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Introdução 

A questão da consciência e da auto-auscultação é bastante antiga 

na história da filosofia. Remonta ao menos aos diálogos de Platão 

Alcebíades e Cármides e está associada ao preceito do oráculo de 

Delfos “Conhece-te a ti mesmo!” (γνῶθι σεαυτόν). No caso de 

Agostinho, além das influências platônicas, nota-se que sua maior e 

mais provável inspiração para discutir o problema foram as 

Enéadas de Plotino. O texto em que ele aborda o problema de 

modo mais extensivo é o tratado De Trinitate, Livro X. Nosso estudo 

partiu da hipótese de que nesse texto poderia haver uma 

problematização da consciência enquanto tal, à semelhança do que 

encontramos na filosofia contemporânea em Alfred Schütz, isto é, 

uma teoria da consciência. Contudo, não há tal abordagem da 

consciência, embora Agostinho ora ou outra se valha do termo 

“conscientia”.  O que encontramos, porém, é o tratamento de um 

problema que abarca a questão da consciência, que é o 

conhecimento de si ou autoconhecimento.  

  

Discussão 

No interior da filosofia de Agostinho, quando se vai tratar do 

homem, há uma clara distinção entre um domínio exterior e outro 

interior. Quando Agostinho trata do conhecimento de si no Livro X, 

isto é, do conhecimento do homem por ele mesmo, está entendido 

o domínio da interioridade, que compreende aquilo que há em nós e 

não se encontra nos animais. Portanto, não se trata do 

conhecimento, no homem, daquilo que se encontra nas sensações. 

Nesse sentido, o conhecimento de si para Agostinho da alma, isto 

que está no interior do homem.  

A argumentação de Agostinho, contudo, desenvolve-se no sentido 

de mostrar que o homem já se conhece a si mesmo. Para isso ele 

parte do fato de que a alma sabe em si mesma o que é o conhecer, 

isto é, o saber em si mesmo. Afirma ele: “Como, porém, conhece o 

seu saber, se não se conhece a si mesma? Com efeito, sabe que 

conhece outras coisas, embora não se conheça a si mesma. 

Portanto, é em si que ela sabe o que é conhecer. De que modo, 

porém, sabe o que seja conhecer se não se conhece? Pois não 

conhece outra alma capaz de conhecer, mas a si mesma. Portanto, 

conhece a si mesma” (De Trin., X, 3, 5). Se alma sabe diferenciar o 

que sabe daquilo que não sabe, sabe o que seja “saber” e o que 

seja “não saber”, e sabe isso em si mesma, não é possível ela não 

se conhecer. De fato, como afirma um dos comentadores atuais de 

Agostinho, Emmanuel Bermon, “o raciocínio levado por Agostinho 

no Livro X da Trindade é difícil de seguir; (...) sua densidade e sua 

progressão não aparecem imediatamente”. Com relação ao trecho 

de Agostinho supracitado, essa observação de Bermon se aplica, 

pois Agostinho não desenvolve e não explica em mais detalhes 

como se dá a passagem (ou relação) entre saber o que seja o 

saber e conhecimento de si mesmo. Contudo, conforme o texto do 

Livro X avança, descobrimos que a alma sabe que se conhece a si 

mesma porque está presente a si mesma: “[A alma] pensaria, 

porém, por meio de uma presença interior, real e não imaginária – 

pois nada lhe é mais presente do que ela mesma – assim como 

pensa que está viva, que recorda, que entende ou quer. Pois ela 

tem ciência de todos esses atos em si mesma” (De Trin., X, 10, 16).  

Se alma já se conhece, para que então serve o preceito “Conhece-te 

a ti mesmo?”. Segundo Agostinho – e aqui ele reinterpreta o preceito 

do oráculo de Delfos – é para a alma se pensar em si mesma, 

porque muitas vezes a alma age como que esquecida de si mesma, 

quando se entrega às paixões e ao conhecimentos do mundo 

exterior, de tal modo que chega a identificar-se com elementos 

corpóreos; uns, por exemplo, pensaram que alma fosse ar ou fogo, 

quando para Agostinho, a alma é incorpórea (De Trin., X, 10, 14). P. 

Agaësse comenta que Agostinho reinterpreta o preceito de Delfos 

mediante a distinção entre “nosse” (conhecer) e “cogitare” (pensar). 

  

Conclusões 

Observamos que não foi possível compreender a consciência no 

Livro X com um tratamento autônomo. Descobrimos, contudo, que a 

respeito da interioridade no homem Agostinho reinterpreta uma 

problemática herdada de Platão e do neoplatonismo, a saber, o 

conhecimento de si, que ele trata como “pensamento de si”, de tal 

modo que Bermon formula essa reinterpretação de Agostinho como 

“Pensa-te a ti mesmo!”.  
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