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Resumo: O neoplatonismo foi uma importante linguagem da qual se valeram os eclesiásticos da Antiguidade Tardia. Neste artigo identificamos o uso desta linguagem por Aurélio Agostinho, o bispo da região de Hipona no Norte da África, e analisamos a tradução cultural dela operada por ele, apontando as incidências desta característica do pensamento agostiniano em concepções de existência assimétricas outorgadas aos não-cristãos e aos alegadamente maus cristãos, como, por exemplo, os maniqueístas. Metodologicamente nos valemos de trechos de três obras agostinianas, De Vera Religione, Confessions e De Civitate Dei, as quais foram escritas entre 386 e 426. 
Palavras-Chave:  Antiguidade Tardia; Agostinho de Hipona; Neoplatonismo.  
Abstract: The neoplatonism was a important language used by the ecclesiastics of the Late Antiquity. In this article we identify the use of this language by Aurelius Augustine, the bishop of Hippo in North of Africa, and analise the cultural translation of it which was operated by him, appointing the importance of this translation for the conceptions of asymmetric existence imputed to the non-christians and to the allegedly bad christians, like the manicheans. Our methodology consists to analise excerpts from three books from Augustine, De Vera Religione, Confessions e De Civitate Dei, which was written between 386 and 426. 
Keywords:  Late Antiquity; Augustine of Hippo; Neoplatonism. 
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1. Algumas primeiras palavras 
 
 
 No processo de expansão da influência social das elites eclesiásticas cristãs, uma elite intelectual cristianizada se valeu de uma linguagem já familiar para o seu público, buscando na filosofia popular da época um modo de fala que tornasse o cristianismo entendível para os seus pares e, especialmente, para os seus rivais. O Platonismo, em sua versão neoplatônica, forneceu a linguagem pela qual as elites intelectuais da Antiguidade Tardia se valeriam para os seus debates (Ando, 1996: 184-187). O processo pelo qual Agostinho se apropria desta linguagem nós chamamos neste artigo de tradução cultural, argumentando que este processo histórico possui capital incidência nas concepções intolerantes de Agostinho de Hipona.  O conceito de tradução cultural é uma das possibilidades de se abordar o fenômeno do contato entre diferentes culturas. Forjada por antropólogos, trata-se, na opinião de Peter Burke, de metáfora linguística de grande proficuidade (Burke, 2013: 56).  Bronislaw Malinowski, polonês residente na Inglaterra e estudioso da Melanésia, argumentava que aprender uma cultura estrangeira segue a mesma lógica de aprender um outro idioma que não o seu. Entretanto, tal ideia se popularizaria no círculo de Edward Evans-Pritchard nas décadas de 1950 e 1960. As circunstâncias de surgimento do conceito seria a dificuldade de traduzir termos-chave dos povos estudados pelos antropólogos diante da inexistência de equivalente em seu vocabulário. Problema este também enfrentado pelos historiadores (Burke, 2013: 56).  Peter Burke afirma que a validade do conceito não se restringe às discussões ligadas às especulações filosóficas, pois ao entrarmos em contato com qualquer tipo de texto – entendido em seu sentido lato sensu – nós traduzimos; ou seja, nós o interpretamos a partir de elementos recorrentes em nossa própria cultura, a partir de equivalentes (Burke, 2013: 56-58).  Uma das características do conceito de tradução cultural que o torna uma boa ferramenta intelectual para os historiadores é a ênfase na ação e no conflito. Tradução implica em estratégias e táticas para a “domesticação” do novo; assim como pressupõe a possibilidade de traduções divergentes. Ao historiador cabe não atribuir valores, levando a sua atenção para o conflito, o ponto de vista contrário daqueles de que algum elemento cultural fora apropriado – doadores - e daqueles que empreendem a tradução – receptores (Burke, 2013: 58-59). Este espaço de 
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manobra que dá origem a algo novo e diferente do elemento alvo da tradução é comumente entendido pelos receptores como correção, ajustes, assim como os doadores enxergam aí um erro (Burke, 2013: 60).  A tradução cultural operacionalizada por Agostinho dos pressupostos neoplatônicos identificam-se na abordagem do hiponense sobre o axioma platônico do logos, no qual o bispo não terá dificuldades em identificar o verbum cristão.  Metodologicamente optamos pela análise de trechos de três obras agostinianas por meio de uma hermenêutica histórica, são elas: De Vera Religione (A Verdadeira Religião); Confessiones (Confissões) e De Civitate Dei (A Cidade de Deus).  O tratado De Vera Religione é anterior à ordenação de Aurélio Agostinho ao cargo de bispo da região de Hipona no norte da África. Desta maneira, aceita-se o período entre 386-3912 como o de elaboração da obra (A Verdadeira Religião, 2002: 15-23). O argumento central é que a trindade cristã nicena - deus pai; deus filho e espírito santo - deve ser honrada como a verdadeira religião.  A obra teria sido meticulosamente projetada e redigida para cativar a simpatia de maniqueístas da classe alta, como Romaniano, um amigo pessoal de Agostinho. O esforço em convencer desta suposta verdade o amigo se daria por que ele próprio o teria, anteriormente, persuadido da suposta verdade do maniqueísmo. As relações entre as comunidades cristãs nicenas3 e as comunidades maniqueístas chegaram a uma crise em fins do século IV, cujo acme apontado por Peter Brown seria o “expurgo” oficial no ano de 386 dos maniqueus residentes em Cartago (Brown, 2008: 165).  Quanto à Confessiones, Para Henry Chadwick, em biografia dedicada ao bispo de Hipona, entre os anos de 397 e 398 Agostinho teria posto de lado outra obra que estaria escrevendo e passado a se dedicar a escrita do que contemporaneamente 
                                                

2 Todas as datas citadas neste artigo referem-se ao período cronológicamente conhecido como 
depois da Era Comum. 
 
3 Ao falarmos em “cristianismo niceno”, “credo niceno” ou em “comunidades cristãs nicenas”, 
fazemos referencia à versão oficial do credo cristão, já, neste momento, em fins do século IV a 
religião oficial do Império Romano. Esta possibilidade de cristianismo fora a vencedora em um 
concílio ecumênico ocorrido na cidade de Nicéia em 325 d. C., - o Concílio de Nicéia - convocado 
pelo Imperador Constantino. Nesta oportunidade as correntes alternativas de interpretação do 
cristianismo receberam o epíteto degenerativo de heréticas e foram condenadas (Brown, 1999: 40-
42). 
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denominamos de autobiografia. A ideia do projeto teria surgido a partir das trocas de cartas que Agostinho e seu amigo Alípio efetuaram com Paulino. Este fora um aristocrata que em 395 teria abandonado uma proeminente carreira secular e se estabelecido na Itália, onde teria se dedicado à vida monástica. Em uma destas cartas Paulino teria pedido ao amigo Alipio que escrevesse um pouco sobre sua vida pessoal. Tal pedido teria incentivado Agostinho a confessar-se por meio da referida obra (Chadwick, 2009: 89).  Não obstante aquele que teria sido o precursor motivo para o penejar da obra Confissões, as circunstâncias do contexto histórico dão bem o tom dos objetivos da escrita do bispo. Na referida produção Agostinho faz a seguinte afirmação: “Não me caluniem os soberbos, porque eu conheço bem o preço da minha redenção” (Agostinho, 2011, Parte II, Livro X, Capítulo XLIII: 262). Aqui, Agostinho se coloca como advogado de si mesmo, isto de maneira direta e objetiva, frente aos seus inimigos doutrinais; em especial os maniqueístas – seguidores de uma religião cristã4 considerada herética e à qual esteve ligado antes de sua conversão ao cristianismo niceno; e os donatistas – seguidores de um outro movimento cismático cristão considerado herege e de larga profusão no Norte da África -, os quais comumente travavam discussões teológicas com o hiponense e, por vezes, até mesmo traziam à tona o passado “desregrado” de Agostinho. Logo, apresentar a estes adversários uma autobiografia, na qual assumia os supostos pecados que eram utilizados para desacreditar seu bispado parece ter sido a solução (Chadwick, 2009: 90; Souza, 2004: 20).  No início do século V, momento de redação de A Cidade de Deus, o que podemos nos referir como vazios de poder no Império Romano estão expandindo-se. Agostinho é contemporâneo ao saque de Roma no ano de 410 e após tal acontecimento a Igreja coloca-se, pois, de maneira contundente, por meio de seus líderes eclesiásticos, como a responsável pela manutenção do verdadeiro poder imperial, não somente deste Império dos homens, o qual estaria passível de ter fim, mas, e substancialmente deste, do Império de deus, o qual seria alegadamente eterno.  
                                                

4 Distanciamo-nos de uma concepção de História Eclesiástica que pode culminar na diminuição da 
importância histórica de alguns movimentos religiosos subalternos (Mata, 2010). A partir desta 
perspectiva, concordamos com Marcos da Costa, para quem o Maniqueísmo foi uma das grandes 
religiões da Antiguidade Tardia (Costa, 2003: 112-138). Entretanto, vamos além da perspectiva do 
autor e, partindo de alguns apontamentos de Samuel Lieu, incluímos o Maniqueísmo dentro da 
dinâmica de interacionismos culturais e profusão de cristianismos que caracterizam o mundo tardo-
antigo (Lieu, 2007: 279-295). 
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A História da expansão do cristianismo niceno não é marcada pela ausência de conflitos, como por exemplo, os debates com os maniqueístas. Para o estudioso H. A. Drake, o cristianismo somente é adequadamente compreendido ao se entendê-lo como uma religião intolerante (Drake, 2007: 403).  Winrich Löhr identifica na região do Norte da África a existência do que podemos denominar de “cultura persecutória” (Löhr, 2007: 15 e ss.). Peter Brown assevera que durante o episcopado de Aurélio Agostinho na região de Hipona, as ações dos bispos africanos não podem ser descritas a contento sem a utilização de termos tais como drama e violência. 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 ruas públicas (Brown, 2008: 357).  Um acontecimento do porte da invasão da cidade de Roma no ano dez do quinto século por um exército de godos, chefiados por Alarico, só faria potencializar ao máximo a tensão que caracteriza a Antiguidade Tardia. Nos dois anos anteriores os godos já haviam colocado a cidade romana em estado de sítio, efetuado pilhagens e causado alguns incêndios (Brown, 2008: 358).  Embora a cidade de Roma, há tempos, não fosse mais a capital política do Império Romano, Brown a descreve como o centro da sociedade ocidental. Nos tempos do império ainda pagão acreditar-se-ia que a existência de inúmeros templos pagãos na cidade de Roma a protegeriam de maneira bastante plena, assim como garantiriam a continuidade do império. Os cristãos teriam se apropriado destas crenças e no lugar dos deuses de todas as nações, os seguidores do cristianismo difundiram a crença de que Pedro e Paulo haviam viajado do Oriente até à cidade sagrada de Roma para lá depositarem seus corpos. Substituição de um talismã por outro (Brown, 2008: 359).  Após o evento de 410 Agostinho teria que lidar não somente com os cristãos desiludidos, mas de igual forma com os pagãos, os judeus e os heréticos renitentes (Brown, 2008: 359). Muitos destes acusavam os cristãos de facilitarem episódios como o saque de Alarico ao supostamente se afastarem das questões públicas e investirem em uma cultura “pacifista”, de maneira que insistiam no retorno do paganismo como a religião oficial do Império Romano (Brown, 2008: 361).  Além do conflito com os defensores da antiga religião do império, Agostinho tinha que lidar com uma crise de grande extensão entre as comunidades cristãs. Tal crise de autoridade revereberou em uma Igreja dividida por cismas. A violência dos 
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donatistas havia recrudescido e com isso diversas comunidades que seguiam o credo niceno teriam condenado ao ostracismo os antigos donatistas já convertidos ao catolicismo (Brown, 2008: 360; Leone, 2007: 233).  Anna Leone chama atenção que diante de tais acontecimentos verifica-se um fortalecimento do caráter coercitivo do cristianismo africano (Leone, 2007: 233). O bispo de Hipona aliando-se às instituições de poderes formais tratou de fortalecer aliança com os imperadores católicos, os quais poderiam fazer leis que protegessem a Igreja (Brown, 2008: 360). Não é de estranhar, portanto, que a legislação teodosiana de perseguição a não-católicos ressurge a partir da chancelaria de Ravena pouco tempo após os episódios de 410 (Brown, 2008: 361).  Este é o contexto de escrita das obras agostinianas que analisaremos neste trabalho. Daremos especial atenção à discussão de Aurélio Agostinho com os maniqueístas, pois além de ter conhecimento de fato sobre tal movimento considerado herético, uma vez que estivera por nove anos associado aos maniqueístas, considerava-se responsável por ter contribuído para a associação de alguns amigos ao referido movimento religioso. À parte das motivações pessoais para a dedicação em combater o maniqueísmo, este movimento religioso seria, em fins do século IV, a “heresia” por excelência (Brown, 2008: 165) e continuaria a “incomodar” as elites eclesiásticas do século V, ainda que sem o protagonismo do século anterior.  Foge deste contexto a escrita da obra De Civitate Dei, pois no período de elaboração de tal obra a historiografia chama atenção que o “calcanhar de Aquiles” da igreja formalmente instituida seria os donatistas. Entretanto, não nos furtamos em utilizar alguns trechos da referida obra em nossa investigação, mesmo que nosso objetivo seja estebelecer o “diálogo” entre o pensamento agostiniano e o maniqueísmo.   Tal atitude de nossa parte apoia-se nas reflexões do historiador italiano Carlo Ginzburg e sua ideia de “unidade morfológica”. A partir da reflexão de Ginzburg, entendemos que em se tratando de objetos de estudo que tangenciam a violência, compreendida em suas interfaces cultural, física e piscológica, alguns aspectos mostram-se dogmáticos (Ginzburg, 1991: 27). Acrescentamos que, em se tratando de discursos religiosos, tais reflexões se mostram ainda mais pertinentes.  Desta maneira, é possível identificar fenômenos compactos no que tange à morfologia e bem heterogêneos a partir de uma perspectiva cronológica e circunstancial (Ginzburg, 1991: 26). Ginzburg argumenta que no caso da ciência histórica as conexões com base na morfologia, na forma, podem ser consideradas 
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hipóteses no seu sentido mais comum, ou seja, evolutivo, mas apenas estabelecidas de maneira diferente. De acordo com este prisma, os dados empíricos são agrupados a partir de afinidades internas, de maneira que, às vezes, mesmo distante no tempo e em contextos culturais um pouco distintos este “vai e vem” nos ajuda a lançar luz sobre nosso objeto (Ginzburg, 1991: 28).  As reflexões agostinianas acerca do que o bispo considera pecado, erro, desvio e uma existência real - assim como a matriz neoplatônica identificadas nestas reflexões - empreendidas em De Vera Religione, Confessiones e De Civitate Dei, apresentam, portanto, sólidos pontos de contato, os quais nos permitem uma análise morfológica.   
2. Bem e mal nas mitologias cosmogônicas cristãs maniqueísta e nicena   

“Querendo Vós mostrar-me primeiramente como “resistis aos soberbos 
e dais graças aos humildes” e com quão grande seja a misericórdia com 
que ensinastes aos homens o caminho da humanidade, pois “se ter feito 
carne o vosso Verbo e ter habitado entre os homens”, me deparastes, 
por intermédio de um certo homem, intumescido por monstruoso 
orgulho, alguns livros platônicos, traduzidos do grego em latim” 
(Agostinho, 2011, Parte I, Livro VII, Capítulo IX: 151).   No trecho acima, Agostinho, o bispo de Hipona, em obra concluida provavelmente no ano de 397, assume que tivera contato com alguns escritos platônicos; o mesmo trecho também já nos aponta à apropriação agostiniana de tais escritos.   Inflexões neoplatônicas estão no cerne das formulações teológicas do bispo hiponense. É a partir de uma base neoplatônica que Agostinho desenvolveria a sua concepção alternativa de cosmogonia, na tentativa de explicar algo que há muito o incomodava: a questão do mal. Isto evidencia-se em trecho de Confessiones, no qual se encontra:  
“Com efeito, quando meu espírito se esforçava para voltar à fé católica, 
sentia-se repelido, porque a opinião que formava da fé católica não era 
exata. Parecia-me mais piedoso – ó meu Deus, a quem confessam por 
mim vossas misericórdias – parecia-me mais piedoso crer-vos infinito, e 
limitado apenas sob este aspecto pela substância do mal, do que julgar-
vos limitado de todos os lados segundo a forma do corpo humano. 
Parecia-me mais justo crer que não tivésseis criado nenhum mal do que 
acreditar que proviesse de Vós a sua natureza tal qual eu imaginava. Com 
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efeito, o mal aparecia à minha ignorância, não só como substância 
corpórea, já que a minha mente não podia formular a ideia senão de um 
corpo sutil, difundido pelo espaço” (Agostinho, 2011, Parte I, Livro V, 
Capítulo X: 111).  Percebemos no trecho transcrito, claramente, que a dinâmica do mal em sua relação com a deidade cristã foi motivo de perturbação para Agostinho, que se questionava sobre quem teria criado o mal e qual seria a procedência deste, uma vez que o cristianismo niceno afirmava ser o deus dos cristãos a fonte de toda bondade.   Marcos Roberto Nunes da Costa argumenta que para os seguidores de Mani a questão central seria resolver o problema do mal e salvar a alegada incorruptibilidade do seu deus, a quem eles também associavam o Bem (Costa, 2003: 39). Posto isto, não é de se estranhar que o jovem Aurélio Agostinho, para quem compatibilizar os males do mundo com a bondade de deus constituía-se como um problema, tivesse se interessado pelas teorias maniqueístas.   A mitologia maniqueísta baseia-se em um dualismo ontológico-cosmológico, o qual defende que no início de tudo havia dois princípios originantes, cujos poderes seriam idênticos, mas somente um teria caráter divino, o qual, de acordo com a lógica de antagonismos do Maniqueísmo, seria o princípio ligado à Luz e ao Alto (Costa, 2003: 43). Estes dois princípios, ou dois Reinos, incriados e co-eternos, seriam o da Luz, ou do Bem, regido pelo Pai da Grandeza; e o das Trevas, ou do Mal, regido por Satanás. Ambos, embora fossem entendidos como iguais em potência, não o eram em valor. Desta maneira o Reino da Luz destacar-se-ia em superioridade apenas por sua qualidade intrínseca de bondade, beleza e inteligência (Costa, 2003: 49).  Cabe ressaltarmos que:  
“Apesar de parecer ser de natureza espiritual, ou ser assemelhado ao 
Deus do cristianismo, o deus do maniqueísmo é totalmente diferente. 
Primeiro, ele é de natureza física, um ser corpóreo, que ocupa espaço, 
embora não tenha uma forma humana, finita e limitada, mas infinito e 
ilimitado” (Costa, 2003: 44).  Já o princípio oposto a deus, embora concorra em igualdade com este em potência, não é deus porque sua essência é o oposto deste, sendo o seu próprio nome matéria (Costa, 2003: 48).  De acordo com o mito maniqueísta, é por inveja das qualidades listadas acima – bondade, beleza e inteligência - que Satanás resolve invadir o Reino da Luz, 
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dando início a uma disputa entre os Reinos. Tal confronto termina por misturar luz e matéria, originando assim o Universo (Costa, 2003: 49-50). Outra consequência desta mistura seria, como evidencia Samuel Lieu, o aprisionamento da alma – “emanação” direta do Reino da Luz – na matéria, o que ajudava a explicar a presença do bem e do mal no homem, ao mesmo tempo em que absolvia tanto deus quanto a raça humana de serem a fonte do mal (Lieu, 2007: 292).   Esta relação, entre a criação do Universo e a criação do homem, ambos constituídos por partículas boas e más, é possível porque no maniqueísmo “há uma correspondência entre microcosmo e macrocosmo, entre o homem e o universo” (Costa, 2003: 42).  Chamamos atenção para o termo emanação em parágrafo acima porque, diferentemente da tradição cristã sistematizada e propagada a partir de Agostinho, para os maniqueístas, sendo a alma uma emanação, e não uma criação de deus, no momento em que há mistura desta com a matéria, o resultado dela, incluindo aí os homens e as mulheres, são constituídos de mal, mas também contêm partes de deus em si. Ou seja, estamos falando em uma consubstancialidade entre deus e a alma humana e que há deus em tudo (Costa, 2003: 50 e ss). Todavia, não estamos diante de uma concepção ontológica otimista, pois “[...], o maniqueísmo tinha uma concepção da natureza humana pessimista. Para ele, o homem é, ontologicamente, um ser decaído, filho do pecado e da concupiscência” (Costa, 2003: 61).   O bispo de Hipona, Aurélio Agostinho, se apropriará do arcabouço conceitual dos neoplatônicos na tentativa de formular explicações alternativas às proposições dos maniqueístas, seus antigos companheiros.   
3. Uma tradução cultural cristã do neoplatonismo   Nosso autor, em escrito do quinto século, em uma clara demonstração de tradução cultural, assevera cabalmente que não haveria diferença alguma entre os cristãos e os platônicos, aos quais ele outorga o adjetivo de célebres (Agostinho, 2008, Vol. I, Livro X, Cap. II: 371). Entretanto, no próprio livro em que o bispo faz tal afirmação, também nos indica o rol de leitura através do qual se deu o seu 



119 
Veloso, Wendell dos Reis 

Apontamentos sobre a Tradução Cultural do Neoplatonismo operada por Agostinho de Hipona na 
Antiguidade Tardia (c. 386-426) 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2014, Volume 3, Número 1, pp. 110-130. ISSN: 2014-7430 

contato com as ideias platônicas: a compilação das obras que o discípulo de Plotino, Porfírio, efetuara (Agostinho, 2008, Vol. I, Livro X: 369-414).5   Logo, torna-se mais adequado entendermos que o contato de Agostinho fora com um pensamento platônico já ressignificado, o qual os especialistas atualmente denominam de neoplatonismo. Inclusive, torna-se imperioso nos remetermos à lembrança que Peter Brown nos faz, de que, menos em Plotino e mais em Porfírio, o platonismo dos neoplatônicos passara por um filtro religioso. Desta maneira:   
“Para um platônico cristão, a história do platonismo parecia convergir 
muito naturalmente com o Cristianismo. Ambos apontavam na mesma 
direção. Ambos eram radicalmente extramundanos. Cristo dissera: “Meu 
Reino não é deste mundo”; Platão dissera a mesma coisa sobre o seu reino 
das ideias” (Brown, 2008: 112).  Diferentemente do Maniqueísmo, concepção de mundo da qual Agostinho estava desligando-se ao estabelecer contato com o pensamento platônico (Brown, 2008: 117), o neoplatonismo de Plotino e Porfírio convenciam o nosso bispo paulatinamente de que a realidade provavelmente situava-se em um plano que não o físico (Chadwick, 2009: 21). Sobre o pensamento de Plotino, Brown assevera:   
“O sentimento pungente de que o homem comum, preso ao mundo 
óbvio dos sentidos, move-se na penumbra e de que o saber que ele 
afirma possuir é meramente o estado obscuro e derradeiro de uma 
progressão inelutável de estágios decadentes de consciência é a marca da 
visão plotiniana do universo” (Brown, 2008: 117).  De acordo com a tradição platônica a experiência é distante da realidade, a qual, para os seguidores desta tradição, também é imutável (Chadwick, 2009: 21). Esta realidade configurar-se-ia no Bem, ao qual ligar-se-iam a verdade, a beleza e a bondade ontológicas, elementos imortais transcendentes ao tempo e ao espaço.   Em uma concepção na qual o mundo é um cosmos ordenado hierarquicamente e tudo possui graus diferenciados de existência, o Bem platônico ocuparia o mais alto grau desta hierarquia, assim como também se caracterizaria por sua irredutibilidade às particularidades. Tais características, para os neoplatônicos, provavelmente contrastariam com as coisas terrenas que seriam plurais e, devido à soberba, conflituosas (Chadwick, 2009: 22). O Bem platônico, entendido por este 

                                                
5 Os dois biógrafos de Agostinho de Hipona, cuja leitura efetuamos, também aceitam que o contato 
do bispo de Hipona com o pensamento platônico se deu da maneira descrita por nós (Brown, 2008; 
Chadwick, 2009). 
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prisma, possuiria caráter aglutinador e conformador; além de constituir-se na fonte de emanação da existência dos seres.  O parágrafo acima já nos aponta contrastes e divergências entre o neoplatonismo, que formou a base do pensamento agostiniano6, e as teorias daqueles intelectuais com quem Agostinho dialogava, dentre os quais, os maniqueístas. Para estes, a realidade não configurar-se-ia no Bem, pois o Reino da Luz – a que se associa este axioma do Bem – tanto quanto o Reino das Trevas seriam iguais em poder e existência, cabendo apenas ao elemento valorativo a distinção entre ambos, já que o Reino da Luz possuiria um valor superior ao seu oposto porque estaria ligado à características ontológicas de bondade, beleza e inteligência, que, tal como defendiam as teorias dos neoplatônicos, são imortais e transcendentes, sem nenhuma influência do tempo e espaço sobre eles.  A partir do que já expusemos sobre a teoria neoplatônica, entendemos que o Bem platônico seria o Uno a que Plotino se refere. O autor também liga o Uno ao mundo sempre por meio da noção de causalidade. Ou seja, esta relação – entre o Uno e o mundo – se daria por meio da relação de emanatio ou processão (Ullmann, 2004: 33). Evidencia-se aqui outra divergência entre platonismo e maniqueísmo, uma vez que para este, embora a alma fosse uma emanação direta do Bem, o mundo não o seria. Todavia, há que se ressaltar que, no processo de tradução cultural da ontologia platônica pela teologia cristã, esta metafísica da criação será importante para Agostinho de Hipona não somente para explicar a relação entre a divindade e o mundo, mas também para explicar as relações entre as diferentes pessoas da divindade cristã.  A noção plotiniana de emanatio, importantíssima para as conjecturas agostinianas sobre os graus distintos de existência dos diferentes seres sociais, possui algumas importantes características. Para os neoplatônicos o Uno seria a plenitude do ser. É a liberdade que ele possuiria para produzir aquilo que o seu desejo demandar que o caracterizaria como o Principio real de todas as coisas, o autor de tudo que não seja ele próprio. Daí infere-se que tudo aquilo que não fosse Uno seria proveniente do Uno e, portanto, diverso dele (Ullmann, 2004: 35-36).  Entretanto, a relação de procedência entre o mundo e o Uno que descrevemos acima não pode reverberar em uma concepção que assume a existência 

                                                
6 Esta base se dá de maneira muito própria e diferente de outros autores latinos que também foram 
influenciados pelas teorias neoplatônicas. 
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de um fosso entre o Uno e o múltiplo. Trata-se de uma concepção apressada e inadequada.   Reinholdo Aloysio Ullmann chama atenção que, para os neoplatônicos, Uno e múltiplo encontrar-se-iam unidos, mas reforça que não haveria dependência do Uno em relação ao múltiplo. Também argumenta que os entes vários participariam do Uno, no entanto, sem fazer parte dele. Isto é, esta participação não implica em divisão ou em esgotamento de sua potência criadora (Ullmann, 2004: 35-36).  Baseados no que já vimos até aqui podemos acatar a assertiva de que, a partir de um ponto de vista filosófico, o tema da criação gira em torno da dependência completa dos entes resultantes da atividade primeva de causalidade (Ullmann, 2004: 39). Ainda sobre o assunto um trecho do texto de Ullmann faz-se pertinentemente esclarecedor:  
“[...], para o autor das Enéadas, Deus não é tudo, mas Deus está em tudo 
ou tudo está em Deus. Precisamente é esta a interpretação moderna de 
Plotino: emanação quer dizer processão do mundo a partir de Deus. 
Como se há que entender tal processão? Da seguinte maneira: o Uno 
conserva a sua natureza, nada tira de si, permanece imutável em sua 
essência. Numa palavra, não se despotencializa. Aquilo que dele procede 
não é fruto do acaso, mas de sua atividade voluntária e inteligente, 
criadora, sem recurso à matéria preexistente” (Ullmann, 2004: 37-38).  Atentando para o caráter conformador e emanador do Uno nesta concepção filosófica, assim como também para a matriz socrática existente no pensamento platônico, entendemos que ao falarmos no Uno aludimos ao axioma platônico do logos. E sobre ele, o logos, podemos dizer:  
“Ora: “que é?” significa para estes gregos “dar a razão disso”, encontrar 
a fórmula racional que o abranja completamente, sem deixar fresta 
alguma. E a essa razão que o explica, a esta fórmula racional denominam 
com a palavra grega logos, uma das palavras mais refulgentes do idioma 
humano; ilustre, porque dela provém a lógica e tudo aquilo que com a 
lógica se relaciona; ilustre também porque o credo religioso apossou-se 
dela, e a introduziu no latim com o nome de verbum, que se encontra 
até mesmo nos dogmas fundamentais de nossa religião: o verbo divino” 
(Garcia Morente, 1980: 87).  O conceito de lógos que Platão recebera de Sócrates e os neoplatônicos transformaram em Uno, fora traduzido pela teologia cristã através da palavra latina Verbum.   



122 
Veloso, Wendell dos Reis 

Apontamentos sobre a Tradução Cultural do Neoplatonismo operada por Agostinho de Hipona na 
Antiguidade Tardia (c. 386-426) 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2014, Volume 3, Número 1, pp. 110-130. ISSN: 2014-7430 

Não é de maneira ocasional, portanto, que no trecho transcrito anteriormente no início do item 2 deste artigo Agostinho de Hipona defenda que no intuito de ensinar aos homens o caminho da humanidade, somente possível através da alegada corporificação terrena do Verbo, o deus cristão fizera chegar às mãos de um Agostinho ainda não converso alguns livros platônicos. Acerca da expressão “[...] o caminho da humanidade [...]” aqui deve ser entendida como o caminho do conjunto de todos os homens e não no sentido de caminho para uma existência real, pois no original encontramos hominibus, termo latino que também possui a ideia de conjunto dos Homens.  A tradução cultural do logos/Uno como Verbum é ratificada pelo próprio Agostinho, quando este, ao comentar sobre as obras platônicas que lera, declara: “Neles li, não com estas mesmas palavras, mas provado com muitos e numerosos argumentos, que ‘ao princípio era o Verbo, e o Verbo existia em Deus e Deus era o Verbo: e este, no princípio existia em Deus. [...]’” (Agostinho, 2011, Livro VII, Capítulo IX: 151). Talvez seja por esta crença que o bispo de Hipona defenda em De civitate Dei que não haveria diferença alguma entre cristãos e platônicos.  A coincidência, alegada pelo hiponense, entre pensamento platônico e teologia cristã, reverberou em importante característica de seu pensamento. Peter Brown aponta para tal atributo do pensamento agostiniano: “Foi uma leitura tão intensa e minuciosa que as ideias de Plotino foram cabalmente absorvidas, “digeridas” e transformadas por Agostinho”; comparando-o com outros pensadores cristãos que também leram neoplatônicos, como, por exemplo, Ambrósio, Brown faz questão de traçar nuances: “No caso de Agostinho, contudo, Plotino e Porfírio encontram-se enxertados de maneira quase imperceptível em seus escritos, como a base sempre presente de seu pensamento” (Brown, 2008: 113).   As observações feitas por Peter Brown, em biografia do bispo de Hipona, e atestadas pelos próprios trechos documentais já citados, levam-nos a tomar alguns cuidados no manejo da documentação. A ontologia do ser proposta pelos neoplatônicos, e que fora apropriada por Agostinho na construção de seu discurso sobre os “outros”7, nem sempre encontram-se presentes de  forma literal ou direta nos escritos agostinianos, cabendo ao historiador que direcione sua “lupa” para detalhes que, por vezes, passam despercebidos em uma análise mais apressada. 
                                                

7 Desde o processo, iniciado no século IV, de aproximação entre a versão nicena do credo cristão e 
as esferas formais de poder, tem-se início desta relação de assimetria. Ao chegarmos ao final do 
século IV a única maneira sancionada de ser romano será ser cristão, o que coloca os não-cristãos (e 
também os supostamente maus cristãos) do lado de fora da esfera pública da sociedade, à margem 
da dinâmica formal dos poderes políticos. 
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4. Existências e assimetria dos seres no pensamento agostiniano   Em A Verdadeira Religião, vejamos alguns trechos sobre a criação, e como Agostinho operacionalizou a tradução cultural da relação de processão entre o divino e aquilo que dele procede.   

“O certo é que todas e cada uma das naturezas individuais recebe a 
criação do Pai, pelo Filho, no dom do Espírito Santo. Visto que todas as 
coisas, substância, essência, natureza, ou qualquer outro termo mais 
adequado, que se dê possui ao mesmo tempo estas três propriedades: é 
algo único, distingui-se por sua forma das demais coisas, e está dentro da 
ordem universal (Agostinho, 2002, Primeira Parte, Cap. VII: 40)”.  Vemos no trecho supracitado que tudo o que foi criado, o teria sido pelo deus niceno, e estaria dentro de uma suposta ordem universal. Interessante notarmos aí indícios da romanização que influenciou a consolidação de uma identidade cristã.   Desde o início do período conhecido como Principado8 que o Império Romano outorgou a si o papel de ordenamento do mundo conhecido. Maneira de ver o mundo esta que, provavelmente, influenciou o pensamento cristão dos séculos posteriores (Carlan, 2010: 03). Inclusive, nos séculos em que o credo niceno já está em processo de institucionalização, ou em vias disto, na ânsia de retorno do que consideravam como um profícuo ordenamento, as palavras símbolos seriam reparatio e renovatio.9   

                                                
8 Termo utilizado para fazer referência ao modelo romano de poder pessoal em que a forma 
política de governo da res publica é representada pela concentração de poderes nas mãos de um 
único indivíduo. De acordo com Norma Musco Mendes, Roma passa a ser representada pelo 
princeps, na condição de agregador do sistema de valores e peculiaridades culturais que significavam 
um padrão de perceber, crer, avaliar, agir e desenvolver um código de categorias destinado a 
orientar o desenvolvimento das relações sociais. Quanto ao recorte cronológico, tal sistema teve 
início em fins do século I a. C. e término em fins do século III d. C. (Mendes, 2006: 21-51). 
 
9 Entre o sistema político do Principado e o sistema político do Dominato o Império Romano passou 
por um período de instabilidade política geralmente denominado pela historiografia de Anarquia 
Militar. Desta maneira, o período do Dominato é conhecido como um momento de tentativa da 
criação de um ambiente político-social de maior estabilidade (Silva; Mendes, 2006: 193-221). Sobre 
a característica de reparatio e renovatio do período, Peter Brown a abordou (Brown, 1999: 37 e ss). 
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E a proposta de identidade cristã do bispo de Hipona, baseada na assimetria do "outro", deve ser entendida dentro desta dinâmica que objetiva o (re)ordenamento do Universo. Como podemos inferir sem dificuldades, este processo é projetado e levado a cabo pela ecclesia, a Igreja já institucionalizada a partir de contatos paulatinos com os poderes políticos protocolares.   Fica posto, ainda no trecho empírico em questão, que toda a pluralidade procederia do elemento criador que, para o bispo de Hipona, seria a irrefutabilidade do deus cristão. Há que mencionarmos agora a assertiva agostiniana de que todas as coisas participariam de alguma maneira da substância criadora e estariam dentro de um ordenamento universal. Já podemos perceber aí a tradução cultural agostiniana das proposições neoplatônicas, ao vermos o estabelecimento da relação de processão entre a multiplicidade das coisas criadas e a substância criadora. É igualmente possível atentarmos à ressignificação operada pela teologia cristã, da qual Aurélio Agostinho é um dos principais baluartes.  Ainda de acordo com o mesmo trecho documental, é de deus, o Uno, que emanariam todas as coisas que dele necessitariam para existir. Dele necessitariam para “ser” dentro da ordem universal. Podemos aqui entender que o “estar” nesta ordem, de acordo com Agostinho, garantiria o “bem viver”. Por oposição, logo, afastar-se de deus, do Uno, seria atitude contrária ao ordenamento ideal entre os entes. Este ato do "afastar-se" poderia ocorrer por predomínio do que o bispo reconhece como pecado.   Para Agostinho o afastamento situaria aqueles guiados pela celsitude em uma posição antagônica aos que perseguiam virtuosamente a ordem e o bem, amando acima de todas as coisas a deidade cristã. Todos os homens e mulheres estariam sujeitos a este afastamento porque, de acordo com o mito cosmogônico cristão, o pecado do primeiro homem criado por deus, Adão, foi ter se deixado levar por um sentimento de celsitude: “Contudo, começaram a ser maus no interior, para depois se precipitarem em desobediência formal, porque não se houvera consumado a obra má, se não a houvesse precedido a má vontade” (Agostinho 2008, Vol. II, Livro XIV, Cap. XIII: 151).   Esta concepção cristã de que os homens e mulheres, criados à imagem de deus, aproximam-se do mal por uma falta sua, por um desejo descabido seu, opõe-se frontalmente à concepção maniqueísta de que o sentimento de celsitude, a má vontade, está presente na raça humana porque faz parte da ontologia dos homens e mulheres.   
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Cabe estabelecermos que as reflexões agostinianas sobre o distanciamento entre o Uno - já fundido à deidade cristã nicena - , e o múltiplo - aquilo que fora criado pelo Uno e dele depende para existir -  são axiomas centrais para nossos apontamentos. É através da referida "desunião" provocada pelo pecado original que Agostinho coloca em interrogação a própria existência humana dos diferentes seres sociais.  Agostinho, em oposição evidente às crenças maniqueístas, defende que: “Não existe nenhum ser vivo que não venha de Deus, porque ele é, na verdade, a suma vida, a fonte mesma da vida” (Agostinho, 2002, Segunda Parte, Cap. XI: 46) Em outro trecho encontramos: “Deus, por ser a suma forma, é o Sumo Bem. E a criatura por ter forma mínima, possui mínimo bem. Assim, todo bem ou é Deus, ou procede de Deus. Logo, ainda que mínima, toda forma vem de Deus” (Agostinho, 2002, Terceira Parte, Cap. XVIII: 59). Ou ainda: “Dito de outro modo: todo ser formado, enquanto formado, e todo o que ainda não está formado, enquanto formável, encontra seu fundamento em Deus” (Agostinho, 2002, Terceira Parte, Cap. XVIII: 59).   Os trechos supracitados são mais evidências da tradução cultural do neoplatonismo existente na teologia cristã agostiniana. Logo, de acordo com o pensamento descrito acima, o ser o seria em deus, de quem necessitaria para continuar sendo. Daí o bispo de Hipona argumentar que: “Nenhum ser vivo, enquanto tal, é mau, mas somente enquanto tende à morte” (Agostinho, 2002, Segunda Parte, Cap. XI: 46). Em uma interessante explanação sobre o pecado do primeiro homem e da primeira mulher no mítico paraíso do Éden encontramos reflexões que nos confirmam a peculiaridade dos estatutos agostinianos de humanidade em torno das assimetrias e das diferenças entre os entes em carnalidade e espiritualidade:   
“Assim, o homem foi expulso do paraíso para este mundo, passando dos 
bens eternos aos temporais, da abundância à miséria, da estabilidade à 
fraqueza. Não passou, porém, do bem substancial ao mal substancial, 
porque nenhuma substância é má. Mas passou do bem eterno ao bem 
temporal, do bem espiritual ao bem carnal, do bem inteligível ao bem 
sensível, do sumo Bem ao bem ínfimo” (Agostinho, 2002, Terceira 
Parte, Cap. XX: 60-61).  Assim também encontramos em De Vera Religione que os mais variados seres vivos descenderiam de deus e participariam de sua sacralidade, mesmo que não de maneira plena. Ainda que tenha transformado a condição dos seres, de eternos para temporais e mortais, o "pecado de Adão e Eva" não tornaria a substância divina, componente de todo ente, em substância má. Daí a afirmação de nosso bispo de 
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que um indivíduo poderia ser mau apenas quando tendia à morte, acontecimento que marcaria o fim da existência humana dos seres.  Mas a morte poderia ocorrer também de maneira simbólica.   
“A morte da vida, essa é a perversão ou a maldade (nequitia), isso é o 
nada. Por isso, com razão, os homens mais perversos são chamados 
“homens do nada”. Se a vida tende ao nada foi por se ter desviado – por 
uma defecção voluntária – de quem a criou, e de cujo ser desfrutava” 
(Agostinho, 2002, Segunda Parte, Cap. XI: 46).  Um pouco mais à frente há a seguinte afirmação: “Pelo que, o ser com alma, que pelo gozo material abandona a Deus, tende ao nada e esse é o mal (nequitia)” (Agostinho, 2002, Segunda Parte, Cap. XI: 47).  Em trecho de A Cidade de Deus, no qual verificamos explicitamente a unidade morfológica mencionada por nós, o nosso autor também trata do assunto:  
“Entretanto, o vício não pode depravar toda natureza, mas apenas a feita 
do nada. Donde se segue que seu ser, o ser natureza, o deve a Deus, seu 
Autor, e a queda de seu ser a ter sido feita do nada. O homem não foi, 
em sua queda, reduzido ao nada absoluto, mas, voltado para si mesmo, 
seu ser veio a ser menos do que quando estava unido a Quem é em 
sumo grau. Ser em si mesmo, ou melhor, comprazer-se em si mesmo, 
abandonando a Deus, não é ser nada, mas aproximar-se do nada” 
(Agostinho, 2008, Vol. II, Livro XIV, Cap. XIII, p. 152).  De igual maneira, duas sentenças presentes em A Verdadeira Religião nos parecem ser bastante esclarecedoras: “Tanto mais morrem quanto mais deixam de participar da essência. Ou dito mais brevemente: tanto mais morrem, quanto menos são” (Agostinho, 2002, Segunda Parte, Cap. XI: 47).  Nestes vários trechos transcritos em sequência observamos o bispo hiponense afirmando de maneira contundente que os seres somente possuiriam existência, substância, quando próximos da deidade cristã. Fora desta relação de proximidade os seres tenderiam progressivamente ao nada, à inexistência. O bispo ainda liga o que ele considera como maldade e perversão a esta condição negativa, ao nada. Diante da assertiva de que o vício somente possui ingerência na natureza feita do nada, já podemos entender que aqueles acusados de serem maus, pervertidos e afeitos aos vícios possuiriam a sua condição mesmo de existência real prejudicada. Ainda destaca-se em todos os mesmos trechos documentais, mesmo que de maneira não tão objetiva, que tais reflexões agostinianas são dirigidas aos seus opositores de doutrina, em especial os maniqueístas, os quais, como já abordado por nós, criam na existência de duas naturezas substanciais, com 
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existência reais, sendo o homem fruto da mistura entre estas, de maneira que a maldade seria um elemento ontológico da raça humana e não fruto de um afastamento da substância boa.  Discutidas todas estas questões, não se deve perder de vista que o religamento entre o homem e a divindade cristã seria de monopólio exclusivo daqueles que detinham o poder de estabelecer a ortodoxia, o que Agostinho simplesmente denomina de religião: “O fundamento para seguir esta religião é a história e a profecia. Aí se descobre á disposição da divina Providência, no tempo, em favor do gênero humano, para reformá-lo e restaurá-lo, em vista da posse da vida eterna” (Agostinho, 2002, Primeira Parte, Cap. VII: 39).   Aqui sim o bispo se refere à expressão humanidade como virtude. Gênero humano, em latim generis humani, condição que não pode se aplicar a todo o grupamento de homens, em latim hominibus, caracterizando assim os estatutos diferenciados de humanidade a que temos aludido. A condição plena de humano, o pertencer ao gênero dos Homens, seria prerrogativa daqueles que colocam-se à disposição da divina Providência, ou seja, os alegadamente restaurados. Temos aí, de forma clara, o uso da dialética platônica que prevê a separação, em lados antípodas, entre o que é daquilo que supostamente não seria, como instrumento de alcance do conhecimento, do saber, daquilo que seria a verdade.   Reiteramos que trata-se de tentativa, por parte de Agostinho, de lidar com problemas do seu tempo histórico, ou seja, uma investida em prover alternativa à crença maniqueísta, a qual não ligava a figura de Jesus e o reconhecimento de sua divindade à salvação, e assim estabelecer uma identidade que diferenciasse os cristãos nicenos em meio ao “caldeirão” de cristianismos da Antiguidade Tardia. Para os seguidores de Mani, Jesus, que por ter nascido de uma mulher não poderia ser divino, teria sido nada mais do que um profeta, importante porque teria tido a missão de preparar o caminho para Mani, mas mesmo assim apenas um profeta (Lieu, 2007: 290; Costa, 2003: 67).  Dentro da relação processual entre a multiplicidade de coisas criadas e o princípio criador/deus da fórmula agostiniana, criador este entendido em toda a sua complexidade trinitária, assumir a identidade cristã nicena seria o caminho para uma existência humana plena.  Cristo seria o elemento síntese desta operação dialético-semântica, como fica evidente nos trechos analisados em que Agostinho trata, por exemplo, do Verbum.    



128 
Veloso, Wendell dos Reis 

Apontamentos sobre a Tradução Cultural do Neoplatonismo operada por Agostinho de Hipona na 
Antiguidade Tardia (c. 386-426) 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2014, Volume 3, Número 1, pp. 110-130. ISSN: 2014-7430 

Referências   
Fontes  S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Confessionum Libri Tredecim. Disponível na Internet: http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0354-0430__Augustinus__Confessionum_Libri_Tredecim__MLT.pdf.html. Acessado em: maio de 2012.  S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Ad Marcellinum De Civitate Dei Contra Paganos. Disponível na Internet: http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0354-0430__Augustinus__De_Civitate_Dei__MLT.pdf.html. Acessado em: maio de 2012.  S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi De Vera Religione Liber Unus. Disponível na Internet: http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0354-0430__Augustinus__De_Vera_Religione_Liber_Unus__MLT.pdf.html. Acessado em: maio de 2012.  Santo Agostinho. (2008). A Cidade de Deus Contra os Pagãos. 8 ed. Tradução de Oscar Paes Leme. Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco. (Coleção Pensamento Humano), 2 vols.  Santo Agostinho. (2002). A Verdadeira Religião. Tradução de Nair de Assis Oliveira. São Paulo: Paulus (Patrística 19).  Santo Agostinho. (2011). Confissões. Tradução de J. Oliveira e A. Ambrosio de Pina. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes (Coleção Vozes de Bolso). 
  
Bibliografia  Ando, C. (1996). Pagan Apologetcs and Christian Intolerance in the Ages of Themistius and Augustine. Journal of Early Christian Studies, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, vol. 4, número 2, jun-set, 171-207.  Brown, P. (1999). A Ascensão do Cristianismo no Ocidente. Lisboa: Editorial Presença.  Brown, P. R. L. (2008). Santo Agostinho: uma Biografia. Rio de Janeiro: Record.  Burke, P. (2013). Hibridismo Cultural. São Leopoldo: Editora Unisinos. 



129 
Veloso, Wendell dos Reis 

Apontamentos sobre a Tradução Cultural do Neoplatonismo operada por Agostinho de Hipona na 
Antiguidade Tardia (c. 386-426) 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2014, Volume 3, Número 1, pp. 110-130. ISSN: 2014-7430 

 Ginzburg, C. (1991). História Noturna: Decifrando o Sabá. São Paulo: Companhia das Letras.  Mata, S. (2010). História e Religião. Belo Horizonte: Autêntica.  Carlan, C. U. (2010). O Imperialismo Romano no Século IV. PHILÍA: Informativo de História Antiga, Rio de Janeiro: Núcleo de Estudos da Antiguidade/UERJ, n. XII, Jul/Ago/Set, 3.  Chadwick, H. (2009). Augustine of Hippo: a Life. Oxford/New York: Oxford University Press.  Cirne-lima, C. (2004). Sobre o Uno e o múltiplo em Agostinho. In: Stein, E. (org.). A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens: de Agostinho a Vico (pp. 75-92). Porto Alegre: EDIPUCRS.  Costa, M. R. N. (2003). Maniqueísmo: História, Filosofia e Religião. Rio de Janeiro: Vozes.  Drake, H. A. (2007). The  Church, Society and Political Power. In: Casiday, A.; Norris, F. W. (eds.). Constantine to c. 600 (pp. 403-428). Cambridge: Cambridge University Press (The Cambridge History of Christianity, vol. 2).  García Morente, M. (1980). Fundamentos de Filosofia I: Lições Preliminares. São Paulo: Mestre Jou.  Leone, A. (2007). Christianity and Paganism, IV: North Africa. In: Casiday, A.; Norris, F. W. (eds.). Constantine to c. 600 (pp. 231-247). Cambridge: Cambridge University Press (The Cambridge History of Christianity, vol. 2).  Lieu, S. N. C. (2007). Christianity and Manichaeism. In: Casiday, A.; Norris, F. W. (Editors). Constantine to c. 600 (pp. 279-295). Cambridge: Cambridge University Press (The Cambridge History of Christianity, vol. 2).  Löhr, W. (2007). Western Christianities. In: Casiday, A.; Norris, F. W. (eds.). Constantine to c. 600 (pp. 09-51). Cambridge: Cambridge University Press (The Cambridge History of Christianity, vol. 2).  



130 
Veloso, Wendell dos Reis 

Apontamentos sobre a Tradução Cultural do Neoplatonismo operada por Agostinho de Hipona na 
Antiguidade Tardia (c. 386-426) 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2014, Volume 3, Número 1, pp. 110-130. ISSN: 2014-7430 

Mendes, N. M. (2006). O Sistema Político do Principado. In: Silva, G. V.; Mendes, N. M. (orgs.). Repensando o Império Romano: Perspectiva Socieconômica, Solítica e Cultural (pp. 21-51). Rio de Janeiro; Vitória, ES: Mauad, EDUFES.  Souza, M. A. (2004). Introdução. In: Santo Agostinho. Confissões (pp. 13-28). São Paulo: Martin Claret, 2004.  Ullmann, R. A. (2004). Plotino – a Relação do Uno (Archê) com o Mundo. In: Stein, E. (org.). A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens: de Agostinho a Vico (pp. 33-50). Porto Alegre: EDIPUCRS.    
Recebido: 01 de junho de 2014 

Aprovado: 22 de setembro de 2014   


