

Por isso, por mais rica que possam ter sido as análises pascalianas sobre esses temas, eram 

análises ainda em construção, de modo que nunca saberemos qual seria o resultado desses 

estudos prematuramente interrompidos com a morte de Pascal. É imprescindível que os 

intérprete e os leitores mais assíduous das obras de Pascal, em especial os Pensamentos tenham 

sempre em vista que, esta não é uma obra completa e acabada, no entanto, isso não tira o mérito 

e nem a importância da obra, pois, segundo Morrim, “se Pensamentos tivesse sido concluído 

em uma obra aoplogética, isso teria empobecido a própria obra, pois, ela teria adquirido uma 

forma racionalizadora”7 […]     

As questões que no devido momento relacionaremos com nossa temática principal, 

também servirão como pano de fundo para a melhor compreensão da mesma. Assim, 

inicialmente analisaremos as bases do pensamneto de Pascal, tendo em conta que, em sua 

tragetória spiritual sofreu a influência de Santo Agostinho e do agostinismo, de Cornelius 

Jansenius e do movimento jansenista francês da época.  

Nosso referencial teórico principal para o desenvolvimento deste trabalho será a tradição 

                                                      
a qual chamamos de condição humana. 
7 MORIN, Edgar. Meus filósofos. - 2ª ed. - Porto Alegre: Sulina, 2014, p. 53.  
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de comentadores franceses de Pascal, sobretudo a recente escola francesa do século XX, que 

tem um de seus pioneiros o professor Leon Brunschvicg. Contudo, dialogaremos também com 

outras correntes de interpretação pascaliana que recentemente têm se espalhado com grande 

velocidade em todos os continents, sem esquecer os intérpretes e estudiosos nacionais que 

através de suas obras (artigos, disstestões, teses, livros), nos tem brindado com assuntos tão 

pertinente e atuais que, se torna impossivel não tê-los como referências.  

Para que consigamos atingir nosso propósito analisaremos os fragmentos do maço 

Divertissement8, separados e nomeados por Pascal antes de sua morte, no maço de oito 

fragmentos que compunham até a data de sua morte o tema divertimento. Nosso ponto de 

partida será o fragmento 1369 da edição Lafuma. As mais diversas edições dos Pensamentos 

disponíveis são confrontadas para que possamos alcançar o melhor resultado na análise. Para a 

classificação dos diversos fragmentos relacionados ao tema divertimento toma-se como base a 

relação feita por Jacques Chevalier10 em sua edição de 1954, que, Segundo Anjos (2011), é a  

edição que melhor relaciona os fragmentos sobre o tema divertimento, entre as edições 

modernas dos Pensamentos, e a partir dessa relação acrescentaremos alguns fragmentos que 

pensamos serem úteis. 

Assim, para que consigamos atingir nossos objetivos, gerais e específicos dividimos o 

nosso trabalho em três capítulos interdependentes visando estabelecer um diálogo entre Pascal 

e os principais estudiosos e intérpretes de sua obra que nos últimos anos têm delapidado sua 

obra, tornando-a cada vez mais acessivel.   

No primeiro capítulo objetivamos compreender os desdobramentos teológicos que 

envolveram a compreensão da natureza humana por meio da figura de Agostinho de Hipona, 

mais conhecido como Santo Agostinho e Cornelius Jansenius e o pensamento jansenista diluida 

no contexto francês do Renascimento. 

 No Segundo capítulo de nosso trabalho, propomos discutir o paradoxo entre a miséria e 

a grandeza no homem por meio dos Escritos sobre a graça. Nossa intenção é compreender a 

                                                      
8 Os papeis escritos por Pascal foram reunidos após sua morte por familiares e amigos próximos, esses papéis 

foram encontrados alguns dispersos outros já divididos em forma de maços separados por temas (que entre editores 

e estudiosos pascalianos convencionou-se chamar de ‘papéis classificados’). O fragmento que ora analisamos 

encontra-se entre esses papéis. 
9 Este fragmento é formado pelas páginas manuscritas de número 133, 139, 209, 210 e 217 da coletânea. Original 

(BN. Ms 9202). 
10 PASCAL. Blaise. Oeuvres Complètes. Texto estabelecido e anotado por Jacques Chevalier. Paris: Gallimard, 

1954. 
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composição do que caracteriza o homem e inserí-lo em um contexto teológico de perda de 

referência de seu Criador e, ao mesmo tempo, a necessaidade de ligação com a transcendência. 

Consideramos esta, a etapa mais delicada de nosso trabalho, uma vez que se faz necessário 

situar o problema do paradoxo humano na obra pascaliana.  

No terceiro capitulo, chegamos ao nosso objeto central: Ennui e Divertissement. 

Apresentaremos o que Pascal nos traz como reflexão sobre esses dois mecanismos da ontologia 

da composição do homem. Além disso, discutiremos as formas de manifestação do Ennui e 

Divertissement, bem como sua função para o contexto humano. 

Finalmente, encerraremos com a conclusão elaborada a partir de nosso itinerário de 

leitura e reflexão. Todas as partes serão costuradas por um problema fundamental da reflexão 

pascaliana sobre o homem, a saber: o conhecimento de si, algo primordial para Pascal. Assim, 

as relações são feitas entre as temáticas da primeira parte, apresentando os precursors 

filosóficos de Pascal, a segunda o paradoxo grandeza e miséria no homem que, em nosso 

entender, são as chaves de compreensão do problema em torno do conhecimento de si e, por 

fim, e a terceira parte que aborda o divertimento e o tédio, objeto de estudo deste trabalho. 
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CAPÍTULO I 

PRINCIPAIS ANTECESSORES FILOSÓFICOS PACALIANOS: SANTO 

AGOSTINHO E CORNELIUS OTTO JANSENUIS 

 

 

1. A natureza humana em Santo Agostinho 

    A discussão acerca da questão da natureza humana no contexto do século XVII está 

diretamente marcada pela herança do pensamento de Santo Agostinho, inserida num contexto 

racionalista em que Blaise Pascal viveu. Acredita-se que, o pensamento teológico de Pascal foi 

influenciada por Santo Agostinho, por isso, nesse primeiro capítulo escolhemos o teólogo para 

iniciar nosso percurso filosófio e teológico no contexto do pensamento pascaliano. Assim, 

pretendemos ao longo do mesmo, apresentar os dois principais teólogos responsáveis pelo 

pensamento pascaliano, ou seja Santo Agostinho e Cornelius Jansenius. Após conhecermos as 

propostas teológicas que antecederam nosso filósofo e o influenciaram, trataremos da obra de 

Pascal inserido no contexto do século XVII.  

Santo Agostinho (354-430) foi um filósofo, escritor, bispo e importante teólogo cristão, 

nascido em Tagaste, Norte da África.  Ele obteve sua educação superior em Cartago, tendo se 

tornado Bispo de Hipona, uma cidade muito próspera na época de Agostinho. Mas, segundo 

Matthews, “nenhuma outra figura conhecida, e certamente nenhum outro filósofo ou teólogo 

célebre, tem seu nome associado à Hipona”.11 Ele é considerado um dos maiores teólogos da 

história do cristianismo tendo acrescentado à doutrina cristã conceitos muito importantes para 

a sua auto-afirmação. Mas, nada disso teria acontecido se ele não tivesse convertido ao 

cristianismo, pois, nesse processo de conversão ele mudou sua visão principalmente sobre a 

questão do mal, que o atormentara durante muito tempo.  

De acordo com Ernildo Stein, a tarefa do filosofar de Santo Agostinho é 

a indagação sobre a condição humana à procura da beatitude que, em última análise, 

é fruto da fé e não da razão, pois, a preocupação das suas reflexões  era pensar osproblemas do 

homem.12 Assim, Em seu artigo Antecedentes filosóficos e teológicos do conceito pascaliano 

de natureza humana, publicada em 2006, Oliva afirma que, na obra Do Livre Arbítrio, 

Agostinho assumirá a existência de dois estados da natureza humana que, mais tarde será 

                                                      
11 MATTHEWS, Gareth B. Santo Agostinho: a vida e as idéias de um filósofo adiante de seu tempo. – Rio de 

Janeiro:  Editora Jorge Zahar, 2007, p. 17. 
12 STEIN, Ernildo. A cidade de Deus e a cidade dos homens: de Agostinho a Vico. Ernildo Stein (org.). – Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 95 
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aplamente trabalhado por Pascal. Isso fica expresso através da seguinte passagem de Santo 

Agostinho:    

[…] do mesmo modo, uma coisa entendemos pela palavra natureza quando falamos 

em sentido próprio, ou seja, quando falamos da natureza humana que Deus deu ao 

homem quando o criou no estado de inocência, e outra quando falamos desta em 

que, como conseqüência do pecado original, nascemos sujeitos à morte, ignorantes 

e escravos da concupiscência, estado do qual fala o Apóstolo: Temos sido, como os 

demais, filhos da ira por natureza.13   

Nessa passagem pode-se observer que a noção de natureza humana pode ser entendida 

como as propriedades que definem o homem e que foram concebidas ao homem em dois 

momentos distintos: a primeira natureza “Deus deu ao homem quando o criou no estado de 

inocência”, a segunda “como conseqüência do pecado original, nascemos sujeitos à morte, 

ignorantes e escravos da concupiscência”. Essa rutura ontológica tem como fronteira o pecado 

original que maculou eternamente o homem em sua condiçào decaída.    

Segundo Oliva (2006), a natureza, como primeiro dom de Deus, enquanto Criador do 

homem, não pode ser ruim. Este é um dos principais preceitos assumidos por Agostinho que de 

Deus só provenha o bem e a justiça. Não poderia portanto conceber uma natureza totalmente 

maléfica oriunda de Deus, nem uma natureza positivamente má oriunda de um princípio 

maligno oposto a Deus. 

Assim, Agostinho apresenta a natureza humana primeiramente como uma substância boa 

e incorrupta, embora não incorruptível, como foi a de Adão; depois como uma substância boa 

mas corrompida por acidentes ruins, os quais, embora acidentes, podem condená-la à morte 

eterna. Esta segunda, diminuída e viciosa, é a que vemos hoje e que surgiu com o pecado 

original. No entanto, a verdadeira natureza humana, o verdadeiro homem à imagem de Deus, é 

o que foi criado em Adão. “Assim pois chamamos vício àquilo que vemos de falta na perfeição 

da natureza, manifestando com isso louvor àquela natureza cuja imperfeição vituperamos, 

precisamente porque desejaríamos que fosse perfeita”.14 Embora Agostinho não faça uma 

distinção tão radical quanto a de Pascal entre os dois estados do homem, ambos concordam que 

a miséria de nossa condição só pode ser superada com auxílio sobrenatural. 

 Para ambos, segundo Oliva (2006), a concupiscência, as misérias e a morte não são 

                                                      
13 AGOSTINHO, Santo. Do Livre Arbítrio. In: AGOSTINHO. Obras de San Agustin (III). Madrid: BAC, 1971, p. 

406.    
14 AGOSTINHO, 1971, p. 392 apud OLIVA, L. C. G. Antecedentes filosóficos e teológicos do conceito pascaliano 

de natureza humana, Revista Kriterion, vol.47, Belo Horizonte, 2006, p. 376.  
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naturais, mas penais e decorrentes do pecado original. O homem primitivo não recebeu uma 

graça que o obrigasse a perseverar, mas teve uma que lhe permitia fazê-lo se o quisesse. Adão 

teve todos os bens necessários, mas, preferiu se rebelar. Esta neutralidade seria repugnante à 

bondade de Deus, de quem Adão era imagem. Mas o Criador deixou-lhe ainda a escolha de 

pecar e foi este o caminho escolhido. Como castigo justo por não ter usado o poder de não 

pecar, o homem perdeu este poder. 

 As heranças de nossa condição miserável ficam claras se pensarmos que a onipotência 

de Deus não permite que nada escape à ordem universal que Ele impôs. Se o homem teve a 

liberdade de pecar é porque havia um castigo correspondente que recolocava as coisas dentro 

do projeto divino.  

Os pecados e castigos correspondentes não são naturezas, mas estados acidentais das 

naturezas; os pecados são estados voluntários e os castigos são estados penais. Mas o 

estado voluntário de pecado é um estado acidental de desordem vergonhoso , ao qual 

segue o estado penal precisamente para colocá-lo no lugar que lhe corresponde, lugar 

onde não seja uma desordem na ordem do universo, ficando assim reparada a 

desordem do pecado pela pena correspondente.
15

 

 

 Na natureza decaída atual, o pecado criará o domínio da concupiscência, mal oposto a 

todas as exigências legítimas do espírito humano. Ela pode ser assim caracterizada: "[...] esta 

condição viciosa que faz que estes movimentos desregrados, acompanhados de estímulo a um 

gozo sem fim nem utilidade, se elevem em nós sem que o queiramos, ou mesmo contra a nossa 

vontade."16 Assim, para Oliva, o movimento de nossos instintos é ruim quando se liberta de 

toda finalidade boa e espiritual. Os bens materiais, que deveriam ser meios para o 

encaminhamento espiritual, tornam-se bens em si mesmos. Estes impulsos se libertam da 

vontade e atuam contra nossas intenções, instaurando uma disputa entre o corpo e a alma. 

Agostinho dirá que o mal não é uma criação positiva de Deus, mas negação, privação e 

nada, não podendo assim ser gerado por Deus. O que não significa que não possa contaminar 

nossa natureza.  

O não comer não é substância, contudo a substância de nosso corpo, privada de 

alimentos, de tal modo desfalece , de tal modo se rompe o equilíbrio da saúde, de tal 

modo se esgotam suas forças, de tal modo se debilita e arruína que, se continua 

vivendo, é obrigada a voltar aos alimentos cuja privação a estragou.17  

                                                      
15AGOSTINHO, 1971, p. 373 apud  OLIVA, L. C. G , 2006, p. 376. Este trecho traz uma formulação que separa 

Agostinho de Pascal. Enquanto o primeiro opõe natureza e estados acidentais, o segundo reduz a natureza humana 

a uma sucessão de estados. 
16 MERLIN, 1931, p. 352 apud OLIVA, L. C. G. Antecedentes filosóficos e teológicos do conceito pascaliano de 

natureza humana, Revista Kriterion, vol.47, Belo Horizonte, 2006, p. 376.    
17AGOSTINHO, Santo. Da Natureza e da Graça.  In: Obras de San Agustin, BAC, Madrid, 1956, tomo 6, pág 
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De forma análoga, o pecado não é substância mas, privando-nos do bem supremo que é 

Deus, pode nos levar à morte eterna. Em relação as duas condições reais em que a humanidade 

esteve, a primeira é a única que corresponde aos dados da revelação e à exigência da razão. 

Contudo, isto não quer dizer que Agostinho fale de um estado de pura natureza, logicamente 

construído. Para Agostinho, os dados da fé e da razão são tão intimamente entrelaçados na 

realidade que, mesmo falando filosoficamente, o autor abrange os postulados da revelação, e 

reciprocamente.  

Então, seria contraditório dizer que a condição atual fosse idêntica àquela criada por Deus 

no princípio porque a condição atual envolve a noção de pecado. Porém nada impediria a 

realização de outras naturezas possíveis, mais fracas que a de Adão, desde que suas fraquezas 

não tivessem caráter penal, se considerarmos o julgamento divino. Se por exemplo a ignorância 

atual fosse natural, mesmo assim Deus seria louvável porque teria nos criado capazes de chegar 

ao soberano bem com seu auxílio, mas as especulações não têm sentido sem considerarmos 

informações das Escrituras como uma das fontes da revelação divina.   

1.1.  A graça e o livre-arbítro em Santo Agostinho  

Dentro do caminho em que procuramos compreender Agostinho no que se refere à Graça, 

cabe-nos explorer sua ação sobre a vontade humana. Em que medida a graça cura nossas 

fraquezas e em que medida prejudice, ou não, a liberdade. Se considerarmos que tudo 

recebemos de Deus, não poderíamos crer que a salvação vem de nossas próprias forças. Seria 

uma usurpação atribuir a Deus bens menores como as faculdades naturais e recusar-lhe o bem 

mais digno, o amor ao bem, responsável por nossa salvação. Assumir o contrário seria pecar 

por orgulho. 

A concupiscência cresce porque o pecado exerce sua sedução.  A abundância do pecado, 

embora ruim, faz com que o homem se humilhe e implore pelo socorro divino, o que é bom e, 

neste sentido, os pelagianos retrucam dizendo que a graça é a própria natureza humana, dom de 

Deus, mas que se constitui totalmente na criação e dispensando novos influxos. Porém a 

natureza humana é comum a todos, enquanto a graça só deveria viver nos que têm fé. A lei e a 

natureza sempre existiram e nunca justificaram. Se o fizessem, Jesus teria morrido em vão. 

Mas, se a virtude depende apenas da graça, o que sobra para o livre-arbítrio?  

Podemos compreender o conceito de livre-arbítrio como sendo a faculdade de 

                                                      
849. 
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consentimento com o bem ou com o mal, ou como vontade propriamente dita, um estado ou 

disposição habitual. Então, “Deve-se afirmar que vêm unicamente  de Deus não só o arbítrio da 

vontade, pelo qual se inclina a uma ou outra parte e que está entre os bens naturais que podemos 

usar bem ou mal, mas também a boa vontade que pertence à categoria de bens cujo uso não 

pode ser mau.”18  

Para compreender a orientação da vontade em direção ao bem é preciso analisar dois 

princípios assumidos por Santo Agostinho que, num primeiro momento, está ligado ao fato de 

que somos constituídos de modo que nos é impossível não buscar a felicidade. Nem sempre 

vemos que nossa felicidade está no soberano bem e na salvação eterna, mas de qualquer modo 

a busca da felicidade é invariável. O segundo principio agostiniano é que nossa vontade, entre 

duas orientações possíveis, escolhe sempre a que lhe parece conter a maior felicidade. 

Contudo, esta predominância do bem sofre variações de indivíduo para indivíduo 

seguindo quatro fatores principais: a disposição habitual da vontade (boa ou má), os 

movimentos e atrações que agem sobre nós independente de nós, a iluminação da inteligência 

que torna conscientes o ato a realizar e seus motivos, e finalmente a atração definitiva de um 

objeto ou outro sobre a vontade. O poder da graça interfere em todas estas etapas: 

[...] para a boa vontade geral, é o estado de graça habitual que comporta a proposta de 

tudo fazer por Deus ou ao menos de nada fazer que seja gravemente proibido por seus 

mandamentos. Para os movimentos indeliberados, são todas as circunstâncias 

exteriores e interiores que podem predispor em favor do bem; vêm em seguida as 

graças de inteligência que mostram os motivos para bem agir; e enfim a graça interior 

ou do coração, aquela que faz amar ou sentir o bem destes motivos, dando a atração 

definitiva da ação a realizar, e ao mesmo tempo aquela que reúne todas as qualidades 

requeridas para a verdadeira graça do Cristo, que Agostinho define como: uma 

inspiração de caridade que nos faz realizar com um santo amor o que conhecemos 

como um bem... Com esta graça, a determinação do livre arbítrio é infalível.19  

O afeto do mundo abrange estas mesmas etapas, mas com uma distinção: depois do 

pecado de Adão, o homem não está na indiferença. Ao contrário, sofre de um pendor 

predominante ao mal, de modo que sem um socorro exterior não pode fazer nenhuma boa ação. 

O pecado enfraqueceu a razão, deixando a alma escrava da concupiscência e do orgulho. A 

graça de Adão não é mais suficiente para superar os obstáculos carnais. Não basta preparar a 

vontade habitual e a inteligência. A graça atual tem de produzir uma nova atração predominante 

que obtenha a adesão definitiva e infalível da vontade, pois, em condições normais a atração 

carnal sempre vence. A graça deve arrastar a vontade com força muito maior do que a 

                                                      
18Dos méritos e perdão dos pecados. In: Obras de San Agustin, 1964, p. 308. 
19 MERLIN, N. Saint Augustin et les dogmes e de la grace et du péché original. – Paris, 1931. 
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habitualmente exercida pelo amor do mundo.20 Não existe mais a situação de indiferença que 

existia em Adão. 

Ao primeiro homem foi dada a faculdade de poder não pecar, poder não morrer, poder 

não abandonar o bem, foi-lhe concedido não o auxílio que o faria perseverar mas o 

auxílio sem o qual não podia perseverar usando de seu livre arbítrio. Mas aos santos, 

predestinados ao reino de Deus, pela graça divina não apenas se dá a ajuda para 

perseverar, mas também a mesma graça da perseverança; não apenas se dá o dom sem 

o qual não podem perseverar, mas o dom pelo qual perseveram realmente.21 

 A graça de Jesus Cristo é derramada na vontade e reconstitui em nós a imagem divina 

segundo a qual fomos criados. O pecado é negação da natureza, é não ser, e quando a graça 

cura o homem do pecado ele se volta naturalmente para Deus e cumpre os preceitos divinos 

com facilidade e espontaneidade. Em (Rm 8, 3-4) está escrito, “De fato, coisa impossível à lei, 

porque enfraquecida pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho numa carne semelhante à 

do pecado e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da Lei, 

se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito”.22 Assim, para 

Agostinho, através de Cristo, o mediador, Deus demonstrou como transformaria de maus em 

bons, ou eja, os redimidos por seu sangue, pois Ele assumiu a humanidade de modo que ela 

fosse sempre inocente, sempre boa, sem ter sido purificada de nenhuma mancha de pecado. O 

milagre da encarnação de Cristo e seu sacrifício permitiram a redenção da natureza e além disso, 

serve como modelo para a conversão dos pecadores. 

 Não houve mérito do homem que propiciasse esta salvação. Ao contrário, Deus nos dá 

a graça para que tenhamos mérito. Quando nos salva devido a estes méritos, não está coroando 

nossos méritos mas os seus próprios. É a ‘graça sobre a graça’. Se a graça fosse dada segundo 

méritos, não seria graça, porém dívida. Além disso, como já foi dito antes, tudo que é bom e 

positivo vem de Deus, logo, se houvesse méritos exclusivamente nossos, eles seriam maus. 

 Sobre a liberdade do homem em relação ao livre-arbrítro, cabe dizer que resta-lhe um 

espaço baseado na espontaneidade do livre-arbítrio.  

Ela consiste em que a decisão do livre-arbítrio, embora preparada (inevitável e mesmo 

infalivelmente) pela graça de Deus, é contudo sempre deixada em definitivo àquela 

faculdade. Agostinho compreende o livre-arbítrio como o poder de optar sem 

violência e dar ou recusar seu consentimento de bom grado.23  

                                                      
20Pascal segue Agostinho à risca quanto ao poder da graça. Nos dois autores ela é infalível ao superar a influência 

do amor do mundo. A diferença é que Agostinho mantém uma subdivisão na graça, com vários níveis: graça 

habitual, graça da inteligência, graça de Jesus Cristo etc. Pascal, por sua vez, leva o conceito de graça ao limite, 

aceitando somente a graça eficaz (que salva os predestinados), ignorando as graças parciais. 
21AGOSTINHO, Santo.  Da Correção e da Graça. In: A graça. – São Paulo: Paulus, 1999, p. 183. 
22 BÍBLIA.  A Bíblia de Jerusalém. Tradução das introduções e notas de La Saint Bible, publicada sob a direção 

da “Ecole Biblique de Jerusalém”, 1973, p. 2132. 
23 MERLIN, N. Saint Augustin et les dogmes e de la grâce et du péché original. – Paris, 1931, p. 398. 
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Como faculdade de assentimento, o livre-arbítrio não sofre qualquer tipo de coação. Nada 

pode ser tão considerado em nosso poder quanto a vontade, pois é ela mesma que nos dá o 

critério para dizer se algo está em nosso poder ou não. Por isso, embora preparada (segundo 

sentido de vontade livre), a vontade pode ser dita livre e espontânea. Deus previu desde toda a 

eternidade os atos da vontade, e previu que eles seriam livres.  

Eis como, sem negar a pré-ciência divina de todas as coisas que vão ocorrer, é possível 

que queiramos livremente o que queiramos. Deus tem pré-ciência de nossa vontade, 

e ela será tal como Ele a prevê; e será uma vontade ou ato livre, porque Deus assim o 

previu. Ademais, não seria vontade nossa se não estivesse em nosso poder. Enfim, 

não fica anulada nossa liberdade pela pré-ciência divina; ao contrário, é mais segura 

porque Aquele cuja pré-ciência não se engana previu que seríamos livres. 24 

 

Segundo Agostinho, o livre-arbítrio foi dado primeiro, com a aptidão para pecar; e 

a última dádiva foi a inaptidão para pecar. A primeira liberdade foi concebida para adquirir 

mérito; a última dádiva dizia respeito à recepção de uma recompensa. Mas, como ele mesmo 

disse, “é somente pela graça de Deus que, em primeiro lugar, qualquer um de nós possui livre-

arbítrio.Assim, por que não podia Deus, por Sua graça, ter dado a Adão, e a todos nós, o livre-

arbítrio juntamente com a inaptidão para pecar?”25 Assim, para que posamos entender como a 

temática sobre o livre-arbítrio e a graça, é importante levar em conta a controvérsia 

desenvolvida por Santo Agostinho e Pelágio, o que de certa forma acabou influenciado o 

pensamento de Pascal em sua época. Por isso, no proximo ponto iresmos aboardar ainda que 

sinteticamente os desdobramentos dessa controvérsia.  

 

1.1.1. A controvérsia entre Pelágio e Santo Agostinho   

 

Quase não existem relatos acerca do nascimento e da formação de Pelágio. Era 

conhecido como “Marinho”, em latim Pelagius, homem do mar. Embora não fosse membro 

do clero ou de uma ordem monástica, Pelágio havia-se transferido para Roma para fazer 

seus estudos jurídicos e seguir a carreira que era habitual a todos os jovens da época. Ali se 

fez batizar entre 375-380 e, provavelmente, incentivado por um grupo espiritual, ele iniciou 

uma vida ascética. Passou a ensinar nos círculos aristocráticos as virtudes da vida ascética, 

conquistando o carisma dos jovens, conquistando um padrão estrito de perfeição moral 

para todos os cristãos.  

                                                      
24Do Livre Arbítrio, 1995. pág 352. 
25 MATTHEWS, Gareth B. Santo Agostinho: a vida e as idéias de um filósofo adiante de seu tempo. – Rio de 

Janeiro:  Editora Jorge Zahar, 2007, p. 173.  
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Angustiado com a indiferença dos fiéis em Roma e incrédulo quanto à noção de que o 

batismo garantia a salvação, Pelágio declarou que era dever de todo o cristão alcançar a 

perfeição guardando todos os mandamentos de Deus. Henry Bettenson em Documentos da 

Igreja Cristã, refere-se ao ensino de Pelágio nas seguintes palavras: “Em vez de considerar 

como privilégio os mandamentos do nosso Rei, [...] bradamos a Deus na indolência dos 

nossos corações: Isso é difícil e duro demais. Não podemos fazê-lo. Não passamos de 

pobres homens dominados pela fraqueza da carne”.26 Desvario cego e blasfêmia 

presunçosa! Imputamos a Deus onisciente a culpa de ser duas vezes ignorantes: a de ignorar 

sua própria criação e de ignorar seus próprios mandamentos. Como se Deus, esquecido da 

fraqueza dos homens, que são obra sua, lhes impusesse mandamentos a que não podem 

obedecer. [...] Ninguém conhece o tamanho de nossa força melhor do que Aquele que nos 

deu tal força [...] Ele não pretendeu exigir nada impossível, pois ele é justo; nem condenará 

a ninguém por faltas que não podia evitar, pois ele é santo. 27 

Essa mensagem dura e oriunda de um rigorismo antigo, veio a ser inspirativa uma vez 

que Pelágio insistia na afirmação de que Deus não teria dado seus mandamentos se não 

tivesse fornecido a todas as pessoas a capacidade de cumprí-los. A perfeição estava ao 

alcance de todos, a partir de uma capacidade natural de liberdade de escolha adquirida pela 

criação de Deus. Distinguimos três coisas que colocamos em determinada ordem. Em 

primeiro lugar, colocamos o posse (poder, habilidade, possibilidade); em segundo lugar, o 

velle (querer, vontade); finalmente, o esse (o ser, a existência, a realidade). À natureza 

designamos o posse; à vontade corresponde o velle; à efetiva realização chamamos esse.  

O primeiro desses elementos, ou seja, o poder, pertence propriamente a Deus, que o 

comunica a suas criaturas; mas os dois outros, ou seja, o querer e o realizar, pertencem ao 

agente humano em cuja vontade têm sua fonte. Eis por que o elogio (o mérito) do homem 

depende de sua vontade e de sua obra, ou melhor, este mérito pertence, simultaneamente, 

ao homem e a Deus que lhe concede a possibilidade de querer e fazer e, assistindo-o com 

sua graça, socorre-o nesta possibilidade. Se o homem tem a possibilidade de querer e de 

fazer o bem, deve-o exclusivamente a Deus [...] Eis por que (repitamo-lo muitas vezes para 

precaver-nos contra vossas calúnias!), quando afirmamos que é possível ao homem 

                                                      
26 In: LOPES, C. A. Maravilhosa graça: a graça exposta antes da reforma- o debate entre Agostinho, Pelágio e 

Tomaz de Aquino. Publicado em Dezembro de 2011. Disponível em: < 

http://carlosalopes.blogspot.com/2010/12/maravilhosa-graca-graca-exposta-antes.html >. Acesso em maio de 

2018.  
27 BETTENSO, N. H. Documentos da igreja cristã. - São Paulo: ASTE, 2001, p. 102. 

http://carlosalopes.blogspot.com/2010/12/maravilhosa-graca-graca-exposta-antes.html
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permanecer sem pecado, estamos glorificando a Deus, já que reconhecemos que dEle nos 

vem essa dádiva e esse poder. Ele nos concedeu o posse, e não há motivo de glorificar-se o 

agente humano quando consideramos exclusivamente a Deus. Aliás, a questão não é do 

velle nem do esse, mas apenas do posse”.28 

Pelágio considera um conceito de graça como facilitadora da bondade. A graça de 

Deus, segundo o monge, presta uma assistência ao ser humano que busca a perfeição e a 

prática da justiça. Entretanto, a graça não é essencial para que tal justiça seja alcançada. O 

ser humano pode e deve ser bom sem a ajuda da graça. Tal proposta é, fundamentalmente, 

diferente da definição agostiniana. A graça relaciona-se com a própria capacidade da 

natureza humana, na visão pelagiana. Além disso, nas Escrituras, encontrava-se a instrução 

para a diferenciação entre o bem e o mal no exemplo de vida virtuosa de Jesus:  

Nós, os que fomos instruídos pela graça de Cristo e nascidos de novo para uma 

humanidade melhor, que fomos expiados e purificados pelo seu sangue e incitados 

à justiça perfeita pelo seu exemplo, devemos ser melhores do que aqueles que 

existiram antes da Lei, e melhores também do que aqueles que estiveram sob a 

Lei.29 

 

Então, munidos com o conhecimento do bem e com a liberdade de escolha, e atraídos 

pela promessa de vida eterna, para aqueles que obedecessem à vontade de Deus, ninguém 

poderia deixar de ter a indução e a capacidade necessárias para a perfeição. Pelágio esperava 

por um dia em que as virtudes do asceta, tais como continência, castidade e pobreza, 

pertenceriam a todos os cristãos, revelando a Igreja pura e imaculada por vocação. 

Uma das principais afirmações pelagianas equivale a dizer que não há “pecado 

original” no sentido dos efeitos sobre o ser humano, do ponto de vista moral como defende 

Santo Agostinho. Caso houvesse, seria o de transformar o ser humano numa categoria 

natural necessária. Porém, tal necessidade não seria de ordem moral, já que a exigência 

moral deve ser um evento de liberdade e não um evento de necessidade natural. As pessoas 

devem primeiramente pecar para depois serem chamadas de pecadoras. A perspectiva 

pelagiana reconhece, assim, uma verdade universalmente cristã, a qual afirma que não pode 

haver pecado sem participação pessoal no pecado.  

Pelágio também irá afirmar que as crianças quando nascem estão no mesmo estado 

                                                      
28 PELÁGIO apud BETTENSO, N, H. Documentos da igreja cristã. - São Paulo: ASTE, 2001, p. 103. 
29 PELÁGIO apud SPROUL R.C. Sola gratia: a controvérsia sobre o livre-arbítrio na história. - São Paulo: 

Cultura Cristã, 2001, p.  37, 38. 
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de Adão antes da “queda”. Assim, rejeitava-se a hereditariedade do pecado. O pecado não 

seria uma necessidade universalmente trágica, mas, uma questão de liberdade. Nessas 

circunstâncias, não faz sentido o batismo infantil já que o infante não tem participação 

pessoal no pecado. Mas, o batismo faz sentido para os que crêem. Nesse caso, a função de 

Cristo é dupla: conceder o perdão dos pecados no batismo e dar o exemplo de uma vida 

sem pecado, não só evitando os pecados, mas também as ocasiões que corrompam o 

homem ao pecado.  

Para Agostinho, a salvação dependia não da obediência externa a modos de 

comportamento prescritos, mas da evocação do amor de Deus na alma humana, e tal amor 

humano somente poderia ser evocado como uma resposta ao amor de Deus. A liberdade da 

pessoa humana em voltar-se, de maneira sincera, para seu Criador dependia, então, da graça 

redentora de Deus. Era uma concepção que Agostinho adquirira da sua própria experiência 

de vida. Por trás dessa convicção, encontra-se a consciência de Agostinho do mistério do 

pecado humano, o qual, para ele, não era simplesmente uma questão de desobediência aos 

mandamentos, mas, sobretudo, de um amor desorientado e erroneamente dirigido. Somente 

a continuada operação do Espírito Santo, como presença divina no ser humano, pode levar 

o ser humano a amar a Deus. Agostinho entendeu que os posicionamentos subjacentes às 

noções de Pelágio constituíam um “sistema” que negava a própria base de salvação 

proclamada pelo Evangelho.  

Agostinho, ao acreditar que todo ser humano está tão enredado no pecado e culpa de 

Adão que a própria natureza humana corrupta é incapaz de se voltar, pelo seu próprio 

esforço, do amor próprio e concupiscência para o amor de Deus, passará a enfatizar a 

eficácia última da graça divina. Esta graça é dada sem qualquer mérito. Assim, ninguém se 

salva a não ser por um ato especial de Deus. Como conseqüência surgiu a forte doutrina da 

predestinação, pela qual, Deus age e escolhe sem considerar o mérito humano pressuposto, 

que, ao mesmo tempo, inicia a pessoa no caminho da salvação e a capacita para perseverar 

nele.  

Um ano depois da morte de Agostinho, o Conselho de Éfeso condenou o 

pelagianismo. O estudioso Schaff faz a seguinte observação sobre o sistema pelagiano:  

Se a natureza humana não é corrupta, e a vontade natural é competente para todo 

bem, não precisamos de um Redentor para criar em nós uma nova vontade e uma 

nova vida, mas apenas de alguém que nos melhore e enobreça; e a salvação é, 

essencialmente, obra do homem. O sistema pelagiano realmente não tem lugar 

para as idéias de redenção, expiação, regeneração e nova criação. Ele a substituiu 
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pelos nossos próprios esforços de aperfeiçoar nossos poderes naturais e a mera 

adição da graça de Deus como suporte e ajuda valiosa. Foi somente por uma feliz 

inconsistência que Pelágio e seus adeptos permaneceram nas doutrinas da Igreja 

sobre a Trindade e da pessoa de Cristo. Logicamente, seu sistema conduzia a uma 

Cristologia racionalista. 30 

 

Por essa observação, a graça facilita o uso do poder natural para o bem moral, porém 

não é a graça que confere aos seres humanos essa capacidade para realizar o bem moral. 

Contra essa perspectiva pelagiana, Agostinho escreve:  

A natureza do gênero humano, originária da carne do único prevaricador, se tem 

por capacidade cumprir a Lei e alcançar a justiça, pode estar certa do prêmio, ou 

seja, da vida eterna, ainda que em algum povo e em alguma época estivesse-lhe 

encoberta a fé no sangue de Cristo. [...] Talvez pela fé em Deus, que fez o céu e a 

terra e que ela reconhece tê-la criado, ela possa cumprir sua vontade por uma vida 

reta, mesmo sem estar instruída pela fé na paixão e ressurreição de Cristo? Se isto 

foi ou é possível, eu também afirmo o que o Apóstolo disse a respeito da Lei: 

Então Cristo morreu em vão”. 31 

 

Desse modo, Agostinho afirma que, se alguém pode alcançar a salvação por meio de 

uma capacidade para mover-se na direção do bem, apesar da natureza humana “caída”, 

então a morte de Cristo foi vã e desnecessária Pelo contrário, Agostinho insistia na 

necessidade da transmissão da graça que transcende qualquer capacidade da natureza caída, 

incluindo a vontade humana.  

Agostinho acolheu e desenvolveu tais explicações, afirmando a necessidade absoluta 

da assistência divina para quaisquer vontades e ações boas, em função da universalidade 

do pecado humano. Tal assistência é a graça, gratuita e não merecida. Já que a boa vontade 

e a boa ação dependem da operação divina e não dos méritos humanos, os movimentos 

iniciais na direção da salvação são concedidos independentes dos méritos humanos.  

Os seres humanos foram criados originalmente com a inteligência e o desejo de 

fazerem com que a verdade e a bondade divinas fossem a única fonte de felicidade. Além 

disso, foram assistidos, generosamente; pela presença do Espírito Santo, com vistas a 

felicidade. Mas, tal assistência podia ser recusada. De fato, o “pecado original” consistiu 

no amor à própria bondade e no propósito de exercer, de forma autônoma, o próprio poder. 

A situação trágica da humanidade pode ser entendida como efeito corporativo do “pecado 

original”. Os seres humanos não estão privados da assistência divina, pela qual podem 

reconhecer a verdade e buscar o bem manifestado a eles. Entretanto, tendem a seguir a 

                                                      
30 SCHAFF apud SPROUL R.C. Sola gratia: a controvérsia sobre o livre-arbítrio na história. - São Paulo: 

Cultura Cristã, 2001, p. 43 
31 De nat. et grat., II,2 
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orientação estabelecida no “pecado original”: dominar os seus semelhantes, explorar o 

mundo inferior (“o andar de baixo”) e atender às exigências do corpo mortal. Esta tendência 

é o princípio que rege os costumes ou práticas culturais, que controla as percepções, os juízos 

e as escolhas dos indivíduos e dos povos. Daí a necessidade da ‘salvação’. 

A ‘saída’ para o processo da salvação dos seres humanos “caídos” é uma 

promulgação da lei divina. Por ela, os pecadores compreendem o perigo em que se 

encontram e a necessidade que têm da assistência divinae, deste modo, recorreriam à ela 

com orações, pedidos de aspersão de água benta e maior frenquências às missas, por 

exemplo. A lei divina indica o bem a ser realizado e o mal a ser evitado. Todavia, a lei é 

incapaz de salvar, em função dos seguintes fatos: alguns conseguem dominar seus desejos 

‘carnais’ crendo na sua própria virtude e caindo no pecado do orgulho e da confiança em si 

mesmo. Outros são vencidos pelos costumes estabelecidos em favor da satisfação ‘carnal’ 

quando tentam ganhar uma recompensa eterna por uma abstinência temporária. Tais 

observações levam a considerar a graça da lei como sendo preparatória para receber a graça 

do Evangelho. Resta saber se tudo isso é o bastante para a chamarmos a atenção da 

compaixão divina. 

1.2. Cornnelius Otto Jansenius  

A França renascentista do século XVII, dispunha da figura emblemática e de forte 

influência para a formação filosófica e teológica do pensamento de Blaise Pascal, Cornelius 

Otto Jansenius (1585-1638) ou para seus leitores Jansênius. Faleceu com cerca de 53 anos, e é 

considerado um importante filósofo e teólogo de nacionalidade Holandesa. Janseunius, leitor 

assíduo de Santo Agostinho, é responsável pela formação e propagação do movimento 

jansenista, considerada uma doutrina de cunho filosófico e teológico que tinha como principal 

objetivo, difundir entre seus adeptos, o rigor moral sob o qual dispunha sua influência teológica 

Agostiniana.   

Em 1635, o Rei da Espanha Philipe IV nomeou Jansenius como sendo o bispo de Ypres, 

na região flamenga da Bélgica. É importante ressaltar que a nomeação de Jansenius ao cargo 

de bispo se dá em meio à Guerra Franco-Espanhola, onde, em meio a uma série de divergências 

entre nações Germânicas, inicia-se um grande e sangrento confronto militar resultante do 

envolvimento da França na conhecida “Guerra dos 30 anos”. Depois que os aliados germânicos 

da Suécia foram forçados a ‘se acertarem’ com o Sacro Império Romano Germânico, o Primeiro 

Ministro da França, Cardeal Richelieu declarou guerra à Espanha, alegando que o território 
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francês estava cercado pelo território de Habsburgo. Entretanto, o maior inimigo da Espanha 

no século XVII, eram os holandeses.32 

Jansenius, em meio aos conflitos, mas não resultante da guerra iniciada em 1635, falece 

3 anos após sua nomeação como bispo. Jansenius, reforçando Baius, reagiu contra o antigo 

otimismo de Pelágio acerca da vontade humana, tal como Agostinho e a Igreja Católica de 

Roma já o haviam feito no Período Medieval.  

A filosofia de Cornelius Jansenius detinha influência no vigor Renascentista da França 

recém saída de um longo período de Medievalismo e com os Jesuítas, padres da companhia de 

Jesus, cujo pensamento se deparava com o de Pelágio como vimos ao longo do nosso trabalho. 

A radicalização da posição agostiniana vinha ocorrendo desde a Reforma Protestante de 

Martinho Lutero e João Calvino, precursores da igreja protestante na Europa Renascentista. Por 

isso a escola teológica Jansenista tomou o aspecto de identificação à filosofia de cunho 

protestante mesmo dentro da Igreja Católica.  

O jansenismo se solidificou com base nos escritos de Jansenius, sobretudo, de forma 

póstuma, com os contemporâneos Antoine Arnauld e Pierre Nicole, ambos articuladores do 

pensamento Jansenismo e, ao mesmo tempo, observadores do método cartesiano de Descarte.  

Embora tenha sido um movimento teológico fundado na doutrina de Santo Agostinho sobre a 

predestinação humana, é relevante dizer que o jansenismo prestigiou o cartesianismo, 

principalmente a partir do Convento de Port-Royal na França33. Luiz Felipe Pondé, um dos 

principais intérpretes pascalianos no Brasil ressalta que:  

"[...] a abadia francesa de Port-Royal ficou conhecida por ter abrigado intelectuais 

como Antoine Arnauld, Jean Racine e Blaise Pascal. Estabelecida em Paris entre 1625 

e 1626, a abadia, que passou mais de quatro séculos no Vale de Chevreuse, ao sul de 

Versailles, tornou-se um centro jansenista. Isso devido à influência de Jean Duvergier 

de Hauranne, o abade de Saint-Cyran, que estudara em Louvain, onde fez amizade 

com o teólogo holandês Cornelius Otto Jansen. Juntos fundaram a corrente conhecida 

como jansenismo.34 

 

Outra intérprete importante para os estudos pascalianos é o filosofo Andrei Martins que 

desenvolve, desde suas primeiras linhas, como escritor contemporâneo da obra de Pascal, 

                                                      
32 Em referência ao resumo do site: The Spanish War ‘History’: Franco-Spanish War. Disponível em 

<https://www.spanishwars.net/17th-century-franco-spanish-war.html> visitado em 01/06/2018 às 18:05. 
33 ROCHA, A.N. [Blog: O Caniço Pensante] Discurso da reforma do homem interior. (Resumo) Disponível em: 

<https://blaisepascalogenio.blogspot.com/2016/06/discurso-da-reforma-do-homem-interior.html> visto: 

01/06/2018 às 19:33. 
34 PONDÉ, Luiz Felipe. Na tragetória e obra do francês Blaise Pascal é impossível pensar sem a presença de 

Deus. In: Revista Cult. Disponível em < https://revistacult.uol.com.br/home/meditacoes/> . Acesso em, mais de 

2018.    

https://www.spanishwars.net/17th-century-franco-spanish-war.html
https://blaisepascalogenio.blogspot.com/2016/06/discurso-da-reforma-do-homem-interior.html
https://revistacult.uol.com.br/home/meditacoes/
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importantes leituras, por meio da academia e de livros, que influenciam o leitor a se debruçar 

de forma didática aos fragmentos pascalianos. Dada a sua importância como leitor de Pascal, 

Andrei desenvolveu uma profícua tradução do livro de Jansenius: Discurso da reforma do 

homem interior, o qual o utilizaremos alguns trechos a seguir, a fim de referenciar a relevância 

do pensamento jansenista sobre a questão da concupiscência, que já fora, amplamente, discutido 

por Agostinho. Utilizaresmos ainda do mesmo intérprete, outro texto intitulado: Corpo, espirito 

e coração em Blaise Pascal (2017), que nos ajudará a compreender a sua importância no que 

se refere a degradação do homem por meio da concupiscência da carne, dos olhos e do orgulho 

da vida. 

A pertinência na compreensão do que Jansenius chamara de vaidade, ilustrado no homem 

por meio das três concupiscências será devidamente assimilada nos fragmentos pascalianos que 

tratarão dos conceitos de Vaidade, Amor-próprio e do Divertimento, a saber, conceito principal 

em nosso estudo. Mas, segundo Martins, o conceito de concupiscência tem um papel capital no 

estudo da condição humana, já que inclina a vontade em direção ao mal, impedindo que o 

homem aja com prudência, em sintonia com a medida e a proporção que caracterizam as leis 

de Deus35. Assim, em profunda desmedida com as deliberações de Deus, o homem torna-se 

cativo de seu desejo, um joguete nas mãos da concupiscência36. Para melhor ilustrar a astúcia 

dessa força e seu funcionamento no homem decaído, Jansenius escreve a obra Discurso da 

reforma do homem interior, cuja publicação ocorreu em 1642, que cumpre o papel de um 

instrumento capaz de guiar para os diretores espirituais da época.   

Partindo dos pontos que influenciaram Jansenius a escrever sobre a doutrina agostiniana 

e esboçar o quadro de vaidades a qual o homem pinta seu cotidiano de forma ilusória, 

compreendemos, por conseguinte o que venha a ser as referidas concupisciências ditas por 

Jansenius e, mais tarde, desdobradas por Pascal, a partir dos fragmentos acerca da Vaidade. 

No início do Discurso da reforma do homem é citado a passagem da I Epístola de São 

João, capítulo 2: “Não há nada no mundo senão concupiscência da carne, concupiscência dos 

olhos e orgulho da vida”37 . É esta concupiscência, a qual se apresenta como vaidade, como 

                                                      
35 MARTINS, Andrei Venturini. Corpo, Espirito e Coração em Blaise Pascal. 77.ed. - São José dos Campos: 

IFSP. 2017.  
36 O autor do artigo salientará em nota, a partir da página que Pascal fará uma reflexão ampla sobre a questão da 

concupiscência, termo de grande relevância para compreender o papel do mal na condição humana. Ainda em 

nota, ele destacará que a concupiscência elevou-se nos seus membros, estimula [chatouillé] e encanta [délecté] sua 

vontade no mal.  
37  JANSENIUS, Cornelius. Discurso da reforma do homem interior. - São Paulo: Ed. Filocalia, 2016, p. 45. 
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orgulho, como desejo irresistível em direção ao mal, que Jansenius deseja detectar. Assim, 

organiza a obra a partir destas três etapas do texto: I) concupiscência da carne, II) 

concupiscência dos olhos e III) orgulho da vida. a primeira concupiscência afeta o corpo, a 

segunda e a terceira, a alma, a qual divide-se entre espírito (razão), que é afligido pela 

concupiscência dos olhos, e vontade, constrangida pelo orgulho da vida. Cabe então, trazer em  

linhas seguintes os aspectos mais específicos da obra.38  

I ) A primeira concupiscência apresenta-se como desejos da carne ou do corpo: trata-se 

do prazer que advém dos cinco sentidos. Ela é chamada de concupiscência, ou o desejo da 

carne, porque o prazer, em direção ao qual ela eleva-se com violência, sentimos na carne, 

entrando tanto pelos cinco sentidos quanto pelos poros. A concupiscência confunde a relação 

entre prazer e necessidade, fazendo do prazer supérfluo uma necessidade totalmente 

indispensável, criando assim uma espécie de desmedida, uma armadilha pecaminosa que se 

torna natural. Todavia, o remédio para este desequilíbrio moral é a temperança, cuja função é 

auxiliar o homem a reconhecer qual seria a verdadeira causa que explica sua ação, seja um 

comportamento impelido pelas cordas da necessidade, do qual o homem não pode se abster, 

seja pelo engodo do prazer, cuja concupiscência reveste-o de necessidade e ludibria a criatura. 

A vitória do homem frente à concupiscência não finda a batalha espiritual, já que uma segunda 

concupiscência desponta com uma força ainda maior39.   

II) Insurge então a concupiscência dos olhos ou curiosidade: É a esta curiosidade sempre 

inquieta, que foi chamada por este nome devido ao vão desejo que ela tem de saber, que 

dissimulamos com o nome de ciência40. Elevando-se na alma, mais precisamente naquela 

potência que deixa o homem obcecado pelo conhecimento, a concupiscência dos olhos é 

responsável por despertar um desejo de conhecer cujo intuito é gerar uma espécie de prazer 

espiritual, incitando o homem a uma curiosidade supérflua que tem como objetivo o deleite. 

Jansenius destaca que até nas coisas mais sagradas, como no estudo das sagradas Escrituras, a 

concupiscência dos olhos insurge disfarçada pela máscara da busca do conhecimento em nome 

da religião. Assim como a primeira concupiscência, o fármaco para tal doença da alma é a 

temperança, instigando o homem a conhecer para mostrar a beleza da verdade eterna, e não a 

grandiosidade de seu próprio espírito que faz da atividade intelectual uma vitrine de 

                                                      
38 MARTINS, Andrei Venturini. Corpo, espirito e coração em Blaise Pascal. 77.ed. - São José dos Campos: IFSP. 

2017.p.87. 
39 Nesta altura do texto, os trechos foram mantidos na integra para esboçar de forma integral a didática do autor 

na apresentação dos conceitos. 
40 JANSENIUS, Cornelius, Discurso da reforma do homem interior. - São Paulo: Ed. Filocalia, 2016, p.75. 
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exibicionismo especulativo. Vencida esta etapa, surge ainda uma outra, ainda mais enganosa, 

já que seria a última a ser vencida. 

III) O orgulho da vida insurgir-se-á quando o homem rejubila-se de ter vencido as duas 

últimas concupiscências. Jansenius não hesita em dar voz ao orgulho, o qual pergunta: Por que 

triunfas? Eu vivo ainda, e vivo porque tu triunfas. A ação de gloriar-se por ter vencido as duas 

primeiras etapas é uma prova manifesta que o orgulho ainda age no homem, já que a marca 

mais expressiva de um santo é a certeza do mal que lhe habita. Somente a graça pode fazer o 

homem triunfar em Deus, e não em si mesmo. O orgulho é o primeiro vício que corrompeu a 

natureza humana e foi transmitido atavicamente a todas as criaturas, no entanto, é o último a 

ser vencido41. 

Martins termina sua explanação, após acrescentar a postura cartesiano sobre as três ordens 

de coisas, ressaltando que: 

Pascal segue assim os passos de Jansenius do mesmo modo que este caminha pelas 

sendas do bispo de Hipona: De fato, no miserável estado onde estão reduzidos os 

homens durante esta vida, há um inimigo ainda mais temível, que é o orgulho42. Pascal 

postula um homem refratário no mal, e por este motivo descentraliza o pecador desta 

ordem, colocando o Criador no centro e a criatura em uma situação de profunda 

dependência da graça divina, de modo que, Deus deve reinar sobre tudo e tudo deve 

relacionar-se a ele43. Assim, diferente das outras ordens, nas quais seus representantes 

possuem seu devido mérito por suas grandezas reconhecidas no seio de suas 

respectivas ordens, na terceira ordem, aquela do coração, é injusto que um homem 

tome para si a causa de seu brilho: Assim, só Deus dá a sabedoria e é por isso qui 

gloriatur in domine glorietur44. É injusto que o santo atribua a si mesmo a causa de 

sua santidade ou mesmo de sua sabedoria, pois, como reza a I Carta de São Paulo aos 

Coríntios, citada por Jansenius,  aquele que se gloria não se glorie senão no Senhor. 

Pela citação acima percebe-se a influência de Jansenius no texto de Pascal45, porém, 

com algumas reformulações que passarei a analisar, revelam uma apologética inédita 

mediada pelas três ordens de coisas.” 

 

Como se pode ver, o impacto de pensanemento de Jansinius e posteriormente do 

movimento jansenista foi muito importante para Pascal, pois, ele foi responsável pela 

difusão das ideias de Santo Agostinho, tendo estudado esse autor por longos anos  , e por 

isso, que deu o tom  agostiniano a grande parte da corrente teológica do século XVII, em que 

Pascal viveu. Por iso, no proximo ponto abordaremos um pouco da filosofia pascaliana 

devidamente enquadrada em seu tempo.  

                                                      
41 MARTINS, Andrei Venturini. Corpo, espirito e coração em Blaise Pascal. 77.ed. São José dos Campos: IFSP. 

2017. p. 88. 
42 JANSENIUS, Cornelius. Discurso da reforma do homem interior. - São Paulo: Ed. Filocalia, 2016, 97. 
43 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, (Laf. 933; Bru. 460). 
44 Ibid., (Laf. 933, Bru. 460) 
45 JANSENIUS, Cornelius. Discurso da reforma do homem interior. - São Paulo: Ed. Filocalia, 2016, p. 97. 
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1.3. Blaise Pascal e o seu tempo 

O fato de enaltecermos a relevância de se estudar Pascal, aplica-se a sua tragetoria de vida 

que o revelou gênio ainda criança. Com 12 anos por si só descobriu a matemática, uma vez que 

foi impedido por seu pai o contato com livros sobre o assunto. Não parou por aí. A sua 

contribuição para a ciência foi significativa e de grande importância. Atuou na matemática, na 

física, na geometria, mas é com suas reflexões filosóficas e teológicas que mais surpreende a 

humanidade. Só não contribuiu mais, foi devido a sua morte prematura aos 39 anos.46 Seus 

escritos filosóficos exprimem com incomparável eloqüência às ansiedades que agitam a alma 

humana. Costa reconheceu que, “ao longo das páginas imortais, animadas de ardente 

misticismo, sente-se no entanto, a cada momento, a forte disciplina do espírito geométrico. Mais 

do que a disciplina: a inspiração. O pensamento de Pascal tem raízes profundas nessa análise 

do infinito”47, que no seu tempo ressurgiram com nova roupagem. "Pascal foi geômetra no belo 

sentido pleno da palavra. Seu gênio multiforme procurou a verdade em todos os terrenos”.48  

  Blaise Pascal foi filho de Étienne Pascal e Antoniette Bejon, nasceu em 19 de julho de 

1623, em Clermont-Ferrand, na França. "Quando tinha apenas três anos, Blaise perdeu a mãe 

e, como era o único filho do sexo masculino, o pai encarregou-se diretamente da sua educação. 

Étienne desenvolvia um método singular de educação do filho, com exercícios de diversos tipos 

para despertar o apego a razão e ao juízo correto. Geografia, história e filosofia eram disciplinas 

ensinadas, sobretudo, por meio de jogos. Étienne acreditava, entretanto, que aulas de 

matemática só deveriam ser mantidas ao filho quando este estivesse mais Maduro”.49 Para tamo, 

procurou afastar de Pascal os grossos livros de matemática. Pascal teve, no entanto, despertada 

sua curiosidade sobre aqueles estranhos assuntos. De conversas que ouvia ou de obras que 

passavam pela censura do pai, logo descobriu as maravilhas da ciência dos números. Mesmo 

sem professor ou livro guia, passou a desenvolver seus estudos. Um dia, o pai flagrou-o 

desenhando no piso figuras geométricas com carvão. Estavam ali, por intuição, várias das 

proposições da matemática de Euclides. Pascal chegou sosinho à 32ª teorema de Euclides.  

Aos 13 anos de idade, Pascal juntou-se aos sábios do círculo de Mersenne. Ali, pode 

colecionar informações para desenvolver mais rapidamente seus trabalhos. Na adolecência, 

                                                      
46 LACAZ-RUIZ, Rogério et al. Blaise Pascal: o homem e a ciência. Revista Ética e Filosofia Política – Nº 12 –

Volume 1 – Abril de 2010.   
47 COSTA, M. A. As idéias fundamentais da matemática e outros ensaios. São Paulo: Universidade de São Paulo. 

1971. p. 153-157 
48 Ibid., 1971. p. 153-157. 
49 FALCETA, W. As fraquezas humanas e o risco do acerto. [on line]: Disponível na internet via correio eletrônico: 

http://www1.estado.com.br/ edicao/especial/cientis/cumai1.html, 1996. Arquivo capturado em 1º de abril de 1998. 

http://www1.estado.com.br/
http://www1.estado.com.br/
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com 17 anos, descobriu e publicou uma série de teoremas em geometria projetiva, fundamentais 

ao desenvolvimento tecnológico futuro, no campo da aviação.50 Mais tarde, para ajudar o pai, 

sempre ocupados com números, dedicou-se a criar uma máquina de calcular. Por imaginar a 

revolução no futuro das máquinas de pensar, Pascal é o nome de um importante e famoso 

programa de base para computadores, usado em todo mundo. Pascal desenvolveu importantes 

estudos que tiveram como inspiração as descobertas do italiano Torricelli sobre a pressão 

atmosférica.51 

No ano de 1647, Pascal passou a dedicar seus dias à aritmética. Desenvolveu cálculos de 

probabilidade, a fórmula de geometria do acaso, o conhecido triângulo de Pascal e o tratado 

sobre as potências numéricas. Contudo, o trabalho excessivo minou a sua saúde, débil por 

constituição, e ele caiu gravemente enfermo. Em 1648 freqüentou, com sua irmã Jacqueline, os 

seguidores de Saint-Cyran, que o levaram ao misticismo de Port-Royal. Depois da morte do 

pai, seu fervor religioso arrefeceu um pouco, iniciando-se o chamado período ‘mundano’ de 

Pascal, devido em parte à proibição médica de dedicar-se a trabalhos intelectuais, prejudiciais 

à sua saúde, e em parte, de praticar exercícios de penitência. Mme. Perier, sua irmã, observa, 

porém, que neste período, Pascal manteve-se longe dos vícios. Ele morreu em Paris, aos 19 de 

junho de 1662, depois de atrozes sofrimentos, que soube suportar com grande resignação.   

No campo da matemática e das ciências sua importância é memorável. Na física, Pascal 

contribuiu no campo da hidrostática, desenvolvendo importantes estudos que tiveram como 

inspiração as descobertas do italiano Evangelista Torricelli sobre a pressão atmosférica que 

reanimou a controvérsia sobre o ‘horror ao vácuo’.52  Pascal, então, escreve um texto Prefácio 

ao tratado sobre o vácuo, no qual trata da questão da ciência e da tradição. Neste texto Pascal 

divide o conhecimento humano em dois tipos: um baseado na autoridade e na tradição, sendo 

seu melhor exemplo a teologia; outro, na experiência e na razão sendo a física um modelo. 

Esses dois modelos são complementares, pois, cada um encerra em seu ambito, mas, em último 

caso o primeiro tem um estatuto de privilégio em relação ao segundo, pois, a fé é superior à 

                                                      
50 FALCETA, W. Matemática de Euclides descoberta às escondidas [on line]: Disponível na internet via correio 

eletrônico: < http://www1.estado.com.br/edicao/especial/cientis/cumai5.html>. Acesso em abril de 

2018. 
51 LACAZ-RUIZ, Rogério et al. Blaise Pascal: o homem e a ciência. Revista Ética e Filosofia Política – Nº 12 –

Volume 1 – Abril de 2010.   
52 Acreditava-se que a natureza teria ‘horror ao vácuo’. Qualquer situação em que surgisse o vácuo seria um estado 

de desequilíbrio, e a natureza imediatamente alteraria o sistema, de forma a acabar com o vácuo. Segundo essa 

visão que até hoje subsiste no senso comum, o vácuo teria a capacidade de ‘puxar’ os objetos. CHIQUETO, M. J.; 

VALENTIM, B.; PAGLIARI, E. Aprendendo Física 1. 1996. 

http://www1.estado.com.br/edicao/especial/cientis/cumai5.html
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razão.     

[…] O campo em que a autoridade tem a força principal, é o da teologia, pois ela é 

inseparável da verdade e somente pela autoridade, conhecemos a verdade: de modo 

que para obter certeza plena nas matérias mais incompreensíveis para a razão, basta 

mostrar que estão nos livros sagrados [...] Já o mesmo não ocorre com as matérias que 

caem no âmbito dos sentidos ou do raciocínio: aí, a autoridade é inútil e esses 

conhecimentos dependem só da razão. Razão e autoridade têm seus direitos 

delimitados: aqui prevalece uma; lá, reina a outra [...]53 

Entretatanto, podemos observer que “o objetivo de Pascal ao compor este contraste era 

mostrar que a verdade em cada postura operava como desqualificadora da verdade da postura 

contrária”.54  Entretanto, Pascal afirma que “a razão humana não atinge a mais alta realidade 

objetiva, mas apenas as verdades científicas inferiors. As verdades mais elevadas, muito mais 

importantes do que os fatos meramente científicos, são do nível da sabedoria e são recebidas ao 

invés de compreendidas”.55 Mesmo quando se reccore a antiguidade para justificar a hegemonia 

do conhecimento, Pascal conclui que:   

Independentemente da força que tenha esta antiguidade, a verdade deve sempre 

prevalecer, mesmo que recentemente descoberta, já que a verdade é sempre mais 

antiga do que qualquer opinião que se tenha sobre ela: seria ignorar sua natureza, 

pensar que ela tenha começado a existir no momento em que ela começou a ser 

conhecida.56  

 

Assim, Pascal devido a sua educação liberal, interpretava os resultados obtidos de seus 

experimentos sem os preconceitos da época. Em uma de suas experiências ele teve a 

comprovação de que o equilíbrio da coluna de mercúrio se deve à pressão atmosférica. A 

experiência decisiva foi realizada no Puy-de-Dome, de acordo com as instruções de Pascal que 

a repetiu em Paris, na torre de Saint-Jacques. Desapareceram as últimas dúvidas: a altura da 

coluna de mercúrio varia com a altitude do lugar.  

 

De 1639 a 1647, Pascal acompanha seu pai Etienne Pascal que foi enviado por Richelieu 

para Rouen, capital da Normandia. Como seu pai era coletor de impostos, Pascal construiu uma 

máquina de calcular para ajudá-lo na execução do seu trabalho. A Pascalina, depois de 

inúmeros esforços devido aos poucos recursos para época, chegou a ser patenteada mas sua 

fabricação em série foi descartada. Foi a partir de 1647, que Pascal dedicou-se mais aos estudos 

no campo da matemática. Ele passou, então, a dedicar-se aos estudos das probabilidades, 

                                                      
53 PIEPER, J. A tese de Pascal: teologia e física. In: LAUAND, L.J. Interfaces. - São Paulo: Mandruvá. 1997. p. 

25-38 
54 ROGERS, Ben. Pascal: elogio do efêmero. – São Paulo: Editora UNESP, 2001, p. 23.  
55  GLYNN, Paul.  Um hino a Nagasaki. – São Paulo: Edicoes Loyola, 1998, p. 36.  
56 PIEPER, J. A tese de Pascal: teologia e física. In: Lauand, L.J. Interfaces. - São Paulo: Mandruvá. 1997. p. 25-

38. 
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realizando experiências com problemas aritméticos. A partir de suas observações dos jogos de 

dados desenvolveu os seus cálculos de probabilidades, a famosa fórmula da Geometria do 

Acaso. O triângulo de Pascal foi um dos trabalhos resultantes dessas pesquisas com jogos de 

azar. 

Depois de participar de grupos dados à ‘libertinagem’ e aos jogos de azar, Pascal 

experimentou uma revolução em sua vida. Em 1654, escapou da morte em um acidente de 

carruagem numa das pontes de Paris. Logo depois, em um êxtase espiritual, decidiu dedicar-se 

com fervor à militância religiosa e depois à contemplação e à oração. Após a conversão, 

documentada de forma comovente em O memorial, Pascal faz grandes progressos na vida 

espiritual como se pode ver também pela Oração para pedir a Deus a graça de fazer bom uso 

das enfermidades, escrito muito edificante. Segundo Mondin “a conversão segue-se o 

reatamento de relações, cada vez mais frequentes e intensas com Port-Royal, que por esta época, 

tinha recebido dentro de seus muros um pequeno grupo de leigos, desejosos de uma vida de 

penitência e de santificação”.57 

Pascal converteu-se, naquela época, ao jansenismo, uma corrente religiosa nascida no 

catolicismo, que segundo Falceta “teve início com o bispo holandês Cornélio Jansênio que 

protestava contra o racionalismo supostamente exagerado da teologia escolástica”.58 Asim, em 

1656 foi chamado a Port-Royal em auxílio de Arnauld, ameaçado de excomunhão por causa de 

suas posições jansenistas, e para defender o jansenismo dos ataques dos jesuítas59. Pascal 

atendeu ao convite e escreveu as Cartas Provinciais, que fez circular anônimas, nas quais, com 

dialética habilíssima e com ironia ora sutil, ora dura, abordava os aspectos discutíveis da 

Companhia de Jesus. 

Mais tarde veio-lhe a idéia de escrever uma Apologia da Religião Cristã, projeto que não 

pôde realizar em virtude de sua morte prematura. Os fragmentos desta obra foram reunidos no 

volume intitulado Pensées (Pensamentos) que, “para uns é um livro de fé; para outros, um livro 

em que uma alma humana se revela com maior naturalidade e verdade do que alhures; para 

todos uma obra prima sem igual na língua francesa”.60 Foi exceção, enquanto filósofo de sua 

                                                      
57 MONDIN, B. Curso de Filosofia. Os filósofos do Ocidente vol.2. 6a ed. - São Paulo: Paulus. 1981. p. 79-83. 
58 FALCETA, W. Do jogo de dados às invenções de Deus [on line]: < 

http://www1.estado.com.br/edicao/especial/cientis/cumai88.html 1996>. Acesso em abril de 2018.   
59 Pascal considerava o jesuitismo um ‘simplificador’ da religião, responsável pela substituição da angústia 

metafísica pela observância automática dos ritos. 
60 PASCAL, Blaise. Pensamentos (Pensées). In: Milliet, Sérgio (trad. e org.) & Des Granges, Ch. M. (introdução 

e notas) Rio de Janeiro: Tecnoprint Gráfica S.A. 1966, p.1-324. 

http://www1.estado.com.br/edicao/especial/cientis/cumai88.html%201996
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época, pois, ele ousou contrariar um sistema de pensamento, onde a maioria dos filósofos 

viviam quase exclusivamente de herança de Descartes, autor que defendia o racionalismo e a 

especulação lógica, fria, clara e precisa aplicados a toda e qualquer forma de ciência, seja ela 

exata ou humana. 

 Em meio ao contexto da vida de Pascal, no século XVII, o mecanismo e o racionalismo 

esvaziaram a noção de mundo físico, a do bem e do mal e a necessidade de o homem encontrar 

um apoio exterior a ele. “Para Pascal, esse ponto de apoio não estaria situado nem na natureza 

física, nem na natureza humana (razão), mas em Jesus Cristo. Desse modo, somente a religião 

daria respostas plenamente satisfatórias as questões colocadas pela condição humana”.61 Neste 

contexto, ponto de partida da apologética de Pascal é a constatação da dualidade da natureza 

humana: o homem é um amontoado de misérias e de grandezas. Um rei sem trono, mas sempre 

um rei. Um caniço, mas um caniço pensante. O homem é um complexo de bem e de mal, digno 

ao mesmo tempo de respeito e de desprezo. 

Ao dualismo cartesiano de pensamento e extensão, Pascal opõe o dualismo de grandeza 

e miséria. À dúvida metódica de Descartes opõe uma desconfiança total na razão, no tocante à 

salvação eterna, que "não se encontra fora das vias ensinadas no Evangelho. [...] Que não se 

conserva senão pelas vias ensinadas no Evangelho. [...] Submissão completa a Jesus Cristo 

[…]”.62 A razão pode, sem dúvida, tomar conhecimento da dualidade que dilacera a vida 

humana até em suas manifestações mais íntimas, mas não pode fazer nada para superá-la. 

Somente a fé cristã pode explicar ao homem a origem desta ruptura e dar-lhe a graça de saná-

la63. Com isso Pascal não quer afirmar que a razão não tenha nenhum valor. Ele não ensina o 

fideísmo, como se vê claramente pelo uso frequente que faz de argumentos racionais para 

defender o cristianismo. Ele prova, por exemplo, a verdade do cristianismo mostrando que o 

dogma do pecado original é a única explicação suficiente para todos os males que afligem a 

humanidade. Prova, em outro lugar, a existência de Deus, aplicando a ela o cálculo das 

probabilidades. O argumento, em resumo, soa assim: ninguém pode evitar o dilema: ou Deus 

existe ou não existe. É um problema que diz respeito à vida, não um problema puramente 

especulativo, uma vez que é necessário agir ou como se Deus existisse ou como se não existisse. 

                                                      
61 GOMIERO, A. Blaise Pascal in Enciclopédia Abril [on line]: Mensagem pessoal enviada para os autores. 14 de 

abril de 1998. 
62 MONDIN, B. Curso de Filosofia. Os filósofos do Ocidente vol.2. 6ed. São Paulo: Paulus. 1981. p. 79-83. 
63 Para Pascal A fé é dom de Deus; jamais afirmaremos que é um dom da razão (cf. Pensée 279). "Para que Deus 

exista por convicção racional é necessário que inexista pelo movimento do coração que o busca. Deus está 

escondido não só para a razão, como também para o coração. (Sciacca, 1955, p.227) 
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A neutralidade é impossível: É necessário apostar; não está em nosso arbítrio; somos obrigados; 

que alternativa escolhemos?64 

Consideremos o dilema como um jogo no qual sairá cara ou coroa. Em qual apostaremos? 

Segundo a razão, não se pode apostar nem em uma nem em outra porque, segundo a razão, 

nenhuma das alternativas pode ser excluída. Apostaremos na que corresponde melhor aos 

nossos interesses. Admitamos que Deus exista. Que coisa nos arriscaremos a perder se 

viveremos como se Deus existisse? Os prazeres e os bens do mundo, isto é, bens finitos. Que 

coisa ganharemos? Um bem infinito. Então, se ganharmos, ganharemos tudo, e se perdermos, 

não perderemos nada65.  

Só nos resta, pois, apostar sem hesitação que Deus existe. Mesmo que se admitissem 

infinitas possibilidades negativas contra uma só favorável, ainda seria melhor apostar na 

existência de Deus, porque se tem pela frente uma eternidade de vida e de felicidade. Mas, na 

realidade, as probabilidades são finitas e o que se arrisca é finito em face de uma infinidade de 

vida infinitamente feliz.66 Isto encerra o jogo: quando se trata do infinito e quando não existe 

infinidade de probabilidades de perda contra as de ganho, não há igualdade: convém dar todos 

os bens deste mundo pela vida eterna. 

Após termos feito uma análise, ainda que sintética dos dois principais precursosres do 

pensamento teológico e filosófico de Pascal, começando por Santo Agostinho onde refletimos 

sobre sua concepção de natureza humana e o livre-arbítrio, achamos por bem enfatizar a 

controvérsia entre ele e Pelágio que, como se sabe tinha uma visão oposta a de Agostinho. Mas, 

essa controvérsia nao afetou em nada a concepção agostiniana, pois, foi ela que serviu de 

modelo para o desenvolvimento da filosofia e da teologia crsitãs no periodo de formação do 

pensamento medieval.  

                                                      
64 PASCAL, Blaise. Pensamentos (Pensées). In: Milliet, Sérgio (trad. e org.) & Des Granges, Ch. M. (introdução 

e notas) Rio de Janeiro: Tecnoprint Gráfica S.A. 1966, p.1-324. 
65 Por isto, o finito se anula ante o infinito, se faz o puro nada. Assim ocorre com nosso intelecto diante de Deus, 
e assim com nossa justiça diante da justiça divina. Sabemos que existe um infinito, mas ignoramos sua natureza. 

Sabemos que existe, mas não o que é. Do mesmo modo se pode saber que existe um Deus, sem saber o que é. 
Graças a fé conheceremos no céu a sua natureza. Por isto Deus é “infinitamente incompreensível”. Quem poderia 

empreender a solução de um problema semelhante?” SCIACCA, M.P. Pascal. Barcelona: Luis Miracle, 1955, p. 
242- 242. 
66 Aposte pois, o libertino e esteja seguro de que em qualquer caso não ficara desiludido. A cada novo passo que 

deres por este caminho, descobrireis cada vez maior probabilidade de vencer, e cada vez mais a nulidade de tudo 

que arriscais: finalmente reconhecereis ter apostado por algo certo, infinito, em troca do qual não ofereceste nada”. 

SCIACCA, M.P. Pascal. Barcelona: Luis Miracle, 1955, p. 255.  
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Mas o grande responsável pela continuidade do pensamento agostiniano, foi sem dúvida, 

Jansenius que, posteriormente viria a influenciar o caráter e o pensamento de Pascal de forma 

decisiva, tendo este, em certa altura de sua vida envolvido pessoalmente na defesa do 

jansenimso, tendo escrito em sua defesa as famosas Cartas Proxinciais, um ataque cerrado na 

maior parte delas à moral relaxada dos jesuítas. Para finalizer o capítulo contextualuizamos o 

pensamento de Pascal em seu tempo para que pudessamos conhecê-lo e compreendê-lo melhor. 

Ainda assim e para aprofundarmos ainda mais no estudo de seu pensamento, no próximo 

capítilo iniciaremos refletindo sobre sua antropologia.  
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CAPITULO II: 

A ANTROPOLOGIA PASCALIANA 

 

 

1. A antropologia do homem decaido 

Partindo do aspecto antropológico na obra de Pascal, nossa intenção, neste capítulo será 

a de expor os conceitos fundamentais que caracterizam a condição humana, enquanto fonte, 

indubitavelmente, atraída pelo pecado evidenciando assim, a condição do homem perante seu 

afastamento do divino. Cabe referir que, nosso objetivo é discutir o que, em Pascal, são as três 

concupisciências, o paradoxo grandeza e miséria, a vaidade e a imaginação.  Salientamos uma 

vez mais que, o papel desta etapa é de apresentar alguns conceitos pascalianos que usaremos 

quando analisarmos nosso objeto central, que é o divertimento e a angústia no próximo capítulo.  

Tendo como ponto de partida a Primeira Epistola de São João Apostolo que nos diz: “Não 

ameis ao mundo, nem ao que há no mundo. Se algum ama ao mundo, não há nele o amor do 

Pai: porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, e 

soberba da vida: a qual não vem do Pai, mas sim do mundo”,67 é possível compreender como 

irá se configurar o pecado no homem ao aderir as volúpias do mundo.  

Em Pascal, a concupiscência orienta a vontade de forma sedutora e, ao mesmo tempo, a 

conduz para o mal. Desta forma, o homem se afasta da harmonia que possuía com o seu Criador. 

A partir das deliberações do afastamento de Deus, o homem torna-se refém de seu desejo e, em 

consequência, escravo da concupiscência, pois, quando ele se entrega à concupiscência, adere 

a tudo o que é vão, efêmero e pecaminoso, tendo em conta que, ela representa o mundo e suas 

misérias.  

A partir desta breve exposição, pretendemos, em seguida, apresentar e caracterizar, o que 

Pascal chamou de as três ordens de concupisciências. De um modo expositivo, como já fizemos 

no início, trataremos da concupiscência da carne, dos olhos e do orgulho da vida, nesta ordem, 

porém, de forma sequencial, de modo que se compreenda seu desencadeamento em meio a 

natureza humana e nas formas de manifestação do pecado após a queda.  

  

                                                      
67 BIBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Trad. Padre Antônio Pereira de Figueiredo. - São Paulo: Ed. Ecumênica. 

Zahar, 1980. [Cap. 2, vers. 15-16]. 
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1ª Ordem – Desejo da carne 

O primeiro pilar de corrupção a qual nos submetemos se dá pela carne. O prazer 

cobiçado por ela e advindo dos nossos sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato, se 

caracteriza por vontades carnais, quase sempre irresistíveis e, deste modo, uma das volúpias 

mais difíceis de ser superadas pelo homem.  

2º Ordem – Desejos dos Olhos 

Após nos remetermos às vontades da carne e do que a agrega, em seguida consumemo-

nos pela concupiscência dos olhos que está atrelada ao espírito e, diz respeito ao nosso intelecto 

e razão. Disto, dispomos da curiosidade para ornar o que nossa vontade almeja no campo do 

pensamento.  

3ª Concupiscência – Orgulho da Vida  

Ao se desatar das vontades da carne, exposta na primeira ordem, e da curiosidade 

instigada pelo intelecto na segunda ordem, ainda há uma terceira concupiscência a ser superada. 

Esta, chamada agora de orgulho da vida e representa o triunfo do homem em meio às suas ações. 

O fato do homem atribuir a si própria as glórias as quais conquistou, o faz se colocar no lugar 

de Deus, o que o acarreta em enganar-se pela terceira ordem de concupiscência.  

Segundo nosso filósofo, antes do pecado, Adão “não sentia nenhum deleite”.68 Depois da 

queda, o homem busca o prazer no mal. E “o que há de mais claro que essa proposição, que nós 

fazemos sempre o que nos deleita mais?”69 Nada! Pois, segundo nosso fillósofo não se 

abandona os pequenos prazeres a não ser por prazres maiores. Ora, se o prazer do homem está 

no que é do mundo e, portanto, o mundo está submetido ao pecado e distante de Deus, então, o 

deleite do homem está em praticar o mal para si mesmo e para o próximo.  

Se antes da queda Adão escolhia, não é porque escapasse à lógica, mas porque os objetos 

lhe eram indiferentes do ponto de vista do gozo fabricado pelo mal e, consequentemente, sua 

vontade não sofria nenhum tipo de atração por ele. No pecado, porém, o homem se alegra com 

ações, sentimentos e busca por objetos que lhe despertam uma sorte de excitação e, na mesma 

medida, que atraem sua vontade de um modo que ela, da mesma forma, não deixa de buscá-los. 

                                                      
68 PASCAL, B. Ouvres Completes. Ed. Lafuma. Paris: Seuil, 1963.  
69 Ibid., p. 332 
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A vontade encontra-se "ligada (liée) pelo deleite.”70 Disto, temos que a graça seja compreendida 

não mais como escolha, mas em contra determinação da vontade.  

Como vimos, há para Pascal três ordens diferentes em gênero: a ordem da carne, dos 

olhos e a da vontade)71. As grandezas de cada ordem não diferem apenas quanto aos seus valores 

incomensuráveis e hierarquizados. Elas se distinguem também enquanto potências 

determinadas, capazes de produzir certos efeitos segundo operações específicas, próprias a cada 

ordem. Para Pascal, “todos os corpos juntos não poderiam levar a nenhum pensamento, por 

pequeno que seja. Isto é impossível e de outra ordem. De todos os corpos e espíritos não se 

poderia retirar um movimento da verdadeira caridade. Ela está numa ordem infinitamente mais 

elevada.”72 Assim, a desproporção dos valores de cada ordem tem como contrapartida o fato de 

que aquilo que opera e produz efeito numa ordem não é capaz de operar e produzir efeitos em 

outra. 

Compreendemos que a vontade despertada no homem, é resultante da queda como o 

produto de um reordenamento da vontade. É como se a vontade, ao pecar, mudasse de ordem, 

deixando de se inscrever em sua ordem própria, na qual opera de modo livre e dinâmico, para 

se inscrever na ordem do corpo, cujo modo operante não é dinâmico, mas mecânico. Essa 

inscrição da vontade na ordem do corpo explica que ela tenha deixado de tender a seus objetos 

como a fins livremente escolhidos por ela, deixando-se atrair pelo que é belo e atraente aos 

olhos do homem. 

A vontade não perde totalmente suas propriedades dinâmicas, mas assegura um 

dinamismo de sua primeira natureza, pois é ainda uma tendência, a busca de um fim, que é a 

felicidade73. Seus atos tampouco deixam de ser voluntários, isto é, atos que se referem a uma 

faculdade de escolha, mesmo que perdida. Pois, a concupiscência é ela mesma o produto de 

uma escolha e seus atos pautam-se ainda pela representação da felicidade que determinou essa 

primeira escolha. Ceder à concupiscência não é, pois, o mesmo que ceder a uma força (Laf. 97; 

Bru.334]. 

                                                      
70 Ibid., p. 333. 
71 Sobre as três ordens indicamos os fragmentos [308/793 e 933/460]. Em relação ao tema, em especifico, 

recomendamos MESNARD, J. Le thème des trois ordres. In: HELLER, L. M.; RICHMOND, I. M. (Ed.). Pascal: 

Thématique des Pensées. Paris: J. Vrin, 1988.    
72 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005. [Laf. 308 ; Bru. 793].   
73 “[…] Todos os homens buscam ser felizes [...] Todos tendem a esse fim” [Laf.148; Bru. 425]. "[...] Eis aí o 

estado em que os homens estão hoje. Resta-lhes um vago instinto de felicidade da sua primeira natureza [...]" 

[LAF.149; Bru. 430].  
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Ainda assim, pode-se dizer da concupiscência, ao menos da concupiscência da carne, que 

ela opera de modo mecânico e não mais dinâmico. Pois ela não mais escolhe segundo 

representações, mas é atraída por representações – e por representações de uma natureza 

particular, as representações de um espírito ele mesmo decaído e inscrito na ordem do corpo, 

de um espírito que é imaginação. Tudo se passa, assim, como se a vontade, em função de sua 

inscrição na ordem do corpo, passasse a operar de um modo que não é o seu e que é 

incompatível com o que faz dela uma vontade. Nesse processo, não há apenas o 

enfraquecimento de uma capacidade de escolha, mas a contradição interna dessa faculdade, que 

agora se deixa determinar desde o exterior. A contradição está em ser a vontade a potência de 

uma ordem operando segundo o modo de outra, em ter a vontade se tornado, portanto, 

uma outra potência.  

No fragmento [Laf. 933; Bru. 460], Pascal explica a distinção entre as três 

concupiscências74 e apresenta a diferença entre as ordens como uma diferença entre três ordens 

de coisas: carne, espírito e vontade. O filósofo distingue os homens por carnais, curiosos e 

sábios, conforme eles tenham por objetos: ‘os corpos, os objetos do espírito ou a justiça’. Assim, 

o que se sugere é que cada ordem de coisas é uma classe de objetos visados pela vontade, os 

homens distinguindo-se entre si pelos objetos que mais lhe agradem. 

A vontade é, por si mesma, uma ordem de coisas pertencente à justiça, que não é outra 

coisa senão a vontade dirigida a Deus, assim como há uma ordem do espírito à qual pertencem 

os objetos do espírito, e uma ordem da carne pertencentes aos corpos. Deste modo, na ordem 

da vontade, o objeto é a justiça. Quando a justiça não é atrelada ao Criador, concebe-se o 

orgulho, que pode então ser compreendido como um desvio do objeto da vontade no interior de 

sua própria ordem. Em contrapartida, as duas outras formas da concupiscência, a 

concupiscência dos olhos e a da carne, envolveriam algo mais. Em ambas, a vontade parece 

mover-se para fora de sua ordem, ou seja, para a ordem do espírito, na concupiscência dos 

olhos, e para a ordem do corpo, na concupiscência da carne. A concupiscência pode ser assim 

entendida não como uma desordem da vontade no interior de sua ordem, mas como um 

movimento pelo qual a vontade passa a visar objetos pertencentes a outras ordens que não a 

sua. 

                                                      
74  A obra de Mesnard (1988) nos remete ao modo como a tradição agostiniana pensou tal tema a partir de São 

João, bem como o modo como Pascal, partindo da mesma tradição, dela se afasta.  
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Partindo para o fragmento [Laf. 308; Bru. 793], o mesmo fará menção às três ordens 

diferentes em gênero, isto é, de uma diferença entre as ordens mesmas, enquanto regiões 

ontológicas descontínuas: as ordens do corpo, do espírito e da caridade75. Cada ordem é agora 

caracterizada como uma ordem de grandezas distintas e hierarquizadas, que produzem efeitos 

distintos e sem medida comum entre si. Cada ordem possui um modo próprio de produzir 

efeitos a partir de causas apropriadas. 

A concupiscência da carne é tida como o movimento da vontade que, ao escolher objetos 

da ordem do corpo, inscreve-se nessa ordem, passando a operar segundo o modo dos corpos. 

Trabalhar ao modo dos corpos, pode significar deixar-se guiar por representações que se 

formam no espírito de maneira mecânica. No fragmente [Laf. 25; Bru. 308], Pascal nos dirá 

que:  

O costume de ver os reis acompanhados de guardas, tambores, oficiais e todas as 

coisas que inclinam a máquina em direção ao respeito e ao terror faz com que sua 

feição, mesmo quando só e sem acompanhamentos, imprima em seus súditos o 

respeito e o terror, porque não separamos no pensamento suas pessoas do que vemos 

ordinariamente junto delas.76 

Ora, é por se estar sujeito à imaginação que se pensa como autômato e não apenas como 

espírito. Pois a imaginação não é apenas, para Pascal, uma faculdade que oferece à razão a 

matéria do pensamento. Como nos dirá o fragmento [Laf. 44; Bru. 82] "soberba potência 

inimiga da razão", um outro modo de pensar que não a razão e que, além disso, a controla e a 

domina. A retirada do espírito para fora de sua ordem, a ordem da demonstração, pela qual a 

razão, furtando-se ao regime das determinações mundanas, abarca o mundo em pensamento 

"pelo espaço o universo me compreende e engole como um ponto: pelo pensamento eu o 

compreendo", segundo o fragmento [Laf.113; Bru. 348].  

Dispor da razão fora dos eixos é, assim, fazer com que o espírito desça ao mundo para 

submeter-se, de dentro dele – não mais, portanto, como razão, mas como imaginação, ao regime 

de suas determinações. Pascal se vale de imagens mecânicas, em vários momentos, para 

caracterizar o modo como a imaginação nos conduz, como no fragmento [ Laf. 44; Bru. 82] 

quando o filosofo nos diz: "razão engraçada essa que um vento maneja (manie), e em todos os 

sentidos. Eu relacionaria quase todas as ações dos homens que quase só se abalam pelos seus 

                                                      
75 Em relação a diferença entre as perspectivas dos fragmentos, recomenda-se o artigo: PERCHEMAN, M. L'ordre 

dans les trois ordres et l'ordre des trois ordres. Révue de Métaphysique et de Morale, n. 1, jan./mars 1997.   
76 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 8. 
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solavancos (secousses)". A imaginação, contudo, faz do pensamento uma espécie de mecânica 

das representações, submetendo-nos assim aos automatismos do costume.  

A vontade, atrelada ao pecado, se vê, inevitavelmente, comprometida com a imaginação. 

É o que ilustra o prazer do jogo, o modelo de todo prazer mundano. E como não encontramos 

a felicidade, que está em Deus, nos objetos que deleitam a vontade, não há alternativa senão 

deixar-se determinar pela imaginação, imaginando que os prazeres sensíveis possam trazer a 

felicidade que de fato não trazem77. De modo que a imaginação, como uma faculdade de 

ilusões, é o que em última instância move a vontade e, na medida em que é também uma 

faculdade de representar o mundo de dentro dele, aprisiona a vontade no regime das 

determinações mundanas. 

Temos, diante de tudo, que a concupiscência nos prende à imaginação e ao costume. A 

imaginação e o costume, por sua vez, ao distribuir a reputação e legitimar as leis, estabilizam 

as relações de força entre os homens. A força, em última instância, a potência apropriada para 

produzir efeitos na ordem do corpo. No entanto, o efeito da força só pode ser a ordem civil 

quando, pela imaginação e pelo costume, aos quais nos prendemos por concupiscência e que 

passam a determinar os movimentos da concupiscência, a força se fixa num partido e se faz 

propriamente poder político. 

Podemos, contudo, compreender a ordem da concupiscência como uma ordem civil que 

dispensa a ação da virtude como princípio: a concupiscência, deixando-se determinar de um 

modo mecânico, produz um efeito mecânico que é a força de um partido dominante, o poder 

político que sustenta a ordem civil. Para tanto, não foi preciso nenhuma astúcia ou habilidade 

particular dos grandes, o partido dominante, nem tampouco dos dominados; nenhuma virtude, 

moral ou política, de uma parte ou outra. Os grandes são grandes, insiste Pascal no primeiro 

dos Três Discursos sobre os Grandes78, por acaso. Diríamos que, pelo movimento das 

concupiscências e não pela capacidade de escolha que caracteriza a virtude. 

Passemos, agora, para uma discussão indispensável na obra de Blaise Pascal, a qual 

podemos compreender a estrutura antropológica do homem em dois polos: grandeza e miséria. 

Nossa intenção, neste segundo momento de exposição conceitual, será tratar da dualidade do 

                                                      
77 Sobre a satisfação necessariamente imaginária e impossível ver ainda os fragmentos [Laf. 47; Bru.172]. 
78 Recomenda-se PASCAL, Blaise. Pensamentos sobre a Política. - São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
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homem, em meio ao universo. No caminho de compreensão dos escritos de Pascal, iremos 

encontrar, notoriamente, valores cristãos. Os conceitos agostinianos de queda, concupiscência 

e graça são fundamentais para que o leitor entenda como Pascal fundamenta as suas ideias sobre 

a condição humana. Em Pascal, segundo Parraz, “[...] é manifesto que estivemos num grau de 

perfeição de que infelizmente caímos”.79 Ele reconhece na natureza humana dois estados: um 

estado primeiro de graça e plenitude em que o homem se encontra em contato com seu Criador; 

e um estado de miséria, em que o homem se encontra submetido ao pecado adâmico, tornando-

se refém da concupiscência.  

Segundo Nascimento (2006), o homem, em seu primeiro estado, encontrava-se em 

harmonia consigo mesmo, pois vivia no seu plano essencial, na participação com a essência 

divina, em que ele se realizava também substancialmente.80 A queda representa a ruptura não 

só do homem com Deus, mas do homem consigo mesmo, já que para Pascal, a realização 

humana se dá plenamente no contato com a essência divina. Ainda segundo Nascimento, “[...] 

o homem decaído vive uma situação de miséria existencial, o seu ser habita o vazio deixado 

pelo abandono de Deus”.81 A opção pelo abandono faz o homem mergulhar em sua 

insuficiência. Disto, o homem experimenta o vazio, um nada em seu ser que é justamente a 

ausência do seu Criador.  

Contudo, pela graça, isto é, pela revelação e misericórdia divina manifestadas ao homem, 

torna-se possível a reconciliação do mesmo com o divino e, consequentemente, consigo mesmo. 

Esse contato segundo Silva, é possível quando o homem, recolhendo-se em seu interior, percebe 

a sua insuficiência e contempla a grandeza do ser divino. Ainda segundo o mesmo intérprete, a 

alma do homem é marcada por grandeza, reflexo da sua primeira condição, e pela miséria em 

que se encontra devido ao pecado. Assim, essa dualidade torna-se  inseparável na natureza 

humana, como caracteres igualmente vivos.82 Desse modo, o homem em sua condição é um ser 

paradoxal, e isso implica a angústia no homem quando consciente de sua condição.  

Então, reconhecendo seu primeiro estado de plenitude no percurso da criação e a sua 

insuficiência, o homem depara-se com a sua ‘natureza paradoxal’ e percebe o caráter trágico de 

                                                      
79PARRAZ, Ivonil. O existencialismo em Pascal. Trans/Form/Ação, v. 26, 2003, p. 115-128. PASCAL, Blaise. 

Pensamentos. Bauru: Edipro, 1995, p. 185.  
80 NASCIMENTO, Juçara dos Santos. Paradoxos do homem: um estudo sobre a condição humana em Pascal. 

Dissertação (Mestrado). São Carlos: UFSCar, 2006, p. 53. 
81 Ibid., p. 53. 
82 SILVA, Franklin Leopoldo e. Pascal: condição trágica e liberdade. Caderno de história e filosofia da ciência, 

v. 12, n. 1-2, jan.-dez. 2002, p. 339-356, p. 353.  
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sua condição, pois, “se o paradoxo é a figura lógica da impossibilidade, a tragédia, enquanto 

paradoxo da existência, é a maneira concreta de viver essa impossibilidade.”83 

 Pascal alerta-nos sobre o encontro com Deus e consigo mesmo, fonte da verdadeira 

consciência de si, e não desejado pela maioria dos homens.  Perdido na vaidade do amor a si 

próprio, nas diversões ou em sua imaginação, o homem distancia-se do seu próprio ser. Segundo 

Pondé, “sendo o homem interior em Pascal o homem do Ennui 84, o homem exterior aparece 

então aí como o homem que foge de si mesmo, dissolvendo sua interioridade na paixão da 

criatura”85 Para Dos Santos, “Pascal crítica, portanto, o homem que foge do pensamento sobre 

o seu ser, porque isento dessa verdade de si, o homem vive um mundo de hipocrisia, mentira e 

ilusão inclusive naquilo que conhece.”86  

Nota-se que o homem ocupa um lugar central no que se refere ao estudo das capacidades 

humanas em meio ao universo e ao seu Criador. O homem conduz o que lhe é intrínseco: o seu 

paradoxo existencial, sua ação e estado na natureza. Pascal atribui muita importância ao caráter 

paradoxal do homem, partindo da pergunta “quem é o homem”? Referindo-se aos 

conhecimentos naturais, o autor reconhece que em extensão, o universo muito supera o homem. 

Pascal tem consciência de que a natureza é muito mais do que apresenta a sua aparência física: 

“quando se é instruído, compreende-se que a natureza, tendo gravado a sua imagem e a do seu 

autor em todas as coisas, estas têm quase a sua dupla infinidade.”87 O autor, contudo, entende 

os dois extremos da natureza: o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Em meio a 

esses dois infinitos, Pascal demonstra compreender qual a relação de proporcionalidade 

existente entre o homem e a natureza. Pela obra pascaliana, e lendo o fragmento [Laf. 199; Bru. 

72], pode-se concluir que o filósofo entende que, na natureza, o homem é: 

“[...] um nada em relação ao infinito, tudo em relação ao nada: um meio entre nada e 

tudo. Infinitamente afastado de compreender os extremos, o fim das coisas e o seu 

princípio estão para ele invencivelmente ocultos num segredo impenetrável incapaz 

de ver o nada de onde foi tirado e o infinito que o absorve.88  

 

                                                      
83 SILVA, Franklin Leopoldo e. Pascal: condição trágica e liberdade. Caderno de história e filosofia da ciência, 

v. 12, n. 1-2, jan.-dez. 2002, p. 339-356, p. 348. 
84 Segundo Parraz (2003, p. 116), “No período do século XVII o termo Ennui, que pode ser traduzido, em 

português, como angústia, tinha uma forte conotação de angústia essencial, associada à impossibilidade de sair de 

tal estado, como uma espécie de patologia spiritual.” 
85 PONDÉ, Luiz Felipe. O homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana. São Paulo: Universidade 

de São Paulo, 2001, p. 25. 
86 DOS SANTOS, Jandir Silva. O homem paradoxal: sobre a antropologia de Blaise Pascal. p. 224-232, Revista 

Pandora Brasil – Número 34, Setembro de 2011 – ISSN 2175-3318, p. 227. 
87 PASCAL, Blaise. Pensamentos. Bauru: Edipro, 1995, p. 143. 
88 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 78. 
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Para Parraz (2008), a reflexão pascaliana nos apresenta uma “ausência de proporção, isto 

é, a não igualdade de relações entre o sujeito e a [...] realidade das coisas” [...]. Existe uma 

desproporcionalidade do homem com o objeto de seu conhecimento, a natureza, expressa nessa 

situação mediana em que ele se encontra.  

Quando considero a pequena duração de minha vida absorvida na eternidade 

precedente e seguinte, memoria hospitis unius diei proetereuntis [Na memória do 

hóspede do dia precedente], o pequeno espaço que encho, e mesmo que vejo abismado 

na infinita imensidade dos espaços que ignoro, e que tu ignoras, espanto-me e 

assombro-me ao ver aqui antes que lá, pois não havia razão por que aqui antes que lá, 

por que agora antes que então! Quem me pôs aqui? Por ordem e conduta de quem este 

lugar e este tempo me foram destinados?89  

 Em meio ao tema pascaliano acerca da situação do homem no universo cabe-nos um 

questionamento: o que é possível conhecer no homem? Pascal responde-nos que conhecemos, 

pois, o nosso alcance, somos alguma coisa e não somos tudo. Por isso, Parraz nos diz que, 

“como meio entre meios, ao homem somente é possível um conhecimento aparente das coisas. 

Como uma interação generalizada, o conhecimento verdadeiro da natureza e de si próprio deve 

ser o do todo e de suas partes”.90   

Tal dicotomia indica os limites contidos no homem. Por isso, Pascal pode assegurar que 

toda dignidade do homem reside no pensamento e que por essa capacidade ele se destaca no 

universo91, pois acredita que o conhecimento objetivo e demonstrativo da ciência proporciona 

alcançar muitas verdades objetivas, o próprio Pascal descobriu muitas dessas em seus estudos 

de física, matemática e geometria, no entanto, na filosofia pascaliana, presencia-se uma 

dialética que aponta para “a insuficiência da razão [o Espírito de geometria] no empenho de 

buscar um horizonte último que dê sentido a todas as coisas”92, gerando espaço para uma 

segunda dimensão do espírito, que o autor denomina espírito de finesse, que orientado pelos 

sentimentos, pelo coração, busca ‘solucionar’ os problemas existenciais humanos.  

Diante da lógica pascaliana compreendemos que alguns princípios, dentre eles Deus, não 

podem ser tocados pela razão demonstrativa como o espírito de geometria, mas podem ser 

                                                      
89 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - Bauru: Edipro, 1995, p. 149.  
90 PARRAZ, Ivonil. O duplamente infinito e a situação do homem na natureza em Blaise Pascal. COGNITIO-

ESTUDOS: Revista Eletrônica de Filosofia. - São Paulo, Volume 5, Número 2, julho - dezembro, 2008, p. 185.  
91 Adiante, Pascal irá caracterizar o pensamento como uma grandeza do homem: "O homem não passa de um 

caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para 

esmagá-lo: um vapor, uma gota de água bastam para matá-lo. Mas, mesmo que o universo o esmagasse, o homem 

seria ainda mais nobre do que quem o mata, porque sabe que morre e a vantagem que o universo tem sobre ele; o 

universo desconhece tudo isso”. [ Laf. 200; Bru. 206].    
92 SPENGLER, Jaime. Pascal: fé e ciência. Scintilla: revista de filosofia e mística medieval, v. 1, n. 2, 2004, p. 

33-48, p. 37.  
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sentidos pelo coração. A própria condição do homem só pode ser conhecida pelo espírito de 

finesse, de modo que para o nosso autor, não se é miserável sem sentimento, pois, uma casa em 

ruínas não o é, assim, só o homem é. Desse modo, 

[...] a razão adquire assim uma posição particular: de um lado, se empenha na reflexão 

para a formulação das definições, distinções e organização dos dados recolhidos a 

partir da experiência externa e científica; do outro lado, pode também ser 

constantemente despertada para acolher, a partir desta compreensão da finesse, a 

possibilidade de vislumbrar dimensões novas, de onde a experiência existencial lhe 

concede sempre de novo a possibilidade de investigar.93  

 

 Em suma, nos Pensamentos, o filosofo afirma que, 

[...] vagamos num meio vasto, sempre incertos e flutuantes, impelidos de uma 

extremidade a outra. Algum termo em que pensássemos ligar-nos e firmar-nos, abala 

e nos abandona; e, se o seguimos, ele escapa à nossa captura, escorrega-nos e foge 

com uma fuga eterna. Nada se detém para nós. É o estado que nos é natural e, todavia, 

o mais contrário à nossa inclinação: queimamos de desejo de achar assento firme e 

uma última base constante para nela edificar uma torre que se eleve ao infinito; mas, 

todo o nosso fundamento estala e a terra se abre até aos abismos.94  

Deparamos, novamente, com o paradoxo humano: temos a razão, mas não podemos tudo 

conhecer nem encontrar segurança na natureza. Dessa maneira, a verdadeira reflexão conduz-

nos a nossa miséria, nossa insuficiência diante de Deus e do infinito. Não podemos dispor de 

segurança e firmeza, nem em nossa razão, uma vez que ela “[...] está sempre caída pela 

inconstância das aparências; nada pode fixar o finito entre os infinitos que a encerram e a 

evitam”95, nem na natureza, devido a situação de pequenez da condição humana no seu frágil 

vagar mediano entre os infinitos, sempre incerto e flutuante. Considerando sua situação na 

natureza, pode-se inferir o estado de angústia em que se encontra o homem. 

Pascal observa a existência humana em sua totalidade e concretude. Seus pensamentos 

buscam considerar o homem como ser na natureza. O homem é, então, paradoxal: possui muitas 

misérias, contudo reconhece também que este mesmo ser é portador de grandeza. Tal paradoxo 

expõe a condição angustiante do homem que possuindo a razão, reconhece-se limitado, 

miserável e vulnerável diante do universo. Só é possível se encontrar verdadeiramente quando 

se percebe o presente paradoxo.  

Pascal, contudo, nos apresenta duas possibilidades: conduzir a razão a fim de desfazer o 

amor-próprio, permitindo ao mesmo reconhecer-se insuficiente e, nessa insuficiência que não 

                                                      
93 Ibid., 2010, p. 69. 
94 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - Bauru: Edipro, 1995, p. 145.  
95 Ibid., 1995, p. 145. 
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se apresenta apenas epistemologicamente, mas, ontologicamente, voltar-se para o seu criador96. 

Pois, segundo Pondé,  

Na origem da antropologia pascaliana, a insuficiência representa essencialmente a 

ideia de que o conceito de natureza suficiente é inconsistente para iluminar a realidade 

humana. É por isso que, quando tomado como natureza, o homem se revela 

desordenado. Quando condenado a viver como se fora um ser de natureza, após a 

queda, revela-se insuficiente empiricamente: o homem como um agrupamento de 

componentes e funções naturais não faz sistema, pois tais componentes e funções não 

se integram fundando uma ordem -natureza disjuntiva. O que o homem interior viveria 

como mistério divino no exterior degenera em miséria humana.97  

Por isso, o filósofo empenha-se em mostrar que apostar na existência de Deus é a melhor 

proposta para o homem em sua busca de si próprio, pois esta meta só se realiza na interação 

entre o homem com o ser divino, a quem muitas vezes recusa. Ao fim, resta-nos, então, viver a 

par de nossos paradoxos e apostar no divino. Como se vê, em nenhum desses pontos o homem 

é capaz de encontrar segurança e estabilidade. É em meio a essa inconstância do ser que se 

encontra a tragicidade do homem. Sua única saída será reconhecer Deus como o salvador e 

abandonar as vicissitudes que o cercam, como o amor próprio e a vaidade, conceitos que 

englobam a natureza humana e a chave antropológica da compreensão da natureza humana, 

abordadas ao longo da obra de Blaise Pascal.  

O estado paradoxal do homem, em Pascal, é um problema sério que leva o homem à 

desordem. A ordem dos Pensamentos como desordem procura, como pano de fundo, nos 

mostrar que o ser humano é incapaz de produzir ordem. A organização da sua obra é uma forma 

simbólica, na qual Pascal mostrou a sua compreensão sobre a condição humana, ou seja, a 

ordem dentro da desordem, condição posta em um mundo no qual o homem se comporta de 

maneira incompreensível para si próprio. 

Nos Pensamentos, nos deparamos com temas diferentes sobre a síntese da condição 

humana: “Condição do homem: Inconstância, tédio, inquietação”. Adiante, enfrentaremos a 

título de reflexão a categoria da Inconstância do homem, no fragmento (Laf. 27; Br. 354) que 

nos diz: 

                                                      
96Segundo Pondé (2001, p. 22), “Na origem da antropologia pascaliana, a insuficiência representa essencialmente 

a ideia de que o conceito de natureza suficiente é inconsistente para iluminar a realidade humana. É por isso que, 

quando tomado como natureza, o homem se revela desordenado. Quando condenado a viver como se fora um ser 

de natureza, após a queda, revela-se insuficiente empiricamente: o homem como um agrupamento de componentes 

e funções naturais não faz sistema, pois tais componentes e funções não se integram fundando uma ordem -natureza 

disjuntiva. O que o homem interior viveria como mistério divino no exterior degenera em miséria humana.” 
97 PONDÉ, Luiz Felipe. O homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana. - São Paulo: 

Universidade de São Paulo, 2001, p. 22.   
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Não é da natureza do homem ir sempre; ela tem suas idas e vindas. A febre tem os 

seus tremores e ardores. E o frio mostra tão bem a grandeza do ardor da febre quanto 

o próprio calor. As invenções dos homens, século após século, procedem da mesma 

forma: o mesmo acontece com a bondade e a malícia do mundo em geral. Plerumque 

gratae principibus vices. 

 

O termo ‘Inconstância’ pode ter vários significados. Esse tema está localizado no tópico 

“II Vaidade. Pascal utiliza a metáfora da febre para dizer que é dificílimo sabermos, por meio 

de um medidor, o que é o ser humano. Na febre sentimos calor e sentimos frio, e a natureza 

humana, também, é inconstante ou oscilante. Podemos citar aqui, ilustrativamente, o conceito 

de bondade explícita no fragmento. O que é a bondade? “Qualidade de bom. Disposição natural 

para o bem. Benevolência, brandura, indulgência. Boa índole. Cortesia, favor, Justiça”.98 

Vejamos, agora, como a motivação subjacente ao ato humano de praticar a bondade 

oscila. Pode-se dizer que o motivo modifica o caráter de uma mesma ação humana. 

Observemos, por exemplo, o ato, a ação de dar uma esmola a um necessitado. Podemos dar 

uma esmola por três motivos: 1- podemos dar esmola por bondade, porque somos bondosos, 

queremos ajudar a um pobre, é um gesto nobre; 2- Por ostentação, para mostrarmos que somos 

ricos e poderosos; 3- podemos dar esmola por interesses, pretendemos comprar um lugar ao 

céu, quando ocorrer o Juízo Final. Damos esmola, então, porque Deus está vendo, e, quando 

chegar o Juízo Final teremos esse ato a nosso favor, isto é, na contabilidade das nossas virtudes 

e de nossos pecados. 

Essa complexidade está presente em toda ação humana. Por essa razão, é difícil identificar 

de maneira certeira, clara e precisa a bondade propriamente dita. O papel do homem é limitado, 

porque não consegue, conscientemente, manter-se em um estado de ordem em seu agir; move-

se, alternadamente, de um para outro lado da sua existência. O Ser humano é desconexo e oscila 

ao agir, conforme se sucedem os acontecimentos da sua vida. A inconstância, evidentemente, 

lhe traz sofrimento, pois ele não pode se fixar existencialmente. Neste contexto, o tema da 

felicidade no homem traz questões que se referem a sua plenitude no bem estar de sua alma. 

São problemas levantados que serão objeto de reflexão moral no Capítulo III dos Pensamentos, 

dedicado a falar sobre a moral. É possivel compreender, portanto, que o ser humano é como a 

febre, oscilante. São idas e vindas sem previsibilidade bem definida.  

Diante de tal inconstância, sem objetivo definido para sua vida, o ser humano percebe-se 

                                                      
98 BONDADE. In: SILVA. Adalberto Prado e. Novo Dicionário Brasileiro ilustrado. São Paulo: Melhoramentos, 

1965. p. 531. 
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diante de um vazio existencial, a ponto de se arriscar em conquistas de objetos e bens cuja 

propriedade, às vezes, já possui. No prazer da cobiça, de lutar por mais aventuras, mais bens 

materiais, objetos, poder econômico, político e satisfação existencial, acaba muitas vezes por 

colocar tudo a perder, como nos dirá Cotrim, 

[…] Em 1814, quando Blücher viu os palácios de Napoleão, exclamou: “Ele devia ser 

um tolo. Tinha tudo isso aqui, e teve que correr até Moscou!” Napoleão, que afinal 

tinha também uma boa dose de vaidade, quando teve que fazer sua escolha, preferiu o 

poder. Já para Blücher essa escolha não passava de tolice. A sede de poder, como a 

vaidade, nunca ficaram satisfeitas. Talvez pudesse sossegar chegando à onipotência 
99[…]. 

 

Por meio do sentido do texto acima, vimos que a onipotência não aniquilou o poder 

ilimitado. Na sequência da passagem do trecho do texto em exame, conforme vemos abaixo, 

ele diz, textualmente, que essa sede de poder nos dá mostras da grande insatisfação humana 

sem o poder: 

 […] Sendo ainda, em geral, o vício de homens enérgicos, a eficácia da motivação da 

sede de poder está completamente desproporcionada em comparação à sua frequência. 

Na vida de homens importantes esta é, sem dúvida nenhuma, a mais forte das 

motivações. A sede de poder aumenta de maneira notável pelo exercício do poder, e 

isso se aplica tanto aos poderes miúdos como aos poderes de personagens importantes 
100 […]. 
 

Bertrand Russell, para demonstrar a sede do poder, inerente à condição humana, enfatiza 

um fato da história política da humanidade: pois até o menor procura as formas inteligíveis e 

privilegiadas do poder, que compõem a própria vontade e o intelecto humano, ou seja, a sede 

do poder é própria da natureza humana. Podemos pensar que a glória e o poder terreno, sendo 

sempre precários, insuficientes e transitórios, jamais poderão, realmente, solucionar a ambição 

humana proveniente do insaciável desejo humano.  

É o que ilustra a história de Napoleão: interessado na glória e na ampliação de seu poder, 

agiu de forma paradoxal e o mesmo acontece em qualquer “regime autoritário onde quem detém 

o poder torna-se sempre mais tirano, por experimentar todas as delícias que o poder consegue 

lhe conferir”.101 Nessa passagem, evidencia que “os poderes menores” necessariamente, assim 

como Napoleão, consideram o poder em alta conta. Fica claro que é da condição humana a 

vaidade. O argumento estabelece, de certo modo, uma relação de poder e dependência. Nessa 

mesma linha de raciocínio André Compte-Sponville ao prefaciar a obra de Pascal: Pensamentos 

sobre a política: três discursos sobre a condição dos poderosos nos assevera que: 

                                                      
99 COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia para uma Geração Consciente. Texto encartado na obra em 

referência. Bertrand Russell. In: A sede do Poder. - São Paulo: Saraiva, 1990. p. 95. 
100  Ibid., 1990. p. 95-96. 
101 Ibid., COTRIM, 1990. p. 95-96. 
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[…] É o universo de Maquiavel: tudo é força ou simulacros, e os simulacros só 

valem, politicamente, pela força que exprimem. O mundo da força, portanto, está 

longe de se reduzir às forças físicas: o poder é o lugar e o jogo de forças, sobretudo 

imaginárias, ou, como diríamos, simbólicas 102 […]. 

 

Podemos averiguar, pelo sentido dos textos acima, que a glória terrena é passageira. 

Interessado na glória, Napoleão cometeu um paradoxo: possuía um reino e foi perdê-lo no 

inverno rigoroso russo, destruindo as vidas dos soldados e exigindo esforços além do limite 

humano dos seus subordinados. O homem não pode viver no vazio e, então, escapa para alguma 

coisa: no caso, é a sede de poder, mas poderia ser, também, a bebida, o sexo, a droga, a luxúria, 

as futilidades, etc. Tudo em nome da vaidade, essa faceta descabida para suprimir o vazio 

existencial. “Profissões. Tão grande é a doçura da glória que, seja qual for o objeto em que a 

coloquemos, mesmo na morte, nós o amamos”. (Laf. 37 e Bru. 158). 

A natureza humana não conhece o ilimitado, pois, as hipóteses relacionadas à vaidade e 

glória, pertencem, de maneira inerente à precariedade da humanidade. Essas questões 

relacionam-se em grande parte com as atitudes autodestrutivas do ser humano que possui uma 

condição ontológica contraditória. Esse é outro problema antropológico recolhido para ser 

solvido no Capítulo III, relativo à moral.   

  

                                                      
102 PASCAL, Blaise. Pensamentos sobre política: três discursos sobre a condição dos grandes. Textos escolhidos 

e apresentados por André Comte-Sponville. – 1a ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1994. p. XV. 
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1.1  Sobre a justiça e a miséria humana nos Pensamentos  

Blaise Pascal, foi um crítico da política e do sistema legal do seu tempo, pois, em vários 

fragmentos dispersos nos Pensamentos, embora sem ordem e por vezes esquecidos, é 

absolutamente notório sua aversão e seu repúdio. Segundo Rocha, “ele é um forte crítico da lei 

e considera a justiça e a verdade como dois pontos sutis que os nossos instrumentos são 

demasiadamente reduzidos para tocar com exatidão.”103  

Para Pascal, nos julgamentos ditos humanos, sempre prevalece o interesse dos mais fortes 

ao abrigo da própria lei; eis que a lei é entendida e aplicada, conforme está implicitamente dito 

no fragmento (Laf. 59; Bru. 296) de acordo com interesses escusos. Vale lembrar aqui, um 

vetusto adágio latino do direito romano que dizia: “a insegurança jurídica para um significa 

ameaça e insegurança para toda a comunidade”. Esta parte do fragmento em estudo encontra 

conformidade com o brocardo latino e, também, com o fragmento (Laf. 59; Bru. 296), que nos 

diz: “Quando a questão é julgar se se deve fazer guerra e matar tantos homens, condenar tantos 

espanhóis à morte, um só homem é juiz disso e, além do mais, interessado: deveria ser um 

terceiro indiferente”.104   

Esse fragmento nos revela a consciência e a lucidez que Pascal possuía da precariedade 

da justiça, eis que um só homem julga, o qual, além disso, é parte interessada. Essa manobra 

julgadora parcial do magistrado nos mostra que o homem é corrupto e não conhece nada de si 

próprio, nem se preocupa com a vida alheia. Corroborando a precariedade da justiça humana, 

Pascal em uma feliz síntese nos mostra com autoridade a sua visão desacreditada da justiça dos 

homens no (Laf. 61 e Bru. 309), onde afirma: “Justiça. Como a moda faz o atrativo, faz também 

a justiça”.105  

A diversidade das leis que a humanidade possui presta apenas para manter os interesses 

de uma diminuta ordem dos donos do poder nas comunidades. Porque o que se vê nos 

agrupamentos humanos são misérias de toda a ordem, como descrito nno fragmento (Laf. 60; 

Bru. 294): 

[…] Dessa confusão advém que um diz que a essência da justiça é a autoridade do 

legislador; outro, a comodidade do soberano; outro o costume presente, e é o mais 

seguro. […] Nada é mais eivado de erros do que essas leis que consertam os erros. 

Quem obedece a elas porque elas são justas, obedece à justiça que imagina, mas não 

à essência da lei […].  

                                                      
103 ROCHA, A. N. Uma leitura atual sobre a construção política e social de Blaise Pascal. In: Entretextos: 

coltânea de textos acadêmicos. 1ª ed. – Rio de Janeiro: Pod, 2017, p. 42.  
104 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 21. 
105 Ibid., p. 23. 
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Pascal está criticando a lei humana ao refletir sobre a dificuldade das leis que não 

solucionam nada a favor dos oprimidos. Ao tomarmos, como exemplo, o seu pensamento 

“Justiça engraçada essa que um rio limita” percebemos o sarcasmo e o deboche em relação aos 

legisladores e aos juízes miseráveis. A vida, o bem mais precioso do homem, está na 

dependência da divisa de um rio. Assim no fragment (Laf. 51; Bru. 293), ele escreve: “Por que 

me matais com vantagem para vós? Eu não estou armado – O quê, não estais do outro lado da 

água? Meu amigo, se estivésseis do lado de cá, eu seria um assassino, e seria injusto matar-vos 

assim. Mas, visto que estais do outro lado, sou um bravo e isto é justo.”  

Percebemos e já recolhemos a desordem, a inconstância, a glória, a ostentação, a justiça 

miserável dos homens nesses subitens enumerados por nós. Eles constituem questões relevantes 

levantadas na antropologia filosófica de Pascal com a finalidade de serem refletidas na esfera 

moral, no Capítulo III. 

O agir desqualificado e corrupto do juiz parcial que não respeita a si próprio e ao outro 

nos mostra que o conhecimento da interioridade humana, o socrático nosce te ipsum (conhece-

te a ti mesmo), ainda continua sendo um desafio para todos os seres humanos na sua 

complexidade ontológica. Esse é outro problema juntado por nós a ser pensado no capítulo da 

moral. 

Pensamos, então, sobre o pilar da vaidade que é a Imaginação, no fragmento (Laf. 44; 

Br.82). A imaginação ilude, mas é uma verdade que faz parte da condição humana. Com isso, 

Pascal reforça sua reflexão sobre a situação miserável da humanidade. No próximo subitem 

veremos a “mestra da falsidade”. Há possibilidade de se alcançar a verdadeira justiça no mundo 

dos homens? São problemas que estamos levantando, mas para os quais ainda não possuímos 

condições de emitir respostas. 

1.2.  Sobre a Vaidade e a Imaginação nos Pensamentos 

Imaginação. 

É essa parte dominante do homem, essa mestra do erro e da falsidade, e ainda mais 

trapaceira porque nem sempre o é; pois ela seria regra infalível de verdade se fosse 

regra infalível de mentira. Ainda mais – 

[…] Por mais que a razão grite, não consegue dar o devido valor às coisas. Essa 

grandiosa potência inimiga da razão, que se compraz em controlá-la e em dominá-la, 

para mostrar quanto poder tem em todas as coisas, estabeleceu no homem uma 

segunda natureza106 […]. 

                                                      
106 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 12. [Laf. 44; Bru. 82]. 
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No estudo dos Pensamentos, Pascal nos esclarece que a imaginação nos confunde e nos 

afasta da verdade e do bem. Os bens são reais, mas a tendência humana à imaginação, que 

também é uma realidade, possui como consequência, distanciar o ser humano da própria vida. 

Segundo Pascal, por mais que a razão grite, ela não consegue valorizar as coisas boas e o Bem 

verdadeiro, porque a imaginação a atropela. A imaginação é desordenada e incerta e interfere, 

inexoravelmente, na consecução do nosso anseio da verdade e do bem. Ela se encarrega de 

lançar para bem longe a verdade e a justiça, conforme vimos no fragmento anterior.  

A razão quer dar valor à verdade e ao bem, mas a imaginação interfere em nossa 

racionalidade, e exerce um papel negativo em nossa existência. Para Pascal, a imaginação é 

uma “grandiosa inimiga da razão” expressa no fragment (Laf. 44; Bru. 82):  

[…] ela tem seus felizes, seus infelizes, seus sadios, seus doentes, seus ricos, seus 

pobres. Ela faz acreditar, duvidar, negar a razão. Suspende os sentidos, fá-los sentir. 

Tem seus loucos e seus sábios. E nada nos deixa mais desarvorados do que ver que 

ela cumula os seus hóspedes de uma satisfação muito mais plena e inteira do que o 

faz a razão107 […]. 

 

A lucidez dessa passagem saída da pena de Pascal retrata o que a imaginação entendida 

pascalianmente pode fazer com a nossa razão, pois, a ela possui um caráter dominante perante 

a razão diminuída. Quer dizer, nós somos ricos, pobres, doentes e saudáveis na imaginação; a 

imaginação possui o condão de colocar a razão em dúvida e lançar a humanidade em um estado 

de imperfeição e miséria. Então, colocam-se as seguintes questões: Como progredir, como 

mudar e como melhorar a nossa situação humana, se a imaginação nos absorve e nos extravia? 

Como atingir a realidade da perfeição? 

Na filosofia levantar questões é mais apropriado do que emitir respostas prontas e 

definitivas. Nessa linha de raciocínio: “[…] No âmbito da filosofia, muitas vezes, importa mais 

suscitar questões do que dar soluções. Levantar questões é mesmo a principal tarefa da 

filosofia” 108 […]. Assim, nas questões suscitadas por Pascal, o ser humano é descoberto e 

revelado de maneira miserável, dessa forma, o autor elabora um pensamento pessimista da 

condição humana, consciente dos limites da razão.  

A imaginação tem o poder de fazer o homem acreditar em algo e iludi-lo. Ainda, no 

fragmento (Laf. 44; Bru. 82), Pascal continua a nos asseverar que a imaginação é uma péssima 

                                                      
107 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 12. 
108 SALGADO, Joaquim Carlos. A Idéia de Justiça em Kant seu Fundamento na liberdade e na igualdade. - Belo 

Horizonte: Editora UFMG. 1995, p. 17. 
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conselheira: 

[…] Não direis que aquele magistrado cuja velhice venerável impõe o respeito a todo 

um povo se pauta por uma razão pura e sublime, e que julga as coisas por sua 

natureza sem se deter naquelas vãs circunstâncias que só ferem a imaginação dos 

fracos […]. Vede-o entrar num sermão, em que coloca um zelo devotíssimo 

reforçando a solidez de sua razão com o ardor de sua caridade; lá está ele pronto para 

ouvi-lo com um respeito exemplar. Apareça o pregador: se a natureza lhe deu uma 

voz rouquenha e feições estranhas, se o barbeiro não o barbeou direito, se além disso 

o acaso ainda o salpicou de manchas, por maiores que sejam as verdades que ele 

esteja pregando, eu aposto na perda da gravidade do nosso senador109 […]. 
 

A situação descrita por Pascal na passagem acima, relacionada ao encontro de um Padre 

com aparência medonha com um magistrado venerável, de razão pura e sublime, acostumado a 

proferir os mais sólidos julgamentos, ilustra o império da imaginação entre os homens. Pascal 

nos mostra que os efeitos da aparência desagradável do pregador sobre a imaginação do severo 

magistrado, por mais racional que este seja, contribuirão para distraí-lo do que é essencial e o 

levarão a pensar em coisas que não são, exatamente, aquilo de que o pregador fala.  

Em síntese, a imaginação do magistrado se sobrepõe à sua razão e relega a um plano 

inferior o discurso do religioso. Mais uma vez a miséria humana se manifesta, evidenciando a 

impotência da razão na condução da vida humana. 

A imagem é central, e aparece em outro momento dos Pensamentos, quando nos diz 

Pascal: 

[…] Nossos magistrados conheceram bem esse mistério. As suas togas vermelhas, 

os arminhos com que se acalentam os palácios onde julgam, as flores-de-lis, todo 

esse aparato augusto era bem necessário, e se os médicos não tivessem batas e mulas, 

e se os doutores não tivessem barretes quadrados e roupas muito amplas de quatro 

partes, jamais teriam podido enganar o povo que não pode resistir a essa exibição 

tão autêntica. Se tivessem a verdadeira justiça, e se os médicos tivessem a verdadeira 

arte de curar, não teriam o que fazer com os seus barretes quadrados. A majestade 

dessas ciências seria bastante venerável por si mesma, mas só possuindo ciências 

imaginarias é necessário que lancem mão desses vãos instrumentos que tocam a 

imaginação a que eles fazem apelo e mediante isso, de fato, provocam respeito110 

[…]. 

 

Pascal dirá que, quem confere reputação às ciências é a faculdade da imaginação, uma 

vez que é imprescindível para a sobrevivência da condição humana em sua totalidade que a 

autoridade esteja bem vestida para ser respeitada. Isso significa, antropologicamente, que há 

uma primazia universal das aparências no plano do comportamento humano, em prejuízo do 

                                                      
109 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 12. 
110 Ibid., 2005, p. 14,15. [Laf. 44; Bru. 82] 
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conteúdo, da verdade e da sabedoria. 

O homem normal, do povo, necessita ver com seus olhos empíricos os aparatos 

ornamentais; palácios da justiça, togas vermelhas, as escadarias, as flores-de-lis, as 

parafernálias do engodo, etc.  

O valor da aparência possui mais valor do que a ciência propriamente dita, de forma que, 

se o magistrado comparece a um tribunal mal vestido, jamais terá o respeito e a estima do 

cidadão normal. Assim, quando o médico vai à casa do paciente, ele se produz com vestimentas 

caras, chapéu, caso contrário, o médico fica desacreditado diante do paciente e da sua família. 

Desse modo, o filósofo afirmará: “[…] quem confere a reputação, quem dá o respeito e a 

veneração às pessoas, aos livros, às leis, aos grandes, senão essa faculdade imaginária111 […]”. 

A imaginação é tão poderosa que, 

O maior filósofo do mundo, equilibrando-se sobre uma madeira, por mais larga e 

espaçosa que ela seja, se porventura houver um desfiladeiro abaixo dele, por mais que 

a sua razão o persuada de que está em plena segurança, a sua imaginação terá 

preponderância negativa no imaginário do filósofo enchendo-o de medo quanto a uma 

possível queda livre.112  

 

Avançando no estudo do fragmento referente à imaginação, toda a fama se alicerça em 

ícones criados pelo próprio homem, que depois de cristalizados no seio da cultura, passam a 

exercer papel real, exterior, coercitivo e geral sobre os seres humanos.  

A imaginação guarda relação direta com a vaidade, e, portanto, com a miséria humana. 

Sem tais signos exteriores as reputações não se estabeleceriam jamais. A imaginação das 

pessoas precisa ser trabalhada, segundo o autor. Ainda no fragmento (Laf. 44; Br. 82), Pascal 

diz que os reis utilizam do mesmo expediente imaginário: “Essas tropas armadas que só têm 

mãos e força para eles, as trombetas e os tambores que marcham à frente e essas legiões que os 

cercam fazem temer os mais firmes”.113  

Para o autor, quase tudo não passa de uma venda de imagens com o intuito de enganar e 

falsear. A estrutura dessa faculdade enganosa nos faz curvar à perspectiva do erro. Questões 

que nos levem a pensar sobre como atingirmos a felicidade, a beleza e a justiça são alvos da 

imaginação que deturba o conhecimento limitado do homem, fazendo-o crer que o seu alcance 

atimge patamares ilimitados, o que, na prática, não corresponde com a sua natureza. Percebe-

                                                      
111 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
112 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p 12 ]Laf. 44 ; Bru. 82]. 
113 Ibid. p. 12.  
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se que estamos, aqui, recolhendo as misérias da condição humana, tal como Pascal as concebe.  
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CAPITULO III 

DIVERTISSEMENT COMO CAUSA DO ENNUÍ 

 

1. O Divertissement e o Ennuí 

Os manuscritos pascalianos encontrados após sua morte, e organizados, hoje, como 

sendo os Pensamentos, trazem temas diversos e classificados em ordem não precisa. Neste 

capítulo, nos interessa tratar do que Pascal chamara de Divertissement e Ennui. Por uma 

questão de entendimento conceitual dos termos, falaremos, primeiramente, do Divertissement, 

e em seguida da sua co-relação com o Ennuí.  O maço chamado Divertimento constitui-se de 

oito fragmentos114, dentre estes temos o longo fragmento [ Laf.136; Bru.139], que sintetiza e 

dá corpo a toda a temática, além de cinco outros fragmentos curtos e os dois fragmentos 

[Laf.137; Bru.142] e [Laf. 139; Bru.143] que ficariam entre o longo e os curtos.  

Começaremos vendo o que nos diz a sequência dos ditos fragmentos curtos, começando 

pelo fragmento [Laf.132; Bru.170]: 

Divertimento. 

Se o homem fosse feliz, tanto mais o seria quanto menos se divertisse, como os santos 

e Deus. Sim; mas não é estar feliz poder alegrar-se pelo divertimento? Não, porque ele 

vem de outra parte e de fora; e assim é dependente e, por toda parte, sujeito a ser 

perturbado por mil acidentes que fazem as aflições inevitáveis. 

 

A partir do fragmento [Laf.133; Bru.169] encontraremos: 

Divertimento.  

Não tendo os homens podido curar a morte, a miséria, a ignorância, resolveram, para 

ficar felizes, não mais pensar nisso. 

 
O terceiro fragmento [Laf.134; Bru.168] dirá: 

Não obstante essas misérias, ele quer ser feliz e nada mais quer do que ser feliz, e não 

pode não querer sê-lo. Mas que fará para isso? Seria preciso, para conseguir, que se 

tornasse i mo r t a l , mas, não podendo, resolveu evitar pensar nisso. 

 

No penúltimo dos fragmentos curtos, o [Laf. 135; Bru. 469], Pascal dirá: 

Eu sinto que posso não ter sido, pois o eu consiste no meu pensamento; portanto, eu 

que penso não teria sido se minha mãe tivesse sido morta antes que eu tivesse sido 

animado, portanto, não sou um ser necessário. Não sou tampouco eterno nem finito, 

mas vejo bem que há na natureza um ser necessário, eterno e infinito.115 

                                                      
114 A partir do material sobre os fragmentos pascalianos, pretendemos referenciar os fragmentos de nossa temática 

em algumas das principais edições das obras de Pascal. Lafuma em sua edição de referência numera com os 

seguintes fragmentos: [132; 133; 134; 135; 136; 137; 138 e 139]. Brunschvicg coloca os fragmentos sobre o 

Divertimento nos seguinte fragmentos respectivamente: [170; 169; 168; 469; 139; 142; 166 e 143]. Tourneur em 

sua edição traz a seguinte sequência de fragmentos: [126; 126, 127; 128; 129; 130 e 131], ele junta dois fragmentos 

num só o qual numera 126, que corresponde aos fragmentos [132 e 133] da numeração Lafuma que é nossa edição 

de referência.  
115 Pascal apresenta um ponto anticartesiano no texto em que o espetáculo da natureza fornece um elo de 

contingência que cerca a existência humana, de modo que dependemos antes de mais nada da existência de um 
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E, por fim, o quinto e menor dos fragmentos curtos, o [Laf.138; Bru. 166]: 

A morte é mais fácil de suportar sem pensar nela do que o pensamento da morte sem 

perigo. 

 
A presente ordem dos fragmentos, apresenta pequenas notas em sua maioria rascunhadas 

por Pascal, como o fragmento [Laf.135; Bru. 469]. Sabe-se que foi ditado 116 por Pascal a 

alguém, sendo que, por ser uma escrita conhecida entre os seus manuscritos. Zacharie Tourneur 

chama de secretário assíduo117 o dono desta caligrafia. O fragmento [Laf.132; Bru.170], é um 

dos muitos fragmentos cujo original foi perdido, e ele nos é conhecido por conta da cópia que 

se fez do manuscrito original logo após a morte do filósofo. Ele converge com o restante dos 

fragmentos desta temática.  

Os dois fragmentos que seguem, isto é, o [Laf.133; Bru.169] e [Laf.134; Bru.168] estão 

preservados na folha 121 da Coletânea Original. Também são formados por ideias recorrentes 

e comuns a toda a nossa temática. Partindo para o fragmento [Laf.135; Bru. 469], cabe dizer 

que este não tem a caligrafia de Pascal, e foi ditado a seu secretário assíduo118. Permanece 

fixado na folha 125 da Coletânea Original. O fragmento [Laf.138; Bru.166] consta da folha 

142 da mesma coletânea, e trata-se de uma pequena nota escrita a lápis e depois refeita à  caneta 

conforme nos informam Zacharie Tourneur e Eric Dubreucq119. Apesar de pequena, a nota tem 

o conteúdo voltado ao tena do Divertimentissement. A morte, a grande vilã e fim de todos se 

pensada seriamente é mais insuportável do que as insuportáveis penas a que nos submetemos 

afim de não pensarmos nela.  

Exploremos na sequência os dois fragmentos mais longos sobre o divertimento. O 

primeiro texto de tamanho médio, corresponde ao fragmento [Laf.137; Bru. 142]: 

Divertimento. 

Não é bastante grande a dignidade real em si mesma para aquele que a possui para 

torná-lo feliz pela simples visão daquilo que é? Será preciso ainda diverti-lo desse 

pensamento como ao comum dos homens? Bem vejo que é tornar um homem feliz 

                                                      
outro, Pascal contraporá face a esta contingência a absoluta necessidade de um ser eterno e infinito que a própria 

natureza e nossa razão nos faz compreender. Daí que não se pode seguindo Descartes remontar do eu que pensa 

ao Deus que existe. Há um abismo metafisico, pois os elos do finito e contingente não podem acessar o infinito e 

necessário. 
116 PASCAL, B. Penseés: Texte intégral établi et présenté par Zacharie Tourneur et Didier Anzieu. Paris: Armand 

Colin, 1960. T. 1. p.89. 
117 PASCAL, B. Penseés: Texte intégral établi et présenté par Zacharie Tourneur et Didier Anzieu. Paris: Armand 

Colin, 1960. T. 1. p.89. 
118 Ibid., p. 12. Usamos aqui o termo cunhado por Tourneur para designar o secretário de Pascal que ele pensava 

ser Étienne Périer, o sobrinho. 
119 DUBREUCQ, Eric. L’intériorité désertée et le fond du cœur, Methodos [Online], mai. 2005, Disponível em: < 

http://methodos.revues.org/381 >. acesso em 18 mai/2018. 

http://methodos.revues.org/381
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desviá-lo da visão de suas misérias domésticas para preencher todo o seu pensamento 

com o cuidado de dançar bem; mas, será a mesma coisa com relação a um rei e será 

ele mais feliz prendendo-se a esses vãos divertimentos do que contemplando a sua 

própria grandeza? E que objeto mais satisfatório se poderia dar ao seu espírito? Não 

seria então prejudicar a sua alegria fazer com que ele se ocupe a sua alma pensando 

em ajustar os passos à cadência de uma ária, ou em alcançar habilmente uma barra, 

em vez de deixá-lo gozar em repouso da contemplação da glória majestosa que o 

circunda? Submeta-se isto à prova, deixe-se um rei a sós, sem nenhuma satisfação dos 

sentidos; sem nenhuma preocupação no espírito, sem companhias e sem 

divertimentos, pensar em si totalmente à vontade, e ver-se-á que um rei sem 

divertimento é um homem cheio de misérias. Assim, evita-se isso cuidadosamente e 

nunca falta ao redor da pessoa do rei muita gente que cuida de fazer com que o 

divertimento suceda aos negócios e que fica a observar todo o seu tempo de ócio para 

fornecer-lhe prazeres e jogos de modo que não haja nenhum vazio. Quer dizer que 

eles são cercados de pessoas que têm um maravilhoso cuidado para evitar que o rei 

fique sozinho e em estado de pensar em si, sabendo perfeitamente que ele ficará 

miserável, muito embora seja rei, se pensar em si. Não falo em tudo isso de reis 

cristãos como cristãos, mas somente como reis. 

 

E o segundo dos fragmentos médios, o [Laf.139; Bru.143]: 

Divertimento. 

Sobrecarregam os homens desde a infância com o cuidado de sua honra, dos seus bens, 

dos amigos, e ainda dos bens e da honra dos amigos; cumulam-nos de afazeres, do 

aprendizado das línguas e de exercícios e se lhes dá a entender que não conseguiriam 

ser felizes sem a sua saúde, a honra e fortuna, e a de seus amigos estivessem em bom 

estado, e que a falta de uma única coisa dessas os tornará infelizes. Assim, são-lhes 

dados encargos e afazeres que os fazem quebrar a cabeça desde o raiar do dia. Aí está, 

direis, uma estranha maneira de torná-los felizes; que se poderia fazer de melhor para 

torná-los infelizes? Como! que se poderia fazer?  Bastaria tirar-lhes todas as suas 

preocupações, porque então eles se veriam, pensariam naquilo que são, de onde vêm, 

para onde vão, e assim, nunca é demais ocupá-los e desviá-los disso. E eis por que, 

depois de preparar- lhes tantos afazeres, se ainda tiverem algum tempo livre, 

aconselha-se que o empreguem em se divertir, e jogar, e ocupar-se sempre por inteiro. 

 

O fragmento [Laf.137; Bru.142], está guardado na folha 146 da Coletânea Original, onde 

também nota-se a diferença na escrita caligráfica, trata-se de um fragmento ditado, e ainda aqui 

podemos localizar a caligrafia do secretário assíduo. Pascal acrescenta o termo repouso ao texto 

originalmente ditado, que para além da questão estilística representa um conteúdo importante 

no desenvolvimento de nossa temática. Nesta coletânea, existe outras modificaçãoes mas que 

ficam, por assim dizer, no registro do estilo literário pascaliano, que por sinal era bastante 

rigoroso consigo próprio no que tange a sua forma de escrever. A título de exemplo ele troca a 

ideia de admirável pela ideia do maravilhoso, quando se refere aos cuidados que cercam os reis 

para que estes não fiquem sozinhos. 

O fragmento [Laf.139; Bru.143] permanece preservado na folha 217 da Coletânea 

Original. Neste fragmento a escrita de Pascal é, segundo Albalat: “[…] febril, minúscula, 

agitada, onde as letras são apenas indicadas.”120 Encabeça este fragmento a palavra 

                                                      
120 ALBALAT, Antoine. Le Travail du style. Enseigné par les corrections manuscrites des grands écrivains. - 

Paris: Armand Colin, 1903. p. 127 
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divertimento. Há uma adição textual à margem, e algumas poucas subtrações entre as linhas. 

Existe ainda uma interessante troca efetuada por Pascal onde substitui as palavras: “cumulam-

nos de afazeres, afim de que, estando tão ocupados em todos esses pensamentos, não pensem 

mais.” por “cumulam-nos de afazeres, do aprendizado das línguas e de exercícios”. Vemos aqui 

não somente a questão estilística como no fragmento anterior, mas principalmente uma espécie 

de estratégia bastante recorrente com a qual Pascal relaciona suas ideias com sua escrita, para 

daí tirar o máximo proveito das palavras. Por exemplo, neste caso percebemos, entre outras 

coisas, que efetuando a referida troca o conteúdo concentrado na frase erradicada foi diluído ao 

longo do fragmento, dando margem a um desenvolvimento mais detalhado. Pascal tinha uma 

tal preocupação com a sua produção textual, o que faz com que ele seja considerado, ainda hoje, 

um dos melhores escritores da língua francesa. 

Em sequencia, no fragmento [Laf.136. Bru.139], que também foi preservado; será 

desenvolvido pelas folhas 139, 209, 210, 133 e 217 da Coletânea Original. Ao longo deste 

fragmento, percebe-se que Pascal voltou diversas vezes em seu processo de escrita, tanto para 

reler quanto para corrigir ou adaptar. 

Sobre o fragmento longo acerca do Divertissement, primeiramente Pascal havia escrito 

“Miséria do Homem”, riscou e modificou para “Divertimento”. Vejamos uma breve 

apresentação do fragmento [Laf.136. Bru.139121]: 

[…] ter uma condição totalmente feliz e que possa considerar com calma, sem nela 

encontrar motivo de aflição. não é pois ouvir a natureza. Assim os homens que sentem 

naturalmente a sua condição não evitam nada tanto quanto evitam o repouso; nada há 

que não façam para buscar a agitação. E assim, quando os censuram porque aquilo que 

buscam com tanto ardor não seria capaz de satisfazê-los, se respondessem, como 

deveriam fazer se refletisse um pouco, que não buscam nisso senão uma ocupação 

violenta e impetuosa que os desvie de pensar em si e que é por isso que se propõem 

um objeto atraente que os encante e os atraia com ardor, deixariam os seus adversários 

sem replica [...]. Adiante, o fragmento trará a seguinte conclusão sobre o homem que 

se dispõe ao divertimento. […] o homem é tão infeliz que se entediaria mesmo sem 

nenhum motivo de tédio, pelo estado próprio de sua compleição. E ele é leviano que 

estando cheio de mil causas essenciais de tédio, a mínima coisa como um bilhar e uma 

bola que ele joga bastam para diverti-lo. Ao encontro o Ennui, Pascal dirá acerca das 

misérias do homem:  homem é tão infeliz que se entediaria mesmo sem nenhum 

motivo de tédio, pelo estado próprio de sua compleição. E ele é leviano que estando 

cheio de mil causas essenciais de tédio, a mínima coisa como um bilhar e uma bola 

que ele joga bastam para diverti-lo. do jogo e não o ganho. Fazei então com que não 

jogue a dinheiro: ele não se animará e se aborrecerá. Não é então só a diversão busca. 

O homem, por mais cheio de tristeza que esteja, se se puder convencê-lo a entrar em 

alguma diversão, ei-lo feliz durante esse tempo; e o homem, por mais feliz que seja, 

se não for divertido e ocupado com alguma paixão ou distração que impeça o tédio de 

se expandir, logo estará acabrunhado e infeliz. Sem o divertimento não há alegria; com 

                                                      
121 O fragmento do Divertimento ocupa as páginas 133, 139, 209, 210 e 217 do Manuscrito Original chamado de 

Coletânea Original (BN. Ms 9202). 
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o divertimento não há tristeza. E é também isso que compõe a felicidade das pessoas 

[…] 

 

As modificações, feitas por Pascal em vários fragmentos demonstram a importância na 

condução e construção da temática do fragmento, por meio de modificações estilísticas, de 

escrita e gramatical. Dentre as cinco folhas originais que formam o fragmento do 

Divertissement, três122 contém apenas a caligrafia de Pascal e as outras duas123 contêm tanto a 

letra de Pascal quanto a de um secretário. Dentro os fragmentos pascalianos, aparecem textos 

de grande importância e relacionados à temática do Divertissement, porém não no mesmo maço, 

mas sim espalhados em outros temas dentro das Peenses124.   

 
1.1. O divertissement: origem e significado  

Em primeira instância, o termo Divertimento125, ou Divertissement, em língua francesa 

nos remete a idéia de diversão, entretenimento, invariavelmente ligado a uma atividade 

prazerosa e busca pela felicidade. Porém, não é disso que tratamos aqui. Haja visto que o termo 

divertimento hoje seja uma palavra muito em voga, servindo para expressar conteúdos diversos, 

via de regra relacionados à ideia de lazer. É de primordial importância que ressaltemos a 

diferença de uso deste termo por nosso autor, pois, para ele o divertimento não é, a instituição 

do espetáculo, tal como o era para Luís XIV e sua corte, ou como o é para nossa grande indústria 

do entretenimento; antes o simples pensar no futuro já constitui o que ele chama de 

divertimento, como veremos adiante. 

É válido ressaltar que a definição do verbo divertir, tanto em francês como em português, 

possui origem do latim Divertere. Entre outros sentidos para este termo encontramos: 

“desabituar”, “fazer esquecer”, “ser diferente de” “virar em diversas direções”. Ernoult indica 

que, na origem do termo, a raiz indo-européia wert, passando pelo antigo termo latino verto, 

daí para vetere que por sua vez nos leva ao francês antigo divertir e por fim para o substantivo 

                                                      
122 Correspondentes às páginas 133, 139 e 210. Cf. Coletânea Original 
123 Páginas 209 e 217. Cf. Coletânea Original. A página 217 é dividida em dois fragmentos, apenas a parte b 

pertence ao fragmento da Lafuma 136. 
124 Alguns fragmentos relacionados ao Divertissement e fora do maço chamado Divertimento são: 10/167; 11/764; 

36/164; 39/141; 43/136; 47/172; 49/132; 70/165; 79/128; 99/80e536; 101/324; 120/148; 143/464; 166/183; 

198/693; 407/465; 408/74; 414/171; 415/130; 478/137; 522/140; 599/908; 620/146; 622/131; 623/495; 626/462; 

628/153; 641/129; 710/24;764/11; 773/135; 879/138; 889/165 
125 Como principal referência para discutir esta seção, nos aportaremos pelos textos de: Pierre Dumonceaux. angue 

et sensibilité au XVII siecle. L'évolution du vocabulaire affectif. Geneva: Droz, 1975. Sobretudo o capítulo 

dedicado ao termo “Divertir”, e seguido por: D. C. Potts. “Pascal's Contemporaries and 'Le Divertissement". In: 

The Modern Language Review, v. 57, n. 1, 1962, pp. 31-40. 
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Divertissement. 126 

Em busca do significdo do termo nos dicionários franceses antigos, notamos que o termo 

divertir é encontrado com frequência, mas o divertimento não. O Dicionário de francê-latim de 

Robert Estienne de 1549 no verbete divertir traz a seguinte definição: “Desviar alguém de seus 

propósitos e ou de seu afazer.” 127 Mesmo caso do Dupuys128 de 1573 que só traz divertir, não 

há ainda a ocorrência do termo divertimento. O mesmo acontecendo com o Thresor de 

Nicot129de 1606. A descrição do termo feita pelo padre Monet em seu Inventaire102, provocou 

diversas divergências e fez filas de críticos entre os gramáticos no século XVII, pois propunha 

a simplificação da língua escrita tornando-a mais próxima da língua falada; deste modo 

escreveria-se, portanto Divertissemant com 'ant'.  

Interessa-nos, neste primeiro momento de apresentação do conceito de Divertimento, 

compreender sua etimologia, referênciada como distração do espírito ou dos sentidos, o sentido 

que mais se aproxima, entre os dicionários da época com uso que Pascal utiliza. 

Gilles Ménage130, contemporâneo e leitor de Pascal, não emprega nenhum sentido novo 

a palavra Divertimento em seu estudo, o Dicionário Etimológico. Nem mesmo ainda na sua 

segunda edição de 1694 aparece o conceito de Divertissement, a única referência próxima é o 

uso do termo divertir em uma de suas mais usadas acepções no medievo, isto é, divertir como 

divórcio e separação. Já ao final do século XVII, encontra-se ligeiras modificações nos 

exemplos, como no Dicionário da Academia Francesa 131: 

DIVERTISSEMENT.  Récréation, plaisir. Il se prend ordinairement pour Un plaisir 

honnête. La chasse est un grand divertissement. Prendre du divertissement. La 

Musique est un honnête divertissement. Il prend l'étude comme un divertissement. 

On appelle dans les Opéras, Divertissement, Les fêtes de danse et de chant qui font 

partie de chaque acte dans un Opéra, ou qui le terminent. Les divertissemens de cet 

Opéra sont bien amenés. Il se dit aussi en parlant De la Comédie. C'est une Comédie, 

avec des divertissemens. On appelle, Divertissement de deniers, divertissement de 

fonds, l'emploi qu'on fait d'une somme d'argent à un usage différent de celui auquel 

elle étoit destinée. 

 

Na oitava edição do Dicionário da Academia Francesa editado em 1932, finalmente 

Pascal aparece como autor de uma “noção” para o termo Divertissement. A primeira referência 

                                                      
126 ERNOUT, A. e MEILLET, A. Dictionnaire etymologique de la langue latine histoire des mots. Paris: 

Klincksieck, 2001. pg. 725-6. 
127 ESTIENNE, Robert. Dictionnaire françois-latin. - Paris: [s.n.], 1549. pg. 195. 
128 DUPUYS, J. Dictionaire françois-latin. Paris: G de Hus, 1573. p. 231. 
129 NICOT, Jean. Le Thresor de la langue francoyse. - Paris: Douceur, 1606. pg. 209. 
130 MÉNAGE, G. Dictionnaire etymologique ou origines de la langue françoise. - Paris: Jean Anison, 1694. p. 147 

e 268. 
131 Dictionnaire de l'Académie française. Paris: Coignard, 1740. p. 515. 
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explícita e com citação de Pascal e de termo Divertissement irá aparecer no dicionário de Littré 

132de fins do século dezoito. E logo depois no Hatzfeld de 106 de 1890, ambos com duas citações 

cada. 

Constatamos que o verbo Divertir é amplamente utilizado pelo francês antigo, o que 

proporcionou diversos sentidos para o termo. Explorar os variados sentidos do termo nos ajuda 

a notar a força da transformação operada por Pascal em sua ideia de Divertimento. 

Assim, estudando o fragmento 136 das Pensées (Pensamentos), percebemos que um dos 

principais sentidos para o uso do termo é a ação de desviar militarmente, distrair ou separar na 

guerra133, daquilo que é mais importante. Na estratégia militar, provoca-se uma batalha numa 

parte do conflito para desviar a atenção do inimigo, proporcionando a possibilidade de um 

ataque mais significativo em outra parte. A linguagem militar não é estranha a Pascal; é preciso 

lembrar que ele escreve a curta distância de uma França assolada por diversas guerras, bem 

como da Fronda e da Guerra dos Trinta anos, entre outras. De modo que tal contexto histórico 

sugere-nos que a estratégia bélica do desvio, por força, lhe é bastante familiar. Ademais, seus 

escritos estão repletos de termos que remetem à complexa situação da França do século XVII. 

No âmbito do direito e da administração dos negócios do Estado, também 

encontraremos outro desses sentidos, que é o que se nomeia desvio de fundos, diríamos hoje 

“desvio de verbas”. Neste caso, o sentido é relacionado tanto ao dinheiro público, quanto ao 

privado. O desvio irregular praticado por uma autoridade, ou ainda a partilha de uma herança 

particular, portanto, termo comum à corrupção administrativa e ao direito de sucessão. Nesse 

registro divertir traz consigo a ideia de ocultamento e dissimulação. 

Em relação ao direito de sucessão, a correspondência da família Pascal, após a morte do 

Pai, deixa muito explícito que Pascal conhecia bem as dificuldades da partilha. Temos neste 

tempo uma farta correspondência familiar em torno da herança deixada por Etiénne Pascal a 

ser dividida em três partes. Dentre isso, Jacqueline, irmã de Pascal, pretendendo professar votos 

religiosos, para isso tencionava dar sua parte da herança como forma de dote ao convento de 

Port-Royal, porém, deparara-se em um burocrático e lento no processo de inventário e partilha. 

                                                      
132 LITTRÉ, Emilie. Dictionnaire de la langue française. Paris: 1872-77. Verbete divertissement 
133 RICHELET, Pierre. Dictionnaire de la langue Françoise. Genebra: Winderhold, 1680. p.249. No verbete 

Diversão lemos: “termo da guerra. Destacamento considerável que o inimigo obriga fazer, para impedir alguma 

empreitada. Grande destacamento que se prepara para ocasiões importantes. Os inimigos têm feito diversão. 

Afligindo esta cidade, obriga-se o inimigo a fazer uma diversão para a socorrer”. 
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Por fim, é importante citar um famoso contemporâneo de Pascal que entra para a 

história, entre outras coisas, como sendo o que irá desviar verbas do reino de França, a saber, 

Nicolas Fouquet. Último superintendente de finanças da França sob o reinado de Luis XIV. 

Fouquet irá se tornar um homem riquíssimo, o mais poderoso e ambicioso político da corte, 

mecenas da arte e das atividades prazerosas; é dele o luxuoso castelo que inspirará mais tarde 

Versailles. Acusado de desviar dinheiro público para sua ambição e seus prazeres, cairá em 

desgraça e será punido com banimento perpetuo e confisco de todos os seus bens, porém seus 

inimigos conseguiram trocar a pena de banimento por prisão perpetua. E o “infeliz Fouquet foi 

condenado a uma vida de tédio e amargura na fortaleza de Pignerol.”134 Portanto, estes são usos 

que em nada soam estranhos para quem foi criado no ambiente relacionado com a nobreza 

como Pascal. 

Existem ainda, um sentido para o uso do termo Divertir usado no vocabulário técnico 

da medicina135, onde desvia-se o humor para outra parte a fim de que o órgão ou a parte afetada 

obtenha uma melhora. A sangria, método usado em larga escala pelos médicos da época, é um 

dos exemplos disso. Este uso do termo divertir é talvez o mais familiar de todos, haja vista que 

Pascal padece, de longa data, de fortes dores, de modo que esteve sempre cercado de cuidados 

médicos; escreveu uma prece para pedir a Deus o bom uso das doenças; conviveu com a 

insistente enfermidade da pequena sobrinha Marguerite, sobre a qual há uma história de uma 

cura milagrosa, entre tantos outros acontecimentos da vida de nosso autor que nos autoriza 

pensar dessa maneira. 

Outra lógica que se dava à época de Pascal ao termo Divertimento é aquele que designa 

uma ideia de separação, sendo usado como intervalo entre os atos de uma peça musical ou 

teatral. Funcionava como um entreato em nossos dias. O entretenimento proporcionava-se à 

plateia uma pequena peça musical ou de dança ou outro espetáculo curto. Podendo ocorrer, por 

vezes, no final de uma determinada peça, como por exemplo as músicas que encerram os filmes 

no cinema enquanto o espectador levanta-se e sai da sala. Os teatros eram também chamados 

na linguagem oficial do tempo de divertimento público, conforme podemos notar, entre outros, 

                                                      
134 ANQUETIL, L-P. Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à la mort de Louis XVI. Paris: Garnery. 
135 No exemplo do termo encontramos: JAMES, Robert. Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de 

chymie, de botanique, d’anatomie, de pharmacie, d’histoire naturelle. Paris: Briasson, 1747. 

T.3, p 216. Bem como: BOYER, Abel. Dictionnaire royal: François et Anglois. La Haye: Adrian Moetjens, 1702. 

t. 1. verbete Diversion. Falando sobre a gota, o anônimo e curioso Médecine Domestique nos diz: “A sangria 

também é muito bom para ventilar e divertir esse humor.” cf. La médecine domestique contenant le gouvernement 

de la santé. Genebra: Widerhold, 1673. p.114 
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no decreto real assinado por Luís XIV de 12 de Janeiro de 1685, legislando sobre assunto136. 

Há um uso bem comum do termo seguido um adjetivo, ‘divertimento honesto, divertimento 

inocente, divertimento mundano’ que abundam nas páginas de escritos sobre moral. Nicole e 

Jacqueline Pascal são exemplos para esse uso.  

1.2. O Divertissement na obra pascaliana 

Posto as devidas definições contemporâneas sobre a ultilização do termo, cabe questionar, 

agora, o que Pascal pensa quando usa o termo Divertimento, ou o que é o Divertimento para 

Pascal? Pretendemos esboçar a resposta para essa questão na medida em que analisamos o 

nosso fragmento 136. Ainda nesta secção pretendemos analisar algumas características do 

Divertimento, e nesse roteiro usaremos três características para a melhor compreensão do tema 

que dizem respeito ao fato de que o divertimento é inevitável, invisível e ineficiente.  

Em princípio, afirmamos Segundo o nosso autor que, o Divertimento é tudo aquilo que 

faz com que o homem evite pensar em si mesmo, ou seja, em sua condição. Assim o fragmento 

[Laf.133; Bru.169], por exemplo, traz o essencial desta temática: “Não tendo os homens podido 

curar a morte, a miséria, a ignorância, resolveram, para ficar felizes, não mais pensar nisso.” 

Os homens percebendo sua incapacidade, inventam um meio para não sucumbir ao fato que 

lhes é inerente, sua miséria, e resolvem esquecer sua incapacidade. 

Pascal também notará que “corremos despreocupados para o precipício depois de ter 

colocado alguma coisa à nossa frente para impedir-nos de vê-lo” [Laf. 166; Bru.183]. Esse algo 

que nos cega, desviando-nos a visão, é o essencial do divertimento, na mesma medida “nos 

impede principalmente de pensar em nós e que nos põe a perder insensivelmente [...] nos 

entretém e nos faz chegar insensivelmente à morte” [Laf. 414; Bru.171].  Pois, em última 

análise, pensar em si, é pensar a miséria, a finitude e a insuficiência humanas, o que é demasiado 

dolorido para o homem. Não há nada mais dolorido, portanto não há nada que se deva evitar 

mais que esse pensamento. 

É possível convir, numa leitura menos atenta do longo fragmento, que o divertimento é 

exemplificado pelos grandes e contagiantes eventos, dado que Pascal cita acontecimentos, 

eventos e situações como: guerra, corte, patente no exército, cargo político importante, 

conversações elegantes, etc. Dessa forma, o divertissement seria plenamente feito por ocasiões 

                                                      
136 LA MARE, Nicolas de. Traité de la police. Paris: Michel Brunet, 1722. Tomo 1. p. 476.   
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e acontecimentos excitantes (por que não dizer: extraordinárias), tendo em vista que estas 

atividades requerem dedicação e empenho e não são atividades presentes nas rotinas 

monótonas. 

Há, contudo, algo que impede que essa possível convenção permaneça por mais tempo, 

a saber, o fato de que há pequenos eventos exemplificados no texto desse fragmento, que da 

mesma forma sustentam a associação com o divertimento. Por exemplo, a bola de bilhar que é 

tocada pelo homem; onde se vai colocar o pé na hora da dança, e outros pequenos exemplos 

que facilmente passam despercebidos numa leitura menos atenta. Porém, o olhar do leitor mais 

cauteloso, perceberá com certa facilidade que nem só de grandes eventos são construídos os 

exemplos nesse fragmento. 

Portanto, o divertimento dá-se tanto em grandes empreendimentos, quanto em pequenos, 

isso está conforme à análise geral dessa temática, haja visto que, como afrma pascal, “o homem 

é tão infeliz, que ele se entediaria mesmo sem nenhum motivo de tédio”. Se pensarmos o 

mecanismo do divertimento como uma fuga dessa situação de tédio, é possível concluir que a 

atividade que gera a distração é o que menos importa. Dessa forma o divertimento necessita de 

alguma atividade: quer seja pequena, grande, mental ou física. 

Pascal faz uma leitura do divertimento como sendo uma ocupação, pouco importa qual 

seja, desde que ela tome o tempo do sujeito e o livre de pensar no seu fim e, por conseguinte, 

de se entediar. Assim, o homem no registro do divertimento não pensa em sua condição 

verdadeira, insuficiente e miserável, nem pensa na inevitável morte, pois esse pensamento está 

para ele como que oculto pelo 'objeto' posto à sua frente. Assim, no calor da ação do 

divertimento, não se pode descansar, não se pode pensar, não se pode questionar, e além disso 

o homem precisa esquecer que esqueceu. 

Para o homem há na morte o signo de sua finitude e insuficiência, e isso o aterroriza pois 

não pode curá-la nem evitá-la. Acabar com essa preocupação essencial seria ideal, porém uma 

vez que não se pode destruí-la é preciso dividir o máximo possível a força dela em pequenas 

porções. Assim, o problema essencial, que, no limite, é o pensamento sobre a morte, é diluído 

em pequenos motivos de preocupação, de modo que não tenha força para causar o terror. 

Deste modo Pascal dará um novo significado ao termo, pois, criará um sentido 

essencialmente negativo e transitório para a ideia de divertissement. O sentido do divertimento 
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pascaliano, como ficou conhecido, é entendido, grosso modo, como a tentativa de fuga ou 

distração, ainda que inconscientes, de nossa condição, isto é, de nós mesmos; e isso através de 

diversos modos, desde as simples ações cotidianas até os grandes empreendimentos. Pascal nos 

lembra a esse respeito no fragmento [Laf. 414; Bru.171] que “a única coisa que nos consola de 

nossas misérias é a diversão. E no entanto é a maior de nossas misérias.” Dessa forma, a ideia 

do divertimento estará presente ao homem, invariavelmente como um paradoxo. O divertimento 

em Pascal é tratado como a própria maneira que nossa condição miserável encontra para se 

expressar, ainda que nesse mesmo movimento de expressão essa miséria possa se ocultar 

aparentemente, tamanho é o paradoxo presente no tema: “sem o divertimento não há alegria; 

com o divertimento não há tristeza” [Laf136; Bru. 39]. O problema do divertissement analisado 

por Pascal marcou um ponto divisório na história da filosofia, no que diz respeito a este 

conceito, bem como reelaborou a maneira como se pensa o divertimento. Veja-se, por exemplo, 

o que nos diz Dedieu sobre o assunto: 

Pascal pretendia estudar em detalhe e, provavelmente, fazer dessa ideia uma 

acusação geral contra todas as atividades dos homens que buscam apenas o 

esquecimento de nossas misérias. Pouco nos restou do que Pascal tinha escrito para 

explicar a caça, a dignidade real, os cargos oficiais, mas tudo isso é muito próprio 

do estilo de Pascal. Não se encontra, antes de Pascal, algo que se aproxime desta 

explicação psicológica de agitação humana. Santo Agostinho a explicou pelo desejo 

de falar de si mesmo; os moralistas cristãos, explicaram pela vaidade e pelo orgulho; 

La Rochefoucauld, explica pela busca dos interesses próprios; os jansenistas, pela 

tendência que o pecado original deixou predominante no homem, pela qual ele se 

faz o centro de tudo. Pascal oferece uma explicação mais profunda, mais triste, mas 

estritamente de acordo com sua psicologia. Quando o homem sente seu nada, sai do 

fundo de sua alma o tédio, a escuridão, tristeza, mágoa, raiva, desespero. Nem 

mesmo sentir ele o pode. Ele tem 

apenas um recurso: desviar seu pensamento.137 

 

Pascal é altamente sensivel em relação à finitue do que corresponde a estrutura do 

homem, enquanto humano, ao notar o problema nas atividades humanas, não faz apenas uma 

denúncia do divertimento como simples vaidade ou erro. Pelo contrário, ele pondera sobre o 

divertimento como um assunto digno de reflexão, não o reduz, não foge ao paradoxo que 

encontra, vai buscar sua causa, depois sua origem, prossegue analisando e esboça sugestões 

sobre a superação do problema. A problematização da ideia do divertimento ganha com Pascal 

um registro próprio e torna-se uma ferramenta argumentativa muito útil para se analisar o 

comportamento humano. 

Outra característica que se pode notar é que o divertissement não consiste 

necessariamente em ações agradáveis como: “seguir uma bola e uma lebre”, “o entretenimento 

                                                      
137 DEDIEU, J. Pascal: Les Pensées et œuvres choisies. - Paris: École, 1937. p.217 
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com mulheres”, ou causados “pelo jogo, a caça, algum espetáculo atraente”; ele pode ser 

também, entre outras, ações sérias, cotidianas e compenetradas, como “a guerra, os grandes 

empregos”. E, partindo da análise sobre esse objeto privilegiado de estudo, que é o homem, 

no fragmento [Laf. 136; Bru.139], Pascal chegará a sua análise do divertimento: 

Quando às vezes me pus a considerar as diversas agitações dos homens, e os perigos, 

e as penas a que se expõem na Corte, na guerra de onde nascem tantas desavenças, 

paixões, ações ousadas e muitas vezes maldosas, etc., repeti com frequência que 

toda  a infelicidade dos homens provém de uma só coisa: de não saber ficar quieto138 

num quarto. Um homem que possui bens suficientes para viver, se soubesse ficar 

em casa com prazer não sairia para ir pelo mar ou banco de uma praça; não se 

pagaria tão caro por uma patente no exército a não ser que achasse insuportável não 

sair da cidade, e não se buscam as conversações e os divertimentos dos jogos a não 

ser que não se tenha prazer em ficar em casa. Etc. 

 

O fragmento [Laf. 136; bru. 139], é o mais importante e desenvolvido sobre o tema do 

Divertimento, e por isto representa o ponto central de nosso trabalho, seguida do Ennui que 

corresponde a resposta da proposta do Divertimento no homem. Há uma peculiaridade neste 

curioso manuscrito que o torna de difícil interpretação, a saber: a imensa quantidade de 

modificações feitas pelo autor no original139. A começar pelo título que Pascal trocou de 

‘Miséria do homem’ para ‘Divertimento’. Nestes fragmentos, o filósofo discorre de maneira 

bastante prolongada sobre o divertissemento, sendo que este é um dos chamados fragmentos 

longos. Esse tema é um dos momentos mais elaborados de sua reflexão filosófica, bem como 

ponto essencial para compreender o que seja a ideia de condição humana em seus escritos. 

Pensamos que, a análise do divertimento deve sempre considerar em seu horizonte a 

aprofundada reflexão sobre o homem, em suas mais diversas atividades, que por essa análise 

deixa mostrar a complexidade de intenções. O homem que não fica a sós, as disputas 

corriqueiras, as pequenas querelas cotidianas, etc, tudo isso mostra um pano de fundo muito 

interessante quando pensado à luz da temática do divertimento. 

Pascal já nos dá a entender que se interessa pela atividade humana: não é o lazer em si, 

nem a diversão em si mesma que ocupa nosso filósofo, ele se pergunta sobre as diversas 

atividades, mesmo aquelas que aparentemente não têm nada de engraçado, nem de prazeroso. 

A análise do divertissement não é a análise da diversão, importa que isso fique bem estabelecido. 

Vê-se já no primeiro parágrafo desse trecho a colocação do problema do divertimento.140 

                                                      
138 Sérgio Milliet, seguido de Laranjeira, traduz “demeurer em repos” por “ficar quieto”, preferimos “ficar em 

repouso”, dado a carga conceitual que o termo repouso apresenta nos escritos pascalianos. 
139 Unidas em apenas um único fragmento nas modernas edições que consiste de cinco manuscritos originais. 
140 Parágrafos citados conforme a Edição Lafuma. PASCAL, Blaise. Pensamentos. – 2a ed. - São Paulo: Martins 
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Faz-se interessante notar que Pascal aproxima o exercício das mais diversas atividades humanas 

ao divertimento. Como que desenhando todo o mecanismo do divertissement, efetivamente dirá 

em outro fragmento: “Sem examinar todas as ocupações particulares, basta compreendê-las sob 

o divertimento.” Isso nos mostra o seu campo de análise quando fala sobre o nosso assunto, isto 

é, toda a atividade que de alguma maneira transporta o sujeito para outra coisa que não seja o 

pensamento de si mesmo, terá então a função de divertimento. 

A condição miserável do homem constatada por sua mortalidade, instabilidade, pela 

limitação e pela incompreensão do seu ser, entre outras coisas, leva-o em direção à busca da 

distração e isso através das mais variadas atividades. Busca-se a corte, a guerra, o mar, os jogos, 

conversas, etc. Nota-se que há em todas elas ao menos uma coisa de comum, a saber, não buscar 

a si mesmo nem pensar em si mesmo. Todos os exemplos de atividades remetem o sujeito para 

a exterioridade e nunca para a reflexão sobre ele mesmo. Por isso mesmo “toda a infelicidade 

dos homens provém de uma coisa só: de não saber ficar quieto num quarto.” Numa primeira 

aproximação, a característica principal que se nota no intervalo desse parágrafo é a constatação 

da inquietude como causa da infelicidade humana. A ideia de quietude/solidão é fundamental 

para a compreensão do mecanismo divertimento, por trazer em seu bojo a possibilidade de 

repouso. 

Dada que a presente análise de Pascal se desse apenas sobre as atividades que nos trazem 

prazeres ou sobre as risíveis, a análise do divertimento não seria completa, porém nosso autor 

insiste em colocar todas as nossas atividades sob sua análise, inclusive aquelas que se 

apresentam, via de regra, pelas mais sérias. Por isso também nos diz: 

Prestai atenção que outra coisa não é ser superintendente, chanceler, primeiro 

presidente, senão estar numa condição em que se tem já pela manhã um grande 

número de pessoas que chegam de todos os lados para não lhes deixar nenhuma hora 

no dia em que possam pensar em si mesmos, quando caem em desgraça1 e  os mandam 

para as suas casas de campo onde não lhes faltam nem bens nem criados  para assisti-

los em suas necessidades, não deixam de ser miseráveis e abandonados porque 

ninguém os impede mais de pensar em si mesmos.141 

 

Pascal demostra sua ideia de divertimento com atividades que se apresentam com bastante 

importância e por isso mesmo tão buscadas e desejadas. Os cargos exemplificados aqui não são 

apresentados no sentido de perpetuar a fama dos mesmos, mas pelo contrário, são chamados 

para tornar evidente que a única vantagem dos mesmos é a de que os detentores estão cercados 

                                                      
Fontes, 2005.  
141 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 55. [Laf. 136 ; Bru.139]. 



69 
 

de pessoas que os ocupam de modo que eles não se pensem, o que para Pascal não é uma boa 

opção, pois para não se sentirem miseráveis e abandonados precisam parar de pensar sobre 

quem são. 

A possibilidade de ter sempre alguém para ocuparem-se em demasia não é privilégio 

apenas dos cargos políticos de importância usados como exemplo, pois “é também isso que 

compõe a felicidade das pessoas de alta condição que têm um grande número de pessoas que 

os divertem e que têm poder de se manter nesse estado”. A fabricação da felicidade de quem 

possui muito recurso é baseada no fato de também terem diversas oportunidades de não 

pensarem em si mesmos, haja vista terem sempre muitas ocasiões e tempo que os divertem. 

Assim, as atividades ganham ao menos duas camadas uma superficial, a atividade em 

si mesma tal como comumente se a percebe, e uma outra camada que permanece  no substrato, 

onde Pascal localiza a operação daquilo que chama divertimento. Nessa camada superficial, 

por exemplo, estariam as atividades simples como caçar, pescar, jogar, trabalhar, estudar, etc. 

Na outra camada Pascal detecta o real interesse do mecanismo divertissement: 
Que objetivo tem ele em tudo isso? O de se gabar amanhã entre os amigos por ter 

jogado melhor do que o outro.Da mesma forma outros suam em seu gabinete para 

mostrar aos sábios  que resolveram uma questão de álgebra cuja solução ainda não se  

tinha  podido  encontrar; e tantos outros se expõem aos maiores perigos para se 

vangloriar depois de uma praça que tomaram tão estupidamente, a meu ver. E 

finalmente outros se matam para aprender todas essas coisas, não para se tornarem 

assim mais sábios, mas tão- somente para mostrar que as sabem, e esses são os mais 

tolos do bando, pois que o  são com conhecimento, ao passo que não se pode pensar 

dos demais que não o seriam [se tivessem esse conhecimento.142 

Pascal irá constatar que as diversas atividades a que se submetem os homens, em última 

instância, servem para tornar agitada a vida. Dessa forma, quer no trabalho, quer no lazer o 

homem tenta distanciar-se da possibilidade de encontro consigo mesmo. 

Aparentemente, o “não saber ficar quieto” seria a causa da infelicidade do homem, mas 

seria ingênuo esperar que Pascal se contentasse com tão superficial ideia Mas, não esqueçamos, 

a contradição já se mostra desde o início, o divertimento mostra tanto a necessidade de buscar 

a felicidade por meio da agitação quanto a incapacidade de conseguir encontrá-la. 

O autor prossegue em sua análise, que se torna cada vez mais circunscrita. Após constatar 

a causa quer entender a razão, isto é, a origem deste comportamento do homem, daí que: 

Mas, quando considerei de mais perto e, depois de ter encontrado a causa de todos os 

nossos infortúnios, quis descobrir-lhes as razões, encontrei que existe uma realmente 

efetiva que consiste na infelicidade natural de nossa condição fraca e mortal, e tão 

                                                      
142 Ibid., p. 54.  
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miserável que nada nos pode consolar quando consideramos de perto.143 

 
Pascal nos diz “Mas, quando considerei de mais perto”, ou seja, a primeira aproximação 

citada anteriormente é interessante, contudo não é suficiente para dar conta de um problema tão 

grande. De outro modo: dizer que a infelicidade humana é causada pela inquietude, não resolve 

o problema, quando muito aponta uma das causas. Portanto o filósofo prossegue na busca da 

razão da infelicidade, encontrará isto na condição humana, que em seu dizer é “tão miserável 

que nada nos pode consolar quando consideramos de perto.” Assim o segundo movimento desse 

fragmento ultrapassa a ideia de buscar a causa da infelicidade e assume que a infelicidade está 

na própria condição “fraca e mortal” do homem, ou seja: é inerente a ela. 

Vimos, até o momento que o autor dos Pensamentos bastante compenetrado na questão 

do divertimento e analisando a razão da recém identificada causa da infelicidade, a saber, a 

condição humana. Pensamos nessa parte do texto como um aprofundamento do problema, o 

que em certo sentido é patente pelas próprias palavras de Pascal no princípio dessa seção. A 

condição humana está presente aqui como o motor desse mecanismo de Divertissement, uma 

vez que é essa condição miserável e insuficiente que obriga o homem a buscar o ruído, o 

movimento e a distração. Assim, se na primeira etapa a causa era a inquietude, o segundo 

movimento traz consigo a razão dessa inquietude: a condição do homem, aprofundando cada 

vez mais o problema do divertimento, já que não se trata mais de apenas uma inquietação, mas 

o que está sendo considerado é a constituição do homem integralmente. Dessa forma pode-se 

considerar que ainda que o homem queira sair do mecanismo do divertimento, por si mesmo 

não poderá, já que sua condição o leva para esse fim. 

Esta temática mostra um pouco da perspectiva de nosso autor em relação ao homem como 

um todo, desde a condição humana até a particularidade da constatação do mecanismo do 

divertimento. Como uma atividade humana, o divertimento está presente em todas as áreas da 

vida, assim, de certa forma, tanto escrever esse texto, quanto lê-lo, seriam variações sobre o 

tema do Divertimento, ou seja seriam formas de Divertissement. Sendo assim o presente 

mecanismo é algo inevitável, universal, apresentando-se em toda área da vida humana como 

nos dirá o fragmento em pauta: 
Dizer ao homem que fique em repouso, é dizer-lhe que viva feliz. É aconselhar-lhe 

ter uma condição totalmente feliz e que possa considerar com calma, sem nela 

encontrar motivo de aflição, não é pois ouvir a natureza. Assim os homens que sentem 

naturalmente a sua condição não evitam nada tanto quanto evitam o repouso; nada há 

                                                      
143 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 55, 51. [Laf. 136 ; Bru.139]. 
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que não façam para buscar a agitação.144 

Ter uma situação totalmente feliz é contrário à condição humana, considerar a si sem se 

afligir é contrário à nossa condição; é preciso estar no divertimento, não se pode evitá-lo, e o 

diagnóstico é óbvio; quem aconselha ao homem que ele fique em repouso não conhece a 

natureza humana. Daí que se os homens conhecendo seu estado evitam o repouso, não podem 

evitar o divertimento. 

Como visto, o divertissement é uma ocupação, qualquer que seja, desde que evite que o 

homem pense em si mesmo145. Note que o alvo do divertimento não é impedir o pensamento 

de um modo geral, mas seu alvo é impedir que o homem pense em si mesmo, isto é, impedir o 

pensamento sobre sua condição. Dessa forma pode-se pensar também numa espécie de 

onipresença do divertimento nas relações e na vida humana. Se tudo que o homem faz de certa 

forma ele o faz sob o signo do divertissement, isso mostra o quanto o homem se diverte para 

viver. É importante notar isso, pois a análise sobre o divertimento não é apenas um olhar de 

rejeição para tudo que é diversão, antes, ela é um olhar pausado sobre o fazer humano, sobre a 

realidade dos homens, e que por isso mesmo detecta a inconstância e frivolidade desse 

mecanismo. 

O principal, digamos assim, problema do divertimento é que ele impede o homem em seu 

atual estado, em sua condição miserável, de confrontar-se, de auto analisar-se através de seu 

pensamento, já que o pensamento é o único registro em que Pascal reconhece a grandeza do 

homem. Essa mesma ideia aparece com detalhes interessantes no fragmento [Laf. 139; 

Bru.143]: 
Sobrecarregam os homens desde a infância com o cuidado de sua honra, dos seus 

bens,dos amigos, e ainda dos bens e da honra dos amigos; cumulam-nos de afazeres, 

do aprendizado das línguas e de exercícios e se lhes dá a entender que não 

conseguiriam ser felizes sem a sua saúde, a honra e fortuna, e a de seus amigos 

estivessem em bom estado, e que a falta de uma única coisa dessas os  tornará infelizes. 

Assim, são-lhes dados encargos e afazeres que os fazem quebrar a cabeça desde o raiar 

do dia. Aí está, direis, uma estranha maneira de torná-los felizes; que se poderia fazer 

de melhor para torná-los infelizes? Como! que se poderia fazer?  Bastaria tirar-lhes 

todas as suas preocupações, porque então eles se veriam, pensariam naquilo que são, 

de onde vêm, para onde vão, e assim, nunca é demais ocupá-los e desviá-los disso. E 

eis por que, depois de preparar- lhes tantos afazeres, se ainda tiverem algum tempo 

livre, aconselha-se que o empreguem em se divertir, e jogar, e ocupar-se sempre por 

inteiro.146 

                                                      
144 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 52. [Laf. 136 ; Bru.139]. 
145 Franklin Leopoldo e Silva dirá dirá sobre o Divertimento: “Mas como a razão e a vontade procuram fugir das 

oposições irredutíveis, o homem evita contemplar o caráter trágico de sua existência. Para isso elabora toda sorte 

de condutas desviantes, o divertissement […] As convenções sociais, o apego aos bens materiais, as honrarias de 

toda ordem, o lugar ocupado na hierarquia da sociedade, o juízo dos outros, mesmo a ciência e a filosofia são 

artifícios que o ser humano inventa para não estar verdadeiramente consigo mesmo.”  SILVA, Franklim Leopoldo e.. 

In: PASCAL, Blaise. Pensamentos. 2a ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. XIII.  
146 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, pp. 56,57. 
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A universalidade com que se apresentam as atividades que proporcionam a fuga é 

evidente em: “cumulam-nos de afazeres”, “sobrecarregam”, “cuidado de sua honra”, da “de 

seus amigos”. A ideia presente em tais termos é a de sempre manter-se “ocupado por inteiro”, 

se a ocupação preenche todo o espaço de tempo possível, ainda que de modo inconsciente, o 

homem fica à mercê desse mecanismo que visa, por fim, evitar que ele se pense, contudo, como 

se constata, ele se revela vão, pois o homem ainda assim permanece em sua condição miserável, 

bastando um breve repouso para que isso se evidencie no tédio. As preocupações147, uma vez 

retiradas, deixariam o homem frente a si mesmo, e é isso que o homem busca evitar. 

No fragmento 478/137 Pascal nos diz: “sem examinar todas as ocupações particulares, 

basta compreendê-las sob o divertimento.” Essa é uma das mais interessantes descrições da 

universalidade do divertimento. Sem pensar, nem valorar os motivos - se supérfluos, se 

importantes ou intermediários, não se questiona aqui sua importância - que nos levam a agir, 

haja vista serem muitos. Qualquer que seja nossa atividade, sempre será detonada pela 

engrenagem do divertimento enquanto mecanismo de fuga. O divertimento envolve não só o 

que conhecemos como entretenimento, vai muito além disso, envolve toda atividade que 

proporcione de alguma maneira o movimento de distração tão precioso e essencial ao homem, 

como afirma nosso autor no fragmento [Laf.136; Bru.139]: 

O único bem dos homens consiste, pois, em divertir o pensamento de sua condição, 

ou por uma ocupação que dele os desvie, ou por alguma paixão agradável e nova que 

os ocupe, ou pelo jogo, a caça, algum espetáculo atraentee finalmente por aquilo a que 

se chama divertimento.148   

 

Isso nos permite pensar o divertimento num horizonte mais amplo que o restrito campo 

da diversão/entretenimento. O homem, quer trabalhando, quer em seu momento de lazer se 

diverte, e com isso se esquece ou separa-se de sua condição humana, insuficiente e infeliz. A 

universalidade do divertimento dá-se exatamente porque todas as nossas ações são praticadas 

por um sujeito, que por sua vez é regulado pelas regras da inevitável e miserável condição 

humana; de outra maneira, pensar uma ação humana que esteja fora do terreno do 

                                                      
147 Vinet em seu Estudos sobre Pascal nos diz: “Pascal se preocupa pouco com a felicidade objetiva. Ele é 

pessimista, mas não necessita procurar em seu pessimismo um catálogo de nossos males. A felicidade que ele 

busca deve expandir-se de dentro para fora, leva-a no coração e se une a um amor todo intelectual. Numa 

palavra, para ele, é o contentamento. Nesse sentido, a felicidade é parte da ordem, e sua ausência no homem é, 

aos olhos de Pascal, uma nova prova da desordem de sua condição. Isso se aplica principalmente ao descrever a 

nossa inquietude. Em qualquer condição, feliz ou infeliz, o homem está inquieto. Pascal explica assim essa 

necessidade que nós temos de nos agitar para poder sair de nós mesmos. Esse é o objeto do divertimento.” 

VINET, A. Études sur Blaise Pascal. - Paris: Fischbacher, 1904, p.160. 
148 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 51.  
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divertissement149 é impossível. De modo que toda tentativa de lidar com o pensamento 

pascaliano no registro antropológico deve considerar isso. Assim, o divertimento é maleável e 

adaptável a quaisquer circunstâncias e facilmente camuflável, isto  é, ele disfarça-se em diversas 

de nossas atividades e por isso forma sempre um bom engodo, como, aliás, constata Pascal no 

grande fragmento. 

Para que ocorra a validação do que se caracteriza como divertissement, na vida humana, 

não é necessária uma complexa rede de acontecimentos, conteúdos ou mensagem alguma. Aqui 

há um contraste interessante: se para o tédio não é necessário motivo algum: “o homem é tão 

infeliz que se entediaria mesmo sem nenhum motivo de tédio”, posto que habita no “coração 

do homem” e só aguarda ocasião do repouso para se mostrar; por outro lado, para o 

Divertimento, é preciso algum motivo, ainda que fútil. É por isso que qualquer coisa distrai o 

homem de sua realidade, essa indesejável, porém toda distração, apesar de ser inevitável, não 

têm o poder para banir a infelicidade natural que se encontra no homem, o tédio, quando muito 

essa distração o coloca em compasso de espera.’ 

O divertissement tem a tarefa de “iludir” enquanto não é percebido pelo homem, sua força 

está no fato de poder atuar camufladamente. Como mecanismo que dispersa o pensamento do 

homem de si mesmo, o divertimento sempre indica o devir, isto é, todo o objeto do 

Divertissement está no porvir, o objeto ou a situação que causa o Divertimento depende da 

expectativa do futuro, visto que se o tal objeto for alcançado já não produz mais a distração 

eficiente e perderá a capacidade ocultar-se, quanto ao homem uma vez frente a si mesmo, sem 

o engodo do divertimento, restará apenas encarar-se em sua miserabilidade ; em outro termo, o 

homem estará no tédio. 

Assim, Pascal dirá no [Laf. 773; Bru. 135] que, “Nada nos agrada mais que o combate, 

mas não a vitória.” Indicando que no movimento está a essência de nossas ocupações, o meio 

é o que distrai, de modo que o fim não pode ser o verdadeiro alvo de quem busca o movimento, 

a agitação, pois o fim é o repouso. Por isso também “não buscamos nunca as coisas, mas a 

busca das coisas.” O artifício produzido no divertimento dá conta de que o homem nunca 

achará, pois no divertimento não se busca nada concreto, mas sim a busca da busca, e, por 

                                                      
149 Héllène Bouchilloux nos dirá que “todas as ocupações fazem parte do divertimento é porque o divertimento 

não é uma distração acidental, mas a distração essencial de um ser decaído cuja natureza é dupla.” 

BOUCHILLOUX, H. Pascal: la force de la raison. Paris: Vrin, 2004. p. 153-154. 
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conseguinte, é inevitável que nunca se ache e sempre se busque. 

A atividade do Divertissement nunca poderá ser tida como uma posse, mas sempre como 

o alvo de uma futura conquista, pois a ausência é que encanta, enquanto a presença só traz a 

fatídica confirmação de que é preciso continuar no movimento. De modo que o objeto do 

Divertimento deve sempre estimular a busca, seja ela qual for, e assim sempre permanecer150. 

Assim é que, outra vez no dizer de Pascal, [Laf. 414; Bru.171]: “o divertimento distrai-nos e 

faz-nos chegar insensivelmente à morte.” Portanto a possibilidade é o único registro em que o 

divertimento se dá, se a busca cessa, também cessa a distração, de modo que a busca deve 

sempre ser incompleta. 

Para nosso roteiro nesse escrito importa notar mais de perto essa característica ilusória 

que dá suporte ao divertimento. Como visto por ocasião de nossa análise da imaginação, esta é 

uma das potências enganosas que mostram o atual estado do homem. A ilusão que camufla o 

mecanismo do divertimento é referida diversas vezes por Pascal. Como, por exemplo, o que 

nos diz em [Laf.87; Bru. 307]: “O chanceler é sério e revestido de ornamentos. Pois seu cargo 

é falso e não o do rei. Este tem a força, não precisa da imaginação. Os juízes, médicos etc... Só 

têm a imaginação.” Pascal coloca a força e a imaginação como duas formas de dominação. A 

força usada pelo rei ou sua demonstração faz com que ele não precise depender apenas do 

imaginário, já aqueles que não contam com a força dependem do poder da ilusão que o 

imaginário causa ao espírito dos homens. Pascal em 36/164 nos diz sobre os jovens que 

naturalmente estão “[...] no meio do barulho, na diversão e no pensamento do futuro [...] Mas 

tirai-lhes a diversão, vós o vereis secar de tédio. Passam a sentir então o seu nada sem o 

conhecer [...].” Percebe-se que os jovens do exemplo não estão nessa situação por livre escolha, 

pelo contrário, nem sabem que estão no divertimento, o que somente ficaria patente, segundo 

Pascal, se fosse tirado o objeto de seu divertimento, sendo, cada um, obrigado a se encarar. 

Poderiamos, então, pensar no Divertissement como um mecanismo que, em cooperação 

com o amor próprio e a imaginação, mascara tanto a realidade da vida, quanto a dele próprio. 

Desta maneira, o homem que está dentro do divertimento não vê e não compreende de modo 

                                                      
150  “[…] crianças, pusemos a nossa felicidade na possessão de um cavalo de pau ou de uma boneca. Um pouco 

mais tarde, desiludidos, deslocamos o nosso sonho, mas em vão; ainda hoje surpreendemo-nos talvez ao acreditar 

que se obtivéssemos isto ou aquilo, estaríamos satisfeitos para sempre e não desejaríamos mais nada. Erro. O 

círculo que cerca a vontade alarga-se à medida que ela estende-se para preenchê-lo; a meta se afasta; o horizonte 

guarda as suas distâncias.” VALÉNSIN, Auguste. A la suite de Pascal: la dialetique des Pensées. - Paris: 

Pigeonnier, 1926. p. 23. 
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algum que aí está. Somente a imaginação poderia atuar dessa forma e proporcionar essa 

capacidade de distrair, alienar e mascarar a realidade. Da mesma forma, a imaginação mantém 

o quadro do divertimento funcionando não pela aceitação, não porque o homem concorda que 

seja assim, mas pela imposição dessa potência, assim [Laf. 639; Bru.109]: 

Como a natureza nos torna sempre infelizes em todos os estados, os nossos desejos 

nos figuram um estado feliz porque ajuntam ao estado em que estamos os prazeres do 

estado em que não estamos e, ainda quando chegássemos a esses prazeres, nem por 

isso seríamos felizes, porque teríamos outros desejos conformes a esse novo estado. 

 

A ilusão é fator importantíssimo para o mecanismo como um todo. Quase que uma regra 

do divertimento é a fuga, e esta sempre está localizada no futuro, pois o presente não tem a 

novidade que nos engana e que proporciona uma paixão, um motivo. Aqui Pascal aponta para 

a dinâmica que é necessária para manter em pleno funcionamento o divertimento, nunca pode 

faltar a ilusão do “estado em que não estamos”, a imaginação provê assim tudo que for 

necessário para que nunca falte. Porém, não nos enganemos, “os princípios do prazer não são 

firmes e estáveis151”, dirá Pascal, e veremos adiante o que causa essa dubiedade da ficção 

presente no Divertissement. 

O divertimento, para Pascal é o “motor” que proporciona a fuga de si, evitando assim o 

processo de auto-reflexão. Ele estabelece um contraponto exato e radical à nossa característica 

racional que seria o pensar em nós, conhecer-nos. Porém, o contraditório se avoluma quando 

dizemos que o divertimento é um mecanismo essencial e inevitável, como forma de manutenção 

da própria vida.  

Como exemplo no campo humano, pensemos um sujeito numa situação horrível, 

desesperadora, a pior possível, sem esperança alguma de melhora ou saída: ele olha ao redor 

procurando uma solução e só constata ainda mais sua dificuldade. Contudo, não gostaria que 

fosse assim e ao mesmo tempo não tem poder algum para mudar a dita situação. Agora 

pensemos nesse mesmo sujeito, incapaz de permanecer nessa condição, vislumbrando uma 

solução. Por mais ilusão que contenha tal vislumbre, é justamente nele que se baseará não só a 

expectativa do sujeito em questão, bem como toda sua vida, uma vez que sem tal conjectura 

ilusória ele voltaria para sua primeira situação de desespero. Entre contemplar sua dificuldade 

insolúvel, ou entrever uma saída, ainda que ilusória, tal homem optará pela segunda opção; 

nisso o divertimento terá um papel. 

                                                      
151 PASCAL, Blaise. Da arte de persuadir. - São Paulo: Landy, 2005. p.16. 
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O homem não pode livrar-se tão facilmente do paradoxo em que está, e isso é que Pascal 

ressalta a cada linha. Vejamos o que nos diz no seguinte fragmento [Laf. 620; Bru.146]: 

O homem é visivelmente feito para pensar. É toda a sua dignidade e todo o seu  mérito; 

e todo o seu dever está em pensar direito. Ora, a ordem do pensamento é começar por 

si, e por seu autor e seu fim. Ora, em que pensa o mundo? nunca nisso, mas em dançar, 

em tocar alaúde, cantar, fazer versos, passar anel etc... e em combater, em fazer-se rei, 

sem pensar no que é ser rei e ser homem.152 

 
Pascal faz aqui uma observação importante para pensarmos a temática do divertimento: 

o homem que tem a característica de pensar, pensa efetivamente em muitas coisas, menos em 

si mesmo. Nota-se que não há aqui, como já ressaltamos anteriormente, uma crítica ao fato do 

homem pensar em tocar, dançar, brincar, trabalhar, etc., mas o problema está no fato de fazer 

essas coisas em detrimento da principal função do pensamento: ordenar-se a partir de si mesmo 

de tal modo que consiga conhecer-se, senão totalmente, ao menos o máximo possível. Esse 

aspecto é vital para nossa análise. 

Pensar em ser rei, sem antes saber o que é ser homem, é no mínimo um pensamento sobre 

o alheio, o diverso, sobre a imagem externa que se tem sobre o que é ser rei, e dessa forma não 

pensar no que se é. A imaginação daquilo que se julga ser um rei se sobrepõe aqui à real 

necessidade de se saber o que é ser um homem, dessa forma querendo-se ser rei sem antes saber 

o que é ser homem. Portanto a ordem está invertida, diríamos submetida à imagem aparente e 

ilusória. Sem ilusão não há divertimento. Toda a temática do divertimento irá reelaborar a cada 

passo esse problema, aliás, problema muito caro à filosofia como um todo. 

Pensando ainda na metáfora do motor que conduz o Divertimento, poderíamos com isso 

pensar que o divertimento é um mecanismo elaborado e, como todo motor, bem projetado, mas 

não é isso o que acontece, veja-se, por exemplo, o fragment [Laf. 133; Bru.169] “Não tendo os 

homens podido curar a morte, a miséria, a ignorância, resolveram, para ficar felizes, não mais 

pensar nisso.” Vê-se aqui uma indicação bastante interessante sobre como o mecanismo do 

divertimento é um, por assim dizer, remédio para aliviar e não um tratamento para curar. Uma 

vez constatada a moléstia, aplica-se a droga. Não há um planejamento, não há um projeto para 

esse mecanismo, ele nasce de uma necessidade inerente ao atual estado do homem.  

Portanto, fora da capacidade de domínio do homem, é nesse aspecto que o divertimento 

também está sujeito a todo tipo de infortúnios e portanto não garante nada, nem o pode. Além 

de que esse mecanismo torna-se imperceptível, o movimento do divertimento não aparece como 

                                                      
152 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 620. 
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tal. Uma vez “lançado ao jogo”, isto é, uma vez sabida sua condição, o homem, na intenção de 

esquecer a miserabilidade à qual inevitavelmente está exposto, tenta então transpor essa sua 

insuficiência; o recurso usado: evitar o confronto. Nessa tentativa de esquecimento, o próprio 

divertimento será de tal modo assimilado que ele não será mais identificado como mecanismo, 

opera agora no registro da inconsciência. 

De outra forma, Pascal dirá no fragmento [Laf.166; Bru.183], “corremos despreocupados 

para o precipício depois de ter colocado alguma coisa à nossa frente para impedir-nos de vê-

lo.” Precisamos apenas de uma miragem para que sigamos em frente, na fuga alucinada de nós 

mesmos. Este objeto da miragem em que se oculta o movimento do divertimento possibilita a 

inconsciência do mecanismo todo, e por assim dizer, garante sua invisibilidade. 

Dessa forma, o homem que está envolvido no fenômeno do divertimento não sabe e não 

constata que aí está, isso é o que nos diz em [Laf.136; Bru. 139]: 

Tal homem passa a vida sem tédio, jogando todos os dias coisa de pouca monta. Dai- 

lhe todas as manhãs o dinheiro que ele pode ganhar a cada dia, sob a condição de ele 

não jogar, ireis torná-lo infeliz. Dir-se-á talvez que o que ele busca é a brincadeira do 

jogo e não o ganho. Fazei então com que não jogue a dinheiro: ele não se animará e se 

aborrecerá. Não é então só a diversão busca. Uma diversão desanimada e sem paixão  

o entediaria. Ele precisa se animar e criar um engodo para si mesmo imaginando que 

seria feliz ganhando aquilo que não quereria que lhe fosse dado sob a condição de não 

jogar, a fim de que forme para si um motivo de paixão e que excite com isso o seu 

desejo, a sua cólera, o temor por esse objeto que formou para si como as crianças que 

se apavoram vendo a cara que lambuzaram de tinta.153 
 

Pascl nos diz a respeito do requisito básico para que o homem esteja no Divertissement: 

“Ele precisa se animar e criar um engodo para si mesmo.” Esta frase representa, a nosso ver, 

o centro mesmo desse caráter invisível do divertimento, ele opera exatamente entre o vislumbre 

e a ilusão e assim leva o homem a sair de si, ou seja, no sentido de olhar para fora de si e seus 

problemas, ao mesmo tempo possibilita que essa operação não lhe seja perceptível, por estar 

oculta à razão. 

Impossível não perceber a operação do amor próprio e da imaginação alimentando esse 

engodo. E se pensarmos no fragmento [Laf.773; Bru.135] “Não buscamos nunca as coisas, mas 

a busca das coisas.” Pascal complementa essa ideia segundo a qual o papel da distração é um 

meio, e nunca um fim em si mesmo. Dessa forma, a agitação causada pelo divertissement tem 

essa capacidade de manter o sujeito alheio ao pensamento de si mesmo e “Assim, o único 

                                                      
153 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 54. 
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remédio à consciência perpétua de sua miséria repousa sobre um esforço de engano de si.”154 

Essa capacidade também se constata pela presença da ideia de movimento, da busca constante 

e infinda e sem finalidade efetiva. Fator importante, uma vez que a busca constante não permite 

pensar nem almejar um fim, e se por acaso chegar-se a um fim qualquer, o mecanismo do 

divertissement logo tornará a buscar outra coisa e assim indefinidamente. 

O fragmento [Laf.136; Bru.139] demonstra o sentido do que Pascal demonstra na 

metáfora do motor “O homem, por mais cheio de tristeza que esteja, se se puder convencê-lo a 

entrar em alguma diversão, ei-lo feliz durante esse tempo.” Aqui se vê o aspecto efêmero na 

descrição da proporção entre a felicidade e o tempo. O divertissement proporciona uma 

felicidade finita e limitada pelo tempo de sua duração, acabando um obrigatoriamente findar-

se-á o outro. 

O divertimento apresenta esse aspecto efêmero na ação ou no pensamento que o 

proporciona, isto é: seu objeto, qualquer que seja, apresenta-se efêmero também na distração 

que ele tem por meta, isto é, seu objetivo. No primeiro caso porque o objeto do divertimento 

pode ser irrelevante, a mínima coisa nos diverte; no segundo dada a característica temporária, 

a distração é fugaz e momentânea. De qualquer modo o tempo e o divertimento são obstáculos 

a uma possível felicidade verdadeira para o homem, o autor nos diz: 

Nunca ficamos no tempo presente. Lembramos o passado; antecipamos o futuro 

como lento demais para chegar, como para apressar o seu curso, ou nos lembramos 

do passado para fazê-lo parar, como demasiado rápido, tão imprudentes que erramos 

por tempos que não são nossos e não pensamos no único que nos pertence, e tão 

levianos que pensamos naqueles que nada são e escapamos, sem refletir, do único 

que subsiste. É que, em geral, o presente nos fere. Escondemo-lo de nossas vistas 

porque nos aflige e, se ele nos é agradável, lamentamos que nos escape. Buscamos 

mantê-lo mediante o futuro e pensamos em dispor as coisas que não estão em nosso 

poder por um tempo ao qual não temos a menor certeza de chegarmos. Examine cada 

um o seus pensamentos. Vai encontrá-los a todos ocupados com o passado ou com 

o futuro e o achará sempre ocupado com o passado e o futuro. Quase não pensamos 

no presente, e se nele pensamos é somente para nele buscar a luz para dispormos do 

futuro. O presente nunca é o nosso fim. O passado e o presente são os nossos meios; 

só o futuro é o nosso fim. Assim, não vivemos nunca, mas esperamos viver e, sempre 

nos dispondo a ser felizes, é inevitável que nunca o sejamos.155 

 
Se há um problema no divertissement, este se põe quando o mesmo nos torna felizes e 

essa felicidade tem a duração da distração, e se somos felizes somente quando distantes156 de 

                                                      
154 HARRINGTON, Thomas M. Verité et méthode dans les Pensées de Pascal. - Paris: Vrin, 1972. p. 131. 
155 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 17. [Laf. 47 ; bru. 172]. 
156 “Se o conceito pascaliano de divertissement diz de um movimento involuntário da alma de exteriorizar-se, de 

voltar-se para as coisas fora de si, a fim de esquecer-se de sua condição frágil, adoecível, solitária e mortal de 

criatura, é este mesmo movimento que, também pela imaginação e pela fantasia, desvia os homens da consciência 

de que o que são obrigados a fazer, o são pela força; deste modo, num mesmo movimento de divertissement, o que 
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nós, isto é, do pensamento de nós mesmos, isso significa que não somos verdadeiramente felizes 

e que ao mesmo tempo o divertimento não nos deixa evidenciar isto. Errar em tempos que não 

são nossos, não refletir no presente é o próprio objetivo do divertimento, porém se não 

refletimos no presente e se só temos este, é inevitável que não reflitamos em nenhum. Fugir 

para o futuro para esquecer o presente parece uma boa proposta, porém não é possível que 

sejamos felizes fugindo de nós mesmos. Promover o divertimento é promover o esquecimento 

de si; na linguagem de Pascal, estar no divertimento é estar no pensamento do futuro, portanto 

é uma via de busca não da verdade mas da ficção ilusória, é o contrário da proposta socrática 

da vida pensada, que de alguma forma norteia a própria filosofia. E assim o Divertissement que 

promete a felicidade, não tem condições de concedê-la, salvo se for uma felicidade imaginária, 

uma sombra de felicidade. 

Enfim, a diversão, para se tornar um Divertimento, precisa antes de tudo arrebatar o 

homem, de modo que ele não possa refletir sobre sua própria condição, sua própria existência. 

O filósofo irá então expor a consequência disso, ou seja, a disposição dos homens para 

buscarem coisas que os separam de si mesmos. 

Daí vem que o jogo e o entretenimento com mulheres, a guerra, os grandes empregos 

sejam tão procurados, não é que neles haja realmente felicidade, nem que imaginemos 

que a verdadeira beatitude consista em se ter o dinheiro que se pode ganhar no jogo 

ou na lebre que se persegue; não quereria nada disso se fosse dado de mão beijada. 

Não é esse uso mole e sossegado que nos deixa pensar em nossa infeliz condição que 

se busca, nem os perigos da guerra, nem o trabalho dos empregos, mas sim a lufa-lufa 

que nos desvia de pensar nela e nos diverte. Razão pela qual se gosta mais da caçada 

do que da presa.157 
 

Para exemplificar, Pascal fala em “jogo, entretenimento com mulheres, a guerra, os 

grandes empregos”, todas essas atividades são bastante procuradas. Contudo, nosso autor não 

se demorará nessa posição, quase imediatamente dá mais um passo no desenvolvimento da 

ideia. Pascal dirá então que a verdadeira busca por essas coisas não se dá pelo fato de que haja 

nelas “realmente felicidade”; o verdadeiro motivo para que os homens busquem essas 

atividades é que elas produzem a agitação e essa, por sua vez provoca uma distração, e “nos 

desvia de pensar” em nossa infeliz condição, e assim “nos diverte”. Há ainda um último ponto 

a ressaltar nesse profícuo parágrafo. 

O filósofo escreve à margem desse fragmento uma nota que merece toda nossa atenção: 

                                                      
se faz necessário pela força se torna, pela imaginação e pela fantasia, espontâneo, habitual e costumeiro”. 

AQUINO, João Emiliano Fortaleza de. Segunda natureza e justiça em Blaise Pascal. In: Princípios , Natal, v.14 , 

n. 22, jul./dez. 2007, p. 145-165 
157 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 51. 
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“Razão pela qual se gosta mais da caçada que da caça.” Aqui temos um aspecto importante da 

análise do divertimento, a saber: o papel das atividades que nos divertem. A caçada é melhor 

que a presa na medida em que é ela quem nos transporta para longe de nós. Ainda diz-nos que 

se os benefícios dessas atividades nos fossem dados, sem o esforço necessário para alcançá-los, 

tais benefícios não seriam aceitos nem mesmo surtiriam o efeito necessário para que se desse o 

divertimento. De modo que notamos aqui um, por assim dizer, pré-requisito do divertissement, 

isto é, que ele seja oculto, velado, como que num jogo de luzes ele aparece e some. Não pode 

ser de todo visível ao entendimento do homem, caso contrário não tem efeito, e 

simultaneamente não pode ser mole, pelo mesmo motivo. 

Daí vem que os homens gostem tanto do barulho e do movimento. Daí resulta que a 

prisão seja um suplício tão horrível; daí vem que o prazer da solidão seja uma coisa 

incompreensível. E é finalmente o maior motivo da felicidade da condição dos reis, 

pelo fato de que sem cessar procura-se diverti-los e proporcionar-lhes todas as 

espécies de prazeres. O rei está cercado de pessoas que só pensam em diverti-lo e 

impedi-lo de pensar em si mesmo. Porque ele fica infeliz, embora seja rei, se pensar 

em si.158 

  A prisão e a solidão são descritas no parágrafo, respectivamente, como horrível e 

incompreensível. Enquanto a primeira é realizada pelo uso da força como forma de punição ou 

de opressão, a segunda é realizada de maneira espontânea. Contudo, em ambas há um sentido 

negativo, exatamente por não possibilitarem a distração das atividades agitadas citadas há 

pouco. Dessa forma, temos que, mesmo no caso da espontânea solidão, a falta de agitação torna-

se incompreensível para a maior parte das pessoas, uma vez que na solidão está-se 

perigosamente próximo de si mesmo. 

Porém, não nos enganemos a sermos levados pela aparente preferência pelo repouso 

representado pela solidão; não há uma solução fácil para o caso do homem frente ao 

divertimento. Uma vez que o mecanismo do divertimento requer apenas um motivo, mínimo 

que seja, basta, por exemplo, um simples pensamento para pôr em andamento o desviar-se, a 

distração. Assim, mesmo sem nenhuma atividade é possível que o homem se divirta e aqui 

vemos um traço bastante forte dessa contradição que é o homem: ele não tem lugar nem no 

repouso nem no movimento. 

Neste último aspecto do Divertissement, tido como sua ineficiência enquanto provedor 

de uma verdadeira felicidade, vemos o filósofo apontar diversas vezes o motivo pelo qual insiste 

na ineficiência do mecanismo como um todo, diz no fragmento [Laf.132; Bru.170], é “porque 

ele vem de outra parte e de fora; e assim é dependente e, por toda parte, sujeito a ser perturbado 

                                                      
158 Ibid., p. 51, 52. 
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por mil acidentes que fazem as aflições inevitáveis.” Portanto a falência do mecanismo do 

Divertissement está patente. Usando aqui termos de Pascal, diríamos que a busca pelo repouso 

não traz a chave que abre as portas do repouso, e o fim do homem sem Deus, aquele que 

depende apenas de si, é mendigar o tumulto em busca da busca pelo repouso, ciclo infindo de 

impotência. 

Não há em momento algum do desenvolvimento referente ao tema do divertissement, 

uma defesa da inquietude ou de qualquer outra ideia que pressuponha o repouso como se  fosse 

a solução para o divertimento. Isso fica evidente já que para nosso autor há uma negatividade 

no repouso “Nada é mais insuportável para o homem do que estar em pleno repouso”, da mesma 

forma que “o repouso torna-se insuportável pelo tédio que gera.” Para o homem uma situação 

de repouso pleno só se daria com a morte, daí Pascal lidar com esse paradoxo da necessidade 

humana por um repouso, um ponto de apoio, ao mesmo tempo que ele repele e distancia-se 

desse repouso. Estaremos no movimento em todo o tempo e simultaneamente buscaremos o 

repouso. 

A efêmera situação de felicidade proporcionada pelo Divertimento é rapidamente 

esgotada, e então se recorre novamente ao perpétuo “mendigar tumulto”, como se esse tumulto 

fosse uma solução, e ao fim das contas toda a aparente força do Divertimento empalidece e 

definha perante a vigorosa e efetiva atuação da miserável condição humana. Como nos lembra 

Pondé: “A vontade jamais produz algo que não seja em razão do prazer que lhe causa, logo a 

ideia de que alguém possa, por “força de vontade”, impor limites à eterna busca de prazer é 

ilusório. O homem é incapaz disso.” 159  Frente a tal situação a questão posta é como equacionar 

a efetiva necessidade que está no homem que o faz buscar a felicidade e o enganoso mecanismo 

do divertimento, que impedindo o pensamento do homem sobre sua condição, impede também 

uma possível realização plena do homem. 

Num outro fragmento encontramos [Laf.137; Bru.142]: 

Divertimento. Não é bastante grande a dignidade real em si mesma para aquele que a 

possui para torná-lo feliz pela simples visão daquilo que é? Será preciso ainda diverti- 

lo desse pensamento como ao comum dos homens? Bem vejo que é tornar um homem 

feliz diverti-lo da visão de suas misérias domésticas para preencher todo o seu 

pensamento com o cuidado de dançar bem; mas será a mesma coisa com relação a um 

rei e será ele mais feliz prendendo-se a esses vãos divertimentos do que contemplando 

a sua própria grandeza? E que objeto mais satisfatório se poderia dar ao seu espírito? 

Não seria então prejudicar a sua alegria fazer com que ele ocupe a sua alma pensando 

em ajustar os passos à cadência de uma ária, ou em alcançar habilmente uma barra, 

em vez de deixá-lo gozar em repouso da contemplação da glória majestosa que o 
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2001. p.97. 
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circunda?160 

Pascal irá explorar a questão de quão frágil é o divertimento, mesmo ele sendo a solução 

mais usável frente ao poderio do tédio. No exemplo apresentado aqui, vemos que a dignidade 

real é bem satisfatória em si mesma. Essa condição aliada a toda vantagem que dela advém 

bastaria, em tese, para tornar qualquer pessoa satisfeita e realmente feliz. O rei então deveria 

apenas aproveitar a sua vantagem e daí tirar motivos para contentar-se com a sua majestosa 

grandeza. Porém não é isso que faz, nosso autor então sugere: 
Submeta-se isto à prova, deixe-se um rei a sós, sem nenhuma satisfação dos sentidos; 

sem nenhuma preocupação no espírito, sem companhias e sem divertimentos pensar 

em si totalmente à vontade, e ver-se-á que um rei sem divertimento é um homem cheio 

de misérias. Assim, evita-se isso cuidadosamente e nunca falta ao redor da pessoa do 

rei muita gente que cuida de fazer com que o divertimento suceda aos negócios e que 

fica a observar todo o seu tempo de ócio para fornecer-lhe prazeres e jogos de modo 

que não haja nenhum vazio. Quer dizer que eles são cercados de pessoas que têm um 

maravilhoso cuidado para evitar que o rei fique sozinho e em estado de pensar em si, 

sabendo perfeitamente que ele ficará miserável, muito embora seja rei, se pensar em 

si.161 

 

     Como que numa prova da fragilidade do divertimento, Pascal retira da força do 

mecanismo a sua fraqueza, isto é, o divertimento, que dá ao rei o que sua posição e vantagem 

não dão, simultaneamente também tira dele sua dignidade, pois não pensar em si é para Pascal 

ser indigno de ser homem, uma vez que a dignidade humana consiste em poder pensar em si 

mesmo. A vida sem vazio é um arremedo de vida, uma vida comum e real deve ter sofrimento 

e alegrias, o que o mecanismo do divertimento propõe é que pela continuidade das agitações 

não se sinta o vazio, o tédio ou a tristeza, daí que ele não possa ser eficaz. Mais uma vez o 

divertimento se mostra frágil pois não pode dar o que promete e dá o que não aproveita 

totalmente, pois se o rei sem divertimento é um homem cheio de misérias, o homem no 

divertimento é também miserável, pois não se compreende e nem pode.notamos mais uma vez 

como aparece a ineficiência do mecanismo do divertissement, a despeito de tudo que ele possa 

proporcionar. 

Seja qual for a condição que se imagine, se juntarem todos os bens que nos podem 

pertencer, a realeza é a mais bela posição do mundo e, no entanto, imagine-se o rei, 

acompanhado de todas as satisfações que podem caber-lhe, se estiver sem 

divertimento e se o deixarmos considerar e refletir sobre aquilo que ele é – essa 

felicidade lânguida não o sustentará -, cederá necessariamente às circunstâncias que o 

ameaçam, revoltas que podem acontecer e finalmente a morte e as doenças que são 

inevitáveis, de modo que fica, sem aquilo a que se chama divertimento, infeliz, e mais 

infeliz que o menor dos seus súditos que joga e se diverte. O único bem dos homens 

consiste, pois, em divertir o pensamento de sua condição,  ou por uma ocupação que 

dele os desvie, ou por alguma paixão agradável e nova que os ocupe, ou pelo jogo, a 

caça, algum espetáculo atraente e finalmente por aquilo a que se chama 

                                                      
160 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 55. [Laf. 137 ; Bru. 142].  
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divertimento.162 
 

Pascal dirá que mesmo uma pessoa que ocupe a realeza, “a mais bela ocupação do 

mundo”, se estiver sem divertimento e, se o rei “considerar e refletir sobre aquilo que ele é” e, 

ainda, se permanecer nessa situação, “cederá necessariamente às circunstâncias que o ameaçam, 

revoltas que podem acontecer e finalmente a morte e as doenças que são inevitáveis.” Isto 

aponta um pouco da relevância do papel do divertimento para o funcionamento de toda a vida. 

O filósofo lembra que o pensar e refletir sobre si traz sérios incômodos que, via de regra, o 

homem tenta evitar. Tal atividade reflexiva nos põe frente ao que ignoramos e desconhecemos, 

a saber: o que somos. Assim o “único bem dos homens consiste, pois, em divertir o pensamento 

de sua condição”. Caso não faça isso por algum meio, estará fadado a se encontrar. Quer seja o 

mais ilustre dos reis, quer o mais desconhecido dos súditos, todos estão sob o signo do 

divertimento. A análise desse tema que seria aparentemente uma mera e ligeira observação vai 

ganhando um sentido importantíssimo. 

Este parágrafo recorda algo importante para o estudo dessa temática, a saber, o caráter de 

denúncia presente nela. Senão, veja-se: ao dizer que o “único bem dos homens consiste, pois, 

em divertir o pensamento de sua condição”, nosso autor está chamando a atenção para o fato 

de que o “bem” do homem não é verdadeiro, na medida em que ele depende desse mecanismo 

de alienação que é o divertimento, isto implica que ele, o “bem dos homens”, é vulnerável e 

inconstante, isto é, depende de outra realização. Ora, dessa forma o “bem dos homens” não 

seria a diversão, felicidade ou outra coisa que aparentemente se mostra, mas sim a possibilidade 

de deixar de pensar em si, ou seja , desviar seu pensamento de sua condição miserável e mortal. 

Assim, a felicidade não é um constituinte real para o homem, isto é, a felicidade não está nas 

posses do homem, e se ele vislumbra a felicidade é de forma por demais passageira, ela não 

permanece. Prova disso é que ele tenta fugir de si, como dirá Pascal no fragmento [Laf.133; 

Bru.169], “Não tendo os homens podido curar a morte, a miséria, a ignorância, resolveram, 

para ficar felizes, não mais pensar nisso.” Esse é um retrato bem nítido da fuga e ilusão que é o 

que faz, em última instância, o mecanismo do divertimento. Encarar a fragilidade, a brevidade 

e a inconstância própria de um ser mortal e que ao mesmo tempo aspira ao absoluto, eis uma 

situação insuportável ao homem. 

O Divertissement corresponde a uma inútil e ineficaz tentativa de fugir de si mesmo. 
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Aquilo que aparenta servir o propósito da distração mostra-se inviável dada a enorme força do 

tédio que se lhe contrapõe. Se pensássemos essa tentativa de fuga no registro de um dia apenas, 

ela já se mostraria inútil; considere-se pois quão impossível seja essa tentativa de fuga por toda 

a vida, a todo o momento. Nossa insuficiência sempre se mostrará, mais tempo menos tempo. 

Como diz no fragmento 165/210 “O último ato é sangrento, por mais bela que seja a comédia 

em todo o resto.” A tentativa que o homem faz de desviar o pensamento de sua condição é 

válida, contudo certamente ineficaz pois sempre surgirá o tédio, ainda que no último momento, 

com sua autoridade privada a recordar nossa falibilidade e insuficiência. É a transitoriedade do 

mecanismo contra a permanência da condição humana. 

No contexto da pós modernidade, onseguimos encontrar, tal como o fez o filósofo, 

tentativas ora deliberadas, ora não, que os homens fazem para se manterem, de alguma maneira, 

à margem da realidade, sobretudo pelo uso de fármacos, drogas alucinógenas, e outros pífios 

recursos; contudo não há uma que definitivamente consiga desvincular o sujeito da sua 

condição miserável. Nunca, por mais que se faça, se abre a inalcançável “porta do repouso”, e 

o “mendigar tumulto” sempre se mostra acessível e disponível, tantos nos dias de Pascal quanto 

nos nossos. 

Pascal, no fragmento 136/139, detecta essa fragilidade da ação do divertissement. Tendo 

em vista que este último visa distrair da miserável condição humana, a mínima ação cumpre tal 

propósito. Pascal, referindo-se ao homem, diz: “E ele é tão leviano que, estando cheio de mil 

causas essenciais de tédio, a mínima coisa como um bilhar e uma bola que ele toca basta para 

diverti-lo”. O que importa aqui é a simples existência de um motivo, assim como uma ínfima 

fagulha é necessária para causar um incêndio de enormes proporções. Vemos que o 

Divertissement pode impedir a nossa reflexão sobre nós mesmos nas mais diversas situações e 

atividades até em nossos mais sérios desígnios. Haja vista que no registro do divertimento não 

há realmente uma reflexão sobre o fim do que fazemos. 

O divertissement abrange apenas a busca, o que menos importa é o fim. Ainda que esse 

fim, por vezes, seja revestido de uma ilusão que concede ao mecanismo ares de importância. 

Nesse ponto faz-se interessante lembrar um trecho do fragmento [Laf.136; Bru.139]: “e tantos 

outros se expõem aos maiores perigos para se vangloriar depois de uma praça que tomaram tão 

estupidamente, a meu ver.” O que por vezes aparece como tendo um sentido importante (Pascal 

fala aqui de uma campanha militar), visto mais de perto perde toda a racionalidade e isso pela 

própria futilidade da condição humana que está no divertimento. 
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O grande fragmento traz em seu cerne uma ideia que por vezes passa desapercebida nas 

leituras ligeiras da temática do divertimento, mas que porém é de suma importância para a 

compreensão dele; estamos falando da intenção dessa análise. Senão, veja-se: 

Assim tem-se dificuldade em recriminá-los; o seu erro não está em buscarem o 

tumulto. Se não o buscassem senão como divertimento, mas o mal em que eles o 

buscam como se a posse das coisas que buscam devesse fazê-los verdadeiramente 

felizes, e é aí que se tem razão de acusar a sua busca de vaidade, de maneira que, em 

tudo isso, tanto aqueles que recriminam quanto aqueles que são recriminados não 

ouvem a verdadeira natureza do homem. E assim, quando os censuram porque aquilo 

que buscam com tanto ardor não seria capaz de satisfazê-los, se respondessem, como 

deveriam fazer se refletisse um pouco, que não buscam nisso senão uma ocupação 

violenta e impetuosa que os desvie de pensar em si e que é por isso que se propõem 

um objeto atraente que os encante e os atraia com ardor, deixariam os seus adversários 

sem replica... mas eles não respondem isso porque não conhecem a si mesmos. Não 

sabem que é só a caçada e não a presa que eles buscam. O fidalgo acredita 

sinceramente que a caça é um prazer grande e um prazer Real, mas o criado que o 

conduz os cães não é da mesma opinião. Eles imaginam que se tivessem obtido essa 

presa, descansariam depois com prazer e não sentem a natureza insaciável da cupidez. 

Acreditam estar buscando sinceramente o repouso e não buscam de fato senão a 

agitação.163 

Sobre o divertissmeent, Pascal dirá que o erro dos homens “não está em buscarem o 

tumulto. Se não o buscassem senão como divertimento, mas o mal está em que o buscam como 

se a posse das coisas que buscam devesse fazê-los verdadeiramente felizes.” Aqui está, 

pensamos, um dos momentos centrais do fragmento e do nosso tema. 

Precisamos, de um modo geral, pensar se Pascal analisa o Divertimento para justificá- lo 

ou se para contrariá-lo. Qualquer tentativa de fazer da reflexão sobre o mecanismo do 

Divertissement, poderia sugerir uma negação do prazer, negação da alegria, negação do lazer, 

etc, esvai-se frente a textos como este. O filósofo de modo algum indica nem muito menos 

propõe o fim da diversão, ele não censura o entretenimento, ele mesmo de muitas maneiras se 

divertia. É preciso deixar claro que a sua censura nessa questão é muito pontual, a saber, 

combate a ilusão de que o Divertimento trará uma felicidade verdadeira, pois é fato inconteste 

que ele não o pode fazer. 

A necessidade de se distrair pelo Divertissement é signo de nossa fraqueza, quer seja o 

rei, quer seja um súdito, todos dele necessitam. A busca do divertimento é legítima, ponto 

pacífico, uma vez que sem ele o homem ficaria em uma situação desconfortável por demais e 

não suportaria viver, literalmente. De modo que não há, para Pascal, nenhum erro em buscar o 

entretenimento, o lazer, etc. Dessa forma não é a busca de diversão que Pascal está criticando, 
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mas sim a ideia ilusória que move e que está presente naquilo que ele denomina divertimento. 

Assim , dirá Pascal, os homens “Não sabem que é só a caçada e não a presa que eles 

buscam.” O caráter fútil da busca está oculto na agitação, eles, os homens, “não sabem” e é 

graças a esse ocultamento que o mecanismo cumpre seu papel de desviar o pensamento. Pascal 

diz que se os homens “refletissem”, entenderiam que com o divertimento não buscam a 

felicidade, buscam apenas a fuga da infelicidade, que está no fato de ficarem a sós. Saber isso 

é fundamental para que se pense aqui a condição do homem. 

Se por um lado o homem busca na agitação a fuga de sua verdadeira e miserável condição, 

por outro ele também sente por um “instinto secreto” que está no repouso sua verdadeira 

felicidade. E é ainda sobre essa ilusão que notamos o filósofo dizer “imaginam que se tivessem 

obtido essa presa, descansariam depois com prazer e não sentem a natureza insaciável da 

cupidez. Acreditam estar buscando sinceramente o repouso e não buscam de fato senão a 

agitação.” Para que o Divertissement se dê efetivamente é preciso que ele não seja percebido, a 

agitação e o ruído fazem com que o Divertimento inspire essa ideia de que é possível “abrir 

para si a porta do repouso”, contudo isto não passa de ilusão. Não há porta que se abra para o 

repouso, a via do divertimento não acaba nesta porta, pois o repouso total é a morte. 

O fragmento nos autoriza a pensar que o homem no divertissement passa pelas piores 

mazelas, a tal ponto de ouvir sem entender e ver sem enxergar. Nessa busca incessante da busca, 

ele nem mesmo distingue o que seja fruto de sua imaginação e o que não seja. A tão sonhada 

fuga do Ennui é tão fictícia quanto todo o resto das atividades humanas que se dão sob o campo 

da imaginação. E da mesma maneira toda essa atividade está insuflada pela “insaciável cupidez” 

humana, essa necessidade de mais e mais, do que quer que seja. Tal cupidez está calcada na 

condição miserável. 

A constatação de que o Divertimento não produz a tão esperada verdadeira felicidade fica 

evidente pois “procura-se o repouso combatendo alguns obstáculos e, se forem superados, o 

repouso torna-se insuportável pelo tédio que gera. Faz-se necessário sair e mendigar o tumulto.” 

Alcançar uma verdadeira felicidade, por qualquer meio que criarmos, é uma mera ilusão, se 

tivermos no horizonte a condição humana e sua dupla natureza, tal como concebe Pascal. Por 

mais que possa prometer, a agitação não possibilita o repouso, a realização e a satisfação do 

homem; a insatisfação sempre aparecerá ao fim de cada movimento. Pascal faz, com a análise 

do divertimento, um esforço para mostrar que ao homem não é vantajoso “mendigar o tumulto”. 
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Cabe compreendermos que o divertissement difere da ideia de entretenimento e diversão 

tal como utilizamos comumente. O divertissement ganha um sentido técnico com Pascal e desde 

então é empregado pela história da filosofia. De modo que pode ser compreendido sob o sentido 

de algo que distrai o homem de pensar em si e em sua condição. Enfatizamos que qualquer 

coisa que mantenha o homem ordinariamente absorvido em outra coisa que não seja o 

pensamento sobre ele mesmo, essa coisa seria então o objeto divertissement164. Cair no 

divertimento é inevitável, invisível e ineficiente, isso Pascal visa mostrar na sua análise do 

divertimento, notemos que esta análise é apenas um dos diversos pontos da sua estratégia 

argumentativa. 

Pensando sobre o papel de nossa temática, observemos: Pascal propõe a observação 

acurada e não o vislumbre fantasioso. Olhar com outro olho que não o nosso próprio é olhar 

com o olho alheio, de uma perspectiva que não é a nossa, isso é o que faz o olhar de nosso eu- 

imaginário no registro ilusório do divertissement. Se olhássemos com nossos olhos veríamos o 

tédio, assegura Pascal, mas a imaginação nos propõe outra visão: um olhar deslumbrado, que 

efetivamente proporciona o desvio, a distração, numa palavra: o Divertimento. Assim nos diz 

no fragmento [ L a f . 414; Bru. 171]:  

A única coisa que nos consola de nossas misérias é a diversão. E no entanto é a maior 

de nossas misérias. Porque é ela que nos impede principalmente de pensar em nós e 

que nos põe a perder insensivelmente. Sem ela ficaríamos entediados, e esse tédio nos 

levaria a buscar um meio mais sólido de sair dele, mas a diversão nos entretém e nos 

faz chegar insensivelmente à morte.165 
 

A palavra principalmente, pois é exatamente ela que demonstra o ponto máximo da 

análise do Divertissement. Sem esse mecanismo o homem teria possibilidade de pensar o que 

é, de sondar-se, de constatar sua insuficiência e, por conseguinte, procurar uma maneira eficaz 

de sair de tal condição, contudo ele impede tal atitude, pois impede o pensamento em sua função 

primeira, isto é, que aquele que pensa conheça a si mesmo. Uma vez podado esse pensamento 

em sua raiz, todo outro pensamento, por mais importante que seja, será sempre pensamento 

sobre o externo. 

Pascal não coloca o homem como uma mera vítima do divertissement, ele sempre indica 

a possibilidade de uma saída desse mecanismo, quer pelo viés da verdadeira fé, que será assunto 

                                                      
164 “Pascal excede a simples descrição e tipologia dos divertimentos, para indicar que a sua pluralidade mesma 

tem uma razão que não é outra senão a que chama de divertimento, o qual adquire assim primeira vez um estatuto 

fundador no campo da teoria da ação humana.” cf. PÉCHARMAN, M. Le divertissement selon Pascal ou la 

fiction de l’immortalité. In: Cités, Paris, nº 7, Mar/2001, p. 13-19. 
165 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 157. 
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de seus escritos propriamente teológicos, quer pelo viés do automatismo, isto é, a submissão ao 

costume. Assim é que percebemos a questão da escolha presente no fragmento [Laf.10; 

Bru.167] onde diz: “As misérias da vida humana foram o fundamento disso tudo. Como viram 

isso, assumiram o divertimento”. Nesse ponto onde Pascal escreve “assumiram o divertimento”, 

interessa-nos sobremodo esse ‘assumiram’ que é traduzido de várias maneiras, entre as quais: 

escolheram, tomaram, assumiram. Todos os termos giram em torno da ideia de uma escolha ou 

de uma iniciativa por parte do agente, que nesse caso é o homem. 

É preciso encontrar-se consigo mesmo, e é isso que proporá o autor, é necessário haver 

uma tomada de consciência para que o homem se encontre consigo mesmo, para que daí possa 

haver alguma construção sólida, para que, no mínimo, o homem desempenhe sua grandeza que 

é pensar. É exatamente isso que o divertimento não proporciona, ele impede que o homem se 

reconheça, por conseguinte, o homem vive uma vida estranha a ele mesmo, uma vida exterior, 

evitando o conflito interior da pergunta: quem sou? Nesse sentido, irá propor que o homem, ao 

pensar em si mesmo, possa de alguma maneira minimamente desmascarar esse autoengano no 

qual se colocou. Assim, a estratégia de denunciar o mecanismo do divertimento, enquanto 

fórmula ineficaz para qualquer projeto humano, quer seja a busca da verdadeira felicidade, ou 

de outra natureza; essa denúncia visa portanto colocar o homem frente a um problema sério, 

real e imprescindível, que é nada mais nada menos que ele mesmo. 

Para o homem, pensar o Divertimento, poderia leva-lo a entender o lado ruim que existe 

na ilusão do mecanismo e assim repensar suas expectativas, aspecto importante para o propósito 

de nosso autor. De outra forma, ele propõe ao homem olhar-se e evitar a cegueira voluntária. 

Esse mecanismo dá ao homem a ilusão necessária para não pensar sua condição, todavia 

ao mesmo tempo não supre a sua insuficiência, por isso não pode torná-lo realmente feliz, mas 

o torna insensível; ou como nos diz Franklin Leopoldo e Silva: “A indigência antropológico-

moral manifestada no fenômeno do divertissement impede 166que se sinta a falta da falta.” 

Somos levados a considerar que ainda que o homem queira sair do mecanismo do divertimento 

não poderá, já que sua condição miserável o leva para esse fim como num círculo infindo. 

Assim, tanto o repouso quanto a agitação são aspirações contraditórias, haja vista que o homem 

não pode permanecer em nenhuma delas; adicione-se a isso o fato de que ele não pode negar 

                                                      
166 SILVA, Franklin Leopoldo e. A história e o mal. In: Sintese, Nova fase, Belo Horizonte, v 24, n 79, 1997. 
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tais aspirações. 

Não podendo o homem livrar-se a si mesmo do Divertissement, é preciso que ele ao 

menos esqueça isso; pois não é nossa condição mortal que nos faz miseráveis, mas é perceber 

essa condição, isto é, pensá-la. Daí a importância de não pensar sobre nossa condição. Dessa 

forma valorizar o Divertimento é valorizar também o esquecimento de si, contra o que Pascal 

sempre protestará, pois a dignidade do homem consiste no fato dele poder pensar-se, além do 

que, em última análise, o esquecimento é um obstáculo para a verdade, que por sua vez é o alvo 

de qualquer filosofia, desde os primórdios. 

Pascal nos diz que o divertimento “[...] é a maior de nossas misérias.” Exatamente porque 

esse mecanismo nos afasta da reflexão de nossa real condição, ou melhor, de nossa 

insuficiência. Ao não pensar no que somos tornamo-nos ainda mais miseráveis. Essa crítica 

pascaliana move nossa reflexão. Como mecanismo de critica por Pascal, justamente pelo efeito 

que causa, a saber: impedir a reflexão do sujeito sobre si mesmo; entendemos que é possível ao 

homem ponderar sobre essa crítica e até mesmo revertê-la, é claro, se a julgar procedente, pois 

isso está em nosso alcance, haja vista sermos seres dotados de razão e nossa grandeza, diz-nos 

Pascal, está exatamente nesse ponto. 

Nesse sentido, a exposição do Divertimento tem a tendência de recuperar no homem 

aquilo que ele tem de mais importante, isto é, sua capacidade de pensar, sobretudo pensar em 

si mesmo, para daí tirar proveitos, tanto para o registro pessoal, quanto para o coletivo. Como 

nos diz [Laf.72; Bru. 66] “É necessário conhecer-se a si mesmo. Ainda quando isso não servisse 

para encontrar a verdade, pelo menos serve para regrar a própria vida, e nada há de mais justo.” 

Tornando-se a busca da busca e a fuga da fuga, o divertimento não proporciona a solução 

para o problema do homem, já que sua atuação é efêmera e o problema da condição humana 

requer uma solução eficaz. O divertimento só existe 'durante esse tempo', a breve sucessão que 

deverá recomeçar, sob o perigo de se cair no tédio. Portanto é interessante notar como o homem 

está no divertimento, o que equivale a dizer que o mecanismo do divertimento não tem uma 

essência própria, sua característica é ser passageiro, isto é, ele está; ao contrário do que ocorre 

com o tédio, que permanece no interior do homem e nunca cessa de existir. 

E assim é que 166/183 diz: “Corremos despreocupados para o precipício depois de ter 

colocado alguma coisa à nossa frente para impedir-nos de vê-lo” Esta “alguma coisa” é o 
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fundamental do divertimento, é o que nos impede de pensar no que seja o. mais importante. Se 

não pensamos em nós mesmo, se não usamos da nossa única dignidade, que para Pascal é o 

pensamento, isto equivale a dizer que abrimos mão de nossa humanidade. Assim nos tornamos 

maquinalmente levados pela lógica de nossa razão, que opera em boa parte sob o domínio da 

imaginação, razão esta que atua no registro de convenções limitadas apenas pelo que é racional 

como se fosse o único domínio possível. Dessa forma sempre saberemos apenas o necessário 

para comer, beber e esquecer, contra o que Pascal sempre alerta. 

Qual o verdadeiro lugar do mecanismo do divertimento nos escritos de nosso autor. Mero 

local de passagem, onde se daria a ascensão do campo antropológico para o 

teológico?Pensamos que não; pelo contrário, nossa hipótese é que a importância do 

divertimento se dá independentemente de qualquer tentativa de finalização sistemática de sua 

obra. Lembremos que o argumento do divertimento está numa parte onde se demonstra “A 

miséria do homem sem Deus”. Além disso, o que Pascal desenvolve, melhor dizendo, o que ele 

desenvolveria caso tivesse terminado os seus escritos sobre uma hipotética “teoria do 

divertimento”, seria apenas um argumento entre outros no todo de sua obra. 

Pascal irá observar e questionar, no limite, o vital ao homem: o conhecimento de si 

mesmo. Afinal, para que o homem se reconheça é preciso que pense em si, e é exatamente isso 

que o divertimento não deixa acontecer. É preciso que se perceba na condição paradoxal em 

que se encontra. 

Diante de tudo, cabe, em meio a leitura de Pascal questionar o motive pelo qual o homem 

busca a satisfação na posse dos bens que apenas parecem trazer a felicidade, num desejo que 

nunca se satisfaz ? Conhecendo o fragmento pascaliano do Divertimento, compreendemos que 

falta sabedoria aos homens que assim o fazem. Ora, agindo de acordo com suas paixões nunca 

alcançarão a felicidade, haja vista que não há felicidade sem o domínio das paixões, o sábio 

controla seu desejo e tantos outros argumentos como estes. Pascal destoará de tais abordagens 

ao propor que o homem toma o movimento em busca do repouso, tão paradoxais são os homens 

que [Laf.136; Bru.139]: 

Eles têm um instinto secreto que os faz buscar o divertimento e a ocupação exterior, 

que vem do sentimento de suas misérias contínuas. E têm um outro instinto secreto 

que restou da grandeza de nossa natureza primeira, que os faz conhecer que a 

felicidade não está de fato senão no repouso e não no tumulto. E desses dois instintos 

contrários forma-se neles um projeto confuso que se esconde da sua vista no fundo da 

alma e que os leva a tender para o repouso pela agitação e a imaginar sempre que a 

satisfação que não possuem lhes virá se, superando algumas dificuldades com que de 

defrontam, puderem abrir para si a porta ao repouso. Assim se escoa toda a vida; 
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procura-se o repouso combatendo alguns obstáculos e, se eles forem superados, o 

repouso se torna insuportável pelo tédio que gera. Faz-se necessário sair e mendigar o 

tumulto.167 

 

Na agitação tumultuosa dos afazeres cotidianos os homens buscam a felicidade, desejam 

o descanso e fazem isso por um instinto que Pascal chama de secreto. Mas, como esse 

sentimento é confuso, eles não têm a presença real da felicidade, não a podem ter; pelo contrário 

só têm a ausência dela. Eles sentem que a felicidade está no repouso, porém precisam sair para 

buscarem na agitação essa mesma felicidade. Como se tudo se passasse à margem da razão o 

homem fica numa confusão entre o que deseja e o que efetivamente tem. 

Na assim chamada conferência de Port-Royal, Pascal fala da separação de Deus, seguindo 

o ensino cristão, como sendo a causa da infelicidade. A análise do divertimento, bem como seu 

papel nos escritos pascalianos mostram que esse mecanismo tem como finalidade exatamente 

evitar essa infelicidade, porém, como notará Pascal, sem recorrer a Deus como reparador. Numa 

tentativa de reverter o processo que tornou o homem insuficiente, miserável e por fim mortal, 

o divertimento fazendo uso da imaginação e de um engenhoso eu- imaginário busca tornar o 

homem pleno, suficiente, em suma, como se não fosse mortal. A necessidade de divertimento 

é já um signo de nossa fraqueza, quer seja o mais esplendoroso rei, quer seja um súdito sem 

visibilidade alguma, todos precisam e estão no divertimento. 

Pode-se dizer, assim, que a proposta desse mecanismo é fazer com que o homem esqueça 

sua insuficiência. Por exemplo nos diz: 
E assim, quando os censuram porque aquilo que buscam com tanto ardor não seria 

capaz de satisfazê-los, se respondessem, como deveriam fazer se refletisse um pouco, 

que não buscam nisso senão uma ocupação violenta e impetuosa que os desvie de 

pensar em si e que é por isso que se propõem um objeto atraente que os encante e os 

atraia com ardor, deixariam os seus adversários sem replica […]. 

Pascal com esta análise procura fazer com que o homem veja o divertimento enquanto 

uma espécie de autoengano, que por isso mesmo é incapaz de produzir uma felicidade 

verdadeira. É preciso que ele reconheça que se ilude, essa é a tarefa em que Pascal se põe. Se 

os homens respondessem concordando com àqueles que os questionam sobre a incapacidade 

do divertimento de satisfazê-los, isto é, se os homens assumissem que o divertimento não pode 

satisfazê-los, e também assumissem que buscam o divertimento como uma fuga do 

pensamento de si, deixariam seus questionadores sem respostas. Porém, eles não dizem isto, 

eles não sabem. 

                                                      
167 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 51. 
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Pascal nos dirá que os homens, não podendo fugir da sua finitude, representada, em última 

instância, pela ideia da morte, resolveram esquecer disso e divertir-se. Nessa resolução está o 

motivo pelo qual Pascal passará em revista a temática do divertimento. O homem ao tentar 

esquecer a morte opta por um caminho de um auto-engano, de uma ficção impossível. Maia 

Neto identifica com razão que: “A estratégia da diversão e divertimento é, como bem viu Pascal, 

uma forma de não se inquietar com a miséria da existência e, fundamentalmente, com a morte. 

É, portanto, essencialmente libertina, anti-cristã”.168 Tentar fugir da realidade  da morte é 

querer-se de alguma maneira imortal, a realidade da condição humana miserável e insuficiente 

sempre prevalece contra esta tentativa. 

Divertimento, quer dizer dissipação, esquecimento de si, daí que Pascal não fique quieto 

mas denuncie, para que o seu interlocutor possa optar conscientemente por um dos dois lados 

da questão. O homem não pode ficar no esquecimento de si. Ele pode se divertir, porém, 

assumindo os riscos. Como nos dirá Gandillac, comentando a exposição de Lefebvre: “É no 

momento onde o homem se põe os essenciais problemas, para Pascal, que ele pode ser o 

discípulo de Cristo ou o inimigo de Cristo”.169 

No divertissement existe uma resposta a essa tentativa de alienação do homem. Como nos 

faz lembrar [Laf.165; Bru.210]: “O último ato é sangrento, por mais bela que seja a comédia 

em todo o resto.” O divertimento sempre será essa tentativa frustrada de livrar-se da morte. 

Esse “projeto” humano de fuga da realidade é confrontado pela reflexão pascaliana, que detecta 

a impossibilidade do esquecimento. O divertimento enquanto mecanismo de fuga é limitado 

pelo tédio e no limite pela inevitável morte. 

Pascal não fará no fragmento 136 uma crítica ao do divertimento, uma vez que ele é 

inevitável, mas sim ao pseudo-objetivo do divertimento que seria obter uma felicidade 

verdadeira. É isso que Pascal critica e nesse ponto insiste. Na ânsia de ser feliz, o homem busca 

uma situação que proporcione o refúgio da felicidade, porém quando alcança alguma esta já se 

dissipa. É que o repouso, como vimos longamente, traz consigo o tédio, o que leva o homem a 

buscar a agitação do divertimento como remédio a isso, porém ele acaba descobrindo que 

precisa de repouso, pois é aí que sente encontrar a felicidade. A insistência de Pascal em mostrar 

                                                      
168 MAIA NETO, Jose R. Ceticismo e crença no século XVII. In: Manuscrito – Rev. Int. Fil., Campinas, v. 28, n. 

1, p. 9-36, jan.-jun. 2005 
169 LEFEBVRE, Henri. Divertissement pascalien et aliénation humaine. In: Cahiers de Royaumont. Blaise Pascal: 

l’homme et l’œuvre. Paris: Minuit, 1956. p. 223. 
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que não há fuga do tédio, a qual Pascal chamara de Ennui é exatamente para que se encontre 

um meio mais sólido de sair dele, como diz Gouhier170: “Assim é que a apologética deve tirar 

o homem de sua posição cômoda, de indiferença religiosa e lhe forçar a atenção”. Nisso o 

divertimento tem um papel importante no todo dos escritos pascalianos. 

Também importa lembrar que Pascal dialoga com o nascedouro do racionalismo 

cartesiano do século XVII, onde a ordem da razão busca uma geometrização do universo, e por 

consequência de todos os aspectos da vida humana. De certa forma nosso século herda muito 

do sonho racionalista de uma vida regulada e formatada por um padrão que obedeça uma lógica 

estritamente racional. Porém como dizia Pascal “o homem ultrapassa infinitamente o homem”. 

Esquecer a morte e negar o sofrimento a todo custo entrou para a ordem do dia, há tempos. 

Criamos soluções para quase todos os nossos motivos de sofrimento, anestesiamos a dor, 

banimos medo. E todos eles resistiram. Na tentativa de ocultar nossa fragilidade sedamos nossas 

angústias, nos preocupamos com o supérfluo, ainda assim o essencial insiste em se mostrar. 

Pascal critica o divertimento como a busca de uma fuga impossível e proposta ilusória de um 

repouso que não existe. Ele, ao denunciar isto, chama seu interlocutor para uma reflexão em 

torno da nossa própria existência. Encarar nossa situação, ainda que seja paradoxal, é também 

dar possibilidade de compreendê-la, fugir dela é o mesmo que nada. 

A máscara é um signo que expressa de maneira bastante satisfatória a maneira como 

Pascal caracteriza o divertimento. Ora, apenas enquanto uma constatação esse signo não 

encontra problema algum, a dificuldade está em convencer o mascarado de que está de máscara, 

sobretudo quando este último esqueceu-se que pôs a máscara. De qualquer maneira, por mais 

que se tente fugir através do divertimento, é inevitável que se reconheça essa realidade, e ainda 

quando isso não acontecer a morte desmascarará o homem de seu engodo. Então a finitude e a 

mortalidade são fatos que os homens querem a todo custo esquecer, bem como afastar o temor 

que abala todo o pensamento quando se volta para tais coisas. Mas, como evitá-las da forma 

mais completa e segura? Atirando-se de cabeça em ocupações que não deixam tempo nem lugar 

para o pensamento sobre elas. Assim o homem substitui o aborrecimento que é próprio de sua 

condição, por preocupações e necessidades artificiais, portanto não essenciais. Mas o 

problema é que esse trabalho se mostra incompatível com o cristão maduro e genuíno conforme 

o modelo pascaliano, pois ele deve a todo instante lembrar-se de quem é. Molinier 171nos remete 

                                                      
170 GOUHIER, Henri. Blaise Pascal Commentaires. - Paris: Vrin, 1966. p.170. 
171 PASCAL, Blaise. Pensées. Texte revu sur le manuscrit autographe avec une préface et des notes par Auguste 
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a um possível propósito da análise do divertimento:  

De fato, após a queda pelo pecado de Adão o homem deve procurar primeiramente 

libertar-se das consequências do pecado original, tudo aquilo que pode fazê- lo 

esquecer sua miséria, inspirar-lhe ilusões sobre sua condição passada, presente e 

futura, é um mal e deve ser cuidadosamente evitado pelo verdadeiro cristão.134  

 

A atuação do divertimento está patente no exemplo da criança que lambuza o próprio 

rosto e depois assusta- se ao ver-se no espelho, pois esquece que se lambuzou. Pascal proporá 

o caminho contrário ao esquecimento presente no mecanismo do divertimento, ele dirá que o 

homem precisa buscar o conhecimento de si mesmo para tomar uma posição frente ao que é. 

De modo que o homem deve evitar aquilo que o ilude, que o leva para o esquecimento de sua 

condição. 

Visto que toda a atividade humana é um divertimento, como dirá Pascal, isso se deve ao 

fato de que é pelo pecado que entramos no atual estado miserável, do qual a queda é a norma; 

e é pelo divertimento que tentamos sair dessa confusão, porém só há um caminho no qual a 

reparação é possível, só há um mediador para essa ruptura, e este papel certamente não é, para 

Pascal, nem a razão, nem a imaginação nem muito menos a tentativa de fuga via divertimento. 

Assim é que Pascal conduz o tema para uma solução final e, considerando o contexto de 

seus escritos, pode-se pensar em duas saídas para o problema que é colocado pelo divertimento. 

Uma maneira é caminhar de um ponto a outro do círculo infindo do divertimento, onde a fuga 

de si é percebida como eficiente, embora seja de fato ineficiente, pois a fuga pode ocultar o 

problema, porém não pode ocultar a própria fuga. Essa é a via do auto-engano. Outra é que se 

deposite a esperança numa perspectiva de saída desse quadro através do mediador que é Jesus 

Cristo, ainda que isso só se dê num futuro indefinido, saída esta que Pascal apontará, isto é, o 

campo religioso. 

Como vimos a miséria do homem sem Deus é exemplificada pelo divertimento, e esta 

reflexão convida o homem a sair da opressão do divertimento, a se superar, a buscar o infinito 

absoluto a que aspira, percebendo-se e pensando em si com todas as contradições que existem, 

sem fugir. Pascal perguntando pelo eu e constatando o não-lugar dele, nega-o: enquanto válido 

por si mesmo, ele não é. Portanto, também não é indubitável, nem seguro, daí não poder 

fundamentar nada. Se se quer um eu, este deve estar em Deus, aquilo que constitui essência  do 

homem não está nele. Para ele só é possível conhecer-se plenamente em Jesus Cristo 

Portanto, o divertimento tem um papel de argumento demonstrativo no quadro mostrado 
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por Pascal referente ao homem sem Deus. Não há solução para o problema do divertimento, ao 

menos não naquilo que depender do próprio homem. Sua confusão e condição miserável 

apontam simultaneamente para o movimento e o repouso como fonte de sua verdadeira 

felicidade, porém, ela não se encontra em nenhum dos dois, mas sim em Deus. Assim, nosso 

filósofo aponta para a solução através do registro religioso, em Deus, e somente em Deus há 

descanso, segurança e repouso. 

Pascal nos remete a uma revolução não só espiritual, mas de carater mental, por parte 

daquele que sai do registro do divertimento, isto é, daquele que é alcançado verdadeiramente 

por Cristo. É assim que nota-se no texto Acerca da conversão do pecador que Pascal trata o 

problema do homem de uma perspectiva nova: 

O conhecimento e a visão extraordinária pela qual a alma considera as coisas e a si 

mesma de um modo totalmente novo são as primeiras coisas que Deus inspira àqueles 

que Ele verdadeiramente toca. Esta nova luz lhe dá o temor, produzindo uma turbação 

que atravessa o repouso que ela encontrava nas coisas que faziam suas delícias. A 

alma não pode mais gozar tranquilamente das coisas que a encantavam […] Por um 

lado, a presença dos objetos visíveis a comove mais que a esperança dos invisíveis; 

por outro lado, a solidez dos invisíveis a comove mais que a vaidade das visíveis.172 
 

Na conversão o pecador recebe novas ferramentas das quais não dispunha, e por isso 

mesmo não podia perceber nem a si mesmo nem ao mundo. Mas agora ele possuí um 

conhecimento e uma visão extraordinária, dirá Pascal, que passa a mudar sua relação em todos 

os aspectos. Aquele que antes não via a vaidade dos objetos visíveis, agora sente a solidez da 

esperança, ainda que ausente. E no mesmo texto nos diz: 

Daí vem que começa a considerar como um nada tudo aquilo que ao nada retorna: o 

céu, a terra, seu espírito, seu corpo, seus parentes, seus amigos, seus inimigos, os bens, 

a pobreza, a desgraça, a prosperidade, a honra, a ignomínia, a estima, o desprezo, a 

autoridade, a indigência, a saúde, a doença e até a vida; enfim, tudo o que deve durar 

menos que a alma é incapaz de satisfazer o desejo desta alma, a qual busca 

cuidadosamente estabelecer-se numa felicidade que dure tanto quanto ela […].173 

 
Essa nova mentalidade faz com que seus valores se invertam. Como numa virada de 

direção onde se vê outro ângulo totalmente imperceptível até então. O que o atrai agora não é 

mais o efêmero, ele busca algo que satisfaça plenamente sua alma. E ainda: 

Nestas novas reflexões, entra em contato com visão das grandezas de seu Criador, em 

meio a humilhações e adorações profundas. A alma se anula, e não podendo compor 

de si mesma uma ideia que seja suficientemente baixa, nem concebendo do bem 

                                                      
172 Efetivamente Mesnard nos lembra que Pascal primeiramente constata a miséria do homem, com seu estudo do 

homem, seu cotidiano, sua singularidade e complexidade. Ora, uma vez constatado esta miséria Pascal 

encaminharia a questão para o dogma cristão da queda, como a melhor explicação possível para a contrariedade 

que é o homem.  MESNARD, Jean. Pascal: el hombre y su obra. - Madrid: Tecnos, 1973. p.169. 
173 PASCAL, B. Sur la conversion du pécheur. In: Oeuvres complètes. Edição de LouisLafuma. Paris: Seuil, 1963, 

p. 290-291. 
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soberano uma sobremodo elevada, realiza novos esforços para se rebaixar até os 

últimos abismos do nada, ao considerar Deus naquelas imensidões, as quais multiplica 

sem parar; enfim, nesta concepção, que esgota suas forças, adora-O em silêncio […]. 

 
Ao sair do divertimento e entrar em contato com esta nova ordem de coisas, a alma entra 

no repouso, contudo para Pascal o repouso é a morte. Paradoxalmente como sempre o autor 

ensinará que é nesta morte que se encontra Deus e portanto a vida. Quando não há mais esforço 

humano possível, nem pensamento, nem palavras é que a alma descansa em silêncio na ausente 

presença em que sente seu criador. 

Alguns dos resultados que podemos obter com a reflexão sobre Divertissement pascaliano 

é que ele desvela nossas atividades cotidianas, e expõe o quanto vivemos numa fuga das 

adversidades. Porém, sem elas, que são inerentes à nossa condição humana, negamos nossa 

humanidade. A máquina e a pedra não encontram nenhuma adversidade, pois não pensam. Não 

há ser humano sem sofrimento, mas o divertimento pretende iludir dizendo que  é possível sim. 

Não há nenhum erro em procurar o divertimento, o tumulto; o engano está em buscá-lo 

como salvação dos nossos problemas essenciais, como se essas coisas fossem a fonte de 

verdadeira felicidade. Elas são efêmeras e sujeitas ao acaso, assim são contingentes e, por isso, 

se vê que não são verdadeiras essas felicidades advindas do divertimento. Esse mecanismo ilude 

de modo que mesmo estando no divertimento o homem nega que o esteja. 

Assim é que o divertimento visa ser o remédio para a miséria metafisica e moral da 

condição do homem. De outra forma, fazendo referência à desproporção do homem trabalhado 

no fragmento 72/199, o divertimento seria o meio e este não pode nada, pois ele é  o signo de 

nossa insuficiência e, por conseguinte, não pode reparar moral ou metafisicamente o homem. 

O fruto do divertimento não pode consolar o homem da sua finitude, da sua incerteza, da sua 

insignificância. 

O homem para Pascal deve ser pensado como um todo. Se pensássemos apenas numa 

parte, num instante breve da existência humana poderíamos concordar com a pseudo- felicidade 

presente no divertimento. Porém, se avaliarmos o homem em sua integralidade, em todo seu 

tempo de vida, com todas as suas capacidades, o efêmero perde lugar e a porção de alegria que 

o divertimento promete não faz sentido. Uma hora feliz de uma existência triste, isso é o 

remédio proposto por este mecanismo: fechar os olhos. Caminhar para o fim sem ver nada não 

evita que o homem tenha tropeços que poderiam ser contornáveis. Atitudes responsáveis 

tomadas com a ajuda de nossa razão, sem exagero, podem tornar o homem um ser com melhores 
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possibilidades de desenvolver virtudes, que, no fim, beneficiam tanto ele quanto a sociedade 

em que está inserido. Assim, pensar na pequena felicidade que advém do prazer do divertimento 

e não pensar no resto, viver o momento sem refletir no que se faz, além de não ser uma atitude 

responsável, também compromete o futuro. É essa a crítica pascaliana ao divertimento: ele 

impede o homem de refletir sobre si. 

Pascal nos alerta, enfaticamente, acerca do engodo do divertissement e de seu encontro, 

inevital com o ennui, na perspectiva de levar o homem a tomar consciência, isto é, alertá-lo e 

quiçá contribuir para a formação moral de um homem mais comprometido não só consigo, mas 

também com o seu universe irreversivel de situações paradoxais. 
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CONCLUSÃO  

 

O estudo em Pascal acerca do encaminhamento do Divertissement e do Ennui, nos remete 

a compreender como Pascal irá analisar o homem em meio a sua composição antropológica e, 

nesse sentido, explorar a natureza humana em sua complexidade. A partir da busca pelo 

Divertissement e de seu encontro com o Ennui, podemos sistematizar a compreensão dos vários 

fragmentos que nos remetem a compreender o contexto do homem que, diante do 

distanciamento de seu Criador, busca em si mesmo a felicidade e a satisfação insensate.  

A relevância do que o filósofo chamara de ‘divertimento’ e ‘angústia’, por conta do 

rompimento do vínculo com o seu Criador, se dá, independentemente, de qualquer tentativa de 

conclusão sistemática de sua obra. O experimento do divertissement, levará o homem ao 

encontro do vazio sem Deus e da tentative do conhecimento de si mesmo. Afinal, para que o 

homem se reconheça é preciso que reconheça o divertissement como fuga do ennui, porém o 

ser humano é incapaz, por vezes, de perceber sua condição paradoxal em que se encontra. 

Na análise do fragmento que tratará do divertimento, Pascal irá propor que o homem 

busque o movimento pelo repouso, como vemos no fragment [Laf. 136; Bru. 39]: 

Eles têm um instinto secreto que os faz buscar o divertimento e a ocupação exterior, 

que vem do sentimento de suas misérias contínuas. E têm um outro instinto secreto 

que restou da grandeza de nossa natureza primeira, que os faz conhecer que a 

felicidade não está de fato senão no repouso e não no tumulto. E desses dois instintos 

contrários forma-se neles um projeto confuso que se esconde da sua vista no fundo da 

alma e que os leva a tender para o repouso pela agitação e a imaginar sempre que a 

satisfação que não possuem lhes virá se, superando algumas dificuldades com que de 

defrontam, puderem abrir para si a porta ao repouso. Assim se escoa toda a vida; 

procura-se o repouso combatendo alguns obstáculos e, se eles forem superados, o 

repouso se torna insuportável pelo tédio que gera. Faz-se necessário sair e mendigar o 

tumulto.174 

 

É possivel perceber o Divertissement em meio ao cotidiano dos homens que buscam a 

felicidade, desejam o descanso. Segundo Anjos (2011): 

[…] como esse sentimento é confuso, eles não têm a presença real da felicidade, não 

a podem ter; pelo contrário só têm a ausência dela. Eles sentem que a felicidade está 

no repouso, porém precisam sair para buscarem na agitação essa mesma felicidade. 

Como se tudo se passasse à margem da razão o homem fica numa confusão entre o 

que deseja e o que efetivamente tem.175 

 

A análise do Divertissement e do Ennui, nos escritos pascalianos demonstra que esse 

                                                      
174 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
175ANJOS, Anderson Augusto dos. Divertimento pascaliano: a agitada busca pelo repouso. 2011. 151 f. 

Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Filosofia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
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mecanismo tem a finalidade de desviar o homem da infelicidade, porém, como notará Pascal, 

sem recorrer a Deus como o caminho para tal felicidade. Numa tentativa de reverter o processo 

que tornou o homem insuficiente, miserável e por fim, mortal, o divertimento busca tornar o 

homem pleno e suficiente como se não fosse mortal. A necessidade de Divertissement é já um 

simbolo da fraqueza humana, quer seja o mais esplendoroso rei, quer seja um súdito sem 

visibilidade alguma, todos precisam e estão no divertimento. 

Pascal, ao apresentar a condição frágil do homem e sua posição na existência, atesta que 

o conhecimento que o ser humano pode ter das coisas que dizem respeito a si mesmo não é 

integral. O filósofo nos aponta isto quando apresenta o fragmento [Laf. 199; Bru. 72] sobre a 

desproporção do homem: “os nossos sentidos nada percebem de extremo. Demasiado barulho 

nos ensurdece; demasiada luz deslumbra; demasiada distância e demasiada proximidade 

impedem a visão; demasiado comprimento e demasiada brevidade do discurso o obscurecem; 

demasiada verdade nos assombra.” 176 Ele esboça, de maneira evidenciada, os limites do homem 

em relação à sua racionalidade ao conhecimento de nós mesmos e do que nos cerca. Este limite 

do humano a qual Pascal se refere, está calcada em uma característica ontológica inerente ao 

homem, encontrados, por vezes, ao longo dos escritos pascalianos, de modo que o 

conhecimento que lhe é manifestado, assim como aquilo que corresponde sua interioridade não 

são, plenamente, objetos do conhecimento humano.  

Portanto, descobrindo-se neste paradoxo de sentidos, cabe ao homem a alternativa de 

fugir de si mesmo, para, que, desta forma, não pense em sua finitude enquanto criatura. Cabe 

fazermos um questionamento: é possível ‘escapar’ de algo intrínseco a nós mesmos? Conhecer-

se a si mesmo, ao menos tentar, é inevitavelmente tomar consciência de uma finita e paradoxal 

condição. 

Assim como não sei de onde venho, também não sei para onde vou Sei, apenas, que, 

ao sair deste mundo, cairei para sempre no nada ou nas mãos de um Deus irritado, 

sem saber em qual dessas duas situações deverei ficar eternamente. Eis a minha 

condição, cheia de miséria, de fraqueza, de obscuridade. Concluo, de tudo isso, que 

devo passar todos os dias da minha vida sem pensar em descobrir o que me deve 

acontecer.177  

 

Temos a necessidade do conhecimento pessoal, contudo, nossa dualista natureza leva-nos 

por caminhos de subterfugio existencial e entrega ao divertimento como alternativa para a 

incompreensão de uma natureza paradoxal que engloba a miséria do ser humano e, ao mesmo 

                                                      
176 O fragmento presente nas Pensées apresenta ao leitor a dualidade do homem e sua desproporção em relação ao 

Universo. 
177 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005. [LAF. 194; Bru. 427].    
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tempo, sua grandeza. Se o exercício de pensar em nós mesmos nos leva a conhecermos nossa 

miséria atávica, para o filósofo Pascal, aquele que busca, de modo persistente, se conhecer 

unicamente através de sua capacidade, será levado ao encontro do Ennui, caracterizado em sua 

obra como sendo a angústia e o tédio, residentes na estrutura ontológica do homem.   

A partir desse enquadramento de uma natureza frágil e incapaz de conviver com o que 

Pascal chama de Ennui, cria-se a necessidade de que o homem sempre evite o encontro consigo 

mesmo, ou seja: que evite notar-se enquanto ser de sofrimento e angústia. Sobre isto, Pondé, 

em O homem insuficiente, nos dirá que: 

Na origem da antropologia Pascaliana, a insuficiência representa, essencialmente, a 

ideia de que o conceito de natureza suficiente é inconsistente para iluminar a realidade 

humana. E é por isso que, quando tomado como natureza, o homem se revela 

desordenado. Quando condenado a viver como se fosse um ser de natureza após a 

queda adâmica, revela-se insuficiente empiricamente: o homem como um 

agrupamento de componentes e funções não se integram fundando uma ordem [...] 

Essa ausência de sistema é a raiz da insuficiência como miséria.
178

  

 

Podemos compreender a fuga do homem para um universo que não abarque o que o leva 

ao encontro com sua real condição. Assim sendo, para Pascal nada é mais insuportável para o 

homem do que estar em pleno repouso, sem paixões, compromissos, e sem o Divertissement. 

Neste estado, o homem consegue experimentar, então, o seu vazio infinito, sua insuficiência e 

seu vazio. Dando consentimento para que se sobressaia o tédio, a tristeza e o desespero: 

E o homem, por mais feliz que seja, se não está se divertindo e ocupado com alguma 

paixão ou algum divertimento que impeça que o aborrecimento se espalhe, ficará logo 

aflito e infeliz. Sem divertimento, não há alegria; com o divertimento, não há tristeza. 

E também o que forma a felicidade das pessoas de grande condição é que têm uma 

porção de pessoas que as divertem e o poder de manter-se nesse estado.179  

 

 O fragmento demonstra a busca de forma desenfreada do homem pela distração, em 

detrimento de aniquilar o Ennui (tédio) inerente ao interior do homem e, ao mesmo tempo o 

preenchimento de sua existência por meio de variados subterfúgios de fuga de sua natureza 

anteriormente decaída. O tédio, no sentido ontológico, segundo Pasca, nos impede de pensar 

sobre nós mesmos, pois sob seu campo de ação não é possível sobreviver diante de nossa figura 

frágil e pertencente a contingência do universo. 

 Vejamos como o fragmento [Laf.199; Bru.72] apresenta o homem diante do universo: 

Vogamos sobre um meio vasto, sempre incertos e fluentes, levados de uma ponta para 

outra; qualquer termo em que pensemos nos agarrar e nos firmar, abala-se e nos 

abandona, e, se o seguimos, ele escapa às nossas tentativas de pegá-lo, escorrega e 

                                                      
178 PONDÉ, Luiz Felipe. O Homem Insuficiente: comentários de antropologia pascaliana. São Paulo-SP: Editora 

da Universidade de São Paulo, 2001. 
179 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005. [LAF. 136; Bru. 139].    



101 
 

foge com fuga eterna; nada se detém para nós. É o estado que nos é natura e entretanto 

o mais contrário à nossa inclinação.180  

 

Pascal nos diz que, o homem, inevitavelmente, estará no tédio ao se abandonar à 

contemplação de si mesmo.  O que sobrará diante de uma angústia constante é todo o tipo de 

estratégia que possa controlar nossa natureza primária será de valia para que possamos nos 

entreter e não definharmos diante da obviedade e, principalmente, da brevidade da vida. Diante 

disso, Pascal nos questionará a partir do seguinte fragmento:  

A dignidade real não é bastante grande por si mesma para tornar feliz aquele que a 

possui pela simples visão do que é? Será preciso ainda diverti-lo desse pensamento, 

como as pessoas comuns? Bem vejo que é tornar um homem feliz desviá-lo da visão 

de suas misérias domésticas, para encher todo o seu pensamento do cuidado de dançar 

bem. Mas, será assim também com um rei, e será ele mais feliz ligando-se a esses vãos 

divertimentos do que à visão de sua grandeza?181  

 

 O Divertissement tem seu efeito de ‘confortar’ a existência, fazendo com que o 

homem consiga esconder o efeito da angústia em sua existência. A angústia, insuportável 

de ser tolerado pelo humano e que o conduz, sem escalas, ao tédio que faz a criatura 

levantar-se e buscar mais divertissement, o leva ao encontro de sua finitude, à morte: “[...] 

essa felicidade lânguida não o sustentará, cederá necessariamente as circunstâncias que o 

ameaçam, revoltas que podem acontecer e finalmente a morte e as doenças que são 

inevitáveis, de modo que fica, sem aquilo a que se chama de divertimento [...]”. De fato, 

morte e ignorância, traduzem a miséria da finitude humana sem Deus e, sabendo que o 

homem sem o Criador não poderá curar a si mesmo de suas misérias, ele mergulha no 

divertissement como forma de esconder-se de sua existência precária sem Deus.  

Contudo, o homem tenta desviar o seu olhar do seu próprio vazio sem Deus através 

das misérias do Divertissement. O ato de ‘não mais pensar nisso’, ou seja, desviar o 

pensamento, caracteriza a fuga de si que descreve a condição humana depois da queda 

adâmica: um ser que busca, em meio aos objetos finitos, o objeto infinito. O divertissement 

poderia ser analisado como efeito de uma causa teológica e, assim, nos mostraria a razão 

dos efeitos que explica todos os comportamentos humanos: a busca, sempre precária, do 

infinito por meios que agreguem a finitude.  

Na análise do divertimento uma resposta a essa tentativa de ‘alienação’. Como nos lembra 

o fragment [Laf. 165; Bru. 210]: “O último ato é sangrento, por mais bela que seja a comédia 

                                                      
180 PASCAL, Blaise. Pensamentos. - 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
181 Ibid., [Fr. Laf. 137; Bru. 142].  
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em todo o resto.” O divertimento sempre será essa tentativa frustrada, embora prazerosa de 

livrar-se da morte. Esse ‘projeto’ humano de fuga da realidade é confrontado pela reflexão 

pascaliana, que detecta a impossibilidade do esquecimento. O divertimento enquanto 

mecanismo de fuga é limitado pelo tédio e no limite pela inevitável morte. 

Não há uma crítica ao mecanismo132 do divertimento em si mesmo, uma vez que ele é 

inevitável, mas sim ao pseudo-objetivo do divertimento que seria obter uma felicidade 

verdadeira. Na ânsia de ser feliz, o homem busca uma situação que proporcione o refúgio da 

felicidade, porém quando alcança alguma esta já se dissipa. É que o repouso, como vimos 

longamente, traz consigo o tédio, o que leva o homem a buscar a agitação do divertimento como 

remédio a isso, porém ele acaba descobrindo que precisa de repouso, pois é aí que sente 

encontrar a felicidade. A insistência de Pascal em mostrar que não há fuga do tédio é exatamente 

para que se encontre um meio mais sólido de sair dele, como dirá Gouhier: “Assim é que a 

apologética deve tirar o homem de sua posição cômoda, de indiferença religiosa e lhe forçar a 

atenção.”182 Nisso o divertimento tem um papel importante no todo dos escritos pascalianos. 

Um dos resultados que se obtêm com a reflexão sobre divertimento pascaliano é que ele 

desvela nossas atividades cotidianas, e expõe o quanto vivemos numa fuga das adversidades. 

Porém, sem elas, que são inerentes à nossa condição humana, negamos nossa humanidade. A 

máquina e a pedra não encontram nenhuma adversidade, pois não pensam. Não há ser humano 

sem sofrimento, mas o divertimento pretende iludir dizendo que é possível sim. 

Não há nenhum erro em procurar o Divertissement, porém, o engano deste mecanismo 

está em buscá-lo como salvação dos nossos problemas essenciais, como se essas coisas fossem 

a fonte de verdadeira felicidade. Elas são efêmeras e sujeitas ao acaso, assim são contingentes 

e, por isso, se vê que não são verdadeiras essas felicidades advindas do divertimento. Esse 

mecanismo ilude de modo que mesmo estando no divertimento o homem nega que o esteja. 

Assim é que o divertimento visa ser o remédio para a miséria existencial e moral da 

condição do homem. De outra forma, fazendo referência à desproporção do homem 

trabalhado no fragmento [Laf.72; Bru.199], o divertimento seria o meio e este não pode nada, 

pois ele é o signo de nossa insuficiência e, por conseguinte, não pode reparar moral ou 

metafisicamente o homem. O fruto do divertimento não pode consolar o homem da sua 

                                                      
182 GOUHIER, Henri. Blaise Pascal Commentaires. Paris: Vrin, 1966. p.170 
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finitude, da sua incerteza, da sua insignificância. 

Pascal pensa o homem como um todo. Se pensássemos apenas numa parte, num 

instante breve da existência humana, poderíamos concordar com a pseudo-felicidade 

presente no divertimento. Porém, se avaliarmos o homem em sua integralidade, em todo seu 

tempo de vida, com todas as suas capacidades, o efêmero perde lugar e a porção de alegria 

que o divertimento promete não faz sentido. Uma hora feliz de uma existência triste, isso é o 

remédio proposto por este mecanismo: fechar os olhos. Caminhar para o fim sem ver nada 

não evita que o homem tenha tropeços que poderiam ser contornáveis.  

Atitudes responsáveis tomadas com a ajuda de nossa razão, sem exagero, podem 

tornar o homem um ser com melhores possibilidades de desenvolver virtudes, que, no fim, 

beneficiam tanto ele quanto a sociedade em que está inserido. Assim, pensar na pequena 

felicidade que advém do prazer do divertimento e não pensar no resto, viver o momento sem 

refletir no que se faz, além de não ser uma atitude responsável, também compromete o futuro.  

É essa a crítica pascaliana ao divertimento: ele impede o homem de refletir sobre si. 

Pascal denuncia o engodo do Divertissement na perspectiva de levar o homem a tomar 

consciência, isto é, alertá-lo e quiçá contribuir para a formação moral de um homem mais 

comprometido não só consigo, mas também com os outros. 
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