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A obra de Dionísio Areopagita representa uma das mais importantes

contribuições filosóficas do encontro entre a tradição grega e a inspi-

ração cristã. O recurso ao paradoxo é a forma utilizada pelo autor para

provocar a superação da lógica dos opostos e a consciência habitual,

elevando o leitor à idéia da divindade como plenitude absoluta.
São Dionisio Areopagita
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véus. O símbolo é, então, a imagem que torna visível o invisível, e toda a criação
visível pode ser considerada como símbolo, dado que ela própria é a “expressão da
invisibilidade de Deus [...]”7.

Mas é, sobretudo, nas obras A Hierarquia Celeste e A Hierarquia Eclesiástica que
encontramos bons exemplos da hermenêutica de Dionísio.

Ele afirma que as inteligências celestes, isto é os anjos e o reflexo, em nós, da divin-
dade, o Deus interior, ajudam-nos a decifrar “de modo simbólico e anagógico”8 a
palavra das Escrituras. É preciso que nos elevemos, do sensível ao inteligível, e que
reconheçamos que as imagens são alegorias do que não tem figura nem forma.
Precisamos dessas imagens porque “somos incapazes de contemplar diretamente o
inteligível (...) e precisamos de metáforas espirituais (...) de imagens que ponham ao
nosso alcance espetáculos sem figuras e maravilhosos (...)”9. É a fragilidade de nossa
inteligência que nos obriga a recorrer às imagens e aos símbolos.

Duas outras razões determinam a escolha das imagens para dizer a divindade: trata-
se de ocultar ao vulgo a santidade do assunto10 e também de empregar metáforas
sem semelhança [com seu objeto]11 para impedir o homem de reduzir o sagrado à ima-
gem, dada a extrema inadequação, a extrema inverossimilhança entre as figuras pro-
postas e seu objeto. Não se trata de aviltar o sagrado fazendo isto, mas de honrar
o “caráter secreto d’Aquele que permanece em si indizível”12. É preciso, pois, que os
homens nunca possam considerar esses símbolos “nem possíveis nem verídicos,
nem acreditem (...) que os espetáculos supracelestes tenham a menor semelhança
com essas figuras triviais”13.

A decifração dos símbolos exerce o papel de uma iniciação aos mistérios da divin-
dade. Esta iniciação possui diferentes graus, figurados pela hierarquia celeste, da
qual a hierarquia eclesiástica é só uma imagem.

O símbolo desvela e oculta, ao mesmo tempo, o Santo dos Santos e “assim, de um lado
os segredos divinos permanecem inacessíveis aos profanos, enquanto que os que
sabem interpretar as imagens santas ultrapassam os signos simbólicos; de outro lado,
esses mesmos segredos recebem a homenagem que lhes é devida tanto pelas verda-
deiras negações quanto por essas metáforas destituídas de toda semelhança (...)14.

O objetivo é levar as criaturas à união com Deus até a semelhança com Ele, fazendo do
homem e das outras criaturas perfeitas imagens de Deus, espelhos de seu esplendor.

Podemos perceber um duplo movimento metódico na hermenêutica de Dionísio: de
um lado, desce à multiplicidade, à diversidade polimórfica das figuras15; de outro,
remonta das imagens à simplicidade do Uno16. 

É assim que examina as alegorias empreitadas dos elementos, tais como o fogo, o
vento, as nuvens, as pedras, os animais, o corpo humano. Esses elementos são alter-
nadamente considerados em seu conteúdo simbólico, para que se estude, se inter-
prete sua significação. O fogo é a imagem que melhor revela a divindade e as inte-
ligências celestes. Estas são apresentadas sob formas de rodas inflamadas, homens
fulgurantes, animais ardentes, rios de fogo17.

A decifração
dos símbolos 

exerce o papel 
de uma iniciação
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O pensamento, para ele, 
é uma via de redenção

A tradição e a lenda falam de um discípulo de São Paulo, convertido no Areópago,
ao ouvir o apóstolo. As obras filosóficas desse convertido, Dionísio Areopagita,
conheceram ampla posteridade na história do pensamento ocidental, como vere-
mos. Dionísio considera o destino do homem, sob a dupla inspiração do pensamento
neo-platônico e da mensagem cristã; como um destino de conhecimento e de amor,
de caminhada em direção à Transcendência. O pensamento, para ele, é uma via de
redenção1 por meio da qual o homem busca o aperfeiçoamento moral, em vista da
união com a divindade. 

Para conhecer Deus, o homem dispõe de três possibilidades2. A primeira é a teolo-
gia afirmativa, que consiste num conhecimento indireto, apresentando as qualida-
des do Transcendente a partir das qualidades das coisas sensíveis, considerando
essas qualidades num grau superlativo. Esta teologia diz as qualidades de Deus,
recorrendo a conceitos extraídos do conhecimento das coisas sensíveis. Mas, este
conhecimento e os conceitos que emprega são inadequados para caracterizar a
divindade, dado que há uma desproporção entre o sensível e o Transcendente.

É por esta razão que Dionísio propõe duas outras vias, a fim de que o homem possa
se aproximar do mistério do ser divino: a teologia negativa e a teologia simbólica.
São essas duas vias que examinaremos em nosso estudo.

A via apofática, que ele apresenta na Teologia Mística, propõe a busca de um Deus
que se acha além de toda afirmação e de toda negação, e do qual só podemos nos
aproximar por meio de uma linguagem centrada nos paradoxos. O conhecimento
assim obtido é da ordem do êxtase, da experiência mística. Essas experiências são
dificilmente traduzidas na linguagem de todos os dias e é por esta razão que
Dionísio recorre aos paradoxos, a fim de ultrapassar a linguagem ordinária, no seu
esforço para dizer o indizível. O paradoxo não é um ilogismo; é  meio de desenca-
dear um estado mental que favoreça a superação da lógica das oposições, caracte-
rística do nosso conhecimento do mundo sensível. O paradoxo nos coloca diante de
uma plenitude que ultrapassa toda linguagem.

Para conhecer Deus, resta-nos ainda a via da decifração dos símbolos sagrados, das
imagens “que tornam visíveis espetáculos indizíveis e extraordinários”3, mostrando
a divindade que ultrapassa todos os opostos e todas as qualidades.

Na Teologia Mística de Dionísio encontramos um esboço da trajetória proposta a
todos os que buscam a ascese e o aperfeiçoamento moral, em vista da união com a
divindade. O autor mostra, na terceira parte desse tratado, que o ponto de partida
dos estudos desta trajetória é o exame da via afirmativa, exposta nos Esboços
Teológicos e nos Nomes Divinos. Dionísio declara, nesses escritos, que a “natureza
de Deus é dita Una e [...] é dita Trina”; e ele mostra “como Deus é chamado de Bem,
Ser, Vida, Sabedoria, Força e todos os outros nomes inteligíveis que se lhe atribui” 4.

Em seguida, ele se refere ao tratado hoje perdido, A Teologia Simbólica, em que
designa “quais nomes tirados do sensível podem significar as realidades divinas”5.
E é na Carta IX, dirigida ao bispo Titos, que ele resume sua hermenêutica. Trata-se,
primeiro, de dar “múltiplas formas ao que não tem forma nem figura”6, para que a
parte passiva da alma humana possa atingir as realidades divinas, por meio desse
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Treva que
não é ausência, 

mas plenitude de luz.

A superação do vínculo ao sensível é obtida graças ao emprego de alegorias, que
impedem o homem de reduzir a transcendência de Deus ao esplendor do sensível.

A superação da inteligência que afirma superlativamente as qualidades de Deus,
tomando como ponto de partida as qualidades encontráveis nos seres sensíveis, é
obtida através do emprego do paradoxo.

Linguagem simbólica de um lado, emprego de paradoxos de outro, são as vias aber-
tas ao homem que busca Deus para além de toda linguagem, no êxtase e no silêncio:
“... a Deidade [que] supera todo raciocínio e todo conhecimento, manifesta-se sim-
bolicamente”26.

Os símbolos e os paradoxos são, pois, as linguagens que nos conduzem ao limiar do
indizível, ao limiar da superação de toda linguagem. São tentativas de dizer o indi-
zível: a Unidade além de todo o discurso, de toda inteligência, de toda fala, a
“Essência superessencial, Inteligência ininteligível e Palavra inefável”27.

É principalmente na Teologia Mística e nas Cartas que Dionísio recorre ao paradoxo.

É na Teologia Mística que ele fala da Divina Treva, “radiosa e resplandecente Treva”,
além do ser e do não-ser, além de todo conhecimento28. Esta Treva não é, pois, privação
de luz, mas superabundância e excesso de luz. Para conhecê-la, a via recomendada é
a do despojamento de si mesmo, despojamento da linguagem e perda do sentido.

Esta realidade que ultrapassa todo o sensível e todo o inteligível, “não a podemos
apreender pela inteligência”, porque “ela não é nada do que não é, nada do que é”29,
mas é absolutamente liberta de tudo.

Dionísio mostra que para atingir esse Deus desconhecido, é preciso chegar a “este per-
feito desconhecimento [que], na mais alta acepção do termo, é [...] conhecimento
Daquele que transcende tudo que é conhecido”30.

Deus é “mais que Deus e mais que bom”31, Treva que não é ausência, mas plenitude
de luz32; verdade que ultrapassa toda sabedoria: tais são os principais paradoxos
com os quais Dionísio tenta dizer a realidade divina. A oração e o êxtase são os
meios de chegar a este perfeito desconhecimento que é o conhecimento mais alto,
de chegar a esse silêncio que é plenitude e que supera toda linguagem33.

A idéia de superação dos sentidos e do intelecto, desencadeada por esta lógica
paradoxal, mostra que em Dionísio o paradoxo é a maneira de falar de Deus34, dado
a absoluta transcendência d’Este.

A larga influência dos escritos de nosso filósofo mostra a repercussão de seu pen-
samento em Máximo Confessor, Santo Agostinho, Abelardo, Grosseteste, Hugo de
São Vitor, Alberto Magno, Santo Tomás, Gregório Palamas, Nicolau de Cusa, João
Scoto Erígena, Leibniz35.

Nossa hipótese é que há uma analogia entre a via apofática e o recurso ao paradoxo,
em Dionísio, e a concepção de Ser e da tarefa do pensamento propostas na ontologia
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A analogia entre o fogo sensível e a divindade não é nova; nós a encontramos em
Heráclito, bem como nas Escrituras Santas. Trata-se de considerar as características
do elemento fogo, isto é, seu brilho, seu poder de transmutar os outros elementos
sem se misturar com nada, como figurações das características da divindade: viver
nas alturas, ser ativo, potente, mover os outros e mover a si mesmo18.

Os ventos e as nuvens podem simbolizar o dinamismo do Espírito, sua possibilida-
de de descer progressivamente e de se comunicar com os seres criados. As pedras
multicores simbolizam a pureza incorruptível, o esplendor da divindade. Os animais,
tais como o leão, o boi, a águia e os cavalos representam a divindade e o caminho
do homem para a Transcendência. Assim, o leão revela a soberania, “o mistério da
inefável Tearquia”19; o boi simboliza a força e o poder de Deus;  a águia, sua realeza e
sua transcendência, bem como a liberdade do homem que contempla a divindade;
os cavalos representam a obediência à inspiração divina, a submissão das paixões e
do coração à vida do espírito20. É impossível não recordarmos o mito platônico do
cocheiro, a propósito desses animais e de sua simbólica.

Ademais, cada parte do corpo humano pode oferecer imagens que nos remetam a
Deus. Assim, os sentidos, por exemplo: a vista significa a busca da luz divina pelo
homem, bem como a iluminação da inteligência pelas potências celestes. “A audição
significa o poder de participar da inspiração teárquica e extrair dela o sabe que con-
tém”21. O paladar representa a plenitude do alimento do espírito. O tato, a possibili-
dade de escolher entre o útil e o nocivo, que caracteriza a liberdade moral do homem.

A própria estrutura do corpo humano pode simbolizar a vida do espírito: “as espáduas,
os braços e as mãos representam o poder de fazer, de agir e de operar; o coração é o
símbolo de uma vida conforme o Deus (...)”22; o peito, o símbolo da força, inquebran-
tável da alma; o tronco, o símbolo das potências vida; os pés, a busca da ascensão
espiritual, do impulso em direção à transcendência e da libertação do sensível.

As roupas do homem também podem significar a procura da elevação espiritual,
como, por exemplo, a roupa pontifícia, símbolo do “poder de se elevar espiritualmente
até os espetáculos divinos e místicos e de consagrar a isso uma vida inteira”23.

Além disso, no que concerne ao homem, a adolescência e a juventude simbolizam
a floração do espírito.

Em suma, pode-se dizer que é “figurando sob múltiplas formas o que não tem nem
forma nem figura [...]” que os teólogos mostram seu saber. Evidentemente, as apa-
rências alegóricas não são suficientes para revelar a plenitude de Deus; mas garan-
tem que esta ciência seja oculta para a multidão e os profanos, e que se desvele só
aos “amigos da santidade, porque só eles sabem separar os símbolos sagrados de
toda imagem pueril (...) [e] só eles são capazes de penetrar com (...) sua inteligência
(...) a verdade simples, maravilhosa e transcendente dos símbolos”24.

Símbolo e filosofia são os dois meios que os teólogos utilizam para entregar seu
saber. A filosofia persuade e emprega a demonstração, em seus procedimentos; a
simbólica, “por intuições (...) situa as almas em Deus”25, ligando a parte passiva, pas-
sional, da alma humana, às realidades transcendentes.

A própria estrutura
do corpo humano
pode simbolizar

a vida do espírito
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o pensamento
deve superar 

o sensível e o inteligível 

fundamental de Heidegger, e com sua hermenêutica, na medida em que esta busca
decifrar as palavras da origem36.

Há, na nossa opinião, em ambos, uma luta com a linguagem37, uma busca de dizer
o indizível.

Este indizível é o sagrado, o Deus “além de toda a afirmação e de toda negação”
(Dionísio); é o Ser enquanto Ur-Grund, abismo da origem, “quase como o nada”,
plenitude sem forma e raiz de toda a manifestação (Heidegger).

Em Dionísio, a hermenêutica dos símbolos e o paradoxo são meios imperfeitos de
dizer o indizível, a divindade em relação à qual só se pode desejar a união mística,
pelo silêncio e pelo êxtase.

Se em Dionísio o silêncio é a última possibilidade da palavra, a plenitude onde a
palavra é superada por superabundância de significação, em Heidegger a tarefa do
homem é a de se colocar à escuta do Ser que se desvela na palavra poética, pleni-
tude da linguagem concedida ao homem pelo Ser: “o pensador diz o ser, o poeta
enuncia o sagrado”38.

Pode-se estabelecer uma analogia entre a ruptura com o sensível imediato e o sen-
sível considerado enquanto símbolo do indizível, na hermenêutica de Dionísio, e o
pensamento da diferença, a meditação sobre o Da-sein, sobre a estranheza do
homem, vivendo entre dois mundos, o dos entes e o do Ser.

O homem tem como tarefa, diz Heidegger, a construção de um caminho dos entes
ao Ser, através da linguagem; tem como tarefa desvelar as palavras que dizem a
Origem, o Ab-Grund, o abismo de nossa proveniência.

Em Dionísio e em Heidegger, o pensamento deve superar o sensível e o inteligível e
buscar o umbral do mistério.

Tentar dizer o indizível: tal é a tarefa do homem, a tarefa poética e sagrada do
homem.
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