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A TEOLOGIA DO MAL EM SANTO AGOSTINHO 

 

Claudimar de Jesus Santos1 

 

“E indaguei o que seria a iniquidade, e não encontrei que fosse uma substância, 

mas sim a perversidade de uma vontade”. Assim Santo Agostinho afirma no livro VII 

das Confissões sobre a sua teoria da não existência do mal.  

Santo Agostinho de Hipona nasceu em 354 d.C (século IV) em Tagaste na 

África romana. Filho de um pai pagão e sua mãe Mônica, mulher cristã, pela qual 

exerceu grande influência em sua vida. Um homem de uma sabedoria extraordinária. 

Dedicou-se aos estudos clássico latinos e formou em retórica, ministrando aulas no 

mesmo campo de estudos em Cartago, onde também se manteve por vários anos. 

Encantou-se pela filosofia lendo as obras de Cícero, despertando o seu desejo pela 

investigação filosófica. 

Agostinho intrigado com a problemática do mal, e instigado pela doutrina 

Maniqueista considerada uma heresia pela religião cristã. Esta defendia a visão 

dualista do Mundo como fusão do espírito e matéria, igualmente o mundo é mantido 

por duas forças, do bem e do mal, bem como, o mal é necessário, de maneira que, 

Deus é sim criador do mal. Insatisfeito com essa explicação afasta-se da doutrina dos 

Maniqueus, apesar de basear-se parte de sua filosofia em pensamentos 

maniqueístas. Tornando-se cético por bom tempo. O ceticismo é a doutrina que nega 

a inexistência duma verdade. 

Por conseguinte, ao distanciar-se dessa doutrina, dirigiu-se à Roma afim de 

continuar seus estudos em retórica, concluindo seu curso vai para Milão, onde 

conhece o bispo Ambrósio. O contato com os sermões do bispo encanta-o, de tal 

forma que, ver na figura dele uma possibilidade em responder todas as suas 

inquietações. Nesse processo filosófico Agostinho ler as obras de Plotino na tradução 

de um convertido ao Cristianismo, e se convence que a doutrina cristã é capaz de 

responder suas inquietações, relativas às dúvidas deixadas pelo maniqueísmo. 

Convertido ao cristianismo por volta do ano 336, é batizado pelo bispo 

Ambrósio. Ainda em Milão, sofre com a morte de sua mãe Mônica, forçando-o a ficar 
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mais alguns anos em Milão, e como cristão batizado inicia suas primeiras obras 

filosóficas em defesa da fé. Ao retornar a África é ordenado sacerdote e 

posteriormente sagrado bispo em Hipona, torna-se um dos maiores expoente da 

Patrística na Idade Média. 

Nesse contexto, inconformado com a possiblidade de Deus ser o autor do mal 

trava uma verdadeira batalha racional contra a doutrina dos Maniqueus. sugestionado 

por Plotino na busca pela explicação da origem do mal, argumenta em uma de suas 

primeiras obras que  Deus, por mais que seja o criador de todas as coisas visíveis e 

invisíveis, jamais seria o autor do mal pois sendo o sumo bem não seria capaz de criar 

o mal, logo, chega à  síntese que irá nortear  sua constante busca , ou provar a fonte 

da essência do mal.  

Dessa maneira, ele comenta que o mal não pode proceder do criador pois este 

é incorruptível, bem como o ser humano enquanto criatura de Deus criada a sua 

imagem e semelhança, designou-os para reproduzirem o bem. Diante disso, a 

angústia de Agostinho só aumentava, pois por mais que conseguisse desvendar a 

verdade sobre a essência do mal em partes, outras ficavam obscurecidas. Então, se 

o mal não foi criado por Deus, quem criou o mal? Se homem foi criado para fazer o 

bem e não o mal, como explicar a sua inclinação para o mal? Eis os questionamentos 

do filósofo.  

Para justificar a problemática do mal Agostinho argumenta que o mal tem sua 

origem nas atitudes do homem, postulando que a essência do mal não é física, 

identificando assim o mal com “o não ser”, ainda, não conseguindo aceitar que Deus 

é o autor do mal. Outrossim, compreende que o mal não existe como forma física, na 

verdade é a ausência de Deus. Na obra das Confissões, ele lembra que quando 

estava longe de Deus fazia coisa más, e vivia uma vida desordenada, sendo assim, 

todos aqueles que distanciam-se de Deus praticam o mal. Portanto, o mal é uma 

atitude humana que dentro das possibilidades que tem, escolhe fazer o mal. Daí, 

encaminha-se para mais uma descoberta, a ideia do “livre-arbítrio”, que, mesmo não 

estando nas sagradas escrituras, mas pensando a fé racionalmente podem provar e 

explicar muitas coisas. 

Nesse sentido, o livre-arbítrio para Agostinho é uma resposta a sua busca pela 

essência do mal, após investigar no cosmos, encontra a verdade dentro de si. 

Porquanto o livre-arbítrio foi criado por Deus como liberdade total do homem para 
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escolher o bem e ser capaz de voltar-se pra Deus e buscá-lo, não por opressão, e sim 

por amor.  

 No Livro VII das Confissões capítulo XVI Agostinho afirma:  

E soube, por experiência, que não é para admirar que, ao paladar não 
saudável, seja causador de sofrimento até o pão, que é agradável para o 
paladar saudável, e que para os olhos doentes, seja odiosa a luz, que é 
aprazível para os olhos sãos. E a tua justiça desagrada aos iníquos, e muito 
mas a víbora e o verme, que tu criaste como coisas boas, adequadas às 
partes inferiores da tua criação, às quais também próprios iníquos são 
adequados, quanto mais dissemelhantes são de ti, mas, por outro lada, são 
adequados às partes superiores, quanto mais se tornam semelhantes a ti. E 
indaguei o que seria a iniquidade, e não encontrei que fosse uma substância, 
mas sim a perversidade de uma vontade, que se desvia da suprema 
substância, de ti, que és Deus, para as coisas ínfimas, e que lança de si o 
que tem no seu íntimo e entumesce por fora.2 

 

Como citado acima ele utiliza-se do exemplo das diferenças do paladar 

humano, para diferenciar o gosto daquilo que é bom daquilo que é ruim, para dizer 

que a existência do mal não é substância alguma, mas sim a perversidade da vontade 

que desvia o ser humano da suprema substância de Deus que é o bem. Para 

Agostinho a existência do Mal se dá na liberdade humana, que dentro dos seus 

desejos individualistas, se distancia do bem que é Deus.  

Vale ressaltar também que, ao  explicar  que a origem do mal está na liberdade 

do homem, e como se deu o desejo do homem em praticar o mal, mesmo sendo criado 

por Deus o sumo bem, ele vai utilizar-se do conceito de “pecado original”, ou seja,  o 

pecado dos primeiros pais, Adão e Eva; ao comerem do fruto proibido dão origem ao 

mal e a desordem na criação fazendo com que toda a geração humana participasse 

do pecado original.  

 Após desvendar que ouve um ato de desordem causador da inclinação do mal 

no homem, Agostinho cria o conceito de ato organizador desse caos: “a graça”.  Além 

disso, a graça para ele não anula o livre-arbítrio humano, ela faz com que as atitudes 

más dos homens se tornam boas, e é através da graça divina que o homem consegue 

redenção para viver a liberdade. Foi através da Graça que após o ato de desordem 

dos ancestrais o homem pode voltar-se a Deus, ou melhor, auxílio divino que restitui 

a dignidade perdida pelo pecado original.  
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Para Agostinho a verdade relevada é Jesus Cristo, o novo Adão que restaura 

a humanidade. De modo que, o homem dominado pela graça consegui viver na 

liberdade plena. Ao discorrer sobre sua vida no livro das confissões relata que ao 

encontra-se com a verdade contemplou a liberdade plena, não sendo mais prisioneiro 

das paixões. 

Cabe destacar sobre a questão do mal, que embora satisfeito em afirmar que 

mal é o não ser, assim como distanciamento da criatura do criador, ademais o homem 

através da graça pode reconciliar-se com o Criador, logo também a criatura é 

convidada a fugir do mal e praticar o bem.  

Explica também os diferentes tipos de males que existe no universo, cria três 

níveis de mal. O mal metafisico-ontológico, o mal moral e o mal físico. O mal 

metafisico-ontológico, afirma que não existe mal no universo. O mal moral, refere-se 

ao pecado e está ligado ao livre-arbítrio, este depende da má intenção do homem. 

Ainda nesse prisma, ele adentra nas possibilidades diversas, onde o homem criado 

por Deus e direcionado ao bem, por sua livre decisão escolher o mal, ou seja, ao 

distanciar-se de Deus tende a cometer a maldade. E por último Agostinho distingui o 

mal físico, afirmando que a doença do corpo humano é consequência direta do 

pecado.  

Concluímos que, de acordo com as investigações filosóficas de Santo 

Agostinho que identifica o mal com o não ser, bem como, a essência do mal consiste 

no distanciamento de Deus e na corrupção da vontade do homem, que pelo livre-

arbítrio escolhe o mal, sendo eles os próprios causadores do mal. E, a culpa do 

homem em relação a sua inclinação ao mal consiste na participação do ato de 

desorganização, ou seja, o pecado original, causado pelo ancestral maior do homem, 

o velho Adão. A redenção do homem está na graça divina que reconcilia criador e 

criatura possibilitando a reordenação de sua essência. Dessa maneira, Agostinho 

justifica seu argumento logico válido, pois: se Deus é o sumo Bem logo o mal não vem 

de Deus, então...o mal não existe pois o único criador é Deus, logo o mal só poderá 

existir do ato da liberdade humana “o livre-arbítrio, e a graça divina é a inclinação de 

Deus para sua criação. 
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