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RESUMO 

 

A partir do presente trabalho pretende-se analisar o conceito de História para Santo 
Agostinho, na conceituada obra do autor em questão, A Cidade de Deus. 
Amparados pela conceituação historiográfica que adota o período trabalhado 
(séculos II d. C.-VIII d. C.) como uma época de permanências e mudanças e não de 
declínio, como anteriormente era posto pela historiografia, investigaremos nesta 
monografia esse trabalho de Agostinho que expõe inúmeras questões que vão da 
apologia cristã até uma elaboração do conceito de história, conceito este construído 
de forma histórico-filosófica pelo bispo. Partindo também do panorama clássico para 
pensar a história, intentamos verificar como o cenário político-social influenciou a 
escrita do autor, que convivia com diversos tipos de cristianismos e paganismos, e 
como essa escrita estava imbricada em seu próprio contexto, ainda que a história de 
Agostinho ultrapasse a sua própria história em termos cronológicos.  
 

Palavras-chave: Antiguidade Tardia. Agostinho de Hipona. Historiografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to analyse the concept of History at Saint Augustine’s The City of 
God. Based on historiographical concepts which consider the studied period (second 
century A.D. to eighth century A.D.) as a time of change and permanence and not 
simply as a period of decline, as it is widely assumed by more traditional 
historiographical views, we will investigate several questions in the aforementioned 
work of Augustine, ranging from the Christian apologetics to the bishop’s historical-
philosophical development of the concept of History. We will also analyse how the 
sociopolitical background, in which several Christian and Pagan sects coexisted, 
influenced Augustine’s writing, and how his writing was imbricated in its context, even 
though Augustine’s work surpass his own time in chronological terms. 
 

Keywords: Late Antiquity. Augustine of Hippo. Historiography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os debates sobre o fim da civilização romana, sobre a queda da Cidade 

Eterna, sobre a decadência de Roma e dos valores clássicos são há muito 

conhecidos. Por muito tempo, a História enquanto disciplina tratou de apresentar 

fatos inquestionáveis que dessem suporte para a interpretação mais pessimista de 

que, irrefutavelmente, em 476, com a deposição de Rômulo Augusto por Odoacro, 

Rei dos hérulos, Roma havia sucumbido, terminando a periodização conhecida 

como Antiguidade e iniciando-se a Idade Média. 

Obstáculos políticos, econômicos e uma grande efervescência cultural, 

sobretudo no âmbito religioso, são de fato alguns dos matizes que a civilização 

clássica passa a apresentar mais nitidamente a partir do século II. No entanto, vale 

considerar até que ponto as mudanças e transformações de um mundo tão vasto 

como o romano atingem todos os indivíduos, e se realmente determinados 

acontecimentos atingem a todos.1 A definição de um período historiográfico se torna 

assim um grande desafio ao historiador, que deve estar atento às mudanças e 

novidades historiográficas e também a conceitos importantes para o ofício do 

historiador2 como os conceitos de história e tempo. 

Desde o século III, segundo Gilvan Ventura da Silva, é perceptível um 

grande interesse por parte de diferentes autores em entender o que se passa com a 

civilização romana. A relação entre decadência e bárbaros também é visível, sendo 

a estes atribuída uma boa parcela de culpa pela futura desagregação do Império 

Ocidental.3 Internos ou externos, os fatores de desagregação serão acentuados se 

comparados às permanências do mundo clássico nos reinos Romano-Bárbaros: 

 

[...] tornava-se imprescindível descobrir os motivos pelos quais isto se deu, 
apontar os indícios de “enfraquecimento” do Império, estabelecer 
explicações. Aos contemporâneos interessava, particularmente, entender o 
complexo emaranhado de mudanças que vivenciavam no cotidiano e que 
na maior parte das vezes os deixavam perplexos, tal a rapidez com a qual 

                                                           
1 FRIGHETTO, Renan. A longa Antiguidade Tardia: problemas e possibilidades de um conceito 
historiográfico. In: SEMANA DE ESTUDOS MEDIEVAIS, 7., 2009, Brasília. Atas... Brasília: UnB, 
2009, p. 101. 
2 FRIGHETTO, Renan. A antiguidade tardia: Roma e as monarquias romano-bárbaras numa época 
de transformações (Séculos II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012, p. 35. 
3 Silva cita Comodiano e Ambrósio como dois dos autores que, já nos séculos III e IV, se reportam 
aos bárbaros como responsáveis pela “decadência” do império. In: SILVA, Gilvan Ventura da. O fim 
do mundo antigo: uma discussão historiográfica. Mirabilia, v. 1, 2001. 
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se processavam [...], enquanto que para os seus sucessores o problema se 
encontrava circunscrito ao domínio da História propriamente dita, com todas 
as funções capitais que esta assumiu no panorama da cultura ocidental 
desde a Idade Média: transmissão da Palavra e do Exemplo, veículo da 
tradição, crítica do presente, decifração do destino da Humanidade, 
antecipação do futuro, promessa de um retorno [...] e, mais recentemente, 
compreensão das estruturas atuais e planejamento das futuras [...].4 

 

Henri I. Marrou esclarece que em finais do século XIX a imagem de 

decadência estava perfeitamente na moda, isso porque “tal noção – melhor dizendo, 

‘cliché’ ou mania – havia quatro séculos que circulava na consciência ocidental.”.5 O 

humanismo renascentista acabara por transformar a Antiguidade pós-clássica e a 

Idade Média em períodos totalmente obscuros. Em nossa ótica, mais do que 

apreciar esse período historiográfico como de decadência e de desagregação do 

Império do Ocidente, é preciso enxergá-lo em si mesmo e pelo que representa, 

ainda nas palavras de Marrou. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um tema que está 

circunscrito num período claramente perpassado por continuidades e rupturas entre 

a civilização clássica e o medievo. A conceituação historiográfica de Antiguidade 

Tardia torna-se assim a mais relevante periodização para o trabalho, assim como os 

conceitos de reformulação e readequação. O conceito de Spatäntike (Antiguidade 

Tardia), engendrado pela historiografia alemã no início do século XX e apresentado 

pelo arqueólogo Alois Riegl, se legitima e mais estudiosos passam a apresentar 

estudos de grande valia, como Arnaldo Momigliano e seus trabalhos que apontam 

para a importância da tradição clássica para o império romano tardio, Henri Irineé 

Marrou, Peter Brown, Jean-Michel Carrié, Renan Frighetto, Gilvan Ventura da Silva, 

entre outros.6 

Esses autores contribuem para o entendimento de que o período 

denominado como Antiguidade Tardia não é um período de trevas e de decadência. 

Apesar de já desmistificada, a concepção de um declínio e queda do Império 

Romano, tese defendida e conhecida principalmente através da obra de Edward 

                                                           
4 SILVA, Gilvan Ventura da. O fim do mundo antigo: uma discussão historiográfica. Mirabilia, v. 1, 
2001. p. 58-59. 
5 MARROU, Henri. Decadência Romana, ou Antiguidade Tardia? Lisboa: Editorial Aster, 1979. p. 12. 
6 Dentre alguns dos trabalhos que podemos citar estão: MARROU, Henri Irineé. Decadência Romana 
ou Antiguidade Tardia? Lisboa: Editorial Aster, 1979; BROWN, Peter. O fim do mundo clássico: de 
Marco Aurélio a Maomé. Lisboa: Verbo, 1972; CARRIÉ, Jean-Michel. L’Empire romain en mutation: 
des Sévères à Constantin 192-337. Paris: Éditions de Seuil, 1999; FRIGHETTO, Renan. A 
antiguidade tardia: Roma e as monarquias romano-bárbaras numa época de transformações (Séculos 
II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012; SILVA, Gilvan Ventura da. Repensando o Império Romano: Perspectiva 
socioeconômica, política e cultural. Vitória: Edufes, 2006. 
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Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano (1776/1788), ainda ecoa em trabalhos 

acadêmicos, nas salas de aula e nos livros didáticos, que insistem na fórmula de que 

a religião e a barbárie destruíram a civilização.7 A pesquisa proposta, amparada em 

trabalhos como os de Henri Marrou e Peter Brown, contesta esse tipo de visão, 

buscando uma reflexão acerca das transformações do contexto de Agostinho, as 

influências que ele sofre e como ele também opera no mundo em que vive, olhando 

para o período sem julgamentos e comparações com os demais recortes 

cronológicos da disciplina histórica. 

As mudanças ocorridas a partir do século II serão vistas em todos os 

âmbitos da sociedade. A reformulação do pensamento e das ideias políticas 

clássicas coexiste com crises de ordem política, sobretudo referentes à autoridade 

do imperador, e econômica, com o esfacelamento das cidades. O cristianismo, 

adotado pelo poder imperial, se constitui como religião oficial, o que não exclui 

outros cultos e não provoca um rompimento com “o ideal político do mundo 

clássico”. 

 

Nesse sentido, e as fontes históricas encontradas em todas as monarquias 
romano-bárbaras conduzem nessa direção, as heranças política, 
institucional e cultural do mundo imperial romano foram mantidas, mas sob 
a perspectiva da reformulação e readequação de conceitos e modelos 
anteriormente pré-existentes. Pensarmos numa simples reprodução, sem 
qualquer contribuição dos pensadores tardo-antigos, do pensamento 
romano [...] seria, a todo juízo, uma quimera historiográfica.8 
 

 

Devemos, depois de tantas considerações, afirmar a Antiguidade Tardia 

como um período de riqueza histórica e uma época com identidade própria, uma 

outra Antiguidade, como escreveu Henri Marrou. O historiador não deve, pois, 

trabalhar com balizas temporais rígidas, como se os costumes e a cultura de uma 

sociedade simplesmente desaparecessem na passagem de uma periodização a 

outra, como da Antiguidade para a Idade Média: “No existe ninguna frontera 

temporal en um punto dado, sino amplias zonas de graduales transformaciones”9, 

escreve Franz Georg Maier ao questionar Edward Gibbon e sua tese. 

                                                           
7 MARROU, Henri. Decadência Romana ou Antiguidade Tardia? Lisboa: Editorial Aster, 1979, p. 13. 
8 FRIGHETTO, Renan. A longa Antiguidade Tardia: problemas e possibilidades de um conceito 
historiográfico. In: SEMANA DE ESTUDOS MEDIEVAIS, 7., 2009, Brasília. Atas... Brasília: UnB, 
2009, p. 112. 
9 MAIER, Franz Georg. Las transformaciones del mundo mediterraneo – siglos III/VIII. Madrid: Siglo 
XXI, 1994, p. 8. 
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Ressaltamos a importância de nosso objeto de estudo, a conceituação de 

História para Santo Agostinho, dentro destas discussões referentes à Antiguidade 

Tardia, levando em conta o trabalho historiográfico de pesquisadores como Henri 

Marrou, influenciado diretamente pela Escola dos Annales, que apresenta tão 

minuciosamente as vinculações entre o paganismo e o cristianismo. Escrevendo 

mais detidamente sobre temas relacionados à arte, ao quotidiano e à espiritualidade, 

ao trabalhar Santo Agostinho Marrou se dedica a aspectos de ordem política, social 

e cultural, muito interessantes para a pesquisa que se segue. Outro grande 

pesquisador ligado à defesa do conceito de Antiguidade Tardia - e também 

estudioso de Santo Agostinho e sua obra - é o historiador Peter Brown, autor da 

biografia mais completa do hiponense. Em The World of Late Antiquity, publicado em 

1971, Brown apresenta uma pesquisa refinada principalmente no que tange a 

aspectos culturais e sociais, ainda que vários aspectos de sua pesquisa já tenham 

passado por revisões e questionamentos. 

Apresentar um panorama, ainda que geral, dessas mudanças, 

reformulações e readequações da Antiguidade Tardia é essencial para entendermos 

o contexto em que viveu Agostinho e as bases que teve para escrever a obra aqui 

analisada, De Civitate Dei. A formação intelectual do bispo, o ambiente político em 

que viveu, em que claramente o Império já não constituía uma unidade, mas suas 

partes ocidental e oriental já estavam bem definidas, a sua pertença social como 

bispo da Igreja Católica, todos estes são pontos-chaves para este estudo, que 

privilegia o início do século V, quando o bispo escreve a obra.10 

 

1.1 METODOLOGIA E FONTE 

 

Haja vista a problemática proposta de análise do conceito de História para 

Santo Agostinho, a pesquisa se realizará inicialmente a partir de uma revisão 

bibliográfica para um melhor entendimento temático e contextual. Compreendendo 

que a Antiguidade Tardia é um contexto de transformações e mutações, seguiremos 

o raciocínio historiográfico que coloca a obra de Santo Agostinho como uma 

produção rica e própria desse período. Alguns dos autores a serem utilizados estão 

                                                           
10 A obra foi escrita, de acordo com Brown em Santo Agostinho: uma biografia, entre os anos de 410 
e 425. 



12 

 

entre os maiores especialistas tanto no tema proposto, entre eles Peter Brown11, 

Henri Marrou12 e Renan Frighetto13, quanto em outros aspectos relevantes como a 

filosofia cristã, citando-se aqui o historiador da filosofia Etienne Gilson, com 

Introdução ao estudo de Santo Agostinho e A filosofia na Idade Média, dentre outros. 

Outras leituras mais específicas delimitam o objeto de pesquisa e ajudam na 

compreensão de diversos conceitos relacionados à problemática. 

Partindo da apresentação do cenário tardo-antigo, seguiremos para a 

investigação da conceituação de história entre os antigos. Buscar-se-á entender 

como a História era vista no mundo clássico, como alguns autores greco-romanos a 

entendiam e, assim, perceber que tipo de mudança para o pensamento ocidental 

pode ter ocorrido com a escrita da Cidade de Deus. 

A fonte será analisada em seguida, de forma que não fique afastada de seu 

contexto e de seu autor. A Cidade de Deus faz parte de toda a obra maior de 

Agostinho, seja como um homem da Igreja, seja como um literato famoso em sua 

época, como traz Peter Brown14. A pesquisa se debruçará principalmente sobre a 

parte II da obra (os livros XI a XXII), como comumente é dividida – e que 

possivelmente trará aspectos teóricos mais relevantes para a pesquisa, levando-se 

em conta a problemática proposta, que envolve o conceito de História. A formação 

filosófica e literária de Agostinho, apresentada por Peter Brown, também será 

investigada, dado o caráter filosófico-teológico da fonte e o teor de seus escritos. 

Como Brown e outros autores apontam um caráter apologético da fé cristã em A 

Cidade de Deus, é importante também verificar – no que for possível – que tipo de 

influência em outros escritos e para outros autores é possível observar, utilizando-se 

de bibliografia pertinente ao tema. 

A Cidade de Deus é uma das obras de Santo Agostinho de maior 

repercussão e também de maior empenho. A princípio se constituiria apenas em 

forma de cartas abertas, mas terminou rendendo um trabalho de mais de dez anos 

ao bispo. Escrito como “uma rejeição definitiva do paganismo de uma aristocracia 

                                                           
11 Dentre as obras utilizadas estão: BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. São Paulo: 
Record, 2012; ______. O Fim do Mundo Clássico: de Marco Aurélio a Maomé. Lisboa: Verbo, 1972. 
12 Em especial: DANIÉLOU, Jean; MARROU, Henri. Nova História da Igreja: dos primórdios a São 
Gregório Magno. Petrópolis: Vozes, 1973. 
13 O principal a ser destacado aqui é: FRIGHETTO, Renan. A antiguidade tardia: Roma e as 
monarquias romano-bárbaras numa época de transformações (Séculos II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012.  
14 BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. São Paulo: Record, 2012, p. 373. 
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que havia afirmado dominar a vida intelectual de sua época”15, este extenso trabalho 

é dividido em vinte e dois livros onde o autor se desloca entre uma censura àqueles 

que culpavam o cristianismo pelas calamidades ocorridas no mundo romano e uma 

exposição argumentativa das duas cidades existentes: a cidade de Deus e a cidade 

dos homens. Os livros XI a XXII tratam basicamente deste segundo ponto, onde 

Agostinho trata de expor a origem, desenvolvimento e fins devidos das duas 

cidades, que se misturam e se confundem uma na outra.16  

Duas edições foram utilizadas para a pesquisa. A primeira, traduzida por 

Oscar Paes Leme e publicada pela Editora Vozes, do Rio de Janeiro, faz parte da 

coleção de bolso da editora, encontrando-se a edição de 2012 no acervo particular 

da autora. A segunda edição foi traduzida por João Dias Pereira e publicada pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, entre 1996 e 2000, sendo traduzida a partir do texto 

latino da quarta edição de B. Dombart e A. Kalb, col. Bibliotheca Teubneriana, 

Leipzig, 1928-1929 e confrontado com o texto latino dos beneditinos de S. Mauro 

utilizado por Migne na Patrologia Latina XLI na BAC, Madrid, 1977. 

Além da Cidade de Deus, Agostinho é autor de várias outras obras, o que 

muito contribui para a pesquisa histórica e para a compreensão do mundo cristão 

nos territórios romanos. Algumas delas, como As Confissões ou as Retratações, são 

aclamadas como obras-primas, pelo conteúdo, irreverência e maestria com que 

foram escritas. 

Agostinho pode ser visto como uma figura de grande relevância ao 

questionarmos: o que seria a história no mundo tardo-antigo? Que tipo de influência 

um contexto tão particular e com tantas mudanças e interações pode ter sobre os 

escritos desse personagem? Qual o interesse do autor ao escrever tal obra?  

 

                                                           
15 BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. São Paulo: Record, 2012, p. 376. 
16 De Civitate Dei (doravante De Civ. Dei) XI, 1. 
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2 O CONTEXTO: A ANTIGUIDADE TARDIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 

Como historiadores, ficamos ligados de certa forma a algumas concepções e 

conceitos usuais que devem ser problematizados, mas que acabam por ser 

entendidos como pontos de referência facilitadores do ofício. Entre esses pontos 

encontramos os marcos e acontecimentos memoráveis da história e as divisões 

cronológicas que, sobretudo em relação ao Mundo Antigo, conduzem ao 

entendimento de certos períodos e ambientes, aqui nos interessando o ambiente 

mediterrânico greco-romano. Segundo Frighetto, pode-se dividir esse Mundo Antigo 

em algumas épocas: arcaica (séculos VIII a VI a. C.), clássica (séculos V a IV a. C.), 

helenística (séculos IV a II d. C.) e tardia (entre os séculos III d. C. e VIII d. C.). As 

datas, no entanto, não devem ser vistas como aspectos rígidos que marcam 

inquestionavelmente o início e o término de uma época, mas sobretudo devem 

auxiliar o historiador em sua construção da história.17 

O trabalho que se segue está temporalmente ancorado na última dessas 

épocas que dividem o Mundo Antigo banhado pelo Mediterrâneo. A Antiguidade 

Tardia se caracteriza como uma nova antiguidade, “portadora de uma série de 

representações em movimento, provenientes do mundo clássico greco-romano e 

reformuladas para responderem aos anseios e interesses de seu tempo”18. Partindo 

dessa afirmativa, percebe-se uma conjuntura de alterações tanto políticas quanto 

ideológicas que tiveram papel fundamental no mundo imperial, onde ocorre uma 

clara reformulação político-institucional e também sociocultural desde o século II, e 

mais evidenciada no século III, com mudanças muitas vezes resultantes das novas 

tentativas de estruturação da defesa e governo dos territórios. A imensidão territorial 

do Império e a ineficácia de um governo exercido por apenas um homem leva alguns 

governantes a buscarem novas formas para a defesa e administração do espaço 

político. Essa nova e irreversível formatação do poder é efetivada com Diocleciano 

no ano de 286, quando o mesmo divide o poder imperial com seu companheiro 

                                                           
17 FRIGHETTO, Renan. A antiguidade tardia: Roma e as monarquias romano-bárbaras numa época 
de transformações (Séculos II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012, p. 20. 
18 FRIGHETTO, Renan. A longa Antiguidade Tardia: problemas e possibilidades de um conceito 
historiográfico. In: SEMANA DE ESTUDOS MEDIEVAIS, 7., 2009, Brasília. Atas... Brasília: UnB, 
2009, p. 112. 
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militar Maximiano19 e posteriormente com mais dois auxiliares, Galério e Constâncio. 

O mundo do Principado passa agora ao sistema do Dominato, o que trará mudanças 

que já estão em processo no orbis romanorum. 

 

2.1 O PRINCIPADO E A CRISE DO SÉCULO III 

 

Para entender o que os séculos de Agostinho traziam de novidades e 

continuidades, e mesmo em que pé estavam as transformações nesse período, se 

torna essencial uma análise, ainda que pouco aprofundada, do contexto anterior, da 

longa duração, seguindo a perspectiva de Fernand Braudel quando afirma: “Para 

mim, a história é a soma de todas as histórias possíveis: uma coleção de ofícios e 

de pontos de vista, de ontem, de hoje e de amanhã.”20 A partir dessa prerrogativa 

investigamos um mundo romano que tem sua hegemonia no mundo mediterrânico a 

partir do Principado, sistema político criado pelo princeps Augusto no ano 27 a. C.  

O principado é entendido como um sistema resultante de heranças do 

republicanismo romano juntamente com tradições das monarquias helenísticas 

como a personificação do poder do príncipe21, que seria visto como o primeiro dentre 

os senadores. Esse princeps senatus estaria entre os seus iguais, mas se destacaria 

na sociedade política através da aclamação imperial, ou seja, o apoio das legiões 

para exercer o seu império, sendo detentor de um poder amplo e, nas palavras do 

próprio Augusto, possuindo maior auctoritas (autoridade). A unidade sociopolítica 

através da vitória na guerra, assim como o respeito às tradições ancestrais e 

institucionais e às virtudes romanas eram deveres desse governante. 

Com Marco Ulpio Trajano (98-117), princeps e imperator, ocorre a 

consolidação da adoção política (adoptio) para a escolha do governante, além de 

Trajano ser o primeiro princeps advindo das regiões provinciais, mais 

especificamente da Baetica, sendo esse um aspecto destacado até mesmo por 

                                                           
19 FRIGHETTO, Renan. A Renouatio Imperii: Diarquia, Tetrarquia e a nova configuração do Império 
Romano Tardio. In: ______. A antiguidade tardia: Roma e as monarquias romano-bárbaras numa 
época de transformações (Séculos II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012, p. 93-98. 
20 BRAUDEL, Fernand. A longa duração. In: ______. História e Ciências Sociais. Lisboa: Editorial 
Presença, 1990, p. 17. 
21 Segundo Frighetto, que se remete às Etimologias de Isidoro de Sevilha, “[...] O significado de 
princeps deriva de capere porque é ‘o primeiro que colhe’, do mesmo modo que ‘munícipe’ é o que 
ocupa cargos [...]”. FRIGHETTO, Renan. Da teoria à prática política: o exercício do poder na 
Antiguidade Tardia. Helikon, Curitiba, v. 2, n. 2, 2014. p. 04. 
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Paulo Orósio, que ressalta “Trajano, hispânico de nação”.22 Trajano aparece também 

apresentado como Optimus princeps, representação terrena de Zeus/Júpiter, o que 

aponta para o caráter sagrado do governante, que se consolidará ao longo dos anos 

e que delimita uma conjuntura própria do principado no início do século II. 

Com Trajano o mundo romano assiste, no século II, ao estabelecimento de 

certa pax romana, além de uma valorização do meio provincial, sendo o seu 

sucessor, Adriano, também proveniente desse ambiente. Destacamos que durante o 

governo de Adriano é possível perceber uma proeminência dos cultos tradicionais de 

Roma e orientais; de acordo com Frighetto: 

 

Essa tendência de valorização dos cultos místicos gregos e orientais, bem 
como a manutenção dos cultos tradicionais romanos pode ter motivado a 
potenciação do culto imperial e o caráter sobrenatural do poder do príncipe, 
aspectos observados durante o reinado de Adriano.23 
 

Já em finais do século II percebem-se transformações que podem ser 

descritas como um primeiro passo para um novo tempo. Com o fim da adoção 

imperial e implementação da sucessão hereditária em 176, quando Marco Aurélio 

escolhe seu filho Cômodo para futuro governante, fica evidente a mudança da 

perspectiva política que regia o principado. Juntamente com a nova forma 

hereditária de sucessão política24, elementos como a quase divinização do príncipe 

e certa potencialização de problemas institucionais e políticos que já vinham 

ocorrendo com Marco Aurélio são perceptíveis, e apontam para o que a 

historiografia chama de crise do século III. 

É importante ressaltar que embora alguns problemas relacionados à crise do 

século III já estivessem visíveis no século II, é no século III que se percebe mais 

fortemente o que podemos chamar de crise do sistema polis/civitas, em que se 

identificam sintomas de ordem institucional, fiscal e social que fazem a importância 

da cidade diminuir. Com “a diminuição dos benefícios políticos e o aumento da carga 

                                                           
22 ORÓSIO, Paulo. História Contra os Pagãos. Braga: Universidade do Minho, 1986, p. 388. 
23 FRIGHETTO, Renan. Os antecedentes: O principado e os primeiros sinais de crise político-
institucional no mundo romano. In: _____. A antiguidade tardia: Roma e as monarquias romano-
bárbaras numa época de transformações (Séculos II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012, p. 43. 
24 O termo comumente utilizado para designar essa nova forma de sucessão é consórcio (consortio), 
de acordo com FRIGHETTO, Renan. A antiguidade tardia: Roma e as monarquias romano-bárbaras 
numa época de transformações (Séculos II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012, p. 53. 
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de impostos”25, aqueles cidadãos que constituíam a elite citadina acabam por migrar 

para suas villas, no meio rural, onde poderiam exercer verdadeiramente sua 

influência. Isso não significa, no entanto, que as cidades desapareceram, o que 

pode ser confirmado ao verificar-se que elas continuaram a ser os centros da 

administração imperial romana. 

No século III, além do poder imperial estar vinculado aos grupos sociais 

integrantes do universo provincial, também o Senado sofria transformações, sendo o 

senador desse período geralmente um homem rico de origem provincial. A 

ascendente sacralização do príncipe fará do Senado uma instituição coadjuvante, e 

a partir desse momento será possível perceber uma progressiva fragmentação do 

poder político imperial; as fontes historiográficas apontam que a partir de Septimio 

Severo haverá uma constante partilha do poder imperial, outro aspecto que pode ser 

interpretado como fator de crise.  

Assim, depreendemos que a crise do século III não deve ser vista apenas 

sob o prisma negativo que indica um momento de perturbação e decadência 

institucional, como a historiografia que enxerga esse período como uma fase de 

declínio tende a argumentar. Adotamos, a esse respeito, a posição de Frighetto: 

 

[...] a crise integra o largo processo histórico de reformulação da autoridade 
imperial romana corroborada pela passagem do sistema político do 
Principado ao Dominato, que contemplou elementos novos, do ponto de 
vista político-institucional, como a sacralização do princeps/dominus e a 
divisão efetiva do poder imperial entre mais que um imperador.26 

 

2.2 A RENOUATIO IMPERII E CONSTANTINO: ESPLENDOR DO CRISTIANISMO 

 

O final do século III assinala algumas transformações que serão decisivas 

para a futura formatação do poder imperial romano, assim como mudanças 

estruturais e uma verdadeira reformulação ideológica. Pode-se descrever esse 

período como um tempo onde diversas renovações imperiais estão presentes, 

modificando elementos tradicionais das mais diversas ordens, enquanto traz 

                                                           
25 FRIGHETTO, Renan. A crise do sistema polis/civitas, a regionalização e a fragmentação do poder 

político imperial no século III. In: ______. A antiguidade tardia: Roma e as monarquias romano-
bárbaras numa época de transformações (Séculos II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012, p. 56. 
26 FRIGHETTO, Renan. A longa Antiguidade Tardia: problemas e possibilidades de um conceito 

historiográfico. In: SEMANA DE ESTUDOS MEDIEVAIS, 7, 2009, Brasília. Atas... Brasília: UnB, 2009, 
p. 109. 
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aspectos novos e novas interpretações são dadas a estruturas já existentes, o que 

faz a Renouatio ser entendida como uma reformulação típica da Antiguidade Tardia. 

Como um sistema político-ideológico peculiar, o Dominato se mostra uma 

alternativa perante a “grave situação de instabilidade política com a finalidade de 

gerir as pressões externas e as dissenções internas”27. A necessidade de 

administrar um império cujos territórios são vastos e cercados de inimigos, e a 

deficiência das sucessões imperiais que acabaram por proporcionar um momento de 

inúmeras usurpações conhecido como Anarquia Militar, contribuem para que 

Diocleciano divida definitivamente o poder imperial, o que resultará na Tetrarquia. 

Chama nossa atenção a prática da proskynesis, que nesse momento é 

reabilitada, segundo algumas fontes tardo-antigas, e pode ser entendida como parte 

da nova concepção de poder do Dominato. Como prática herdada dos ambientes 

orientais, ela acentua o caráter sagrado do imperador e, com isso, o afasta de outros 

personagens da elite romana. A proskynesis pode ser entendida como parte de um 

ritual necessário para a divinização do governante frente à situação difícil tanto 

interna como externamente. A elaboração ideológica do imperador28 é essencial 

para sustentar a renovação política e cultural e a recuperação de tradições.29 

Enquanto Diocleciano e seus auxiliares viam na tetrarquia uma saída viável 

para a manutenção do Império, sobretudo militarmente, no que se refere ao trato 

com minorias que ideologicamente contrariavam algumas prerrogativas e 

ordenações imperiais, como os cristãos, havia certas divergências. Diocleciano e 

Galério tomaram medidas duras contra os cristãos, incluindo prisões e mortes, o que 

Gilvan Ventura da Silva descreve como uma verdadeira cruzada institucional para 

defesa da ordem imperial30. Vale destacar que o cristianismo, como religião 

monoteísta, rejeitava fortemente o culto imperial e as divindades pagãs, o que 

                                                           
27 SILVA, Gilvan Ventura da. Diocleciano e Constantino: A construção do Dominato. In: SILVA, Gilvan 
Ventura da; MENDES, Norma Musco (Org.). Repensando o Império Romano: perspectiva 
socioeconômica, política e cultural. Vitória: Edufes, 2006, p. 197. 
28 Adotamos a partir daqui o termo imperador, segundo a ótica de Frighetto: “[...] o termo príncipe 
dará lugar ao de imperador, entendido como senhor (dominus) dotado de poderes militares, sagrados 
e autocráticos. ” FRIGHETTO, Renan. A antiguidade tardia: Roma e as monarquias romano-bárbaras 
numa época de transformações (Séculos II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012, p. 95. 
29 “[...] lejos de tratarse de uma innovación de origen extranjero, la práctica de la <<proskynesis>> 
bajo otras denominaciones (adulatio, veneratio, supplicatio) existía también em la tradición 
<<monárquica>> romana...” BRAVO, Gonzalo. Historia del mundo antiguo: una introducción crítica. 
Madrid: Alianza Editorial, 1998, p. 573. 
30 A intensidade da política de perseguição de Diocleciano aos cristãos, ainda que medidas contrárias 
a esse grupo sejam vistas desde Décio e Valeriano, é tão significativa que leva os primeiros anos da 
terceira centúria a terem como acontecimento histórico conhecido o que se chama de Grande 
Perseguição - quando uma dura legislação anticristã é posta em prática. 
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contrariava o imperador Diocleciano e sua predileção pelas tradições ancestrais. 

Maximiano e Constâncio tiveram uma postura mais branda em relação aos cristãos, 

embora somente no governo de Constantino a situação para os seguidores do Cristo 

melhorasse. 

O cristianismo surge timidamente, como mais uma das correntes judaicas 

presentes no mundo romano. A relação entre judeus e cristãos, no entanto, dura 

pouco, e já no século II é possível visualizar dois pensamentos extremamente 

distintos e com pouco diálogo. Para o meio oficial o judaísmo era visto como uma 

religio licita, enquanto os cristãos eram acusados de transgressões diversas, 

incluindo a rejeição das tradições romanas. Segundo Silva: 

 

[...] uma comunicação regular entre os imperadores e a Igreja só se 
estabelece no século II, mediante a elaboração das apologias, obras nas 
quais os autores cristãos se dirigem à corte com o intuito de expor os 
princípios da sua fé e solicitar a benevolência dos imperadores.31 

  

Já em finais do século II, com a expansão da fé cristã, inclusive entre a elite, 

é perceptível a presença de cristãos na casa imperial, e somente a partir da 

Anarquia Militar (235-284) estes começam a sentir certa hostilidade por parte do 

governo e da população, ambos empenhados em obedecer ao mos maiorum – 

costumes dos antepassados. Nesse contexto aparece Diocleciano, com o 

fortalecimento do culto imperial, para manter o cristianismo afastado da possibilidade 

de se erguer como oponente da tradição romana e imperial. 

Após a aclamação de Constantino no ano de 306, logo em seguida à morte 

de seu pai, Constâncio, a situação muda para os cristãos. Antes uma minoria 

incômoda e perseguida pelo último imperador, os cristãos passam a gozar de um 

prestígio cada vez maior: 

 

[...] a ascensão progressiva de Constantino (306-312-324), que chega afinal 
a ser senhor absoluto do Império romano, propiciará para breve uma 
mudança completa de situação para o cristianismo. Longe de ser 
perseguido, torna-se ele agora religião legal, privilegiada, dentro em pouco 
religião de Estado [...]32 
 

                                                           
31 SILVA, Gilvan Ventura da. A relação Estado/Igreja no Império Romano (séculos III e IV). In: SILVA, 
Gilvan Ventura da; MENDES, Norma Musco (Org.). Repensando o Império Romano: perspectiva 
socioeconômica, política e cultural. Vitória: Edufes, 2006, p. 244. 
32 DANIÉLOU, Jean; MARROU, Henri. Nova História da Igreja: dos primórdios a São Gregório Magno. 
Petrópolis: Vozes, 1973, p. 235. 
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Inicialmente Constantino mostra-se estreitamente ligado à religião clássica, 

sobretudo cultuando o Sol Invictus, divindade associada a Apolo, que, segundo os 

panegíricos escritos em honra ao imperador, teria guiado Constantino para a vitória 

contra os bárbaros e aparecido em visão para o governante. O fato não anula, no 

entanto, as políticas de tolerância que inicialmente o imperador terá para com o 

cristianismo, inclusive em seu próprio proveito. Pelo que se depreende das fontes, é 

possível que a associação definitiva de Constantino ao cristianismo tenha ocorrido 

entre 310 e 312, quando, após a derrota de Maxêncio, o imperador entra na Cidade 

Eterna se apresentando como cristão e negando os sacrifícios pagãos. 

O ano de 313 sela a legalização do cristianismo e aponta para a nova 

posição que este terá dentro da política romana. Nesse ano é promulgado o 

conhecido Edito de Milão, formulado por Licínio e Constantino, que, além de 

liberdade de culto, restitui às comunidades cristãs os bens que haviam sido 

confiscados anteriormente, na Grande Perseguição. Após o edito, uma série de 

privilégios e políticas são implementados pelo imperador cristão, entre eles dar aos 

bispos poder de julgamento, ao mesmo tempo em que isenta a Igreja de impostos e 

a instiga à realização de obras de caridade. 

Apesar da aparente paz política, a situação entre Constantino e Licínio era 

delicada, o que é comprovado pela política de Licínio em 321, quando começa a 

aplicar uma série de restrições aos cristãos, indo em direção oposta ao imperador do 

Ocidente. O enfrentamento militar tornava-se assim inevitável, e acaba acontecendo 

em 324, quando Licínio é derrotado em Crisópolis. Constantino torna-se o único 

imperador Augusto, auxiliado por três Césares que o apoiavam e levando também 

ao Oriente as reformas e políticas pró-cristãs que havia realizado no Ocidente. 

O projeto ideológico de unidade que tanto almejava o imperador estava em 

vias de se concretizar. A visível vinculação ideológica entre a religião do Cristo e o 

poder político, onde a figura do imperador era vista como o representante de Deus 

na terra, legitimamente escolhido por Deus, era a base necessária para o 

fortalecimento da autoridade imperial. Eusébio de Cesaréia33, por exemplo, escrevia 

                                                           
33 Eusébio de Cesaréia, pensador e autor cristão nascido na região da Palestina entre os anos de 260 
e 265, conhecido sobretudo pelas obras Vida de Constantino (Vita Constantini) e História Eclesiástica 
(Historia Ecclesiastica). “Estos presupuestos nutren, junto a las contribuciones del judaísmo y de la 
patrística antenicena la primera teologia política cristiana, formulada por Eusebio en el De laudibus 
Constantini y en la Vita. Partiendo de la premisa de que todo poder viene del Padre y sólo él puede 
crear al emperador, estabelece que el príncipe [...] debe ser cristiano.” ESCRIBANO PAÑO, María 
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sobre Constantino o colocando na posição de “verdadeiro Imperador, defendido e 

apoiado pelo Deus cristão”34. O neoplatonismo35, corrente filosófica influente no 

contexto, também alicerçava a autoridade imperial no âmbito divino. Basta lembrar 

que em cidades como Roma e Milão, muitos dos platônicos eram cristãos.36 

O ambiente cristão se mostrava divergente e bastante conflitante. As 

diversas controvérsias, disputas e os constantes debates entre os donatistas da 

África, por exemplo, e os católicos, tornavam insustentáveis as aspirações de 

unidade por parte de Constantino, o que ocasionou algumas punições aos heréticos, 

que viriam a se repetir sob a autoridade do Augusto Constante.37 Outras correntes 

cristãs, como os arianos, também entrariam na lista de problemas de Constantino. 

Nesse clima de efervescência religiosa e política ocorre o famoso Concílio de Nicéia. 

Convocado no ano de 325 pelo próprio imperador, nele debateram-se vários 

aspectos da religião cristã, em especial a querela sobre a natureza de Cristo, que 

para os católicos era dupla (natureza humana e natureza divina concomitantes) e 

para os professantes do arianismo38 era intermediária, sendo Cristo um ser 

intermediário entre Deus e os homens. No concílio venceu a interpretação favorável 

à dupla natureza de Jesus, o que não significou a concordância geral entre os 

cristãos nem a solução de todos os problemas enfrentados pela religião. 

O governo de Constantino seria também aquele a dar o primeiro passo em 

direção a uma repressão ao paganismo, contando com a ajuda da legislação para 

tanto. O século IV vê crescer o número de escritos contra os pagãos, vê a proibição 

                                                                                                                                                                                     
Victoria. Usurpación y religión en el s. IV d. de C. – Paganismo, cristianismo y legitimación política. 
Antigüedad y cristianismo, Murcia, n. 7, p. 247-272, 1990. p. 255. 
34 FRIGHETTO, Renan. A Renouatio Imperii: Diarquia, tetrarquia e a nova configuração do império 
romano tardio. In: ______. A antiguidade tardia: Roma e as monarquias romano-bárbaras numa 
época de transformações (Séculos II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012, p. 105. 
35 Peter Brown explica que embora hoje os estudiosos chamem o movimento filosófico de 
neoplatonismo, os participantes se chamavam de “platônicos” (Platonici). BROWN, Peter. Santo 
Agostinho: uma biografia. São Paulo: Record, 2012, p.110. 
36 “Essa mudança, sumamente significativa, tivera início em Roma, em meados do século. Ali, um 
professor africano de retórica, Mário Vitorino, ligara-se subitamente à Igreja cristã. Havia também 
traduzido Plotino e outros escritos neoplatônicos para o latim. Assim, os livros que a tradução 
colocara à disposição de homens menos instruídos, como Agostinho, tinham sido fornecidos por um 
homem que sabidamente morrera como cristão.” BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. 
São Paulo: Record, 2012, p.111. 
37 Ibidem, p. 112. 
38 De acordo com Daniélou e Marrou (1973, p. 260-261), o arianismo surge em 318 quando um 
sacerdote da Igreja de Alexandria, Ario, formula uma concepção teológica em que Cristo não 
apresentava nem natureza humana nem natureza divina e, por proceder do Pai, era um ser 
intermediário, ou seja, era negada a consubstancialidade entre o Pai e o Filho, com a consequente 
primazia do Deus Pai em relação ao Filho, que não é coeterno ao Pai. O arianismo difundiu-se 
principalmente no mundo oriental romano e entre os bárbaros, devido ao alcance de evangelizadores 
arianos entre estes, segundo Frighetto (2012). 
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de práticas que não condizem com os ensinamentos de Jesus, como a prostituição 

ritual, e lentamente vê recrudescerem as hostilidades de um grupo para com o outro. 

Aumenta a evangelização, incluindo os territórios além das fronteiras romanas, não 

em forma de missões, mas por iniciativas pessoais. No interior do império também 

ocorreram progressos e aumento de conversões, sendo “o movimento interrompido 

e perturbado apenas por alguns meses no reinado do sucessor de Constâncio, o 

sobrinho de Constantino, o imperador Juliano [...]”.39 

Duas ressalvas devem ser feitas: primeiramente, seria um grande erro 

presumir que com a cristianização do imperador e, consequentemente, do império, 

os cultos ancestrais e os movimentos tradicionalistas desapareceriam. Em segundo 

lugar, por mais que os cristãos a partir de Constantino fossem reconhecidos 

legalmente e tivessem liberdade religiosa, isso não significou uma homogeneização 

da religião, muito menos um tratamento igualitário para cada comunidade e 

“heresia”. A interferência do imperador nas questões religiosas, incluindo querelas 

dogmáticas e doutrinárias e sua predileção em apoiar o culto niceno, geraram 

inclusive leis severas contra os heréticos, sendo essas dissensões um obstáculo ao 

ideal de unidade tão sonhado pelo governante. Ademais, além desses vários 

cristianismos, encontra-se uma intensa defesa das tradições pagãs, como atesta a 

escola de Antioquia. Também podemos interpretar essa pluralidade religiosa, 

sobretudo no oriente romano, como sinal da importância cultural e política desses 

ambientes, visível desde o Principado, e que corrobora a concepção da Antiguidade 

Tardia como um período de interação de ideias novas e antigas pautadas numa 

tradição40 que é por si só legitimadora.41 

 

 

 

 

                                                           
39 DANIÉLOU, Jean; MARROU, Henri. Nova História da Igreja: dos primórdios a São Gregório Magno. 
Petrópolis: Vozes, 1973, p. 249. 
40 É possível visualizar também parte dessa tradição quando da construção de Constantinopla por 
Constantino. A “Nova Roma” devia possuir estátuas e monumentos típicos romanos e, para isso, o 
imperador mandou transportar esses monumentos de outras partes do império. A existência de 
altares e estátuas de divindades pagãs atesta a vinculação a uma tradição clássica, embora se 
ressalte nesse momento o caráter cristão do imperador.  
41 FRIGHETTO, Renan. Algunas consideraciones sobre las construcciones teóricas de la 
centralización del poder político en la Antigüedad Tardia: cristianismo, tradición y poder imperial. In: 
CORTI, P.; RODRIGO, J.; WIDOW, J.L. (Dir.). História: entre el pesimismo y la esperanza. Viña del 
Mar: Altazor, 2007, p. 301. 
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2.3. DO SÉCULO IV AO V: TRANSFORMAÇÕES E PRESENÇA BÁRBARA 

 

Após a morte de Constantino, seus filhos Constantino II, Constâncio II e 

Constante são aclamados Augustos pelas legiões e, em meio a um ambiente 

confuso, tentam dar continuidade às políticas já implementadas pelo imperador 

anterior. Com a morte de Constantino II o império fica dividido entre os outros dois 

irmãos, que terão papel fundamental nas discussões doutrinárias do momento e 

enfrentarão incursões bárbaras cada vez mais frequentes. O problema com os 

bárbaros e com a defesa das fronteiras ultrapassará o governo dos dois imperadores 

e o próximo Augusto, Juliano, que ascende ao poder em finais de 361, enfrentará os 

Sassânidas no Oriente. 

O reinado de Juliano é marcado sobretudo pela política religiosa pagã, 

oposta à de seus antecessores, embora o imperador tenha sido educado na fé 

cristã. Por meio do neoplatonismo, Juliano se mostra dedicado às antigas tradições 

romanas e implementa uma série de medidas que beneficiam o paganismo42, ao 

mesmo tempo que, com o edito de 362, proíbe os cristãos de ensinarem retórica e 

gramática. Não se pode afirmar, no entanto, segundo Frighetto, que houve um novo 

período de perseguição aos cristãos, mas sim que existiu uma tentativa de 

diminuição da importância do cristianismo dentro do império. 

Juliano será um desvio no rumo que seguirá o império: 

 

[..] os imperadores seguintes serão novamente imperadores cristãos, 
sempre mais fervorosos e convencidos. Se a política prudente de 
Valentiniano representa um patamar, um esforço de estabilização, após a 
liquidação da iniciativa de Juliano [...], seu irmão e co-regente Valente, seu 
filho Graciano, e mais ainda seu sucessor Teodósio Magno (379-395) 
continuam a evolução encetada sob Constantino e Constâncio [...]43 
 

 

A partir de 364 o império assistirá a uma nova partilha de poder, mais efetiva 

e profunda, entre o Oriente e o Ocidente, mantendo a unidade do mundo romano 

apenas em termos legislativos. Essa divisão faz parte de todo um processo 

constituinte do que chamamos de Antiguidade Tardia, e pode ser visualizada desde 

fins da segunda centúria, da mesma forma como a crescente presença bárbara no 
                                                           
42 “[...] voltando ele próprio ao paganismo, tenta com muita naturalidade reconduzir consigo o império; 
paganismo aliás de estilo muito original, muito diferente daquele da antiga Roma, marcado por uma 
influência filosófica do neoplatonismo [...]”. DANIÉLOU, Jean; MARROU, Henri. Nova História da 
Igreja: dos primórdios a São Gregório Magno. Petrópolis: Vozes, 1973, p. 250. 
43 Ibidem. 
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império. Problemas com francos, godos, alamanos, pictos e com os conhecidos 

persas se intensificam com a morte do Augusto ocidental, Valentiniano I, no ano de 

375. 

Os godos se mostravam cada vez mais uma ameaça à tranquilidade 

imperial. Exigindo, sob a liderança de Fritigerno e Alavivo, se estabelecerem em 

territórios dentro das fronteiras romanas, esse grupo causou grande desconforto 

para o imperador Valente, incitando também outros grupos a se rebelarem contra a 

autoridade romana. Entre acordos como federados e amigos de Roma, em que é 

possível visualizar uma verdadeira integração desses bárbaros, e enfrentamentos 

que podem ser descritos como desastrosos, o final do século IV aponta para uma 

nova formatação do mundo romano, onde a sociedade romana tardia já se distingue 

mais claramente da sociedade clássica. 

O governo de Teodósio, associado ao poder imperial por Graciano em 379, 

trouxe mudanças ao âmbito religioso, em um cenário de crise que originou medidas 

significativas. Primeiramente vê-se o imperador elevar o cristianismo a religião oficial 

do Império Romano, com o édito de Tessalônica, no ano de 380. Posteriormente, 

com a promulgação de um código, os heréticos passam a sofrer sanções mais duras 

por parte do imperador católico. Em 392, com o édito de Milão, Teodósio proibia 

terminantemente os cultos pagãos e fechava os templos, atitude esta aprovada pelo 

bispo Ambrósio44. Segundo Orósio, temos na figura de Teodósio também um 

propagador do cristianismo entre os bárbaros, o que pode ser factível se levarmos 

em conta os acordos e contatos mantidos pelo imperador com essas populações. 

Esse outro mundo, essa “nova antiguidade”, como escreveu Marrou, 

convivendo cada vez mais com o “outro”, aquele que estava além das fronteiras, 

buscará na educação clássica seu elo de ligação com um passado não muito 

distante: 

 

 
Um dos aspectos requintados e deleitosos do mundo do fim da Antiguidade 
é o esforço consciente da fluida classe superior, no sentido do regresso às 
raízes do passado, o desejo de assentar firmemente as bases da coesão 

                                                           
44 “En principio, el emperador no se mostró abiertamente contrario al grupo senatorial ‘pagano’ 
romano encabezado por Símaco, sino que procuró por diversos métodos convencer a los senadores 
de la necesidad de abandonar sus cultos y abrazar el cristianismo, actitud en la que sin duda influyó 
la personalidad de Ambrosio, quien retó a la autoridade imperial y, después, llegó a exigir pública 
penitencia al emperador so pena de excomunión”. BRAVO, Gonzalo. Historia del mundo antiguo: una 
introducción crítica. Madrid: Alianza Editorial, 1998, p. 588. 
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[...] as novas classes governamentais precisavam de mestres, e estes, por 
sua vez, vêm a formar o estado-maior de uma burocracia que, em certos 
momentos, domina a corte. (...). É possível a Agostinho, pertencente a uma 
pobre família de Tagaste (sul de Aras), na África, ocupar, aos 30 anos, o 
lugar de professor de retórica em Milão (384) e conquistar, seguidamente, a 
consideração do governador da província e da nobreza local [...].45 
 

 

A alta cultura que fazia parte das tradições aristocráticas era símbolo muitas 

vezes da resistência de elementos da elite, como os senadores, frente ao 

cristianismo ascendente. Tanto no oriente quanto no ocidente o século IV viu a 

literatura e a filosofia formarem mestres pagãos. O próprio imperador Juliano, antes 

mesmo do contato com o neoplatonismo, se fascinou com a literatura e com as artes 

da antiguidade. O que a Antiguidade Tardia traz de novidade é o fato de a educação 

clássica não apenas servir de apoio ao romano tradicional, mas também ser 

aproveitada em seus ideais pelos pensadores cristãos. 

 

[...] os grandes senhores, professores, letrados cristãos, aparecem como 
homens cultos, com títulos iguais aos de seus confrades pagãos. Melhor 
ainda, a formação de base, o equipamento mental, que receberam da 
educação clássica, entra para o serviço do ideal religioso novo e ao preço 
de transposições e aplicações inesperadas, recebem vida nova.46 
 
 

Devemos ressaltar que seria perigoso fazer uma pura e simples oposição 

entre pensamento pagão e pensamento cristão ou julgar que o segundo tenha 

apenas se utilizado do primeiro. Henri Marrou destaca que a cultura cristã é 

tradicional pelo seu repertório e pela influência do ambiente em que nasceu, porém 

original em sua síntese. A exegese bíblica, por exemplo, utilizará técnicas dos 

gramáticos, enquanto as Sagradas Escrituras servirão de base para meditação e 

estudo, substituindo os escritos de Homero. Vale aqui mais uma vez citar Peter 

Brown, que tão claramente descreve esta situação: 

 

Não surpreende, nestas condições, que pagãos e cristãos lutem tão 
violentamente, através do século IV, por saber qual devia ser a verdadeira 
paideia, a verdadeira educação, se a literatura, se o cristianismo; ambos os 
partidos esperavam salvar-se mediante a educação. O homem que se 
cinzelara e polira como uma estátua, através da devoção pelos antigos 
clássicos, era o homem ideal.47 
 

                                                           
45 BROWN, Peter. O Fim do Mundo Clássico: de Marco Aurélio a Maomé. Lisboa: Verbo, 1972, p. 32. 
46 DANIÉLOU, Jean; MARROU, Henri. Nova História da Igreja: dos primórdios a São Gregório Magno. 
Petrópolis: Vozes, 1973, p. 306. 
47 BROWN, op. cit., p. 34. 
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Esse período vê florescer, segundo Henri Marrou, uma “Idade de Ouro” dos 

ideólogos da Igreja. Por toda parte vêem-se escritos, tratados, cartas de grandes 

personalidades, que têm características comuns: em sua maioria fazem parte da 

elite – o que não se aplica a Agostinho mas também não o afasta desse círculo, se 

levarmos em conta que seu protetor possibilitou que o rapaz tivesse uma educação 

“de elite”- e recebem uma educação clássica, pautada na literatura antiga e na 

retórica; quase sempre começam suas carreiras como professores, fora do ambiente 

cristão; além de terem passado por um período de reflexão ou mesmo dentro do 

monacato, muitos terão a posição de bispos, não por acaso, pois já eram 

anteriormente pensadores, pregadores e oradores em suas comunidades. 

Logicamente, os defensores do mos maiorum, das forças do passado e do presente, 

de Plotino (205- ?) a Proclo, escrevem tratados e pensamentos penetrantes, 

envoltos em filosofia e magia, que influenciam inclusive os cristãos. 

O século V, século do saque a Roma, se inicia em meio a todo esse vigor 

político, religioso e social. Além do protagonismo cristão no meio imperial, devemos 

prestar atenção a um novo protagonista social: os diversos grupos bárbaros que 

passam a coabitar com os romanos, gozando de vantagens políticas e militares 

perante os imperadores, o que é concreto no governo de Teodósio. Com a morte 

desse imperador, no ano de 395, a situação não se modifica. O estabelecimento de 

reinos romano-bárbaros se assenta nessa passagem de século como parte de um 

processo de regionalização e de segmentação do poder romano, próprio da 

Antiguidade Tardia. 

A relação do filho de Teodósio que governava o império oriental, Arcádio, 

com o rei dos godos Alarico, federado do imperador, em finais do século IV, não foi 

das mais pacíficas e desinteressadas. Em troca de provisões para seus godos, 

Alarico prometia amparo militar para o império, o que resultou em sua nomeação 

como mestre militar do Ilírico (magister militum per Illiricum) por parte de Arcádio. No 

entanto, a relação do godo com o imperador romano ocidental, Honório, foi bem 

mais conflituosa, ocorrendo uma verdadeira resistência e oposição à presença do rei 

bárbaro nas regiões ocidentais. Nos interessa especificamente essa relação, pois 

serão Alarico e seus godos aqueles que saquearão Roma em 410, dando impulso à 

escrita da Cidade de Deus. 
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Com a ajuda de seu magister militum per Italiam, Estilicão48, o imperador do 

Ocidente consegue conter os bárbaros algumas vezes: nos anos de 401-402 os 

godos de Alarico são derrotados; em 405, o godo Radagaiso, juntamente com outros 

elementos provenientes do mundo bárbaro, invade a Itália e é também sobrepujado. 

Outras províncias, como a da Hispania, não tiveram a mesma sorte e viram o 

ingresso de vários grupos ocorrer sem muito questionamento, devido à falta de 

efetivos que se opusessem aos novos habitantes. A morte de Estilicão coloca 

Alarico em uma posição favorável para que possa fazer exigências; caso Honório 

não as cumpra, o godo marchará contra Roma. É o que ocorre em 408, quando 

Alarico cerca Roma pela primeira vez, depois de Honório negar-lhe pagamento pelos 

serviços militares prestados, além de recusar-lhe um novo cargo militar que facilitaria 

sua ascensão. 

O primeiro cerco à Cidade Eterna termina com um acordo entre romanos e 

bárbaros. O Senado gastou muito ouro e prata para que Alarico levantasse o cerco, 

o que não foi garantia de paz entre as partes. A derradeira investida ocorre no ano 

de 410, acontecendo então o conhecido Saque de Roma, quando, durante três dias, 

a antiga capital sofreu saques e incêndios que foram um grande choque tanto para 

cristãos como para pagãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Estilicão pode ser visto como uma grande força ao redor da figura do imperador: “En Occidente, el 
reinado de Honorio estuvo dominado por la figura del vândalo Estilicón, que se había hecho cargo de 
la regencia durante la minoria de edad del emperador, quien contaba once años." MAIER, Franz 
Georg. Las transformaciones del mundo mediterraneo – siglos III/VIII. Madrid: Siglo XXI, 1994, p. 121. 
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3 O CONCEITO DE HISTÓRIA: DA ANTIGUIDADE A SANTO AGOSTINHO  

 

Algumas considerações devem ser feitas antes de analisarmos a obra 

máxima de Agostinho em busca de entender o que seria a História para o bispo. O 

entendimento do que seria a história na Antiguidade Clássica e como os 

contemporâneos do Doutor de Hipona a entendiam, em muito influenciaram e 

continuam a influenciar a disciplina histórica. As finalidades e sentidos da história, os 

porquês de sua escrita, a metodologia do trabalho daquele que escreve a história49 

são diversificados e necessitam de um olhar atento e sem juízos de valor. Se 

levarmos em conta que “Seguramente, desde que surgiu, já há mais de dois 

milênios, nos lábios dos homens, ela mudou muito de conteúdo”50, como nos traz 

Marc Bloch em sua célebre obra de apologia, também podemos pensar em como a 

história mudou em questão de sua finalidade (télos), sentido.  

Da mesma forma, a noção de “tempo” é essencial para entendermos a 

tradição e as rupturas que as várias histórias dos antigos trouxeram ao serem 

escritas. Do Tempo Mítico, de estrutura circular e reversível, onde não temos uma 

cronologia, mas sim uma genealogia e uma constante degradação humana até o 

ciclo findar e se iniciar novamente, até o Tempo Linear comum a judeus e cristãos, 

que pressupõe irreversibilidade e uma sequência lógica e necessária de 

acontecimentos rumo a um determinado fim, temos visões e representações 

humanas importantes para apreender o universo que cercava Agostinho. 

Neste momento do trabalho apresentaremos algumas concepções de 

autores que por algum motivo escreveram “história” e, assim, legaram aos nossos 

dias um pouco do seu saber. 

 

3.1 PANORAMA DA ANTIGUIDADE: A HISTÓRIA EM VÁRIAS PERSPECTIVAS 

  

 Arnaldo Momigliano, em uma de suas obras de maior destaque, As raízes 

clássicas da historiografia moderna, aponta algumas semelhanças entre os 

historiadores gregos, ainda que cada um seja singular e tenha uma contribuição 

diferente para a posteridade. Entre essas “semelhanças” listadas por Momigliano 

                                                           
49 Não utilizaremos aqui o termo “historiador”, hoje comumente utilizado para designar aqueles que 
lidam com o ofício da História, devido ao fato do contexto analisado não apresentar a História como 
uma disciplina própria do historiador, mas muito mais abrangente. 
50 BLOCH, Marc. Apologia da História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 51. 
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estão os temas comuns utilizados pelos gregos, questões que aparecem com 

frequência e que apontam para preocupações comuns a alguns homens da 

Antiguidade.51 A preservação de fatos importantes, através da pesquisa, de uma 

historíe52, e da verdade daquilo que relatava era o alvo máximo daquele que 

escrevia história. Outro ponto-chave é o que Momigliano chama de relevância para o 

futuro: a história magistra vitae, na máxima de Cícero. O historiador grego, em geral, 

vê um evento como importante se dele for possível retirar alguma lição, algum 

exemplo. De Tucídides até o romano Tácito, a história militar e política mostrará 

exemplos e será um referencial para as semelhanças da condição humana. 

Ao tratar Heródoto (485-425 a. C.) como o “pai da história”, Cícero (106 a. C. 

– 43 a. C.) não sabia que o título perduraria até os nossos dias. Isto não significa 

que a história, seja ela qual for, não existisse de certa forma, como bem atestam os 

egípcios em sua preocupação com as listas reais, mas aqui interessa-nos Heródoto 

justamente pelo legado53. Nascido na Ásia Menor, em Halicarnasso, o autor das 

Histórias, que relatam as guerras entre os persas e os gregos, apresenta desde o 

início um interesse relevante pelos bárbaros e pelos conflitos de seu presente. Aliás, 

não somente Heródoto, mas Tucídides, Xenofonte e Políbio, entre outros, estavam 

muito mais propensos a uma história do tempo presente. 

A preocupação em exibir sua investigação, sua historíe, e em não permitir 

que os grandes feitos dos homens caiam no esquecimento é o fio condutor do 

trabalho de Heródoto. Tais feitos compreendem tanto os praticados por gregos 

quanto por bárbaros, sendo tarefa do historiador guardar a memória de ambos, no 

que se refere às grandes realizações. O caráter destrutivo do tempo tem que ser 

assim combatido, e a noção circular de tempo dos gregos contribui para que 

                                                           
51 “Nos relatos oferecidos por estes historiadores observamos a prevalência temática do combate 
entre a oikumené – o mundo civilizado – e a barbárie – representada pelas ameaças provenientes do 
Oriente – como o principal Leitmotiv dos historiadores gregos. Por isso a guerra e a defesa 
intransigente (eleutheria) no âmbito das poleis gregas diante da ameaça monárquica - quase tirânica - 
característica dos persas aparecem como verdadeiros (topoi) discursivos [...]” FRIGHETTO, Renan. 
Transformação e tradição: a influência do pensamento político e ideológico do mundo romano 
clássico na antiguidade tardia. Diálogos, v. 12, n. 2/3, p. 19-42, 2008. p. 21.  
52 Investigação. “A historíe de Heródoto, com seu zelo de guardar a memória do que aconteceu dos 
dois lados (gregos e bárbaros), conservará algo da posição do hístor como árbitro, mesmo se o 
historiador não é nem pode ser um hístor. Poder-se-ia sustentar que é justamente porque ele não o é 
que tem necessidade de historeîn (investigar).” HARTOG, François. A história de Homero a Santo 
Agostinho. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 35. 
53 Segundo Hartog, a história grega começa com a epopeia, como tudo na Grécia: “O dispositivo da 

palavra épica, a memória do Aedo, uma certa descoberta da historicidade são as condições que 
possibilitam o que, alguns séculos mais tarde, será nomeado, por Heródoto, história (historie)”. 
HARTOG, François. A história de Homero a Santo Agostinho. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 18. 
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entendamos a urgência desse trabalho: sem nenhuma direção, os acontecimentos 

grandiosos dos homens poderiam nunca ser lembrados. Assim, a investigação de 

Heródoto se torna efetiva, levando também a uma busca das causas pelas quais os 

homens guerreavam, pesquisa fundamentada em fatos, ao contrário do que faziam 

os poetas. 

Diferente, mas tão importante quanto o trabalho de Heródoto, seria a história 

deixada pelo aristocrata de origem trácia Tucídides (± 455 - 404 a. C.). Famoso pela 

sua Guerra do Peloponeso, da qual foi contemporâneo (o início da guerra se dá em 

431 a. C.), Tucídides escreve sobre a guerra e os acontecimentos políticos que a 

envolvem, deixando clara a sua preocupação com o presente. Para ele, o presente 

seria o único tempo que possibilitaria uma história baseada na verdade, e o 

interesse nesse presente estava ligado a questões políticas. Não pretende, tal como 

Heródoto, salvar do esquecimento os feitos memoráveis dos homens, mas sim 

registrar a guerra do Peloponeso, para ele a maior de todas as guerras, para que os 

homens do futuro tenham nela um exemplo: “entende que sua história se dirige aos 

homens do futuro, transmitindo-lhes [...] um instrumento de inteligibilidade dos 

presentes por vir”.54 

Outro ponto importante sobre Tucídides e que muito influenciou a tradição 

historiográfica se refere à verdade do relato. Segundo Magalhães: 

 

Tucídides quer convencer seu leitor de que seu relato é, acima de tudo, 
verdadeiro e preciso, e somente é verdadeiro e preciso porque, dotado de 
capacidade de bem observar e bem avaliar, acompanhou diretamente todas 

as etapas da guerra.55 
 
 

Por isso Tucídides toma o presente como ponto de partida de sua história. 

Qual o melhor testemunho senão o do próprio autor? Ele próprio agrupa os 

elementos de sua narrativa e procura entender o sentido da guerra que presenciou. 

O método de Tucídides, ainda que discutido, influenciou muitos outros autores. Sua 

reflexão sobre a guerra e sua ênfase nos âmbitos político e contemporâneo, assim 

como sua preocupação em relação à verdade histórica e às motivações humanas 

                                                           
54 HARTOG, François. A história de Homero a Santo Agostinho. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 
98. 
55 MAGALHÃES, Luiz Otávio de. Tucídides (460 a 404 a. C.). In: PARADA, Maurício (Org.). Os 
historiadores clássicos da história. v. 1: De Heródoto a Humboldt. Petrópolis: Vozes / PUC- Rio, 2012, 
p. 34. 
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por trás dos acontecimentos, serão questões importantes para muitos outros 

pensadores até o século XIX. Mas ainda na Antiguidade, no século II a. C., teremos 

o exemplo de Políbio, que em muito se amparou na metodologia tucidideana. 

Originário de Megalópolis, Políbio (210-130 a. C.), autor das Histórias, é 

reconhecido por vários autores modernos como o primeiro escritor de uma história 

universal, assim como o primeiro a escrever uma filosofia da história. As diversas 

histórias locais, particulares, em Políbio convergem para a história universal de 

Roma; quase toda a terra habitada está sob o domínio político desse império e, 

assim, a história do mundo se torna uma história geral: da África à Ásia, a história 

dos homens é romana56. Dessa forma, um grego inaugura a história de Roma, uma 

história pragmática que busca a “compreensão e explicação dos acontecimentos, 

não as regras de exposição do relato”.57 

Logicamente existem inúmeros outros escritores de história no mundo grego, 

que não foram abordados aqui devido ao objetivo e aos limites deste trabalho. Se 

atentarmos agora um pouco mais ao ambiente dos romanos, verificaremos que 

estes indiscutivelmente são continuadores da história de estilo grego, somando a 

esta reformulações e novos elementos, ao mesmo tempo em que conservam uma 

ligação visível com essa historiografia. Cícero (106-43 a. C.), ainda que não fosse 

um historiador, demonstra a influência grega ao apresentar a história como a 

“mestra da vida”. Já com Tucídides ou, mais claramente, com Políbio verificamos 

este como uns dos papéis atribuídos à história. A fórmula, porém, é de Cícero, que 

além de conferir esse importante papel à História sublinha a relevância do orador, 

que é aquele capaz de tornar a história imortal sob a luz da verdade.  

Tito Lívio (59/64 a. C. - 17 d. C.), de Patavium, atual Pádua, é o autor 

romano que escreve Ab Urbe Condita, obra que relata o período que vai das origens 

de Roma até a morte de Druso, o companheiro de Tibério. Escrevendo a história ano 

a ano, Tito Lívio recusa o método monográfico de Salústio e aponta já no prefácio de 

sua obra a história exemplo, tentando infundir “[...] um novo rigor a um povo 

                                                           
56 “A contribuição de Políbio é, sem dúvida, significativa. Entretanto [...] atribui um papel hegemônico 
ao Acaso (Fortuna), toma em consideração exclusivamente os acontecimentos políticos, privilegia, 
apesar de tudo, o passado e o presente para interpretar, ou melhor, prever o destino dos Estados, 
funda-se em uma concepção de tempo e de história cíclica, periódica, com fases de nascimento, 
desenvolvimento e desaparecimento que se alternam e se repetem ao infinito.” PECORARO, 
Rossano. Filosofia da História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009, p. 10. 
57 SEBASTIANI, Breno Battistin. Políbio (200 a. C.-118 a. C.). In: PARADA, Maurício (Org.). Os 

historiadores clássicos da história. v. 1: De Heródoto a Humboldt. Petrópolis: Vozes / PUC- Rio, 2012, 
p. 54. 
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degenerado através das recordações das suas origens. Também no prefácio se 

enfatiza a degradação moral do Império [...]”58. Através do teor moralizante e da 

maior atenção aos personagens individuais como exemplos a serem imitados ou 

rejeitados, Lívio se destaca e ganha fama entre os autores do mundo antigo, 

incluindo seus contemporâneos, desviando-se dos grandes temas romanos da 

política e da guerra, ao passo que privilegia o caráter humano em seus escritos. 

Ainda nos primeiros séculos da Era Cristã, Públio Gaio Cornélio Tácito (56 d. 

C. - 120 d. C.) escreve as Histórias, cobrindo o período que abrange da morte do 

imperador Nero até a morte de Domiciano, em 96 d. C., e os Anais, sobre o período 

anterior – da morte de Augusto à ascensão de Nero. Seus temas, segundo 

Momigliano, não eram originais, obedecendo assim a uma tradição de escrita 

historiográfica já consolidada, sendo a complexidade de seus escritos o que mais 

chama a atenção.59 Tácito não esquece a história magistra, mas se empenha em 

expor a falta de liberdade, a tirania e suas consequências. Escrevendo como uma 

forma de denúncia de que há algo de errado na natureza humana, Tácito critica o 

despotismo e torna-se um autor de tipo único, que acredita também na 

imparcialidade e na busca da verdade através de testemunhos seguros.60 

Luciano de Samósata (± 119-175 d. C.), sofista de origem síria e autor de 

numerosos tratados, escreve num período em que o Principado já está firmado. Em 

Como se deve escrever a História, o autor problematiza a forma como o passado 

deve ser contado – como dizer os fatos que já aconteceram. Para Luciano, o 

historiador deve narrar a história de forma imparcial, visando sempre a verdade. 

                                                           
58 VITORINO, Júlio César. Tito Lívio (59/64 a. C. - 17 d. C.). In: PARADA, Maurício (Org.). Os 
historiadores clássicos da história. v. 1: De Heródoto a Humboldt. Petrópolis: Vozes / PUC- Rio, 2012, 
p. 73. 
59 Arnaldo Momigliano aponta uma série de características incomuns nas obras de Tácito, desde a 
mistura de biografia com etnografia encontrada na obra Agricola até a especificidade do diálogo De 
Oratoribus. In: MOMIGLIANO, Arnaldo. As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru: Edusc, 
2004, p. 162-164. 
60 Segundo Marques: “Embora não tenhamos o texto das Histórias além do início do livro V, podemos 
ter uma ideia do que esperar dos trechos perdidos a partir do que Tácito relata no prefácio. [...] O 
texto que abre o prefácio trata especificamente do que os historiadores produziram no passado sobre 
a história romana. [...] O terceiro momento, em que se encontra o autor, seria a superação da 
necessidade de adulação ou ódio e a retomada das ‘iguais eloquência e liberdade’ de antes, o 
período de liberdade atual. Portanto, Tácito delineia um esquema cíclico na história romana, ainda 
que partindo da historiografia: 1) República (bom); 2) Augusto a Domiciano (ruim); 3) Nerva e Trajano 
(tempo presente - bom)”. MARQUES, Juliana Bastos. Públio (Gaio) Cornélio Tácito (56 d.C.- 120 
d.C.). In: PARADA, Maurício (Org.). Os historiadores clássicos da história. v. 1: De Heródoto a 
Humboldt. Petrópolis: Vozes / PUC- Rio, 2012, p. 96. 
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“Deve ser como o Zeus de Homero e olhar as coisas dos dois lados [...]”.61 Seguindo 

a fórmula grega, o historiador deve também se preocupar com a posteridade, ou 

seja, a utilidade da história se faz mais pelo que irá legar ao futuro. 

Levando em consideração que a Antiguidade Tardia compreende um 

período amplo de renovação e utilização de ideias e conceitos já existentes, agora 

sob um novo prisma e com novos elementos, avançamos no tempo e citamos outro 

autor de extrema relevância para a historiografia, seja pela sua extensa obra, seja 

pela sua originalidade. Eusébio de Cesaréia (265-340 d. C.), bispo na região da 

Palestina, é considerado o primeiro historiador cristão e fundador de um novo 

gênero: a historiografia eclesiástica. De acordo com Momigliano, os elementos 

desse tipo de historiografia são:  

 

A inter-relação contínua entre dogma e fato; o significado transcendental 
atribuído ao período das origens; a ênfase na documentação factual; a 
necessidade sempre presente de relacionar os acontecimentos das Igrejas 

locais ao corpo místico da Igreja Universal.62 
 

Entre as principais obras de Eusébio encontram-se Em louvor de 

Constantino (De Laudibus Constantini) e Vida de Constantino (Vita Constantini), 

escritas para o imperador Constantino, com o qual teve contato; Preparação 

evangélica e Demonstração evangélica, oferecidas a Teodoro, bispo de Laodiceia, e 

a História Eclesiástica (Historia Ecclesiastica). Pelo próprio título e prefácio, a 

História Eclesiástica já se diferencia da historiografia clássica, como enfatiza Hartog, 

sendo “história” porque narra tudo que ocorreu de significativo – relacionado à fé e à 

Igreja – desde a vinda de Cristo, e “eclesiástica” porque narra a sucessão dos 

apóstolos da Igreja, pretendendo preservar a memória destes. A tradição é assim a 

principal fonte de Eusébio e, da mesma forma que gregos e romanos, o autor 

procura guardar essa tradição e passá-la à posteridade. Agostinho escreverá sua 

Cidade de Deus citando Eusébio, uma de suas fontes auxiliares. 

Delineamos assim o panorama historiográfico em que Agostinho estará 

mergulhado ao escrever sua obra-prima. Possuindo uma educação clássica e 

retórica e tendo atuado como professor, o hiponense é um exemplo incontestável do 

                                                           
61 HARTOG, François. A história de Homero a Santo Agostinho. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 
234. 
62 MOMIGLIANO, Arnaldo. As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru: Edusc, 2004, p. 194. 
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ambiente rico e agitado da Antiguidade Tardia, sendo herdeiro de uma tradição 

sólida da Antiguidade Clássica ao mesmo tempo em que trabalha com as novas 

formatações e reelaborações do período em questão63. 

 

                                                           
63 Brown argumenta que Agostinho teve uma leitura tão intensa de algumas obras de Plotino que “... 
as ideias de Plotino foram cabalmente absorvidas, ‘digeridas’ e transformadas por Agostinho. ” 
BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. São Paulo: Record, 2012, p. 113. 
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4 DE CIVITATE DEI 

 

Confirmando as mudanças e reformulações sofridas no ambiente 

mediterrânico desde finais do século II, o século IV apresenta-se claramente como 

uma nova antiguidade, a Antiguidade Tardia, portadora de heranças e também de 

novos ideais. Dentre as inúmeras mudanças ocorridas nesse contexto sublinhamos 

tanto aquelas de ordem material como as que dizem respeito a diferentes 

percepções do mundo, englobando novas visões sobre o tempo, o espaço e nosso 

objeto de estudo, a história. Assim, a análise do que seria a história para 

determinado autor, em determinado contexto, diz muito sobre como os homens viam 

as tradições clássica e helenística e como as readequavam às suas necessidades. 

Segundo Frighetto, a forma de escrita da história durante o período clássico 

estava intimamente ligada à retórica, à oratória e aos valores da verdade, e tinha o 

intuito de ser um legado à posteridade, como abordado no capítulo anterior; esta 

perspectiva muda ao longo da Antiguidade Tardia, onde se encontram autores como 

Paulo Orósio, preocupados em mostrar aos seus contemporâneos o 

desenvolvimento da história dos homens, guiada pela vontade de Deus. Este último 

aspecto, segundo vários autores, é fruto da influência do neoplatonismo64, doutrina 

formulada por Plotino e que também influenciaria Santo Agostinho.  

Ainda seguindo a ótica de Frighetto, destacamos as mudanças nos suportes 

materiais onde seriam registradas as informações, os conhecimentos, as histórias 

dos antigos, com o aparecimento do códice em pergaminho durante os séculos IV-V. 

As vantagens desse tipo de material eram inúmeras, desde a facilidade em se 

encontrar uma passagem até a melhor disposição para a leitura, o transporte etc. 

Além disso, a produção dos códices trouxe um maior número de leitores, novas 

informações circulando e se afirmaria com destaque no meio cristão65. Conforme 

Guglielmo Cavallo: 

 

La consolidación del cristianismo y, ya com las reformas dioclecianas, el 
acceso al poder de las capas medias significaron la autonomia de la forma 
más corriente de libro, el códice, que en siglo IV alcanza una expresión 

                                                           
64 O neoplatonismo tem em Porfírio e Plotino seus maiores pilares. 
65 “El cristianismo – al que se debe la primera adopción masiva del códice – se apoya com su religión 
del libro sobre esta franja de lectores interessados en textos alternativos respecto a la gran tradición 
literária.” CAVALLO, Guglielmo. Libros, editores y público en el Mundo Antiguo. Madrid: Alianza 
Editorial, 1995, p. 113. 
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técnica propia más bien estable y estándar. El tipo de libro requerido por las 
nuevas clases – que constituyen ya la propia estrutura soporte de la 
circulación libraria - era en consecuencia, tanto en Oriente como en 
Occidente, el códice de pergamino, más o menos cuadrado entre los siglos 
IV-V, moderadamente alargado más tarde, com una certa preferencia por la 
compaginación en varias columnas, redactado con escritura caligráfica, 
canonizada incluso [...] de forma que los talleres tradicionales podían de 
algún modo hacer frente a la crisis del libro antiguo solamente 
introduciéndose en una realidad de oferta y demanda diferente.66 

 

Essas transformações são responsáveis em parte pela nova formatação que 

tanto o Império Romano como a historiografia tomarão. A Cidade de Deus é escrita 

nesse contexto de influência neoplatônica e efervescência filosófico-religiosa, de 

mudanças na materialidade dos textos, que passam dos rolos de papiro para os 

códices em pergaminho, de alterações no sistema político que são evidenciadas 

antes mesmo do século III e culminam no Dominato, e da ascensão do cristianismo, 

religião que aos poucos atinge as camadas mais elevadas da sociedade romana e 

se torna a base do império. A Spatäntike de Agostinho será um período único para 

os anseios desse jovem africano que, por meio da educação clássica, obtém as 

ferramentas necessárias para chegar a ser um dos maiores Doutores da Igreja. 

 

4.1 VIDA E OBRA DE SANTO AGOSTINHO 

 

A fama de Agostinho há muito tempo é conhecida, mais exatamente desde 

os anos em que ainda vivia entre os mortais, tendo ele nascido no ano de 354. O 

retórico, filósofo, teólogo, doutor da Igreja, dentre outros atributos, foi um homem 

incansável e intenso em sua vida: de excelente memória e de uma saúde sólida, 

como escreve Henri Marrou. O maior doutor da História Cristã e um dos maiores do 

pensamento ocidental se converte ao cristianismo quando esta religião não mais é 

ilícita ou severamente perseguida, mas após o imperador cristão, como muitos 

chamaram Constantino, declarar o cristianismo legítimo e oficial frente ao 

paganismo, que pouco a pouco é destituído de sua posição de prestígio. 

Sobre a vida do hiponense seriam necessárias inúmeras páginas para 

contar os seus diversos percursos em detalhes, construídos pelos historiadores com 

                                                           
66 CAVALLO, Guglielmo. Libros, editores y público en el Mundo Antiguo. Madrid: Alianza Editorial, 
1995, p. 141. 
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o pouco de documentação que chegou até nossos dias67. A única biografia 

contemporânea a Agostinho foi escrita por Possídio, seu discípulo e amigo. Nascido 

em Tagaste, na Numídia, norte de África, filho de mãe cristã, Agostinho foi educado 

“para se tornar um mestre da palavra falada”68, ajudado por Romaniano, um homem 

importante da região, já que seu pai não era um homem de posses. Sua educação 

clássica o levou a ser professor de retórica e também à sua primeira conversão: à 

filosofia. Cícero e seu Hortênsio, obra hoje perdida e conhecida apenas pela citação 

de Agostinho, foi quem instigou o futuro bispo a buscar a sabedoria, segundo Brown, 

ainda que essa virtude seja singular para cada um dos dois autores. Mesmo nascido 

em berço cristão, vale destacar que a conversão de Agostinho ocorre de forma mais 

segura no ano de 386, com certa influência do bispo Ambrósio de Milão, recebendo 

o batismo em 387. Após o batismo ele não conseguiria mais sair do ambiente 

eclesiástico, cuidando de sua igreja local ao mesmo tempo que mergulhava em suas 

próprias inquietações. 

Muitos já escreveram sobre a deficiência de Agostinho: a de não ser 

conhecedor do grego. Em latim, entretanto, tanto sua leitura quanto sua escrita 

frutificaram, rendendo debates, sermões e obras que servem de apoio à teologia da 

Igreja69 até os dias de hoje. Segundo Henri Marrou: 

 

As dimensões consideráveis, como também a variedade desta obra, tornam 
difícil uma apresentação sumária, pois encerra livros de concepção 
absolutamente original como as Confissões, que não formam apenas uma 
biografia de admirável profundeza de análise, ou como as Retractationes, 
catálogo raciocinado e crítico das obras anteriores, trabalho estranho, 
apaixonante para o historiador, mercê das precisões que fornece sobre a 
data, a gênese e o alcance de cada livro [...]70 
 
 

Além das citadas acima, pode-se listar inúmeras obras de natureza teológica 

e apologética que resumem um pouco das preocupações que os homens da Igreja 

como Agostinho sentiam em relação ao mundo em que viviam: os Solilóquios, a 

Doutrina Cristã (396-426), Sobre o Livre Arbítrio (388-391/395), A graça de Cristo e 

o pecado original (418), De Trinitate (A Trindade, 399-419). Os constantes embates 

                                                           
67 Para nosso trabalho foi utilizada a biografia escrita por Peter Brown, possivelmente a mais 
relevante, com grande riqueza de detalhes e indicações de fontes e outros trabalhos. 
68 BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. São Paulo: Record, 2012, p. 42. 
69 Não somente a Igreja Católica Apostólica Romana, mas no sentido mais amplo, como escreveu 
São Paulo: “Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta 
das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. ” Colossenses 1:24. 
70 MARROU, Henri. Santo Agostinho e o Agostinismo. Rio de Janeiro: Agir, 1957, p. 49. 
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contra os heréticos e pagãos de seu tempo fizeram seu amigo Possídio qualificar a 

obra de Agostinho de acordo com o inimigo, como por exemplo Contra os Pagãos e 

Contra os Donatistas, como nos lembra Marrou, que fez uma estimativa da obra do 

bispo em 113 obras, 218 cartas e mais de 500 sermões. 

Agostinho viveu no mesmo contexto que outros grandes Padres da Igreja, 

como os de Alexandria, Antioquia e da escola da Capadócia. Atanásio de 

Alexandria, Gregório Nazianzeno e João Crisóstomo são apenas alguns dos que 

podemos citar. No entanto, sua importância é tal que, durante todo o restante da 

Antiguidade Tardia e ao longo da Idade Média, a influência de Agostinho e do que a 

historiografia chama de “Agostinismo” será intensa. De Fulgêncio de Ruspe (468-

532) a Isidoro de Sevilha (570-636), de Gregório Magno (540-604) a Alcuíno (735-

804), é possível identificar o legado do bispo de Hipona. Também na propagação do 

monaquismo é visível a presença agostiniana, pois a corrente monástica africana 

cresce e se propaga inspirada na Regra e doutrina do bispo, sobretudo a partir da 

Reforma Gregoriana. Segundo Marrou, Agostinho foi o mestre inconteste de várias 

gerações de homens, sendo inclusive citado após os apóstolos, embora não seja a 

única inspiração teológica e filosófica do Medievo:  

 

Até o começo do século XIII a influência agostiniana reina soberana em 
todos os domínios do pensamento: inspira ao tempo de Alcuíno e de Carlos 
Magno, os primeiros teóricos da cultura cristã, como, em pleno século XII, o 
magnífico humanismo, permeado de platonismo, da Escola de Chartres. 
Bem ou mal compreendida, a Cidade de Deus forneceu os quadros de 
pensamento aos construtores da nova formação política e social da Europa, 
a Cristandade, e também às polêmicas nascidas do conflito sempre 
renovado entre os dois gládios, os dois poderes do Sacerdócio e do Império 
[...].71 

 

O hispânico Paulo Orósio, autor da História Contra os Pagãos (Historiarum 

adversus paganos), é um dos primeiros discípulos de Agostinho que claramente 

escrevem influenciados por seu pensamento. Orósio escreve a pedido do próprio 

Agostinho esta obra de finalidade apologética em sete volumes, que, na mesma 

linha da Cidade de Deus, expõe a centralidade do Cristo na história humana 

enquanto denuncia a “depravação daqueles que, alheios à cidade de Deus, 

chamamos pagãos”.72 E a lista de autores, bispos, papas, sacerdotes e vários outros 

que escrevem sob o prisma agostiniano cresce, ultrapassando as balizas temporais 

                                                           
71 MARROU, Henri. Santo Agostinho e o Agostinismo. Rio de Janeiro: Agir, 1957, p. 161. 
72 PAULO ORÓSIO. História contra os pagãos. Braga: Universidade do Minho, 1986, p. 22. 
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impostas pela História e influenciando os reformadores da Igreja na Idade Moderna, 

seja pela doutrina da graça, da predestinação ou pela fé justificante que Lutero 

relembra de Agostinho e do apóstolo Paulo. 

 

4.2 O SAQUE DE ROMA E OS TEMPORA CHRISTIANA 

 

Paulo Orósio descreve com firmeza as vésperas da invasão de Roma por 

Alarico, em agosto do ano de 410: 

 

Ora, crescera o número e a frequência das blasfêmias. Ninguém se 
arrependia dos seus erros. Então, aquele famoso castigo, suspenso durante 
muito tempo, flagela por último a cidade de Roma. Alarico está aí. Roma 
fica em pânico. Alarico cerca a cidade. Perturba-a. Acomete-a.73 

 

Naquele verão a Cidade Eterna seria invadida por Alarico e seus godos, 

violada e incendiada durante três dias. A basílica de São Pedro e São Paulo havia 

sido poupada para sorte da multidão, e inviolada por ser local de asilo. Mas a afronta 

foi tão grave que logo a notícia se espalhou pelo Império, ainda que o ataque não 

tenha trazido grandes consequências para a política imperial. Coelho acentua que 

os desdobramentos espirituais e psicológicos logo chegaram a todo o imaginário do 

mundo romano74. Agostinho o atesta quando escreve: “[...] Todos os povos orientais 

choram a perda de Roma. Nas maiores cidades dos mais remotos rincões da Terra, 

há profunda consternação, luto público [...]”75. 

Alarico estabeleceu uma série de cercos a Roma desde o ano de 408, 

quando teve algumas exigências, como o pagamento de seus serviços militares e 

sua nomeação como magister militum (“mestre dos soldados”), negadas pelo 

imperador Honório. A campanha de 410 havia dado certo, mas não seria a única que 

aconteceria no Império. Ao longo da Antiguidade Tardia, especialmente após o 

século V, o Império sofreria progressivamente com tensões nas suas fronteiras, teria 

que negociar cada vez mais com seus vizinhos e veria uma maior interação e 

                                                           
73 PAULO ORÓSIO. História contra os pagãos. Braga: Universidade do Minho, 1986, p. 441. 
74 COELHO, Fabiano de Souza. Religião, identidade e estigmatização: Agostinho e os pagãos na 
obra De Civitate Dei. Dissertação (Mestrado em História) - Centro de Ciências Humanas e Naturais, 
Universidade Federal do Espírito Santo, 2011, p. 86. 
75 De Civ. Dei I, XXXIII. 
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presença política dos bárbaros dentro de seus territórios, mudanças resultantes de 

um processo iniciado ainda no Principado, em que a força da regionalização e as 

mudanças relativas à ideologia imperial resultariam num ambiente propício para o 

estabelecimento das monarquias romano-bárbaras. A sacralidade de Roma havia 

sido profanada tanto para os pagãos, que viram a dona do orbe e da civilização em 

chamas, quanto para os cristãos, que acreditavam que os corpos dos apóstolos 

Pedro e Paulo estavam conservados na Cidade Eterna. 

Antes da necessária tarefa de acalmar sua própria comunidade, com 

cristãos desiludidos e com medo de novos ataques dos godos, Agostinho precisou 

fazer um verdadeiro trabalho de apologia do cristianismo frente às ofensas e 

questionamentos pagãos aos tempora christiana – os tempos cristãos. Durante sua 

vida, o bispo de Hipona participou de debates, lutou contra as heresias e exerceu 

uma enorme influência, sobretudo no norte da África (vale lembrar que as cartas 

trocadas entre Agostinho e personagens não cristãos eram frequentes). Essa 

influência episcopal, crescente nesse contexto de expansão do cristianismo niceno, 

viria de encontro ao paganismo em suas diversas vertentes. De acordo com Peter 

Brown: 

 

Por mais de uma década, os bispos da África provocaram a destruição dos 
costumes antigos. O paganismo popular foi abolido; os grandes templos 
foram fechados e as estátuas, quebradas, amiúde por turbas de cristãos; as 
orgulhosas inscrições que haviam proclamado a aliança inabalável das 
cidades antigas com seus deuses protetores foram usadas para pavimentar 
as vias públicas.76 

 

Partindo desse contexto conturbado, é possível compreender por que os 

pagãos lançaram a culpa da tragédia do saque nos cristãos. Para os adeptos do 

politeísmo, os deuses retiraram sua proteção sobre Roma por estarem ofendidos 

com as práticas cristãs e o desprezo de seus partidários. Assim, as objeções feitas 

aos tempos cristãos por uma elite pagã consternada com o presente da cidade 

símbolo da civilização necessitavam, aos olhos de Agostinho, de uma réplica, um 

contra-ataque que conseguisse defender o cristianismo ao mesmo tempo que 

denunciava o culto aos antigos deuses. A herança da cultura da Antiguidade 

                                                           
76 BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. São Paulo: Record, 2012, p. 357. 
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Clássica77 perpassará todo esse debate, levando-se em conta a influência que ela 

teve sobre Agostinho, que tanto conhecia obras de autores importantes de memória 

como sabia utilizar a retórica a seu favor, esmiuçando cada detalhe nos argumentos 

dos opositores pagãos. Conforme Cruz: 

 

[...] uma questão central que perpassa tanto os autores cristãos quanto os 
autores pagãos do IV ao VI século diz respeito à relação estabelecida pelo 
cristianismo com a Paideia Greco-romana. Se é correto afirmar a existência 
de uma ampla zona de contato e influências entre os intelectuais pagãos e 
os pensadores cristãos (Athanassiadi, 1992:28), isto não significa de forma 
alguma conceber as relações estabelecidas neste espaço como pacíficas 
ou harmônicas. Muito pelo contrário, o que observamos é uma situação de 
tensão e conflito, na medida em que esses dois grupos buscam se apropriar 
da Paideia Greco-romana, legitimando suas pretensões e interesses pela 
condição de herdeiros desta tradição intelectual.78 
 
 

Fugindo do horror que presenciaram durante o saque, inúmeros refugiados 

escaparam para o sul da Itália, para a Sicília e até para mais longe, instalando-se 

em cidades africanas como a importante Cartago, levando consigo argumentos que 

culpabilizavam os cristãos pela calamidade. Nesse ambiente perturbado, Agostinho 

vê crescer o descontentamento com o cristianismo e enxerga as críticas do 

neopaganismo79 como um verdadeiro perigo, pois aqueles homens que condenavam 

os tempos cristãos eram poderosos o suficiente para “consolidar uma tradição de 

prestígio contra a disseminação do cristianismo”.80 Essa conjuntura foi essencial 

como um impulso para a escrita da Cidade de Deus, em que Agostinho questiona 

esse paganismo literário/filosófico de uma elite romana ainda ligada ao mos 

maiorum. De acordo com Cruz, a historiografia desse período se constitui num lócus 

de conflito entre o pensamento cristão e o pensamento pagão, e é justamente 

nesses debates retóricos que podemos visualizar a luta pela Paideia greco-romana. 

                                                           
77 “Cristo era o ‘pedagogo’ da raça humana, e o cristianismo a cúspide da sua educação, a 
‘verdadeira’ paideia, a ‘verdadeira’ cultura. Orígenes e os seus sucessores diziam aos pagãos que 
tornar-se cristão era passar, na verdade, de um estado confuso e obscuro, do ponto de vista moral e 
intelectual, ao âmago da civilização”. BROWN, Peter. O Fim do Mundo Clássico: de Marco Aurélio a 
Maomé. Lisboa: Verbo, 1972, p. 89. 
78 CRUZ, Marcos. O conflito pela Paideia na historiografia do IV ao VI século. In: Simpósio Nacional 
de História – ANPUH, 26., 2011, São Paulo. Anais..., São Paulo, 2011. 
79 Termo utilizado por Brown para se referir aos pagãos contemporâneos de Agostinho, como 
Volusiano, que, embora seguidores do mos maiorum, já viviam em outro contexto e mesmo assim 
buscavam um passado grandioso, já esquecido por muitos romanos. 
80 BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. São Paulo: Record, 2012, p. 376. 
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Antes de iniciar seu “grande e árduo trabalho”81, o bispo de Hipona proferiu 

uma série de sermões com o intento de consolar a comunidade, mostrando aos fiéis 

que eles não precisavam ficar assustados. Fabiano de Souza Coelho ressalta que 

nesses discursos o bispo utiliza argumentos de diversas naturezas, passando pela 

retórica, pela filosofia, teologia e história e construindo, assim, uma verdadeira 

apologia do cristianismo. Em um dos sermões, por exemplo, Agostinho contesta as 

acusações de que Deus não havia socorrido Roma e permitira que a cidade 

sucumbisse: 

 

Deus não poupou Sodoma, destruiu Sodoma, consumiu-a completamente 
nas chamas. Não lhe adiou o Juízo, mas exerceu sobre ela o que tem 
guardado para os outros perversos no dia do Juízo. De Sodoma não restou 
absolutamente nada. Não ficou um só animal do rebanho, um só homem, 
uma só casa. Tudo o fogo consumiu por inteiro. Eis de que modo Deus 
destruiu a cidade. Da cidade de Roma, porém, quantos fugiram e hão de 
voltar, quantos ficaram e se salvaram, quantos, nos lugares sagrados, não 
foram atingidos!82 

 
 

 Em outra passagem, Agostinho é ainda mais claro em sua defesa: 

 

Ora, dizem por aí que foi nestes tempos cristãos que Roma caiu. Mas talvez 
Roma não tenha caído. Talvez tenha sido castigada em vez de aniquilada, 
talvez emendada em vez de destruída. Talvez Roma não morra, se os 
romanos não morrerem. E na verdade não morrerão, se louvarem a Deus. 
Morrerão, sim, se O blasfemarem. Pois que é Roma senão os Romanos?83 
 

  

É na Cidade de Deus que Agostinho, segundo Olof Gigon, “en defensa y 

contraataque, ha expuesto de manera definitiva su actitud ante la cultura antigua 

[...]”84. Os vinte e dois livros que compõem a obra, escritos provavelmente entre os 

anos de 412 e 426, viriam a tornar-se um marco para o pensamento ocidental, tanto 

por seu conteúdo quanto pela sua erudição. Agostinho escreve De Civitate Dei 

influenciado por sua herança clássica, e suas fontes são diversas, mas também bem 

conhecidas. Dentre os vários temas e questões levantados por Agostinho, 

                                                           
81 “Magnum opus et arduum.” De Civ. Dei I, Prólogo. 
82 AGOSTINHO. Sermão sobre a destruição da Cidade de Roma. In: URBANO, Carlota Miranda. O 
De excidio Vrbis e outros sermões sobre a queda de Roma. Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e 
Humanísticos, 2010, p. 44. 
83 AGOSTINHO. Sermão 81. In: URBANO, Carlota Miranda. O De excidio Vrbis e outros sermões 
sobre a queda de Roma. Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, 2010, p. 79. 
84 GIGON, Olof. La Cultura Antigua y el Cristianismo. Madrid: Gredos, 1970, p. 179. 
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intentamos analisar como o bispo entende o conceito de História e quais as suas 

contribuições a este tema. 

 

4.3 A CIDADE DE DEUS E A HISTÓRIA CRISTÃ 

 

A Cidade de Deus é dividida em duas grandes partes: a primeira composta 

pelos dez primeiros livros, escritos como uma refutação aos ataques pagãos que 

atribuíam as calamidades contemporâneas, como o saque de Roma, aos tempos 

cristãos, e a segunda pelos últimos doze, em que são descritas as duas cidades, a 

de Deus e a dos Homens:  

 

Nos dez livros precedentes, respondi aos inimigos da Cidade Santa, tanto 
quanto pude, com a assistência de nosso Senhor e Rei. Agora, consciente 
do que de mim se espera e lembrando-me de minha dívida, empreenderei 
[...] falar da origem, desenvolvimento e fins devidos das duas cidades.85 
 
 

Antes de investigarmos como o hiponense articulou seu pensamento sobre a 

história, é importante salientar que entendemos a Cidade de Deus como uma obra 

que perpassa a Filosofia da História, amparando-nos na explanação de Rossano 

Pecoraro, que esclarece que a Filosofia da História se define pela questão do 

sentido, da finalidade (télos) da história, e também de Jacques Maritain e Remo 

Bodei86. Com a mesma perspectiva, Maritain corrobora esse entendimento 

apresentando a filosofia da História como uma interpretação da História Humana 

que torna inteligível a sucessão de acontecimentos no tempo. Temos ainda outros 

autores que se referem à Cidade de Deus como uma “teologia da História”, devido 

ao conteúdo religioso presente nas categorias explicativas. Não entraremos nessa 

discussão neste trabalho, adotando a filosofia da história por entendermos a obra de 

Agostinho como uma forma de compreender o processo histórico da Humanidade, 

ainda que sob a ótica cristã. 

                                                           
85 De Civ. Dei XI, I. 
86 “A Cidade de Deus, de S. Agostinho, oferece-nos o primeiro grande exemplo de tal filosofia. Trata-
se de uma interpretação da história humana na perspectiva do Cristianismo [...] O Cristianismo 
ensinou que a História tem um sentido, que a História trabalha numa determinada direção [...] E sua 
Cidade de Deus é um esforço por tornar patente a significação inteligível e por assim dizer trans-
histórica da História, o inteligível significado da sucessão ou do desenvolvimento dos acontecimentos 
no tempo. Este é, precisamente, o objeto geral da Filosofia da História”. MARITAIN, Jacques. Sobre a 
Filosofia da História. São Paulo: Herder, 1967, p. 14. 
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Como participante de um contexto singular como foi a Antiguidade Tardia, 

onde os debates entre as várias vertentes religiosas eram frequentes, e frente ao 

cenário de críticas advindas de alguns pagãos, Agostinho escreve de forma a 

justificar o cristianismo e, para isso, utiliza a própria história romana como arma. 

Para defender a comunidade cristã das críticas, na primeira parte da Cidade de 

Deus Agostinho argumenta como os deuses romanos nada fizeram ao longo da 

história para defender Roma, e elenca uma série de catástrofes para sustentar seu 

argumento. Assim, uma primeira característica que observamos é o caráter 

apologético da obra: sua história, a história da Cidade de Deus, é uma história que 

pretende fazer uma apologia ao cristianismo. 

Na segunda parte da obra, os livros XI a XXII, Agostinho primeiramente faz 

uma distinção entre as duas cidades: a de Deus e a dos Homens: 

 

Damos o nome de Cidade de Deus, de que dá testemunho a Escritura, 
àquela que rendeu à sua obediência, não por movimentos anímicos 
fortuitos, mas por disposição da soberana Providência, todos os engenhos 
humanos [...] Os cidadãos da cidade terrena a seus deuses deram primazia 
sobre o Fundador da Cidade Santa, sem advertirem ser Ele o Deus dos 
deuses [...].87  
 
 

Mais adiante ele enfatiza essa distinção: 

 

Dois amores fundaram, pois, duas cidades, a saber: o amor próprio, levado 
ao desprezo a Deus, a terrena; o amor a Deus, levado ao desprezo de si 
próprio, a celestial. Gloria-se a primeira em si mesma e a segunda em Deus, 
porque aquela busca a glória dos homens e tem esta por máxima glória a 
Deus, testemunha de sua consciência.88 

 

Partindo desta distinção entre os habitantes da Cidade de Deus e os 

habitantes da Cidade dos homens, o bispo então engendra uma narrativa 

continuada desde a criação do mundo e do tempo. Aqui é importante ressaltar que 

Agostinho prioriza relatar a criação do mundo de acordo com sua fonte mais 

relevante, as Sagradas Escrituras. Esta Escritura canônica é para ele fonte de 

autoridade e veracidade89, e nos primeiros capítulos da obra quase todo o Velho 

Testamento é citado, com o intuito de explicar o início da história dos habitantes da 

Cidade celeste. Agostinho é visivelmente herdeiro de uma tradição clássica, anterior 

                                                           
87 De Civ. Dei, XI, I. 
88 De Civ. Dei, XIV, XXVIII. 
89 Brown chega a escrever que Agostinho considerava a Bíblia o único livro de História confiável. 
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ao cristianismo, que busca na história a verdade antes de qualquer outra coisa. 

Colocando nas mãos de Deus a criação tanto do mundo quanto do tempo, e 

narrando a história desde o princípio, Agostinho submete toda a história do mundo 

antigo ao domínio cristão, ainda que credite sabedoria a muitos autores pagãos: 

 

[...] A quem podemos dar mais crédito, quanto às coisas passadas, do que 
àquele que predisse as coisas futuras que vemos cumpridas? Além disso, a 
própria discordância dos historiadores entre si nos oferece robusto 
argumento para, de preferência, crermos nos que não se opõem à história 
divina. Quando os cidadãos da cidade ímpia, espalhados por todo o mundo, 
leem homens muito sábios, todos de igual autoridade na matéria, e 
verificam que entre si disputam sobre acontecimentos dos mais recuados de 
nossa época, não sabem a quem ater-se nem a quem dar fé. Por outro lado, 
apoiados na autoridade divina, no concernente a nossa religião, não 
duvidamos que quanto se lhe opõe é falsidade, seja qual for o valor dado a 
tais histórias nas letras profanas.90 
 
 

O livro XVIII é escrito com a intenção de descrever mais detalhadamente a 

trajetória da cidade terrena. Agostinho joga para o leitor a responsabilidade de 

comparar as duas cidades, pois, segundo ele, nos dois livros anteriores (o XVI e o 

XVII) já havia escrito o suficiente sobre o período que vai de Abraão ao nascimento 

de Jesus, história dos cidadãos celestiais por excelência; essa sequência foi 

proposital, para que a Cidade de Deus e seu desenvolvimento aparecessem em 

destaque e esta não fosse comparada com aquela no mesmo livro. Assim, ele inicia 

o capítulo I narrando a história dos cidadãos terrenos, sempre desunidos: 

 

Estendida pela terra toda e nos mais diversos lugares, ligada pela 
comunhão da mesma natureza, a sociedade dos mortais divide-se com 
frequência contra si mesma e a parte que domina oprime a outra. Deve-se 
isso a que cada qual busca a própria utilidade e a própria cupidez e a que o 
bem que apetecem não é suficiente para ninguém nem para todos, por não 
ser o bem autêntico. 
Rende-se à vencedora a parte vencida, isto é, à dominação, preferindo à 
liberdade qualquer tipo de segurança e paz. Tanto assim, que grande 
admiração causou o povo que a servir preferiu perecer. Com efeito, em 
quase todas as nações a natureza grita com voz forte que a ser aniquilado 
nos últimos furores da guerra os vencidos preferem sofrer o jugo dos 
vencedores. E assim se entende que não sem decreto da Providência, em 
cujas mãos está o ser vencido ou vencedor na guerra, uns povos hajam 
sido senhores e outros súditos. Mas entre todos os impérios da terra em 
que a utilidade ou a cupidez terrena dividiram a sociedade [...] pelo poder e 
ancestralidade sobressaem dois, o dos assírios e o dos romanos, 
ordenados e distintos um do outro [...] Diríamos serem os demais reinos e 
reis verdadeiros apêndices de ambos.91 
 

                                                           
90 De Civ. Dei, XVIII, XL. 
91 De Civ. Dei, XVIII, II. 
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Agostinho foi escrevendo a história das duas cidades dentro de uma 

perspectiva linear, pois as duas cidades caminham juntas e possuem o mesmo 

desenvolvimento temporal, ou progresso mortal, segundo o pensador. A maior fonte 

deste capítulo é Varrão, entre outros autores gregos e latinos que são utilizados por 

Agostinho para a narrativa dos acontecimentos da “mais remota antiguidade” e da 

origem de Roma. Enquanto cita os acontecimentos gregos, romanos ou assírios, o 

bispo coloca na cronologia o que se passava em Israel: ambas as histórias são 

simultâneas. A concepção grega de história a que os historiadores chamam de 

“circular” já não seria válida para o bispo, pois, diferentemente de Heródoto, por 

exemplo, Agostinho não pretende escrever para suprimir o caráter destrutivo do 

tempo. Segundo o bispo: 

 

Alguns filósofos deste mundo [...] pensaram em admitir circuitos de tempos, 
em que na natureza se renovariam e repetiriam sempre as mesmas coisas 
e, assim, conforme afirmam, formar-se-ia a textura íntima das evoluções dos 
séculos que vêm e passam. E isso, quer os circuitos se produzam em 
mundo estável, quer na alternativa entre nascer e morrer o mundo 
apresente como novas sempre as mesmas coisas, tanto as passadas como 
as futuras. [...] Por que não seguir o caminho reto da sã doutrina, que nos 
desvia de não sei que falsos circuitos, inventados por falsos e enganadores 
sábios? [...] 
Longe de nós, repito, acreditar em tal insensatez. Cristo morreu uma vez 
apenas por nossos pecados e, ressuscitado dentre os mortos, já não morre 
e a morte já não terá domínio sobre ele. Depois da ressurreição estaremos 
eternamente com o Senhor, a quem dizemos com o Salmo: Tu, Senhor, nos 
conservarás e nos guardarás desta geração para sempre.92 

 

Tempo e história lineares, que tiveram um início e se encaminham para o 

fim. Esse progresso histórico só ocorre, no entanto, devido à autoridade das 

Escrituras e da Revelação divina. O embasamento maior de Agostinho é, pois, a 

Revelação cristã da história, corroborada pela tradição judaica, sendo que os 

acontecimentos presentes fazem parte desse projeto. Para ele, tudo que se opõe à 

autoridade divina cristã é falsidade, independentemente do valor que determinadas 

histórias tenham no meio secular.93 O maior objetivo desse tipo de história seria, 

pois, mostrar essa finalidade, esse enlace universal para tudo aquilo que faz parte 

                                                           
92 De Civ. Dei, XII, XIII. 
93 “Salústio escrevera a história moral do declínio da República romana: para o público agostiniano, 
essa história moral era a história abalizada da época. Agostinho viria a transformá-la numa história 
religiosa, introduzindo duas ideias intrínsecas – a de autoridade e a dos demônios; e com isso, a 
história de Roma tornou-se a história de uma comunidade privada da autoridade de Cristo, vagando à 
mercê de forças que estavam fora do controle da frágil crosta da virtude humana.” BROWN, Peter. 
Santo Agostinho: uma biografia. São Paulo: Record, 2012, p. 384. 
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do homem94, esse sentido perpassado pela Revelação e Providência Divina. De 

acordo com Hartog:  

 
Há, para Agostinho, três gêneros de profecia: a que diz respeito à 
Jerusalém terrestre; a que se dirige à Jerusalém celeste; e a que fala de 
ambas. Agora que veio Aquele que os profetas não cessaram de anunciar, 
toda a história esclareceu-se e a fé oferece esse ponto de vista elevado, 
absoluto, de onde se pode decifrar todo o curso da história: a autoridade 
divina.95 

 

Partindo da Revelação, Agostinho expõe uma história que é também 

universal. Não só nas Sagradas Escrituras é possível encontrar quem tenha 

testemunhado o mistério da fé; o teólogo afirma que é totalmente plausível a 

existência de “verdadeiros israelitas” em outras nações, no sentido de verdadeiros 

cidadãos da Cidade de Deus. Assim, na História Cristã e dos habitantes da Cidade 

celeste se ultrapassam barreiras territoriais e, consequentemente, imperiais, 

havendo participantes da Igreja de Cristo em todo o orbe e em todos os tempos. 

Segundo Gilson, essa história universal é uma descrição do desenvolvimento dos 

dois Estados (a cidade de Deus e a cidade dos homens), com seus conflitos que 

resultam na vitória da Cidade santa, sendo assim uma interpretação histórica “na 

perspectiva de uma luz superior”96, não uma simples transcrição de fatos. 

Agostinho não utiliza somente a Bíblia para elaborar seu trabalho: como um 

homem educado nos moldes clássicos e que ascendeu socialmente pela educação, 

fica evidente que seu repertório literário o influencia em todos os sentidos. 

Primeiramente porque Agostinho muito valorizava os clássicos; era apaixonado por 

Cícero, e havia entrado no mundo da filosofia graças a uma obra desse autor. 

Autores mais contemporâneos e menos conhecidos, mas que produziam o que 

havia de melhor no âmbito do platonismo, como Porfírio e Plotino, também fizeram 

parte das contínuas leituras de Agostinho.97 Em segundo lugar, o bispo precisava 

                                                           
94 “[...] porque, se tratássemos, com o auxílio de Deus, de considerar a Escritura, que relatando, na 
devida ordem, façanhas dos reis e acontecimentos dos reinados, parece, com esmero de historiador, 
preocupada com os fatos, nela descobriríamos empenho especial, se não superior, pelo menos não 
inferior, de prenunciar o futuro, ao invés de anunciar o passado.” De Civ. Dei, XVII, I. 
95 HARTOG, François. A história de Homero a Santo Agostinho. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 
270. 
96 GILSON, Étienne; BOEHNER, Philoteus. História da Filosofia Cristã. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 
202. 
97 “Evocou o dilema desses homens de maneira tão magistral, que as interpretações modernas do 
enigmático Porfírio ainda gravitam em torno do décimo livro de A Cidade de Deus. [...] Nas mãos de 
Agostinho, ele adquiriu uma estatura heroica [...]” BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. 
São Paulo: Record, 2012, p. 380. 

 



48 

 

utilizar o que havia de mais estimado e prestigioso se quisesse argumentar e investir 

contra os pagãos. Agostinho consegue fazer uso da própria literatura greco-romana 

como forma de legitimar seu cristianismo perante o círculo pagão com o qual debate. 

Segundo Brown: 

 

Ele interceptou os pagãos em seu derradeiro recuo ao passado: expôs a 
origem maculada dos cultos mais antigos e que mais apareciam nos 
clássicos; jogou com as incoerências e insinuou a incredulidade secreta dos 
autores que preservavam esse passado – o poeta deles, Virgílio, e seu 
antiquário, Varrão. A discussão agostiniana da história romana também 
gravitou em torno das origens de Roma. Esses primórdios haviam 
interessado particularmente aos pagãos cultos do século anterior e 
Agostinho seguiu de perto suas preferências.98 

 

 

O bispo argumenta com eloquência que essa história contida nos grandes 

autores é repleta de ficções fabulosas e, sem menosprezar a autoridade desses 

autores, escreve: 

 

Essas e outras fábulas semelhantes, surgidas até a Guerra de Tróia, com a 
qual terminou Marco Varrão o segundo livro Sobre a Origem do povo 
romano, inventou-as também o engenho humano, baseado em certas 
façanhas reais, não vergonhosas para os numes.99 
 

 

Para Peter Brown, o bispo sempre tendeu a desacreditar o passado romano 

e qualquer aspecto da história romana que pudesse ser visto como um privilégio. 

Agostinho apresenta os homens pertencentes à civitas terrena, opositores dos 

cidadãos da Cidade de Deus, como um grupo que enxerga apenas as virtudes 

romanas do passado e que ignora o fato de que a ascensão de Roma ocorrera por 

um impulso de dominação presente também em outros impérios. “Todo o curso da 

história humana, portanto, podia ser entendido como carregado de significados, 

passíveis de ser parcialmente apreendidos pelos fiéis e plenamente captados pelos 

profetas”100, e isso torna a Providência Divina elemento essencial na história da 

humanidade. O aspecto “providencialista” na História seria uma das heranças de 

Plotino a Agostinho, que utiliza as mesmas concepções e conceitos, como 

ordenamento das eras ou Criador Imutável, para construir sua argumentação: 

                                                           
98 BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. São Paulo: Record, 2012, p. 378. 
99 De Civ. Dei, XVIII, XIII. 
100 BROWN, op. cit., p. 394. 
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Deus é o condutor inalterável e o Criador imutável de todas as coisas que 
se modificam. Quando acrescenta, abole, restringe, aumenta ou diminui os 
ritos de qualquer era, Ele ordena todos os acontecimentos de acordo com 
Sua providência, até que a beleza do curso completo do tempo, cujas partes 
são as ordenações adequadas a cada período diferente, tenha-se 
concluído, como a grande melodia de um compositor inefável (...).101 
 

 

Nesse ínterim, Agostinho formula seu conceito de Civitas Dei Peregrinans. 

Os cidadãos da cidade de Deus peregrinam pela história. As duas cidades se 

diferenciam nesse lócus: uma está presa a este mundo, serve aos demônios e 

rejeita a Deus; a outra ama a Deus e anseia pela sua presença: peregrina neste 

mundo com os olhos fixos na Vontade divina, ainda que esteja dependente do 

próprio mundo e entrelaçada com a outra cidade; é assim, “extramundana no 

mundo.102 Somente a realização da história, o Juízo Final, as separará. 

Independentemente dos acontecimentos passados, presentes e futuros, ambas 

usam igualmente os bens mortais, vivem lado e lado e terão o seu julgamento. A 

reflexão do bispo se estende também aqui ao universal, pois, como peregrina, a 

Cidade de Deus não está presa ao tempo nem a uma história local determinada. 

Além de Varrão, Cícero, Salústio, Plínio Segundo, entre vários outros 

autores gregos e latinos de que Agostinho se apropria para narrar os 

acontecimentos da Cidade terrena, ele utiliza também a própria literatura cristã como 

fonte: além dos textos canônicos, podemos citar Lactâncio e Eusébio de Cesaréia, 

dentre outros. Dessa forma, partindo de uma literatura vasta, que aponta para 

permanências enquanto confronta uma tradição pagã bem delimitada, Agostinho 

apresenta uma interpretação do processo histórico por um viés cristão que colocará 

no conflito entre as duas “Cidades” o curso de toda a história humana. 

 

                                                           
101 Ep. 138, i, 5. In: BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. São Paulo: Record, 2012, p. 395. 
102 BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. São Paulo: Record, 2012, p. 401. 
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5 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

Agostinho, como um homem de seu tempo, sentiu as efetivas mudanças que 

ocorriam com o passar dos anos. Primeiramente, fica evidente que a Antiguidade 

Tardia pode ser compreendida como um período de riquíssimos debates, que 

somente as situações determinadas do contexto poderiam proporcionar. As 

transformações políticas ocorridas com o Dominato e a nova configuração do 

Império, já cristianizado, proporcionam que homens de origem humilde como 

Agostinho tenham uma ascensão social que em tempos anteriores seria muito mais 

difícil de se obter. A educação recebida por pessoas tais como o bispo faz parte 

deste processo de mudança e será determinante para a grande riqueza de escritos 

que surgirão nesse momento, incluindo a obra de Agostinho, talvez o maior Padre 

da Igreja do Ocidente. 

Essa educação ajudou a manter as ideias e a tradição clássica vivas em 

toda a sociedade tardo-antiga. A ânsia pelo mos maiorum, a necessidade de 

legitimação de pensamento que fez autores cristãos como Agostinho utilizarem com 

diversas finalidades uma literatura clássica consolidada, os contínuos debates que 

apelavam a um passado clássico glorioso são indicativos de que a sociedade desse 

contexto é herdeira de aspectos do mundo clássico, que transforma e reformula de 

acordo com as necessidades vigentes. Em meio a um cenário de crise político-

institucional, é possível perceber também uma grande agitação no ambiente 

religioso e filosófico, características estas que tornam a Antiguidade Tardia um 

período único e valioso para o historiador. 

A Cidade de Deus constitui um exemplo de obra que corrobora as 

transformações características do período. Seu caráter apologético e confrontador 

ao paganismo aristocrático deve ser visto como indicativo de um contínuo contato 

entre os cristãos nicenos como Agostinho e outros grupos, que se influenciam 

mutuamente por todo o período. Basta lembrar que Agostinho foi maniqueísta, 

neoplatônico, professor de retórica e um grande leitor de Cícero antes de chegar ao 

bispado. Também visualizamos que no século V o cristianismo – pelo menos o 

ortodoxo - já deixara seu status de religião subordinada e marginal e se mostra 

como uma religião dominante que batalha com seus opositores pela preferência do 

orbe. 
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Ao examinar como Agostinho entende a História, constatamos que talvez a 

única decadência que tenha ocorrido nesse período seja a que os historiadores 

escreveram. A clareza com que os valores clássicos aparecem no texto da De Civ. 

Dei por si só basta para enxergar os séculos IV e V como um tempo inovador, onde 

o diálogo com o antigo é visível, ao mesmo tempo que Agostinho nos traz algo 

original. Sua filosofia da história, amparada na Providência Divina presente também 

no platonismo, une a história pagã e a cristã em uma mesma narrativa: Deus rege a 

história de todos, uma história universal, no sentido de que todos os passos de todos 

os homens levarão a um fim comum - o Juízo Final. 
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ANEXO – O IMPÉRIO ROMANO NO ANO 395 d.C. 
 
 

 

FONTE: MACKAY, Angus; DITCHBURN, David (Ed.). Atlas de Europa Medieval. Madri:  
Cátedra, 1999. p. 12. 


