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ABSTRACT : Our text essays showing some views of the first christian fathers on the 
material side of holiness, that which can be infered through discourse, that is to say 
the revealed discourses of the christian canon, which our tradition possesses and 
presents as translated word. 
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0. Introdução 
Observando algumas culturas que baseiam suas tradições religiosas num corpo 

textual considerado revelado ou sagrado, como, por exemplo, a nossa própria, o 
mundo árabe ou a Índia, nos chama atenção o fato de que o “nosso” discurso sagrado, o 
texto que entre nós é considerado uma revelação divina, seja uma tradução. Pensar no 
mundo de hoje ou nas origens do cristianismo não nos causa embaraço com relação a 
essa questão: cada comunidade cristã possui o cânone em sua própria língua e, na 
origem (aqui nos detemos apenas na cristandade latina), o texto de autoridade era a 
tradução latina, fosse ela qual fosse, ou seja, era um texto vazado na língua da 
comunidade em que o texto, por assim dizer, “ estava em uso”, não na da comunidade 
que lhe dera origem. Isso não se dá, por exemplo, nas culturas citadas acima: a única 
versão autorizada do texto corânico é aquela em língua árabe, servindo as traduções, aos 
islâmicos não-árabes, apenas como auxílio de leitura: todas as atividades religiosas que 
envolvem o uso do texto, farão uso, entre os muçulmanos, do texto árabe; do mesmo 
modo, na Índia, as tradições religiosas que reconhecem a autoridade dos Veda, celebram 
a parte textual do rito com os textos sânscritos, nunca de outra forma. Já entre nós, no 
ocidente, sabemos que o missal da igreja francesa é em francês, o da italiana em italiano 
e assim por diante. Ainda que, aqui e ali, ainda resistam algumas palavras em latim, 
vale lembrar que já são elas palavras de tradução. 

Portanto, de uma maneira geral, as traduções do cânone religioso ocidental, 
desde sua origem, foram sendo consideradas, todas, “texto sagrado”, assim que, hoje 
em dia, nenhuma é mais ou menos que outra, como se o valor sagrado do texto 
estivesse fora da materialidade do texto: como se um efeito de sentido, que é do 
discurso, independesse do discurso. Não cabe a este pequeno artigo debater-se com a 
questão do desdobramento do cânone cristão por todas as línguas em que se encontra 
traduzido, mas quer ela apenas voltar atrás no tempo e tentar mostrar que, para os 
primeiros exegetas cristãos, o cânone revelado ainda se apresentava como um problema 
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de discurso, problema esse que devia ser explicado e, ademais, conciliado às noções a 
respeito da elocução de discursos em voga naquela época. 

 
1. Dignitas/eloquentia  

Sobre a recepção do texto bíblico nas praias ocidentais há relatos, como por 
exemplo o de Santo Agostinho, nas confissões, que confirmam a, por assim dizer, “ má 
impressão” que causava aquele texto a alguém educado sob o modelo do bene dicere, 
sob o modelo da retórica. O texto bíblico, se julgado segundo os valores que o saber 
retórico reconhecia nos textos, não apresentava muitas qualidades apreciáveis. Diz o 
padre: 
 

“ Não assim, como falo agora, foi o que senti quando me deparei com aquela 
escritura, pelo contrário ela me pareceu indigna de ser comparada com a 
dignidade de um Cícero.”1 

 
 Em oposição a Cícero – e esse autor aqui é o que os antigos entendiam por 
exemplum, uma vez que ele representa, para Agostinho, o valor do saber retórico – em 
oposição a Cícero, a scriptura, o texto bíblico, lhe pareceu, a princípio, indigna. Sobre 
essa oposição dignitas vs. indignitas há que dizer algumas palavras. No léxico latino, 
compartilham da mesma raiz os nomes dignus, dignitas e o verbo decere, que 
reconhecemos nas palavras portuguesas “digno”, “ dignidade” e “ decência”, porém o 
valor da raiz √DEC em latim está mais próximo dos lexemas “ser adequado, ser 
condizente”. Assim a dignitas é o valor que se depreende daquilo que “ é adequado”, 
daquilo que “ condiz”. O que não quer dizer que a dignitas não fosse um valor moral: 
era um valor moral que estava identificado ao e indissociado do valor do discurso, do 
modo de dizer adequado: da eloqüência. Diz Agostinho: 
 

“ Assim como há uma eloqüência que é mais condizente (decet) à idade da 
juventude, há uma que o é a da velhice, e nem deve ser chamada eloqüência se 
não for congruente à pessoa da elocução; do mesmo modo há uma eloqüência 
que é condizente (decet) aos homens que, pela suma autoridade, tem a máxima 
adequação (dignissimos) e são, dessarte, divinos. Com essa [eloqüência] eles 
[os autores do texto bíblico] falaram: não outra lhes é condizente, nem é ela a 
outros, pois a eles é congruente.”2  

                                                 
1 “Non enim sicut modo loquor, ita sensi, cum adtendi ad illam scripturam, sed uisa 
est mihi indigna, quam T ullianae dignitati compararem.” (Conf., 3.5.9; v. referências  
bibliográficas; todas as traduções do latim são de minha responsabilidade) 
2 “Sicut est enim quaedam eloquentia quae magis aetatem iuuenilem decet, est quae 
senilem, nec iam dicenda est eloquentia si personae non congruat eloquentis; ita est 
quaedam, quae uiros summa auctoritate dignissimos planeque diuinos decet. Haec illi 
locuti sunt, nec ipsos decet alia, nec alios ipsa. Ipsis enim congruit;” (De doctrina 
christiana, 4.6.9) 
 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 382-387, 2004. [ 383 / 387 ]



  
 
2. Sapientia/eloquentia 

Para Agostinho, os discursos bíblicos têm que ser encaixados na estrutura de 
relações que é fornecida pela tradição que rege os discursos da cultura receptora, onde a 
dignitas vai pari passu da eloquentia, como vai a indignitas da ausência de eloquentia. 
Porém, na passagem citada se vê que não há mais o conflito entre a presença e a 
ausência daquele par, dignidade/eloqüência, no discurso dos autores bíblicos, 
justamente por que se delineiam, nos autores cristãos a partir de Agostinho, duas 
noções distintas de eloqüência. A diferença entre elas está no fato de serem condizentes a 
expressão humana ou divina. Há uma eloqüência que condiz ao discurso dos homens, 
distinta se para velhos ou jovens, ou seja, distinta segundo os saberes expressos pelos 
homens; há outra que condiz ao discurso dos homens divinos, distinta pela natureza 
divina do saber que expressa. Se no discurso humano a eloqüência é reconhecível 
segundo o saber humano, no discurso divino é por meio desse outro saber que se 
reconhece o discurso como eloqüente. Diz o padre: 

 
“ Aqui talvez alguém pergunte se os nossos autores, cujos escritos inspirados 
divinamene (diuinitus) formaram, com salubérrima autoridade, nosso cânone, 
devem ser ditos sábios ou eloqüentes, questão essa que, para mim e para os 
que pensam como eu, se resolve de modo muito fácil. Por que, na minha 
maneira de entender, não só nada me pode parecer mais sábio do que eles, 
como nada mais eloqüente. E ouso dizer que todos aqueles que entendem 
corretamente (recte intellegunt) o que eles disseram, entendem ao mesmo 
tempo que eles não deviam ter dito de outra forma.”3  
 
Vê-se que é mantida a interdependência, por assim dizer, estrutural que havia 

entre dignitas e eloquentia, reformulados os valores, agora, como sapientia e 
eloquentia. De modo que a dignitas, que é algo próprio da relação indissociável que há, 
no plano do saber profano, entre conteúdo e expressão, é investida de um novo valor, o 
de sapientia, na sua relação com a eloqüência que é própria/condizente ao discurso do 
saber revelado/sagrado, o qual se encontra nos textos bíblicos. Esse saber, porém, se 
expressa de maneira velada, sob um discurso que não pode ser reconhecido segundo o 
que o saber humano julga condizente na elocução dos discursos: esse discurso parece 
não ser eloqüente àqueles que julgam seus procedimentos pelo primeiro sentido de 
eloqüência. É necessário, para julgar condizentemente os biblia como discurso, recte 

                                                 
3 “Hic aliquis forsitan quaerit utrum auctores nostri, quorum scripta diuinitus inspirata 
canonem nobis saluberrima auctoritate fecerunt, sapientes tantummodo an eloquentes 
etiam nuncupandi sunt. Quae quidem quaestio apud me et apud eos qui mecum quod 
dico sentiunt, facillime soluitur. Nam ubi eos intellego, non solum nihil eis sapientius, 
uerum etiam nihil eloquentius mihi uideri potest. Et audeo dicere omnes qui recte 
intellegunt quod illi loquuntur, simul intellegere non eos aliter loqui debuisse.” (De 
doctrina christiana, 4.6.9) 
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intellegere, “ entender corretamente”, conhecer o texto pelo sentido segundo da 
eloqüência, a eloqüência que é signo da sapientia. Diz o padre: 

 
“ [essa eloqüência dos autores bíblicos] quanto pareça mais chã, tanto mais alto 
transcende aquela outra [eloqüência, a dos autores pagãos], não pela 
ventosidade, mas pela solidez. Lá onde não os entendo (non eos intellego), é 
que ali de fato sua eloqüência se mostra menos a mim, mas não duvido ser ela 
tal qual é onde os entendo. Mesmo a obscuridade dos ditos divinos e salubres 
devia se misturar a tal eloqüência, na qual devia progredir nosso intelecto não 
só pela invenção (inuentio), como pelo exercício (exercitatio).”4 

  
3. Elocutio 
 Os procedimentos de elocução que caracterizam o texto bíblico são difíceis de 
conhecer, não são auto-evidentes, muitas vezes parecem não estar lá; mais que a 
invenção, a inuentio retórica, exigem eles do intelecto a exercitatio, o exercício 
exegético, exercício de penetrar aquilo que não se mostra. Diferentemente daquilo que é 
próprio da eloqüência dos discursos pagãos, a dignitas que se mostra, no discurso 
bíblico, a eloqüência é aquilo que “se manifesta” por procedimentos de ocultamento. 
Diz Agostinho: 
  

“ Mas o que me deleita além do que é possível dizer, naquela eloqüência, não 
são aquelas coisas comuns entre esses homens [os autores dos textos bíblicos] 
e os oradores e poetas dos gentis. O que mais admiro e o que me deixa mais 
espantado é que eles usaram de tal maneira a nossa eloqüência, por meio 
daquela outra eloqüência sua, de modo que ela não lhes faltasse nem se 
projetasse, por que não lhes convinha reprová-la nem ostentá-la. Aquilo se 
daria se a evitassem, isso poderia aduzir-se, se fosse facilmente reconhecida.”5  

 
 Esses procedimentos de ocultamento, como chamamos, são regidos pelo 
imperativo moral que se depreende da relação de paralelismo que propusemos entre os 
pares dignitas/eloquentia, no plano profano do discurso, sapientia/eloquentia, no plano 
                                                 
4 alios autem, quanto uidetur humilior, tanto altius non uentositate, sed soliditate 
transcendit. Ubi uero non eos intellego, minus quidem mihi apparet eorum eloquentia, 
sed eam tamen non dubito esse talem, qualis est ubi intellego. Ipsa quoque obscuritas 
diuinorum salubriumque dictorum tali eloquentiae miscenda fuerat, in qua proficere 
noster intellectus, non solum inuentione, uerum etiam exercitatione deberet. (De 
doctrina christiana, 4.6.9) 
5 Sed non ipsa me plus quam dici potest, in illa eloquentia delectant, quae sunt his 
uiris cum oratoribus Gentilium poetisue communia. Illud magis admiror et stupeo, 
quod ista nostra eloquentiam ita usi sint per alteram quandam eloquentiam suam, ut nec 
deesset eis nec emineret in eis, quia eam nec improbari ab illis nec ostentari oportebat. 
Quorum alterum fieret si uitaretur, alterum putari posset si facile agnosceretur. (De 
doctrina christiana, 4.6.10) 
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sagrado. Nos textos da bíblia, o que era indignitas do eloquenter dicere será 
“ dignitas”, referida como sapienter dicere e a dignitas do eloquenter dicere é 
“ indignitas”, quando os valores da moral cristã são sobrepostos/amalgamados aos 
valores discursivos. Para um discurso que se apresenta como verdade divina 
incontestável, os valores da eloqüência pagã são incondizentes, são indignos, no plano 
da expressão, por que não há nem pode haver discurso que o semelhe no seu efeito de 
verdade. 
 
4. Interpretatio 
 Como observamos no início deste artigo, os textos bíblicos para nós, assim 
como qualquer outra obra da antigüidade, se apresentam, em geral, sob a forma de 
palavra traduzida. Mas o fato é que, no ocidente, eles se apresentaram sempre assim, 
fosse qual fosse a língua em que estivem escritos. Fica claro, pelo texto de Santo 
Agostinho, que o exegeta tinha consciência de descrever um texto que era uma tradução, 
assim que, para a análise, se devia escolher a tradução cujos procedimentos 
representassem melhor aqueles valores que a eloqüência sob o signo da sapientia 
reconhece como condizentes do discurso sagrado. Diz o padre: 
 

“ Devo também dizer algo a respeito da eloqüência dos Profetas, onde pela 
tropologia [ou seja, pelas figuras de discurso] estão encobertas (obteguntur) 
muitas coisas. Quanto mais escondidas parecem essas coisas pelas palavras da 
tradução, tanto mais doces ficam ao serem des-cobertas (fuerint aperta). Aqui 
vou lembrar uns passos onde não precise expor o que foi dito, mas chame 
atenção apenas para como se disse. (...) Não, porém, segundo [foram 
traduzidos] pelos Setenta, que traduziram com o auxílio do espírito de Deus e, 
por essa razão, parecem falar com vistas a aconselhar a intenção do leitor a 
perscrutar o sentido espiritual (daí que multa coisa que é mais obscura, por que 
é mais figurada, deve ser atribuída a eles), mas assim com foram traduzidos do 
hebraico para o latim pelo presbítero Jerônimo, perito naquelas duas línguas” 6 

 
Não se critica a tradução dos Setenta por alguma falta, mas se aponta que talvez 

ela acrescente algo a “o que foi dito” (v. trecho supracitado), que é sim de suma 
autoridade e adequado, por que feito com o auxílio do diuinus spiritus, o espírito de 
                                                 
6 “ Dicendum ergo etiam mihi aliquid et de eloquentia Prophetarum, ubi per 
tropologiam multa obteguntur. Quae quanto magis translatis uerbis uidentur operiri, 
tanto magis cum fuerint aperta dulcescunt. Sed hoc loco tale aliquid commemorare 
debeo, ubi quae dicta sunt non cogar exponere, sed commendem tantum quomodo dicta 
sint. (...) Non autem secundum Septuaginta interpretes, qui etiam diuino Spiritu 
interpretati, ob hoc aliter uidentur nonnulla dixisse, ut ad spiritalem sensum 
scrutandum magis admoneretur lectoris intentio, unde etiam obscuriora nonnulla quia 
magis tropica sunt eorum, sed sicut ex Hebraeo in Latinum eloquium presbytero 
Hieronymo utriusque linguae perito interpretante, translata sunt. (De doctrina christiana, 
4.7.15)” 
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Deus. A tradução de São Jerônimo, materialmente mais de acordo com o texto hebraico, 
nesse caso, do velho testamento, é a que Agostinho escolhe ao se propor, por outro 
lado, analisar os procedimentos de expressão do texto bíblico, o “como se disse” (v. 
trecho supracitado).  

Assim, pode se supor que os procedimentos condizentes a expressão (elocutio) 
da palavra revelada devem estar organizados sob um modelo de tradução (interpretatio) 
condizente também à pessoa do tradutor na sua relação de submissão ao saber revelado. 
O que queremos dizer é que, para os primeiros exegetas como Agostinho, o texto 
traduzido que é veículo do saber sagrado parece diferir dos outros textos, na sua junção 
dos procedimentos de ocultamento da dignitas e da auctoritas (autoria/autoridade) 
humanas, como signo da sapientia e da auctoritas divinas. T alvez por isso o tradutor 
São Jerônimo proponha para a tradução de quase todos os discursos – a saber, os 
profanos – um modelo a que chama ad sensum, ou pelo sentido, que aproxima o ato 
tradutor dos procedimentos de expressão da eloqüência profana, marcando, por outro 
lado, a exceção que constitui o processo de tradução das escrituras sagradas, que deve 
ser feito, segundo aquele autor, ad uerbum,7 ou pela palavra, processo esse que, ao 
“ quebrar” os padrões esperados por aquela eloqüência, visa estabelecer o paradigma 
textual da verdade. 

 
RESUMO: O texto tenta mostrar algumas visões dos primeiros padres cristãos sobre o 
lado material do sagrado, aquele que pode ser inferido através do discurso, ou seja, dos 
discursos revelados do cânone cristão, os quais nossa tradição possui e apresenta como 
palavra de tradução. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tradição; discurso; decorum; sagrado; tradução 
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7 “Ego enim non solum fateor sed libera uoce profiteor me in interpretatione Graecorum 
absque scripturis sanctis, ubi et uerborum ordo mysterium est, non uerbum e uerbo, sed 
sensum exprimere de sensu” (Epíst. 57.5 “Ad Pammacium”; v. ref. biblio.) 
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