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1

ATENAS, roMA, JErUSAléM

bíblia e filosofia

fílon,	judeu	que	viveu	em	Alexandria	(Egito)	no	decor-
rer do século i, conjuga a filosofia grega com a tradição 

judaica. exegeta da bíblia, lia o texto da escritura utilizando ca-
tegorias filosóficas platônicas, aristotélicas, estoicas, céticas. no 
trabalho de interpretação, perfila-se ao lado daqueles autores 
que,	em	período	contemporâneo	ou	um	pouco	posterior,	 ree-
laboram o pensamento de filósofos precedentes e utilizam o co-
mentário textual como instrumento de pesquisa e de leitura da 
realidade. refiro-me, especialmente, a filósofos estoicos e platô-
nicos. Paralelamente, o seu trabalho de análise da bíblia conduz 
àquela exegese que conhecemos mediante leituras de textos pos-
teriores,	tanto	de	âmbito	judaico	quanto	cristão.	Para	nós,	Fílon	
representa o primeiro exemplo.

é possível que na alexandria do século i tenha havido esco-
las exegéticas judaicas cujos testemunhos se perderam: primeira-
mente aristóbulo e, a seguir, fílon seriam seus representantes. a 
hipótese, debatida entre os estudiosos, foi recentemente retoma-
da por adam Kamesar1 e, em termos muito decisivos, por maren 

1 a. Kamesar, Biblical Interpretation in Philo, em Id.	(org.),	The Cambridge Compa-
nion to Philo,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	2009,	p.	65-91,	especialmente	
p.	65.
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niehoff,2 de que haveria vários endereços de exegese dentro do 
judaísmo helenista. alguns teriam seguido um acostamento mi-
tológico-comparativo; outros, um método histórico; outros, por 
fim, ter-se-iam ocupado com emendas textuais. esses endereços 
deveriam ser estudados em relação às análises dos textos homé-
ricos levadas a cabo no mesmo período por filólogos alexandri-
nos. é bastante provável que fílon tenha por trás de si uma ou 
mais escolas exegéticas, embora seja muito difícil delinear seus 
contornos. de qualquer forma, o alexandrino leva adiante uma 
interpretação aprofundada, formas de exegese e leituras que lhe 
permitem esclarecer vários significados de passagens da bíblia, 
aprofundar sua leitura, dar uma chave explicativa de dificuldades 
textuais, aparentes contradições, frases que lhe parecem pouco 
convincentes. Paralelamente, ele escreve obras que não repisam 
a forma do comentário, mas se apresentam na forma do trabalho 
autônomo.

a complexidade da sua formação e as referências do seu 
pensamento quer à cultura grega quer à tradição judaica leva-
ram os estudiosos a discutir longamente acerca da pertença cul-
tural do filósofo, isto é, se é justo falar de Philo graecus ou de 
Philo iudaeus. ainda, no passado, muitos críticos se interrogavam 
acerca da natureza do seu pensamento e acerca da sua origina-
lidade: perguntavam-se se suas elaborações não são simples re-
manejamentos de textos de outros, privados de coerência e de 
sistematicidade. a própria natureza do acostamento filoniano, 
a modalidade de aprofundamento teórico que tem origem no 
texto bíblico, induziu longa tradição de estudiosos a considerar 
seu trabalho obra eclética, privada de caráter unitário e de conse-
quência, amontoado de teses disparatadas, privadas de filão ló-
gico. Trata-se de leituras que não levam em conta a natureza da 
obra filoniana, a complexidade do seu trabalho, leituras que nas-

2 m. r. nieHoff, Jewish Exegesis and Homeric Scholarship in Alexandria, cambridge 
University Press, cambridge, 2011.
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cem de um erro de perspectiva, hoje superadas após o magistral 
trabalho de valentin nikiprowetzky.3 este forneceu uma chave 
de leitura dos textos filonianos que mostra assistematicidade e 
aparentes saltos explicativos. Paralelamente, também outros crí-
ticos procuraram projetar luz nos procedimentos do autor: ru-
nia, Hay, Hamerton-Kelly, cazeaux e outros.

Uma vez realizada a reviravolta de perspectiva iniciada 
com a análise de nikiprowetzky, a coerência do alexandrino se 
mostrou associada ao filão do comentário, à pesquisa exegética 
que constitui sua ossatura. mais que a uma visão unitária como 
aquela prospectada por Harry a. Wolfson,4 a profundidade da 
elaboração filoniana remete a múltiplas explicações e a diversos 
planos de aprofundamento pessoal, a uma unitariedade que se 
atém ao texto de referência mais que ao comentário.5 Por isso, 
segundo nikiprowetzky,6 haveria no discurso filoniano um cons-
trangimento exegético, uma obrigação a repensar continuamen-
te as passagens consideradas, a rever sua interpretação, a elabo-
rar novas formas de explicação. daí a oportunidade de estudar 
em fílon motivos exegéticos, além de temas filosóficos. o autor 
não é divisível em seus componentes, e em cada uma de suas 
obras se encontram, estreitamente entrelaçados, aspectos exegé-
ticos e aprofundamentos teóricos, temas ligados à interpretação 
pes soal e teorizações que conduzem à filosofia. Paralelamente, 
agem elementos próprios de ambas as tradições de pertença, a 
judaica e a grega.

as obras, mais de quarenta textos, têm várias formas: do co-
mentário textual ao escrito histórico, da exposição da lei mosaica 

3 Le commentaire de l’Écriture chez Philon d’Alexandrie. Son caractère et sa portée, obser-
vations philologiques, brill, leiden, 1977.

4 Philo. Foundations of  Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam, Har-
vard	University	Press,	Cambridge	(MA),	1962.

5 cf. r. radice, Introduzione, em filone, Le origini del male, rusconi, milão, 1984; 
d. T. rUnia, The Structure of  Philo’s Allegorical Treatises, em Id., Exegesis and Philosophy. 
Studies on Philo of  Alexandria, variorum, aldershot, 1990, p. 126-9.

6 Le commentaire, cit., p. 239.


