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Resumo: A Antiguidade Tardia foi um contexto de muitas transformações, tanto para os romanos 

quanto para as populações das províncias. As crises políticas do III séc. mudaram, de uma maneira 

sem precedentes, as estruturas do Império Romano. Transformações de âmbito político acabaram 

influenciando a vida social em todas as suas instâncias, inclusive no setor religioso. Pretendemos, 

nesta comunicação, analisar este momento, enquanto o cristianismo se instaurava como a religião 

oficial de Roma e as práticas dos cultos populares eram abandonadas nas províncias. Foi neste 

contexto de transição que os neoplatônicos dos sécs. III e IV d.C. associaram religião e filosofia, 

influenciando tanto seus contemporâneos defensores do paganismo quanto os virtuosos pensadores da 

escolástica cristã medieval. 

 

*** 

O contexto histórico compreendido entre os séculos III e VIII d.C., entendido como 

um período de contrastes entre rupturas e permanências, tanto no âmbito socio-político quanto 

em âmbitos culturais, está imbuído de uma importante especificidade. Consoante 

historiadores como Henri-Irené Marrou (1980)
1
 e Peter Brown (1989)

2
, este contexto marcou 

não um período de decadência e queda, como tido até então pela historiografia tradicional (na 

linha proposta por Edward Gibbon), mas uma época de transformações e florescimentos 

culturais. Por esta razão, a historiografia mais recente cunhou o termo Antiguidade Tardia 

para tratar deste período de transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média. 

Se seguirmos as indicações desta vertente historiográfica, é possível entender a 

Antiguidade Tardia no limite de sua especificidade: a ponte entre a longa duração localizada 

entre o mundo antigo e o medievo. É a partir deste contexto mais geral, localizado entre os 

séculos III e VIII d.C., que devemos buscar informações para compreender como a cultura 

clássica greco-romana ou helenística empreendeu sua influência sobre pensamentos e práticas 

que surgirão posteriormente, na Idade Média. 

Durante o desenvolvimento de nossa pesquisa acerca do influxo das religiosidades 

romano-helenísticas sobre a constituição do pensamento filosófico tardo-antigo 

(especificamente o neoplatonismo de Plotino, Porfírio e Jâmblico), pudemos perceber a 

formatação desta filosofia que procurava a confluência entre o pensamento platônico e as 
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concepções aristotélicas. Desta percepção surgiu também o conhecimento da sobrevivência do 

pensamento neoplatônico no mundo medieval, através de uma cristianização desta filosofia 

pagã na composição da filosofia teológica dos pais da Igreja. Transformada na chamada 

síntese aristotélica, a filosofia neoplatônica tardo-antiga avançou sobre a Idade Média. 

Antes de nos debruçarmos sobre as origens do neoplatonismo e o seu desenvolvimento 

na Antiguidade Tardia, cabe-nos fazer uma breve apresentação, para fins de distinção, da 

religião políade da Grécia Clássica. Mario Vegetti, em seu capítulo intitulado “O homem e os 

deuses” para o livro O Homem Grego, organizado por Jean-Pierre Vernant, escreve que a 

religião grega não contava com livros, doutrinas e nem um sistema teológico. E continua: 

 

“Nunca houve na Grécia uma casta sacerdotal permanente e profissional. (...) 

Também nunca houve dogmas de fé (...), a crença generalizada é de que, no 

mundo, sempre houve uma convivência entre a estirpe dos deuses e a dos 

homens. (...) Na língua grega nem sequer existe uma palavra cujo campo 

semântico seja equivalente a «religião». A que mais se aproxima, eusèbeia, é 

definida (...) como «os cuidados [therapeia] devidos aos deuses»” 

(VEGETTI, 1994, p. 232)
3
. 

 

Os romanos também não dispunham de livros sagrados ou uma doutrina rigorosa, mas 

por sua vez desenvolveram uma complexa instituição sacerdotal a partir de Otávio Augusto, 

centralizando a religião oficial na pessoa do Imperador. Entretanto, também eles 

experimentavam a ausência de dogmas e observavam a sua religio tão-somente como a pietas 

em relação aos deuses. As divindades romanas estavam muito mais ausentes dos homens que 

as divindades gregas, já que a pax deorum primava, substancialmente, pela manutenção da 

ordem - para que existisse o Império. 

No mundo helenístico, que compreendia todas as regiões mediterrânicas dominadas 

pelo Império Romano, o culto oficial converteu-se em uma ritualidade política, nos moldes do 

culto políade/citadino greco-romano. Portanto, esses cultos assumiam um caráter 

essencialmente público, enquanto os cultos não-oficiais agregavam adeptos em torno de 

doutrinas que direcionavam a atenção humana à sua condição em vida e ao seu futuro post-

mortem, os chamados cultos de mistérios. 

E por sua promessa salvacional, esses cultos de mistérios tornaram-se famosos na 

Antiguidade Ocidental, já que a iniciação e a participação nestes rituais não estavam restritas 

a nenhum escol privilegiado da sociedade e garantiam aos seus iniciados e neófitos, a partir da 

experiência do mystikós, uma relação mais estreita com a divindade e o benefício de um 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

3 

 

destino especial após a morte (BURKERT: 1991)
4
. Estes cultos helenísticos, sincréticos e 

orientalizados, tornaram-se expressão fundamental da religiosidade tardo-antiga. 

Influenciado pelos sincretismos religiosos, que se tornaram bastante comuns a partir 

do século I d.C., o neoplatonismo surgiu no Egito (especificamente em Alexandria) como um 

sincretismo filosófico. Este pensamento filosófico propunha uma nova abordagem das 

doutrinas de Platão, indo de encontro a algumas concepções aristotélicas, tradições herméticas 

e sincretismos helenísticos. Um dos primeiros a conceber a confluência entre estas esferas 

filosóficas e religiosas tão diferentes foi Amônio Saccas, um grego cristão que, segundo os 

relatos de Porfírio, ao conhecer a filosofia pagã abandonou sua fé, sua família e sua cidade 

natal para ensinar as doutrinas de Platão e Aristóteles, as quais ele compreendia não como 

opostas (como era comum naquele contexto) mas como complementares. Porfírio afirma que 

foi justamente tal concepção de uma complementaridade entre as idéias destes dois grandes 

filósofos gregos que chamou a atenção de Plotino para o nascente neoplatonismo. 

O filósofo Plotino de Licópolis ficou conhecido como o precursor da filosofia 

neoplatônica, especialmente pela formulação das três hipóstases plotinianas (ou três 

princípios ontológicos). Suas concepções acerca do Uno (Bem Absoluto), do Noûs 

(Inteligência Suprema) e da Psychê (Alma do Mundo) constituem a base do neoplatonismo 

posterior. Seus sucessores, como Porfírio e Jâmblico, mesmo quando não chegam a um 

consenso sobre os ensinamentos do mestre, partem destes três princípios para explicar as suas 

filosofias. 

Os ensinamentos de Plotino foram compilados e escritos por seu discípulo Porfírio, 

uma vez que o mestre recusava-se a ordenar suas exortações e escrevê-las. Esta proximidade 

fez com que as opiniões de Porfírio sobre a filosofia neoplatônica não se afastassem das 

concepções de Plotino. Já o discípulo de Porfírio, Jâmblico de Cálcis, não hesitou em afastar-

se dos ideais de seu mestre, seguindo por uma linha bastante diferente do pensamento de seus 

antecessores. Enquanto os primeiros preocupavam-se em moralizar através das suas doutrinas 

filosóficas, Jâmblico foi de encontro às religiões não-oficiais do Mediterrâneo, trazendo para 

a sua filosofia todas as concepções sincréticas, ritualísticas e salvacionais dos cultos 

mistéricos. 

Este neoplatonismo tardo-antigo, helenístico, é fundamentalmente diverso da filosofia 

neoplatônica em que se converterá sob o signo do cristianismo medieval. Entretanto, se 

pudermos analisar especificamente os aspectos das concepções do sagrado no interior destas 

doutrinas, é possível compreender as similaridades entre o pensamento neoplatônico pagão e 
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suas influências no neoplatonismo medieval. Portanto, passemos agora à análise do conceito 

de sagrado no interior desta filosofia. 

O primeiro problema para a compreensão do conceito de sagrado esbarra no seu uso 

tradicional, onde encontramos uma impossibilidade de dissociá-lo de um outro termo da 

história e da filosofia das religiões, que é a noção do profano. Ambos convergem para uma 

oposição dicotômica e dão origem ao binômio sagrado/profano, que tradicionalmente divide 

toda a experiência humana entre a esfera religiosa/espiritual (sagrada) e o campo das 

atividades não-religiosas/cotidianas (profanas). Assim faz-se necessário um estudo de caso 

dos dois termos e suas aplicações para chegar ao conceito de sagrado e suas diferentes 

interpretações históricas e sócio-antropológicas. 

Segundo Alfonso di Nola, em seu verbete Sagrado/Profano para a Enciclopédia 

Einaudi, a origem latina do termo sagrado é sacer, muito próxima do termo sanctus. 

O seu significado mais preciso está no verbo sanctio, que significa tornar sagrado ou tornar 

propriedade dos deuses. Podemos entender o sagrado como um elemento que pertence aos 

deuses ou à dimensão espiritual, sendo inviolável ou inalcançável para os homens, 

especialmente aqueles que participam da esfera profana, comum ou ordinária. O ato de tornar 

sagrado estabelece um pacto entre homens e deuses, um bem é oferecido pelos homens à 

divindade na esperança de alcançar um outro bem em contrapartida. 

O termo profano também tem origem latina e parece, desde suas origens, ter-se 

configurado à margem do termo sagrado. Dentro dessa concepção, identifica-se como pro 

fanum todo elemento ou indivíduo que coexiste juntamente com o sagrado, mas sem 

participar nessa sacralidade. É assim que toda a vida cotidiana, relativa à produção e à 

economia, torna-se profana. Os indivíduos que não fazem parte de uma classe sacerdotal ou 

determinado grupo só participam da esfera do sagrado durante os eventos religiosos. 

Em concepções platônicas e neoplatônicas esse binômio sagrado/profano pode ser 

entendido através da dicotomia entre o mundo inteligível e o mundo sensível, sugerido no 

diálogo Parmênides, de Platão. Segundo esse raciocínio, os elementos que dizem respeito ao 

superior plano das idéias seriam traduzidos para a esfera do sagrado, enquanto todos os 

elementos e eventos dentro do mundo material participariam do campo da vida profana. Aqui 

a compreensão do sagrado restringe-se a um pressuposto que o caracteriza como uma 

manifestação de uma verdade ontológica que é a aspiração metafísica de toda a existência 

humana, baseada na psicologia do profundo. Desse modo o profano existe apenas como o que 
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se opõe ao sagrado e que sustenta uma opção àqueles que não querem tornar-se homos 

religiosus (DI NOLA, 1987: 145)
5
. 

Importa-nos agora discorrer sobre o sagrado nas doutrinas filosóficas da escolástica 

neoplatônica pagã na Antiguidade Tardia. O pensamento neoplatônico estava baseado nas 

Hipóstases de Plotino, que compreendiam uma série de emanações desde o mundo inteligível, 

a partir do Uno (Supremum Bonum), passando pelo Noûs, (Intellectus) e pela Psychê, (Anima 

Mundi), se desdobrando entre deuses, espíritos e heróis, até chegar à existência do mundo 

sensível e às almas individuais humanas. A vida dos homens neoplatônicos fundamentava-se 

em uma busca meditativa e racional pela auto-elevação, a fim de alcançar um estado de êxtase 

contemplativo: o chamado hénôsis
6
. Esse êxtase espiritual constituía um encontro entre o 

homem e a divindade suprema do Uno, a Primeira Hipóstase. Ao encontrar-se com a 

Unidade, o filósofo era capaz, por alguns momentos, de deixar a sua existência no mundo 

sensível e participar da existência perfeita no mundo inteligível. 

A experiência pessoal do hénôsis traz ao filósofo um conhecimento real da Verdade e 

do Belo neoplatônicos, que são as mais perfeitas manifestações do Bem. 

A sacralidade desse êxtase místico deve-se ao fato dele acontecer ao filósofo em uma 

dimensão metafísica, em um lugar sagrado dentro dele mesmo, além do tempo e do espaço. 

Exatamente por essa razão, o hénôsis não era garantido a qualquer homem e nem um evento 

ordinário (profano) na vida de todo filósofo neoplatônico. 

A contemplação da Primeira Hipóstase plotiniana é o fim último de uma longa jornada 

de reflexão e interiorização que exigia dos filósofos uma imersão total nos valores e virtudes 

do pensamento neoplatônico. O principal objetivo desses homens era encontrar em suas 

meditações um entendimento de princípios imutáveis que pudessem reger a sua existência 

humana no mundo sensível. 

O hénôsis pressupõe fundamentalmente uma preparação individual por meio de uma 

vida de ascese e da interiorização, mas também seria preciso submeter-se a uma kathársis 

para a purificação do corpo e da alma, afim de eliminar tudo quanto fosse indigno à 

experiência com o Absoluto. O encontro com o Uno é uma experiência de epifania do 

sagrado, portanto apenas aqueles que estavam realmente preparados poderiam experimentar 

essa vivência. 

O filósofo Jâmblico insistiu que, além da preparação pessoal e da purificação 

propostas por Plotino, a experiência do hénôsis também não seria possível sem a prática da 

teurgia, um ritual místico de invocação dos deuses a partir de elementos da natureza. De 
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acordo com essa perspectiva, além de sábios e espiritualizados os filósofos também 

precisariam ser uma espécie de sacerdotes (teurgos) para conseguirem alcançar o êxtase. 

De uma maneira ou de outra, a ascese neoplatônica era um caminho difícil de ser 

percorrido, e somente aqueles que tivessem suficiente preparação poderiam encontrar-se com 

o Uno, no íntimo do seu ser. Essa experiência era reservada aos grandes sábios, como se 

fossem iniciados nos mistérios da Antiguidade (ULLMANN, 2002: 136)
7
. 

A sacralidade do êxtase místico afasta dele os filósofos que (ainda) não estão preparados para 

experienciá-lo e as multidões que não podem compreender a sua importância e seriedade. 

Na escolástica neoplatônica esse encontro místico é a principal ponte entre o homem e 

a divindade, por onde a realidade inteligível pode relacionar-se com o mundo sensível da 

matéria. Sem considerar os aspectos místicos dessa finalidade espiritual do neoplatonismo, 

podemos analisar a importância da sua experiência com o sagrado naquele contexto histórico 

e como essa experiência foi historicamente constituída. 

A Antiguidade Tardia, contexto em que floresceu o neoplatonismo, foi um período de 

grandes incertezas, principalmente no Mundo Clássico, onde a supremacia romana começava 

a se esfacelar e a cultura helenística perdia muitas de suas principais características. Os deuses 

do paganismo antigo estavam desacreditados e já não havia os cultos de mistérios, capazes de 

satisfazer os anseios religiosos da sociedade daquele tempo. Nada mais natural que o 

surgimento de novas perspectivas espirituais que trouxessem uma esperança soteriológica 

para os homens do mundo mediterrâneo. 

Em primeira análise, a ascese que permite ao homem o encontro com o Uno é também 

uma compilação dos ensinamentos de Plotino e traduz a sua mensagem de que todos devem 

tentar ser semelhantes a Deus, para que as suas almas, dotadas de beleza interior, possam 

elevar-se até o plano onde encontra-se a verdadeira Beleza. Esses ensinamentos fazem parte 

da crença escatológica de Platão que foram reinterpretadas por Plotino, onde as almas dos 

homens deverão, no ciclo das encarnações, tornar-se puras para poderem retornar ao Uno, que 

é a causa e fim de todas as coisas. 

O domínio da potência do sagrado traz aos neoplatônicos um determinado status que 

os diferencia do restante da sociedade na qual viviam. Através de sua filosofia esses homens 

tornavam-se mais próximos das divindades e distanciavam-se dos homens comuns. 

Sua ascese tornava-os mais puros que os demais, de modo que poderiam entender (mesmo 

sem atingir o êxtase) verdades que os outros não compreendiam. A vida cotidiana daqueles 

que não viviam segundo as regras do neoplatonismo afastava-os da atmosfera mística em que 
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viviam os filósofos, o que os caracterizava como indivíduos profanos e impuros, a quem o 

êxtase era impossível. 

O objetivo da vida humana, consoante o pensamento plotiniano, é assemelhar-se ao 

Uno para atingir a perfeição, quando a alma não precisa mais voltar para os ciclos de 

reencarnação e pode viver com os deuses nos Elísios. O modelo de vida neoplatônico 

aproximava os filósofos do mundo inteligível por meio de uma sacralização, caracterizada 

pela sua vida ascética. Como à sacralização opõe-se a dessacralização, uma vida cheia de 

prazeres efêmeros e controlada pelo instinto aproximaria o homem dos animais, acarretando 

uma punição para a sua alma em sua próxima encarnação. 

Àqueles que tivessem uma vida moderada e virtuosa, buscando sempre a razão e a 

sabedoria, o belo e a verdade, estava reservado o retorno ao Uno. Apenas os realmente sábios 

poderiam, em vida, experimentar o encontro místico, o êxtase do henôsis, mas todos aqueles 

que buscassem pela beleza seriam capazes de alcançar o Bem quando, finalmente, sua alma 

deixasse o cárcere do corpo.  

Os neoplatônicos cristãos estiveram influenciados, principalmente, por estas máximas 

morais e pela concepção do Uno. Para os escolásticos do medievo, o Uno era Deus, entendido 

como primus mobile e origem de todo o mundo. Durante a Idade Média, à filosofia foi 

somada a geografia, que indicava a localização central da Terra, rodeada pelos céus dos 

planetas que se estendiam até as estrelas fixas. No alto, além de todos os corpos celestes, 

estava Deus: a partir de Deus/Uno todas as coisas emanavam, no neoplatonismo medieval, tal 

qual no neoplatonismo tardo-antigo de Plotino. 

O neoplatonismo da Antiguidade Tardia, portanto, constituiu-se nesta dinâmica 

argumentativa que intentou estabelecer as suas doutrinas filosófico-religiosas. Se por um lado 

Plotino e Porfírio haviam pensando uma filosofia voltada aos ideais romanos de beatitude, 

Jâmblico, por seu turno, pretendeu assimilar à sua filosofia parte das práticas populares mais 

recorrentes em todas as regiões do Império. Aderindo à prática teúrgica, Jâmblico não apenas 

aproximou os deuses dos homens (facilitando o alcance do êxtase místico), como também 

aproximou os homens dos deuses, ao insuflar vida nova às antigas tradições e ao paganismo, 

que estavam desacreditados durante os sécs. III e IV. Ao inserir a sua hierarquia divina na 

filosofia neoplatônica, Jâmblico resgatou crenças que estavam desaparecendo em seu tempo. 

Sua empreitada possibilitou ao paganismo o seu último suspiro, antes que o cristianismo se 

convertesse na religião oficial do Império e silencisasse as práticas helenísticas ancestrais.  
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