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Resumo:  
Neste artigo, apresentamos uma contextualização específica a cerca de Aurélio 
Ambrósio, nomeado bispo de Milão no ano de 374. Oferecemos luzes a 
algumas relações estabelecidas entre este personagem e distintas figuras 
imperiais do Império dos romanos. Nossos exames são baseados 
especialmente, mas não exclusivamente, em determinados documentos 
escritos por Ambrósio, seus panegíricos elaborados para louvar imperadores 
mortos: De Obitu Valentiniani Consolatio (do ano de 392); De Obitu Theodosii 
Oratio (de 395). A partir de leituras minuciosas sobre obras ambrosianas, 
começamos a analisar este homem em sua formação dentro da sociedade e 
inserido na hierarquia eclesiástica para o compreendermos como um sujeito 
ativo dentro da vida pública romana.  
Palavras-chave: 
Ambrósio de Milão; Panegírico; Imperador. 
 
Resumen: 
En este artículo, presentamos un contexto específico sobre Aurelio Ambrosio, 
nombrado obispo de Milán en el año 374. Ponemos luces sobre algunas 
relaciones entre este personaje y distintas figuras imperiales de lo Imperio de 
los romanos. Nuestros exámenes se basan principalmente, pero no 
exclusivamente, en determinados documentos escritos por Ambrosio, sus 
panegíricos dispuestos a alabar emperadores muertos: De Obitu Valentiniani 
Consolatio (año 392); De Obitu Theodosii Oratio (395). A partir de lecturas 
detalladas de obras ambrosianas, empezamos a conocer a ese hombre en su 
formación dentro de la sociedad y dentro de la jerarquía eclesiástica para 
entender a ello como un sujeto activo en la vida pública romana. 
Palabras-clave:  
Ambrosio de Milán; Panegírico; Emperador. 

                                                           
1 Doutoranda em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil. Bolsista 
CAPES / Membro Discente do NEMED-UFPR. 
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1. Um contexto para Ambrósio 

 
 
Este artigo contempla nossas primeiras reflexões a respeito de uma 

pesquisa proposta para o período de quatro anos. No que se refere ao recorte 
temporal, as análises estão inseridas no universo romano do século IV de 
nossa era, marcado por ameaças internas promovidas por indivíduos que 
usurpavam o imperium (poder de mando militar) e por intimidações que 
vinham de fora dos limites romanos, agenciadas por distintos grupos 
bárbaros2. Mais especificamente, o lapso temporal, objeto de nossos exames, 
tem como foco o período entre os anos 370 e 395, época em que Aurélio 
Ambrósio destacou-se por suas habilidades com as leis e, em 374, foi 
designado ao governo de Emilia e Liguria (Aemilia et Liguriae) – províncias da 
Diocese de Itália – e bispo (episcupus) da diocese de Milão. 

 
É certo que tal personagem ficou a frente da comunidade cristã milanesa 

desde o ano de 374 até sua morte, em 397. Todavia, concentraremos nossos 
estudos em dois documentos escritos por Ambrósio: De Obitu Valentiniani 
Consolatio (do ano de 392); De Obitu Theodosii Oratio (de 395). Por este motivo, 
nossas análises terão como limite o ano de 395. Evidentemente, recorreremos 
a informações a respeito da formação deste sujeito histórico e de sua vida, 
mesmo antes de ele ser governante de Emilia e Liguria. Afinal, necessitamos 
conhecer o ambiente em que o personagem foi criado para compreender seu 
papel dentro de sua sociedade. 

 
Quanto ao recorte espacial, o núcleo de nossas atenções será a cidade de 

Milão, no entanto ela será compreendida dentro de suas inter-relações com o 
restante do mundo dos romanos. 

 
De família cristã, Aurélio Ambrósio nasceu no ano de 340, quando seu 

pai desempenhava o cargo de prefeito da Galia e residia em Tréveris (Trier, na 
atual Alemanha. O nome latino da cidade era Augusta Treverorum). 

 
Sua família já contava com certo prestígio, o cargo de seu pai nos aponta 

isso. Com este amparo, formação e trabalhos prestados em benefício da 
hegemonia dos romanos, Aurélio Ambrósio ascendeu social e politicamente. 
Seu pai, que também se chamava Ambrósio, morreu quando Aurélio 
Ambrósio ainda era um menino. Em seguida, sua mãe regressou a Roma com 
                                                           
2 Utilizamos a expressão “bárbaros” sem qualquer característica pejorativa. Nossa escolha 
tem relação com o termo barbarus encontrado nos documentos latinos para mencionar o 
estrangeiro, aquele que não vive sob a égide do ambiente pólis/ciuitas. 
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ele e seus dois irmãos: Marcelina e Urânio Sátiro. Segundo Paulinus, secretário 
do bispo de Milão e autor da Vita Ambrosii, em Roma, a formação de 
Ambrósio fundamentou-se no estudo da gramática, literatura grega e romana, 
retórica e direito, em conformidade com os padrões dos nobres cidadãos da 
época. Ele desenvolveu boas aptidões na leitura da língua grega (Paulinus, 3). 

 
Apesar de sua formação cristã ter se iniciado em casa, Agostinho, futuro 

bispo de Hipona e discípulo de Ambrósio, apontou que a educação formal 
referente ao cristianismo foi ministrada a Ambrósio por Simpliciano. E ainda 
mais, aludiu que o bispo milanês amava Simpliciano como um pai (Augustinus, 
Confessiones, VIII, 2). 

 
Devido a destreza em lidar com as leis, no ano de 374, Ambrósio foi 

designado ao governo de Emilia e Liguria pelo prefeito do pretório Probo. 
Neste mesmo ano, foi aclamado ao bispado da diocese de Milão após a morte 
do bispo Auxentius, defensor das ideias de Arius3. 

 
Nesta época, Milão (Mediolanum) era a capital de Italia Annonaria e da 

parte ocidental do Império. Por conseguinte, uma respeitável cidade, contudo, 
palco de constantes conflitos entre grupos simpatizantes das noções cristãs 
propagadas por Arius e grupos seguidores do credo instituído no Concilio de 
Nicéia em 325, princípios, estes, salvaguardados por Ambrósio. 

 
Lembremos que Milão vinha ganhando notoriedade desde as 

reorganizações militares implementadas por Galieno entre 260 e 268 d.C. até 
que foi declarada capital do Império dos romanos em 293 por Diocleciano. 
Tratamos, portanto, de uma cidade que no século IV encontrava-se equipada 
militar e politicamente; um reduto onde a vida social e cultural pulsavam forte. 
Enfim, um centro que congregava vários poderes, perfeito para uma distinta 
eclésia. No ano de 374, tal comunidade passou a ter como bispo Aurélio 
Ambrósio. 

 
A diocese de Milão teve sua criação no século I. Devido à notoriedade da 

cidade e das ações de Ambrósio na posição de bispo, ela foi elevada a 
categoria de arquidiocese no século IV. Até hoje o rito ali praticado é o 
ambrosiano e seu padroeiro, obviamente, é Santo Ambrósio. 

                                                           
3 Na primeira metade da IV centúria, um padre de Alexandria de nome Arius, juntamente 
com seus discípulos, propagava a ideia de que Jesus Cristo havia sido criado por Deus, 
portanto, o Filho era inferior ao Pai e a Ele pertencia. Desta forma, o Filho não era da 
mesma substância do Pai. Entre outros motivos, mas especialmente para apontar a 
discordância a esta premissa divulgada pelos arianos, foi convocado o Concílio de Nicéia 
(325) que alegava serem Pai e Filho constituídos da mesma substância (homoousios). 
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Quando ampliamos nossos olhares para observamos um ambiente mais 

dilatado, no cenário interno, apontamos que o Império dos romanos nos 
tempos de Ambrósio foi palco de diversas renovações nas esferas política, 
econômica, social e cultural; além disso, havia uma constante pressão externa 
que sondava os limites dos territórios dos romanos e ameaçava a ciuilitas 
(“civilidade”), demasiadamente zelada por discursos que identificavam “a 
romanidade” (no sentido da ampla cultura fundamentada nos preceitos da 
ciuilitas). Estas circunstâncias fizeram com que os imperadores se sucedessem 
continuamente, vítimas de golpes que expunham a fragilidade da própria figura 
imperial e, consequentemente, da pretensa hegemonia romana. A partir do 
século III, os movimentos de caráter de usurpação tornaram-se uma constante 
no mundo romano. Perante esta instabilidade, notamos como item 
imprescindível de variadas formulações desta época a necessidade de 
identificar e fortalecer a figura do soberano legítimo, com o intuito de se 
preservar a própria supremacia romana, pois, em conformidade com as 
fórmulas disseminadas, uma sociedade corretamente ordenada impunha 
veneração – e temor – dentro e fora de seus limites. 

 
Quanto ao ambiente externo aos limites romanos, a fim de fazer frente 

aos perigos provenientes das ameaças bárbaras, era necessário elaborar um 
discurso identificador da romanidade para excluir desta unidade os 
contratempos que rondavam o imperium (poder de mando militar) e o orbis 
romanorum (território/mundo dos romanos). 

 
Diante destas intempéries, havia a necessidade constante de validar o 

poder do governante do imperium frente ao usurpador e seu papel perante a 
própria sociedade romana. Afinal, a máxima ainda hoje bastante utilizada, 
cabia perfeitamente para aquele cenário: “Quem não é visto, não é lembrado”. 
Para o caso estudado, a expressão “visto” possui uma vastidão de sentidos, 
pois tratamos de um momento em que o imperador se fazia presente através 
de diferentes elementos, entre eles: pelas imagens pintadas ou esculpidas, nas 
faces das moedas, pela palavra falada dos oradores e com sua presença física e 
sagrada em determinados eventos. Para o momento, vale ressaltar que a 
declaração “ser visto” pode ser trocada pela fórmula “ser falado/comentado”. 
Pois, ao se falar da figura imperial romana, propagavam-se seu papel e sua 
utilidade (utilitas publica) para o benefício comum que era a manutenção da 
ordem social. 

 
Imbuída do desígnio de conservar sua influência dentro do círculo 

detentor do poder (potestas) e da autoridade (auctoritas), a nobreza e a 
aristocracia romana colocaram-se a serviço da elaboração e legitimação desta 
figura imperial. Neste ínterim, notamos que a legitimidade do poder imperial, 
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tanto quanto as limitações da política da IV centúria, mantinham relação direta 
com determinados grupos políticos, sustentáculos da tradição romana, do 
poder soberano e da organização daquela sociedade. Para tanto, muitos 
escritores deste quadro depositaram esforços e muita tinta em prol da 
literatura laudatória e, sob a forma de panegíricos, corroboraram a função do 
imperador, por meio da exposição de suas virtudes. Aurélio Ambrósio foi um 
destes sujeitos e, entre tantos escritos de sua autoria, destacamos os 
panegíricos elaborados como homenagens póstumas aos imperadores 
Valentiniano II e Teodósio. 

 
O panegírico tem sua origem no mundo grego (panegyrikós; no latim: 

panegyricus). É relativo ao discurso solene, uma oração escrita e/ou proferida 
em louvor de alguém ou de algo (Moisés, s/d: 335). Herdeiros da cultura 
grega, os latinos acolheram a prática dos textos laudatórios, embora Rodríguez 
Gervás notifique que há diferenças entre os panegíricos gregos e os latinos. 
Entretanto, muitos aspectos da oratória latina (oratio) já se encontravam nas 
laudationes funebris dos gregos, nas quais se recordavam de maneira elogiosa a 
figura do falecido (Rodríguez Gervás, 1991: 26).  

Na IV centúria ocidental, o panegírico desempenhava o papel de 
fundamentar a comunicação e a imagem imperial. É certo que o texto era 
elaborado para um determinado líder, geralmente nominado no título do 
documento. Todavia, além de honrar aquele comandante e aproximar o 
escritor do círculo de poder atual, o panegírico estava voltado ao 
fortalecimento da figura imperial, da própria função do imperador. Por isso, 
longe de ser um documento que retratava uma determinada realidade política e 
social, o panegírico era considerado um instrumento de poder. Ao construir e 
consolidar modelos político-ideológicos, a literatura panegirística consolidava a 
teoria política do soberano. 

 
Neste ínterim, a retórica amparava a perfeita preparação dos textos, 

afinal, de acordo com Cícero, através do estudo desta disciplina, o orador 
dominava as técnicas de elaboração e os componentes dos discursos (Cícero, 
Sobre el orador, I, 142). Por meio das formulações retóricas, os discursos 
(orationes) traziam elementos imprescindíveis para persuadir o público e fazer 
com que as mensagens edificadas naquele momento fossem retidas na 
memória individual e, ao serem propagadas, passassem para a memória 
coletiva daquela comunidade. 
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2. Ambrósio e a oratória 
 
 
Demasiadamente conhecido na historiografia por seu papel como “Pai 

da Igreja”, em nossa releitura dos textos ambrosianos buscamos conhecer 
algumas ações e interesses políticos deste homem público romano do século 
IV, evidentemente, sem despojá-lo de sua vivência como cristão-niceno. 

 
Ambrósio era um sujeito bem formado nas disciplinas essenciais 

propagadoras de conhecimentos e valores da romanidade; um homem que, 
assim como Cícero e seu contemporâneo neoplatônico e crédulo do panteão 
greco-romano Quinto Aurélio Símaco Eusébio, asseverava a força da voz como 
um instrumento de sabedoria e de poder. Conforme Ambrósio: “A voz é 
como que conduzida pelo remo do ar e levada através do vazio; açoita o ar 
com a mesma força que ele, ora comove, ora acalenta o sentimento do 
ouvinte, abranda o que está irado, levanta o caído, consola o que sofre.” 
(Ambrosius, Examerão, 9, 67). Através de uma rápida leitura desta afirmação 
ambrosiana já nos é possível identificar a importância que a arte da oratória 
teve na formação de Aurélio Ambrósio bem como a apropriação e utilização 
desta disciplina por parte do bispo ao divulgar suas mensagens. 

 
A voz do bispo de Milão liderava a eclésia pela qual era responsável: 

aliviava os sofrimentos, acalmava a ira e ensinava sobre os valores 
considerados por ele como corretos. Uma vez que poucos tinham acesso à 
palavra escrita, as palavras pronunciadas por Ambrósio educavam e 
entusiasmavam. Desta maneira, o bispo mantinha a ordem dentro de sua 
comunidade. Comportamento bem quisto pelos imperadores dos romanos 
que, na parte ocidental do Império, tinha nos bispos mais um de seus 
membros responsáveis pela ordenação pública. É fato que muitos bispos, 
amparados pela comunidade a qual lideravam, voltaram-se contra os poderes 
centrais. Entretanto, cada ocorrência merece análises específicas. No caso 
avaliado neste artigo, enfatizamos as relações de parceria desenvolvidas entre o 
bispo de Milão e alguns imperadores. Enquanto Ambrósio fomentava 
princípios de obediência ao bom governante e ao Deus cristão, o 
administrador do imperium tinha garantida sua função social e uma adequada 
ordenação da comunidade milanesa. 

 
Lembremos que a partir das reorganizações levadas a cabo por 

Diocleciano e seus sucessores, é possível notarmos um processo de 
especialização das funções e um aumento significativo no número de 
funcionários que passaram a amparar a figura imperial e a administrar os 
assuntos públicos (res publicae). Neste cenário, percebemos o bispo como um 
destes funcionários. Um homem que exercia atividades públicas relacionadas à 
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divulgação de princípios de romanidade. Mesmo que com aspectos voltados 
para o cristianismo niceno, as palavras de Ambrósio sempre evocavam antigas 
virtudes basilares para aquela sociedade, tais como piedade, lealdade e 
misericórdia. Novamente, percebemos com nitidez a aproximação de 
discursos teórico-políticos mais do que as querelas religiosas, ao menos na 
esfera da elaboração de textos que sustentavam o centro de poder imperial. 

 
No panegírico elaborado por Ambrósio por ocasião da morte de 

Valentiniano II, em 392, o autor destacou a si mesmo como a voz que gritava 
no sofrimento para lamentar o passado (Ambrosius, De Obitu Valentiniani 
Consolatio, 28)4. Este trecho nos revela a importância dada por Ambrósio à 
questão da voz como forma de consolar. Uma voz que era ouvida; uma voz 
que, no momento da proclamação daquele discurso, confortava o sofrimento 
da perda de um líder. Acima de tudo, notamos uma voz que guiava, tanto 
rumo ao consolo, como contra o que considerava errado, como nas questões 
das querelas contra os discípulos de Arius. Além disso, observamos o papel 
significativo deste bispo, escolhido para prestar as homenagens ao imperador 
recentemente morto em batalha. 

 
A morte de Valentiniano II, ocorrida na Gália durante conflitos com o 

magister militum Arbogast, está envolta por circunstâncias obscuras ocorridas. O 
imperador foi a Gália para liderar o exército local em direção a Itália a fim de 
repelir tentativas de invasões oriundas dos Balcãs. No desempenho das 
funções de magister militum, Arbogast desaprovava o comando militar de 
Valentiniano pela Itália. Arbogast condenou publicamente tal liderança, fato 
que gerou muitos conflitos e, em seguida, a morte de Valentiniano. Muitos 
pesquisadores ainda examinam as conjunturas da morte do governante, mas os 
estudos ainda são inconclusivos. 

 
Considera-se 15 de maio de 392 como a data da morte de Valentiniano 

II. Arbogast enviou o corpo do imperador para Milão, aos cuidados do 
governante da pars orientalis, Teodósio, o qual estava em Constantinopla. Este 
escreveu a Ambrósio e ordenou que o bispo enterrasse o colega morto 
(Liebeschuetz In Ambrosius, 2010: 358). A cerimônia ocorreu em um 
momento de incertezas políticas, visto que, em 22 de agosto de 392, Arbogast 
proclamou Eugenius como imperador da parte ocidental do Império dos 
romanos. Todavia, as inseguranças políticas são ocultadas na consolação 
ambrosiana. Provavelmente pelo fato de Ambrósio temer qualquer tipo de 
retaliação contra ele e sua comunidade por parte de Arbogast e de Eugenius. 

                                                           
4Ambrosius, Aurelius. De Obitu Valentiniani Consolatio, 28: “vox clamantis in gemitu, quo possim 
deflere praeterita.” 
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Por ora, importa-nos verificar as atividades de Ambrósio com relação a 

este cerimonial. Ele foi a pessoa requerida por Teodósio para honrar a 
memória de Valentiniano II. Assim, neste mundo onde a figura do bispo 
começava a ganhar notoriedade, Ambrósio mantinha-se atrelado ao centro de 
poder. 

 
A formação, carreira pública e eclesiástica de Ambrósio e as relações 

com os imperadores do Império dos romanos são nossos interesses 
fundamentais ao realizarmos pesquisas sobre o universo romano do século IV, 
pois, por se tratarem de elementos variados e complementares, estes itens 
aproximam o pesquisador da complexidade vivenciada pelos sujeitos 
históricos. Por este viés, é possível compreendermos distintos componentes 
formadores do cenário político-religioso ao qual Ambrósio se incorporava, 
compartilhando e reinventado princípios basilares daquela sociedade. Através 
desta perspectiva, procuramos abarcar as relações de poder deste personagem 
tão múltiplo que foi o bispo da época imperial romana5. 

 
As relações estabelecidas à volta de Aurélio Ambrósio, bispo de Milão, 

permitem que observemos a vida de um homem público que representava 
muito bem tanto as atividades voltadas ao século como as voltadas ao espírito 
na IV centúria ocidental. Uma figura que, em suas atividades, mesclava suas 
crenças e afazeres políticos, um homem público típico deste período da 
história dos romanos, na qual características e funções espirituais e seculares 
entrelaçavam-se e moldavam a ordem social. 

 
Em concordância com Nuffelen e Leemans, o bispo constituía o elo 

entre a comunidade local e o universo mais amplo da cristandade. Por meio de 
correspondência ou através de sua presença nas reuniões provinciais, levava ao 
conhecimento de outros as decisões de sua eclésia (Leemans, 2011: 03-04). 
Deste modo, a referência de nosso trabalho é sim um bispo, mas acima de 
tudo, um representante de determinado grupo, líder de uma comunidade, voz 
de seus liderados. 

 
Assim como ocorrera na Gália, o estudo dos panegíricos selecionados 

para nossa pesquisa demonstra a existência de um movimento voltado à escrita 
panegirísca na Península Itália, rica em formulações basilares para as 
elaborações políticas da IV centúria. 

                                                           
5 Ramón Teja examina cuidadosamente a multiplicidade e a vastidão das funções episcopais. 
Sobre o bispo, afirma: “Es una especie de poliedro: según el punto de vista del observador, 
puede aparecer como un sacerdote, un político, un rétor, un jurista, un juez, pero el resultado 
final es una conjunción de todas ellas” (Teja, 1999: 75). 
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A coleção conhecida como Panegíricos Latinos nos proporciona textos 

emblemáticos da literatura penegirística, elaborados no contexto espacial da 
Gália tardo-antiga. É composta por onze discursos de retóricos galos, mais o 
Panegírico de Trajano, escrito por Plínio, o Jovem, no ano 1006. Estes 
documentos de autorias variadas, mas marcadamente galas, e datas diversas, 
foram frutos de um período no qual a retórica teve extraordinário destaque. 
Com os Flávios, especialmente Vespasiano, no século I d.C, iniciou-se uma 
política de mobilidade social que privilegiou demasiadamente gramáticos e 
retóricos (Rodríguez Gervás, 1991: 15). Plínio, o Jovem, declarou que um 
número considerável de cátedras espalhou-se por todo o território romano e 
que, a partir de então, os professores eram contratados pelo serviço público 
(Plínio Segundo, Epístolas IV, 13,6) 7. A partir da IV centúria, tal política foi 
impulsionada por Constantino e múltiplos editos tornaram-se leis em 
benefício destas disciplinas. Os laços entre os conhecedores da retórica, as 
elites locais e os governantes se estreitaram, o que gerou um ambiente 
favorável para a elaboração de discursos laudatórios. 

Atentemos para o fato de que, embora Ambrósio não tenha empregado 
a palavra panegyricus nos títulos de seus textos, os termos consolatio e oratio, a 
estrutura dos documentos e os assuntos ali apresentados demarcavam 
panegíricos. Além disso, a própria coletânea dos Panegíricos Latinos traz três 
títulos sem a expressão panegyricus. São eles: Eumenii pro instaurandis scholis oratio; 
Incerti gratiarum actio Constantino Augusto; e Claudii Mamertini gratiarum actio de 
consulatu suo Iuliano Imp. 

Imerso em um contexto de transformações políticas e sociais, as antigas 
virtudes herdadas dos gregos aos romanos também passaram por mudanças 
para se adaptarem a fé que começava a formatar seus dogmas naquele 
momento, o cristianismo. Entretanto, quer fossem sob o ponto de vista cristão 
ou dos seguidores dos antigos cultos greco-romanos, as virtudes eram 
constantemente utilizadas para justificar o poder imperial, ao passo que 
contrapunha os “bons” governantes aos vícios daqueles que exerciam 
erroneamente o imperium. Sob este aspecto, Rodríguez Gervás destacou que o 
estudo das virtudes permite ao pesquisador a compreensão dos diversos 
artifícios do poder imperial, além da situação política daquele cenário, uma vez 
que estes valores intensificavam “la imagen imperial con el objetivo básico de 

                                                           
6 Consideramos a data informada nos textos de (Rodríguez Gervás, 1991: 11); (Galletier, 
1949: X); (Hidalgo de la Vega, 1995: 114). 

7 Plínio Segundo. Epístolas IV, 13, 6: “Totum etiam pollicerer, nisi timerem ne hoc munus meum 
quandoque ambitu corrumperetur, ut accidere multis in locis video, in quibus praeceptores publice 
conducuntur.” 
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crear una estructura política unitaria” (1991: 77). Para fundamentar sua tese, o 
autor analisou os chamados Panegíricos Latinos com a intenção de averiguar o 
modo como as virtudes construíam as imagens dos imperadores louvados 
nestes documentos, de que maneira estas figuras positivas se opunham aos 
maus governantes e como os bárbaros eram identificados nestes documentos. 

 
Estes elementos observados por Rodríguez Gervás receberão atenção 

especial ao longo de nossa pesquisa para analisarmos as relações estabelecidas 
entre aquele que escrevia e declamava os discursos públicos – no caso, Aurélio 
Ambrósio – e a figura imperial. Além disso, buscaremos entender de que 
maneira os princípios ressaltados nos documentos de Ambrósio uniam os 
romanos para excluir daquela sociedade a barbárie e/ou – talvez – para 
converter os bárbaros à romanidade pela fé cristã-nicena. Assim, daremos mais 
um passo para compreender o processo de formação e constante 
reorganização de uma figura imperial e de uma identidade romana, uma 
romanidade. Lembremos que, ao salientarmos o termo “uma”, tratamos da 
História pelo seu viés plural e atentos às especificidades da literatura 
panegirística e de nosso corpus documental. 

 
Já nos primeiros passos desta pesquisa, ao dedicarmo-nos as análises 

acima citadas, apreciamos um esforço de escrita panegirística específico levado 
a cabo na Península Itálica para promover elaborações políticas e o papel da 
figura imperial. Neste ínterim, verificamos que Aurélio Ambrósio, além de um 
homem expressivo para o desenvolvimento do pensamento cristão, foi um 
destacado homem político, partícipe e edificador de teorias basilares da 
hegemonia romana na segunda metade do século IV. 

 
As palavras de Aurélio Ambrósio construíam e sustentavam noções do 

que era certo e do que era errado, daquilo que era desejado e do que deveria 
ser rechaçado pela figura imperial e por seus súditos. Afinal, o líder dos 
romanos constituía um modelo a ser seguido por todos os que 
compartilhavam a romanidade. Logo, ao elaborar teorias para amparar o 
governo imperial, Ambrósio participava ativamente da vida política romana. 
Postura que aproximava o bispo da cidade de Milão do líder político dos 
romanos, o imperador. Sendo assim, notamos que a vida religiosa de um 
homem conhecido como um dos “Pais da Igreja” ocidental estava fortemente 
entrelaçada a sua atuação política. Mais uma característica da Antiguidade, 
época em que política e religiosidade estavam sempre entrelaçadas. 
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3. Conceituações pertinentes aos nossos estudos sobre Ambrósio 
 
 
Dentre os diversos temas relacionados ao conhecimento histórico, o 

estudo a respeito das relações de poder estabelecidas entre os agentes políticos 
abrange um recorte espacial e temporal muito mais amplo do que o 
estabelecido neste artigo e em nossa pesquisa. Entretanto, acreditamos que o 
saber histórico é construído a partir do estudo das especificidades, inerentes ao 
gênero humano e a própria História. Por isso, em particular, os exames das 
expectativas dos sujeitos que buscavam moldar a sociedade a qual integravam, 
através do uso da retórica e da elaboração de teorias políticas e valores morais, 
é demasiadamente pertinente ao conhecimento histórico. 

 
A retórica era tida como a arte da persuasão. Sendo assim, necessitamos 

lembrar que textos feitos sob seus princípios devem ser atentamente 
analisados para buscarmos detalhes além do escrito. Longe de ser um retrato 
da sociedade na qual estes documentos eram produzidos, eles impunham e 
defendiam interesses políticos, econômicos, sociais e culturais. 

 
Rodríguez Gervás e Galletier apontam várias razões para que um 

panegírico fosse pronunciado (Rodríguez Gervás, 1991: 26; Galletier, 1949: 
VIII). Dentre elas, destacamos que De Obitu Valentiniani Consolatio e De Obitu 
Theodosii Oratio foram elaboradas por Ambrósio por ocasião da morte de 
Valentiniano II (392) e de Teodósio (395). Já encontramos a razão da escrita 
destes textos no título de ambos: De Obitu Valentiniani Consolatio; De Obitu 
Theodosii Oratio. Consolação e oração evocavam elementos de louvor em favor da 
pessoa morta e eram recorrentes já no mundo grego, do qual os romanos 
herdaram o estilo panegirístico. 

As obras a serem mais profundamente estudadas ao longo de nossa 
pesquisa são abalizadas por louvores, além disso, possuem estruturas próprias 
dos panegíricos e, através de suas edificações aproximavam o escritor do 
círculo de poder imperial e fundamentavam a política governamental. As 
análises provenientes deste corpus nos fazem compreender teorias e concepções 
ideológicas formuladas para legitimar o governante do imperium, distinguir 
romanos e bárbaros e, no campo iminentemente prático, nos permitem 
verificar a ação de sujeitos sociais favoráveis a consolidação do poder imperial. 
Pari passu, tais estudos nos impulsionam a conhecer, em detalhes, as 
especificidades de escritas retóricas desenvolvidas na IV centúria IV por um 
destacado autor do ambiente itálico. 

As frequentes reelaborações nas esferas política, administrativa, social, 
cultural e econômica levadas a cabo no contexto vivido por Ambrósio 
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impulsionaram a escrita de documentos panegirísticos por todo o orbis 
romanorum com o intuito de corroborar a função da figura imperial. Sendo 
assim, é imprescindível o esforço para a compreensão dos escritos desta 
natureza. Mais ainda quando nos referimos a Aurélio Ambrósio, um autor 
demasiadamente conhecido na historiografia por sua atuação religiosa, que em 
nossa pesquisa é percebido também como um homem político que 
compartilhava com homens de saber de seu tempo objetivos em comum, em 
benefício do Império dos romanos. 

Compreender e explicar as particularidades das ações humanas 
desenvolvidas em determinado cenário é o que move o trabalho do 
historiador. Como diria Marc Bloch: "o bom historiador se parece com o ogro 
da lenda. Onde fareja a carne humana, sabe que ali está sua caça" (2001: 54). 
Por isso, buscamos conhecer Ambrósio imerso em seu contexto de 
transformações e continuidades reelaboradas. Um homem que vivia em 
sociedade, como líder dela, sob muitos aspectos, todavia, como parte dela, 
acima de tudo. 

Os escritos de Ambrósio, certamente, amparam teorias e práticas 
político-administrativas de seu tempo. Entretanto, longe de serem uma criação 
única e "fora de seu tempo" - como defende um dito popular brasileiro - eles 
estavam inserido sem um cenário envolto em tradições, de fato adaptadas, 
contudo, nutridas por uma ampla bagagem anterior. 

No caso dos panegíricos, conforme menção anterior, verificamos sua 
origem no mundo grego. Cícero apontava Isócrates como “o ilustre pai da 
eloquência” (Cícero, Sobre el orador, II, 10). Tal autor foi considerado arquétipo 
para a elaboração de panegíricos tanto para gregos como para latinos. 
Lembremos que desde o final do século IV a.C. a proclamação de discursos 
políticos consistia em uma prática comum. Entre julho e setembro de 380 a.C., 
Isócrates pronunciou sua primeira obra com o intuito de enunciar feitos 
políticos. De acordo com Guzmán Hermida, “su título procede de las fiestas 
religiosas (panegýria) que se celebraban trás los juegos de Olimpia, y en las que 
tales discursos encontraban un auditorio numeroso” (1979: 199). O Panegírico 
de Isócrates avaliava os princípios considerados corretos pelos falantes da 
língua grega em contraposição aos interesses bárbaros e convidava os gregos a 
se unirem contra a ameaça persa, um inimigo tido como comum. 

No mundo romano, a literatura panegirística também esteve fortemente 
relacionada com as reflexões em torno da política. Ao propagarem as boas 
ações dos governantes ou ao idealizar este líder, criando um modelo de 
conduta, tais documentos legitimavam a figura imperial e sua utilidade (utilitas 
publica) no seio daquela sociedade. Por este motivo, observamos uma série de 
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incentivos patrocinada pelo centro de poder em prol de escritas desta 
natureza. 

No século IV, os estímulos proporcionados por Constantino justificaram 
ainda mais a dedicação de homens de saber a prática do discurso laudatório. 
Aurélio Ambrósio era filho deste tempo e herdeiro de toda esta tradição 
panegirística. Seus discursos, edificados para honrar Valenitniano II e 
Teodósio como imperadores recentemente mortos, são baseados em noções 
clássicas da oração fúnebre. No entanto, segundo observações de 
Liebeschuetz, Ambrósio introduziu modificações próprias do cristianismo 
perpetradas por Gregório de Nacianzo e pelo próprio Ambrósio (Liebeschuetz 
In Ambrosius, 2010: 175). 

Tanto De Obitu Valentiniani Consolatio (392) como De Obitu Theodosii Oratio 
(395) combinam funções de oração em prece pelo imperador defunto e dos 
sermões que ensinavam e edificavam os fiéis, com o intuito de que estes 
atingissem a salvação após a morte. Os textos estão repletos de citações 
bíblicas ou alusões a passagens do Livro Sagrado dos cristãos. 

Personagens emblemáticos das histórias bíblicas foram trazidos a baila 
para instruir o público com relação às doutrinas divinas ou para que as ações 
imperiais fossem comparadas as dos modelos bíblicos. Como exemplo desta 
configuração de escrita, destacamos o trecho da oração a Teodósio na qual o 
imperador é tido como um imitador de Jacó ao suprimir infiéis tiranos e abolir 
os cultos aos ídolos (Ambrosius, De Obitu Theodosii Oratio, 4)8. Quanto ao fato 
do enfrentamento com tiranos, lembremos que Teodósio, além de lidar com 
inimigos externos ao território dos romanos, tidos como bárbaros, cultivou 
batalhas contra os usurpadores do imperium Magno Máximo (388) e Flávio 
Eugênio (394). 

No que se refere à extinção dos cultos aos ídolos, o governante 
empreendeu ações que desfavoreceram cultos às entidades do panteão greco-
romano e desaprovou atitudes contraditórias as diretrizes estabelecidas no 
Concílio de Nicéia (325). No primeiro caso, entre outros fatores, Teodósio 
instituiu leis que proibiram sacrifícios na Itália (CTh. 16.10.10) e no Egito 
(CTh. 16.10.11). No segundo caso, asseverou os dogmas do Concílio de Nicéia 
como os verdadeiros princípios da cristandade e considerou os seguidores de 
outros fundamentos cristãos como hereges. Tais preceitos foram 

                                                           
8 Ambrosius, De Obitu Theodosii Oratio, 4: "…et nos celebramus Theodosii quadragesimam, qui 
sanctum imitatus Iacob subplantavit perfidiam tyrannorum, qui abscondit simulacra gentium; - omnes enim 
cultus idolorum fides eius abscondit, omnes eorum caerimonias oblitteravit -, qui etiam his, qui in se 
peccaverant, doluit, quam dederat, perisse indulgentiam et veniam denegatam." 
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estabelecidos, especialmente, através do Edito de Tessalônica (380) e do 
Concílio de Constantinopla (381). 

Ações como esta, por parte do líder dos romanos, fortaleceram 
demasiadamente a fé cristã-nicena, da qual Ambrósio era um fervoroso 
defensor. Lembremos que, neste momento, as comunidades cristãs adotavam 
crenças heterogêneas e que Ambrósio enfrentava constantes conflitos com os 
seguidores de Arius. Por isso, compreendemos que os feitos de Teodósio 
tenham sido comparados pelo bispo milanês aos de Jacó, aquele que lutou 
contra Deus para proteger sua família e reparar episódios passados que 
mereciam atenção, sobretudo, no que fazia referência a seu irmão Esaú. 
Teodósio, de certa forma, foi visto por Ambrósio – ao menos pela via da 
construção retórica – como aquele que afrontou os erros da sociedade que 
comandava e buscou repará-los pelos meios jurídicos, através de leis e editos. 

Elaborações como esta, aproximavam o governante do Império dos 
romanos das santidades e estreitavam, cada vez mais, os laços entre ele e Deus. 
Propagavam a ideia de que o imperador era um homem especial, logo, tinha o 
aval divino para conduzir corretamente seus súditos na terra de maneira que 
eles, após a morte, alcançassem o reino dos céus. À medida que tais ideais se 
difundiam, o público reconhecia a utilidade da figura imperial e sua 
importância para a manutenção da ordem social. 

Em contrapartida, aquele responsável por edificar e disseminar 
eloquentemente tais noções angariavam a proteção imperial devido à prestação 
de adequados serviços ao imperium. Um caminho bem conhecido pelos 
homens de saber e explorado pelos bispos a partir da IV centúria, na pars 
occidentalis. Ambrósio, baseado em sua ampla formação, também soube colher 
os frutos desta antiga prática e manteve estritas relações com o centro de 
poder. Deste modo, promoveu a aproximação entre os exemplos consagrados 
nos textos sagrados e os valores e modelos professados entre os romanos. No 
entanto, lembremos que tais princípios somente foram aceitos porque se 
ajustavam aos daquela sociedade, o que reitera nossas observações sobre as 
reelaborações ocorridas neste contexto de passagem do século IV para o 
século V. 

Durante muito tempo, a historiografia relacionada à sociedade romana 
considerou os anos compreendidos entre os séculos III e início do V como 
um período de “crise” que teve como consequência a decadência do Império 
dos romanos e o mergulho da humanidade na escuridão. Um claro exemplo 
desta noção de decadência foi proporcionado por Edward Gibbon em sua tese 
Declínio e queda do Império Romano (1854). Esta obra monumental, escrita em seis 
volumes, foi publicada entre os anos de 1776 e 1788. Apresenta-nos a 
abordagem de um historiador inglês afincado aos princípios iluministas, 



57 
Pohlmann, Janira Feliciano  

Ambrósio, bispo de Milão: algumas contextualizações e conceituações (séc. IV d. C.) 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2013, Volume 2, Número 1, pp. 43-64. ISSN: 2014-7430 

portanto, noções de civilização, progresso, declínio e rupturas integram a obra. 
Entretanto, por tratar os eventos históricos pelo viés da política e da cultura, e 
não mais a partir da teleologia divina, este livro é tido como um marco para a 
História, lido e relido por gerações de historiadores que lançaram mão das 
ideias ali oferecidas. 

 
Por volta de 1960-1970, as teorias e metodologias propostas por 

historiadores voltados aos estudos da época clássica convidaram muitos 
europeus a rever concepções de rupturas, grandes crises e quedas de impérios9. 
Tal chamado tem se dissipado nos estudos brasileiros, promovendo releituras 
de documentos e reelaborações de histórias que primam pela compreensão de 
um período histórico rico em transformações e heterogeneidades específicas. 
Conforme afirma Guarinello, os estudos históricos dos últimos decênios têm 
se dedicado a criticar e reconstruir este quadro que propõe “uma ruptura 
radical entre razão e desrazão, entre luz e trevas, que só o Renascimento teria 
começado a recompor” (Guarinello In Silva, 2003: 12). Este cenário, antes 
entendido como caótico e causador do declínio da “civilização” romana, tem 
recebido novos matizes e suas singularidades têm ganhado mais lucidez. 

 
Sob este ponto de vista que preza pelas particularidades do processo 

histórico, debruçaremos esta pesquisa, que começa a se consolidar, sobre os 
estudos de algumas obras de Aurélio Ambrósio. Temos como elementos de 
observação a formação, carreira pública e eclesiástica deste autor, bem como 
as relações desenvolvidas entre ele e os imperadores do Império dos romanos. 
Neste ínterim, acreditamos ser crucial esclarecermos nosso entendimento 
sobre alguns conceitos-chave imprescindíveis para nossos exames. 

 
Iniciamos com o conceito de Império. Compartilhamos a assertiva de 

Norberto Guarinello no que se refere a este termo, logo, nossas análises são 
pautadas em um Império formado ao longo de séculos de conquistas militares 
e centralização política, “primeiro da cidade de Roma sobre a Itália, depois da 
própria península sobre as demais regiões que margeiam o Mediterrâneo” 
(Guarinello In Silva, 2006: 14). É interessante observarmos que em sua 
contribuição para esta obra, elaborada em conjunto com outros historiadores 
brasileiros, Guarinello afirma que: “A despeito das profundas alterações que 
conheceu ao longo de sua existência, [o Império Romano] nunca chegou a se 
constituir no que hoje entendemos por Estado nacional” (Idem). Alegação da 
qual somos partícipes. Tratamos, portanto, de um Império multifacetado, 
bastante múltiplo em suas maneiras de perceber culturas, crenças e políticas. 
Por isso, quando nos referimos a questões como “romanidade”, “identidade”, 

                                                           
9 Entre estes trabalhos destacamos: (Marrou, 1979) e (Brown, 1972). 
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“nobreza”, “aristocracia”, entre outras, temos consciência da pluralidade que 
envolve cada um destes assuntos. No entanto, esclarecemos que os 
documentos escritos por Ambrósio foram elaborados para divulgar noções de 
unidade e de pertença a um grupo, logo os elementos ali contidos excluem 
diversidades nítidas naquele contexto. 

 
Ainda em tempo, sobre o termo “Império”, salientamos os trabalhos de 

Renan Frighetto que atentam para um conceito de Império tipicamente 
romano, forjado já na tradição helenística, porém, transformado na – e para – 
a sociedade romana. Um imperium relativo ao poder de caráter militar, em 
época Republicana exercido temporariamente pelo Cônsul – magistrado mais 
importante do Senado – e, a partir de Otávio Augusto, um poder relacionado 
ao príncipe (Frighetto, 2008: 147-162; 2012). 

 
Tendo por base estes posicionamentos, elucidamos que optamos por 

utilizar a fórmula “Império” (com inicial maiúscula) para designar o território 
sobre o qual os romanos exerciam sua hegemonia. Em conformidade com 
Norma Musco Mendes, “o território do Imperium”, ou seja, as terras sujeitas ao 
comando militar do líder dos romanos. Tal qual aparece nos documentos da 
época, também lançaremos mão da expressão orbis romanorum 
(território/mundo dos romanos) como sinônimo do termo Império. A 
expressão “império” (iniciada com letra minúscula) será aplicada quando nos 
referimos ao termo latino imperium (poder de caráter militar). 

 
Outro conceito que necessita de esclarecimentos para nossa pesquisa é o 

de eclésia (ecclesia). Mesmo depois dos tempos do imperador Constantino, na 
IV centúria, discordamos da existência de uma “Igreja fortificada”, com 
cânones de fé plenamente ordenados, um Deus onipotente, santos e bispos 
prontos para guiar as ações imperiais. Observamos sim, nesta época, debates 
intensos estabelecidos em torno de princípios da fé (fidem) em um deus único. 
Por mais que a crença nicena se anunciasse como universal, especialmente 
após o ano de 325, discursos discrepantes multiplicavam-se na sociedade dos 
romanos e, por vezes, eram apoiados pelos próprios imperadores e sua corte. 
No século IV, por exemplo, os imperadores Constâncio II, Valente e 
Graciano, em algum momento de suas vidas protegeram as crenças 
propagadas por Arius e seus seguidores. 

 
Nos primeiros séculos de nossa era, acreditamos ser impossível 

estabelecermos uma clara distinção entre uma doutrina tida como a oficial pelo 
império e as variantes de interpretação dos ensinamentos de Jesus Cristo ou da 
crença em um deus único. Tais interpretações diferenciadas proliferavam no 
seio de distintas comunidades cristãs, as quais tinham em comum, somente, a 
intenção de seguir os mandamentos de Jesus Cristo. Prova disto, são os 
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inúmeros concílios “ecumênicos”10, promovidos ao longo do século IV. 
Aberto aos bispos de todas as comunidades cristãs, estas reuniões 
impulsionaram e afirmaram os preceitos da cristandade, embora, tenham 
distanciado comunidades ao estabelecerem dogmas aceitos por algumas e 
rejeitados por outras. Esta tentativa de universalidade promulgada por cristãos 
nomeados católicos, pelo imperador Teodósio no Édito de Tessalônica (380), 
fora um discurso elaborado e sustentado ao longo do processo histórico, mas 
que, muitas vezes, afastou-se da realidade histórica e serviu para segregar 
vários grupos, ao invés de uni-los sob um arcabouço de dogmas. 

 
Neste ínterim, é mister alertamos que a palavra eclésia refere-se a 

“comunidade”: do grego εκκλησια (assembléia); do latim clássico ecclaesia; do 
latim tardio ecclesia. Esta última é a expressão que aparece nos documentos que 
analisamos quando os autores mencionam seu grupo de fiéis, aqueles com os 
quais compartilham a fé católica (catholicam fidem), apoiada sobre o credo 
niceno. Por este motivo, optamos pela utilização do termo eclésia em nossos 
estudos. 

 
Além destes conceitos, acreditamos ser importante prestarmos 

esclarecimentos sobre os termos “patrologia” e “patrística”. O documento 
denominado Instrução sobre o Estudo dos Padres da Igreja na Formação Sacerdotal 
(Istruzione sullo studio dei padre della Chiesa nella formazione sacerdotale), publicado 
em Roma, no ano de 1989, pela Congregação para a Educação Católica, 
distingue estes dois termos, embora relacione ambos aos estudos sobre os 
“Padres da Igreja”. A patrologia refere-se ao estudo a respeito da vida, das 
obras e das doutrinas asseveradas pelos “Pais da Igreja”. As indagações 
históricas e as informações bibliográficas e literárias recebem a atenção desta 
especialidade. Já a patrística possui características extremamente doutrinais, 
pois faz alusão ao estudo de doutrinas. Dedica-se a compreensão da disciplina 
teológica dos padres. Tem como foco o estudo das origens de uma doutrina, 
seu desenvolvimento no meio cultural e filosófico e as transformações do 
pensamento teológico dos “Pais da Igreja”. Uma vez que nossas investigações 
são de cunho histórico, as inserimos na área da patrologia. 

 
Postas estas diferenciações, salientamos a importância de 

empreendermos a leitura de uma vasta bibliografia a respeito do tema sobre o 
qual debruçamos nossos estudos. Afinal, ao sabermos o que “já foi dito” sobre 
o assunto, evitamos repetições e revisitamos o passado sob perspectivas 
diferenciadas para apontarmos novos caminhos para o conhecimento 
histórico. 

                                                           
10 Do grego οἰκουμένη (mundial).  
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4. Considerações finais 

 
 
Com uma formação típica de homens da nobreza romana, Aurélio 

Ambrósio destacou-se tanto por seus préstimos em prol da figura imperial 
romana como por seus serviços prestados a comunidade cristã-nicena. Por 
isso, é uma personalidade frequentemente citada tanto no que se refere à 
história secular como na história religiosa. 

 
A partir de um amplo arcabouço de conhecimentos, enaltecidos por sua 

voz, o bispo de Milão edificou imagens imperiais necessárias a seu tempo. As 
elaborações levadas a cabo por Ambrósio difundiam a noção de imperadores 
perfeitamente aptos a comandarem os romanos. As virtudes dos líderes dos 
romanos aproximavam seus laços com Deus, por este motivo, os governantes 
eram homens especiais em meio à sociedade. Segundo esta lógica, eles 
deveriam governar, pois o fariam corretamente. 

 
Formulações como estas, amparavam a teoria política da época e 

garantiam ao imperador sua distinção perante a sociedade e seu papel dentro 
dela. Por meio destas exposições, Ambrósio legitimava a figura do governador 
e dele se aproximava, pois corroborava as práticas imperiais. 

 
Pari passu, em mensagens proclamadas nestes mesmos discursos, 

Ambrósio conduziu sua eclésia pelos caminhos da fé nicena, caminhos estes 
sempre vinculados a virtudes já exaltadas naquela sociedade. Em 
conformidade com assertivas do bispo de Milão, ao se manter na esteira dos 
princípios considerados corretos, seus seguidores alcançariam o reino divino 
após a morte. Desta maneira, o bispo demonstrava outra forma de trabalho 
em prol da sociedade romana e em benefício da figura imperial: a preservação 
da ordenação social em sua comunidade. Afinal, era impossível para o 
imperador estar presente em todos os rincões do Império para alimentar e 
requerer a ordem. Neste ínterim, Ambrósio o supria como líder comunitário 
promotor do bem comum. Apontamos que esta substituição do imperador 
pela figura episcopal como condutor de determinados grupos gerou 
demasiados conflitos, especialmente a partir da IV centúria, momento em que 
a figura do bispo começou a se sobressair nas regiões mais afastadas dos 
cuidados imperais. Todavia, este é um debate que merece muitas outras 
páginas de atenção histórica. 

 
No caso de Aurélio Ambrósio, podemos perceber a desenvoltura de um 

homem aferrado a seu tempo, construtor de mensagens aceitas e propagadas 
por seu público. Contudo, notemos que ele era um homem que também 
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recebia influxos desta época e que lançou mão da escrita panegirística, cultuada 
entre os partidários do panteão greco-romano, para louvar feitos imperais. 

  
Longe de termos como foco a ideia de que um panegírico descrevia a 

sociedade em que se vivia ou mesmo as reais atitudes dos governantes, ao 
lermos os subtextos destes documentos, percebemos os discursos organizados 
e disseminados por esta literatura. Estas perspectivas nos convidaram a 
elucidarmos diversas questões relacionadas ao espaço político-administrativo 
romano e compreender as performances que vinculavam homens que 
manuseavam palavras escritas e faladas aos governantes do Império dos 
romanos. Nestas páginas, conseguimos mostrar nossas primeiras observações. 
Entretanto, ainda temos muito trabalho pela frente. 
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