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O fim do cristianismo antigo

[3. Conversão e incerteza]

Robert A. Markus

 À “tendência a um cristianismo respeitável”, que se seguiu ao último grande conflito entre 

pagãos e romanos aristocratas e o regime cristão de Teodósio I na década de 390, precedeu longa 

preparação.  A atitude  entre  cristãos  para  com  a  cultura  secular  pagã  não  era  absolutamente 

uniforme,  e  tivera  história  variada.  Desde  o fim do século  II  cristãos  caminharam –  e  não só 

Alexandria – rumo à assimilação da cultura secular. Também no ocidente, a hostilidade para com 

ela  exagera-se  facilmente.  O  floreio  retórico  de  Tertuliano  não  deve  ser  mal-entendido:  quid 

Athenae Hierosolymis?  (“o que Atenas tem a ver com Jerusalém?) é evidência não tanto de uma 

ponta de um iceberg submerso de hostilidade para com a cultura secular como de uma necessidade 

sentida  de  fortalecer  a  percepção  cristã  e  de  sua  identidade  específica  em  tempo  de  rápida 

assimilação  que  parecia  ameaçá-la.  Desde  esse  tempo,  cristão  caminharam ainda  mais  rumo à 

aceitação dos valores e da cultura de seus contemporâneos pagãos. No fim do século III começaram 

a penetrar em todos os níveis da sociedade romana e a assimilar a cultura, estilos de vida e educação 

dos romanos da cidade. A conversão de Constantino e o fluxo consequente de favor imperial não fez 

nada para reverter essa tendência, mas trouxe crescente respeitabilidade, prestígio e riqueza. Por 

cerca de 350 pouca coisa distinguia um cristão de seu compatriota pagão na sociedade romana. 

Danças, celebrações turbulentas, sobretudo as conexas com cemitérios, teatro, jogos, freqüência a 

banhos, toda uma variedade de práticas mágicas e quejandos, com freqüência levantavam suspeitas 

e provocavam denúncias da parte dos bispos; mas faziam parte do vasto “território compartilhado” 

que  os  cristão  herdaram  do  passado  pagão.  Essa  acomodação  a  uma  cultura  recebida  não  se 

restringia à “religião popular”. O cristianismo não era mais religião das classes baixas. A conversão 

da classe alta tinha começado; o crescimento da mobilidade social e a vasta expansão do serviço 

civil trouxe as condições para a promoção social de muitos cristão; pagãos eruditos  cada vez mais 

demonstravam intersse pelo cristianismo. Conta-se que o retórico Mário Vitorin, muito tempo antes 

de sua conversão ao cristianismo em 335, afirmara ao sacerdote milanês Simpliciano que também 

ele era cristão; quando o sacerdote se recusou a aceitar sua aformação até vê-lo integrado em sua 

comunidade, Vitorino replicou: “Então as paredes fazem um cristão?”
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A resposta zombeteira de Vitorino permite-nos ver como era pouco distinta a perspectiva de um 

pagão erudito e filósofo em torno dos meados do século IV da perspectiva de sua contraparte cristã. 

A imagem de uma sociedade nitidamente dividida em “cristãos” e “pagãos” é criação de cristãos do 

fim do século IV, e foi assumida muito apressadamente em seu valor aparente por historiadores 

modernos. Diversamente do cristianismo, com sua crescente coesão universal, o paganismo era um 

grupo  variegado  de  cultos  e  observâncias.  Nunca  constituiu  um  único  e  coerente  movimento 

religioso análogo ao cristianismo ou ao judaísmo. Existiu apenas nas mentes, e, cada vez mais nos 

hábitos  linguísticos  de  cristãos.  À  medida  que  um segmento  particular  do  paganismo  romano 

adquiriu algum tipo de  identidade homogênea – como ocorreu com alguns grupos de aristocratas 

romanos nas últimas décadas do século IV – foi resposta à crescente autoconfiança e agressividade 

de  um  estabilishment cristão,  cuja  traição  às  suas  tradições  começavam  a  perceber.  O  assim 

chamado “reavivamento pagão” do século IV não é nada mais de que o vago senso de apreensão nas 

mentes de aristocratas pagão congelados de repente, no descobrimento de que o cristianismo estava 

a caminho de se tornar mais que movimento religioso que fora favorecido por muitos imperadores 

recentes; de que estava se tornando ameaça a muitas coisas do que por longo tempo defendera sua 

classe. Uma geração após a conversão de Vitorino a situação tinha mudado. Agora tinha sentido 

falar de “paganismo” e “cristianismo” como de uma divisão que corria pelo menos através de um 

segmento da sociedade romana.

Percebe-se essa mudança profunda na maneira como Agostinho conta a história da conversão 

de  Mário  Vitorino.  Mais  de  quarenta  anos  tinham  passado.  A  passagem  de  Vitorino  do 

neoplatonismo ao cristianismo fora uma progressão suave ao longo do itinerário de um intelectual 

do século IV. Mas ao recontá-la, Agostinho era incapaz de compreender a facilidade com que o retor 

pagão  passara  para  as  fileiras  do  cristianismo.  Sua  incompreensão  levou-o  a  representar  o 

paganismo de Vitorino, anacronicamente, em termos militantemente anticristãos, e sua conversão ao 

cristianismo como dramática renúncia a seu passado pagão e dolorosa ruptura com o grupo de seus 

amigos e aristocratas. Essa descrição converte as realidades da década de 350 em ficção que reflete 

as realidades da década de 390.
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