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ENTRE O RELIGIOSO E O POLÍTICO: 

JOÃO CRISÓSTOMO E O LEVANTE DAS ESTÁTUAS 

 

Érica Cristhyane Morais da Silva* 

 
Na presente comunicação, buscaremos delinear de forma panorâmica algumas 

características do conflito chamado Levante das Estátuas que ocorreu em Antioquia, no 

ano 387 d.C., particularmente, a sua dimensão política bem como apresentar, a partir da 

perspectiva de João Crisóstomo, que foi testemunha dos acontecimentos e exercia a 

função de presbítero em Antioquia, as implicações religiosas do conflito. Assim, 

inicialmente, comecemos falando um pouco acerca do que foi o Levante das Estátuas. 

Em fevereiro do ano 387, sob o reinado de Teodósio (379-395), em Antioquia, 

ocorreu uma manifestação popular na qual imagens imperiais foram destruídas. Tanto 

essa manifestação quanto outros acontecimentos que ocorreram após a destruição das 

imagens imperiais foram, posteriormente, reconhecidos e denominados conjuntamente 

sob o nome de Levante das Estátuas. Para uma melhor compreensão e definição desse 

episódio, vejamos detalhadamente quais eventos estão relacionados a ele.1 

A destruição das estátuas ocorreu, provavelmente, no dia 25 ou 26 de fevereiro 

(Paverd, 1991:25-27). As referências a esse conflito na historiografia apresentam a 

notícia da determinação de um novo imposto como o motivo imediato do levante, 

embora a natureza desse imposto ainda não tenha sido estabelecida (Cameron, 

1993:173; Silva, 1997:161; Browning, 1952:14; Paverd, 1991:19-20; French, 1998:468; 

Downey, 1961:426-427; Aja Sánchez, 1998:69). Naquele dia, foi anunciada a criação de 

um novo imposto, mediante a leitura de uma carta no dikasterion2, segundo Paverd 

(1991:20), “lugar no qual se costuma ler os decretos do imperador”. O dikasterion 

estava cheio de pessoas, que começaram a protestar, de maneira pacífica, contra a 
                                            
* Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de 
Mesquita Filho’ (UNESP) – Campus de Franca, atualmente, desenvolvendo pesquisa de doutorado com o 
projeto intitulado, temporariamente, “Representação, poder e conflito no Império Romano do século IV 
d.C.: o Levante das Estátuas e os testemunhos de João Crisóstomo e Libânio de Antioquia” sob a 
orientação da Profª. Drª. Margarida Maria de Carvalho e com auxílio de Bolsa de Doutorado CAPES. 
1 Seguiremos a reconstrução histórica e cronológica dos eventos realizada por Paverd (1991:15-159). 
2 Paverd (1991:20) define, citanto Petit (1955:253 e 248) e Piganiol (1975:18), o dikasterion como um 
tribunal que se situa dentro do palácio imperial, o qual, em Antioquia, se localiza na ilha do Oronte. Esse 
tribunal é o escritório do comes Orientis (administrador da diocese do Oriente) e do consularis Syriae 
(governador da Síria). Conferir: Paverd (1991:20), a nota 38. 
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medida e na presença do consularis Syriae Celso, uma espécie de governador de 

província, mas sem obter resultados (Paverd, 1991:21). Assim, enquanto deixavam o 

dikasterion, algumas pessoas começaram os distúrbios. Logo, a população saiu em 

busca do bispo Flaviano, mas ele não foi encontrado e algumas pessoas começaram a 

inflamar a população, que por meio de ações efetivas daria uma dimensão violenta ao 

levante (Paverd, 1991:21).  

A população inflamada dirigiu-se às termas públicas, deixando o lugar em 

completa desordem, destruindo as lamparinas que estavam penduradas sob fios. Em 

seguida, seguiu em direção à casa de uma das autoridades imperiais locais – talvez do 

consularis Syriae ou do Comes orientis – que foi atacada. Insultos foram proferidos e 

pedras foram lançadas contra os painéis de madeira com as pinturas de imagens 

imperiais. Depois foi a vez das estátuas imperiais, que foram derrubadas e arrastadas 

pelas ruas da cidade (Paverd, 1991:21-22). Não somente a casa de um dos notáveis foi 

queimada, mas começaram a colocar fogo em outros lugares, planejando também 

queimar o palácio, o que foi impedido devido, entre outras coisas, à intervenção do 

comes Orientis (Paverd, 1991:23). Desse modo, as autoridades imperiais locais tomam 

as primeiras providências de supressão imediata do conflito e de execução dos 

participantes. Essas medidas foram tomadas na instauração de um tribunal e de um 

julgamento que ocorreu imediatamente após a supressão pelas tropas (Paverd, 

1991:33-38). Devido às proporções do levante e à gravidade das ações, Flaviano, bispo 

de Antioquia, parte em direção à Constantinopla, no dia 27 de fevereiro ou na manhã do 

dia seguinte, para, numa audiência com o imperador, argumentar em defesa da cidade.  

Ao saber dos acontecimentos, o imperador enviou autoridades imperiais à 

província – Cesário e Elébico – que deveriam realizar uma investigação sobre o assunto 

(Mayer & Allen, 2000:104). Em 15 de março, os enviados do imperador chegam a 

Antioquia e instauram um segundo tribunal, no dia 17 de março (Paverd, 1991:57). No 

dia do julgamento, os monges e presbíteros interferem em favor daqueles que seriam 

julgados e, por conseqüência, em prol da cidade e de seus habitantes (João Crisóstomo, 

Hom. XVII, 3, 8; Paverd, 1991:64-82). O julgamento e a sentença proferida pelos juízes 

resultaram na prisão de decuriões3, bem como na revogação do status de metrópole da 

                                            
3 Os decuriões, também conhecidos como curiales, compunham uma ordem local. Tinham múltiplas 
responsabilidades: eram responsáveis pelo abastecimento de cereais à sua província, pela manutenção da 
ordem pública e pelas obras públicas, além de serem obrigados a financiar espetáculos quando investidos 
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cidade de Antioquia, ficando esta submetida à administração da Laodicéia (Browning, 

1952:14; Cameron, 1993:174). Mas ainda faltava a reação imperial. 

Dada a dimensão do levante e suas particularidades, a resposta imperial esperada 

era a pior possível. Em razão disso, a população aguardava, sob uma atmosfera de 

tensão e medo, a reação imperial que viria a ser manifestada. No entanto, na resolução 

do conflito, o desfecho foi menos nefasto do que se pretendia. João Crisóstomo (Hom. 

XVII, 3) informa-nos que a população esperava penas inúmeras. Pensava-se, por 

exemplo, que “os bens seriam pilhados”, “as casas seriam queimadas junto com seus 

habitantes”, “a cidade seria extirpada do centro do mundo” e “seus estilhaços seriam 

completamente destruídos”. A carta de reconciliação chega a Antioquia, provavelmente, 

no decorrer da primeira quinzena de abril, após o dia 9 do referido mês (Paverd, 

1991:156). Nela, Teodósio declara revogadas as penas infligidas bem como um pedido 

de desculpas pelas medidas tomadas contra a cidade e sua população (Paverd, 

1991:157).  

Caracteristicamente, o levante remete a questões que constituem o domínio da 

política porque se constitui por um conflito que pode ser classificado como um protesto 

político4 por razão dos alvos escolhidos, as estátuas imperiais, o patrimônio público o 

que declara a ação visivelmente contra o Estado Imperial. De fato, essa constatação, é 

estabelecida sem controvérsias. Paverd (107-122) concorda que a natureza do Levante 

das Estátuas seja política porque “seu alvo foi o governo imperial como fica evidente 

pela destruição das estátuas de Teodósio e sua família” e “desde que foi o imperador 

que impôs o imposto, naturalmente ele foi o objeto da hostilidade do povo”. Também 

Aja Sánchez compreende o Levante das Estátuas como um fenômeno político. Alföldy 

(1989:226) também confirma: 

Esta revolta mostrou, simultaneamente, que o que estava em causa já 
não era mais um simples conflito social entre as camadas mais altas e 

                                                                                                                                
de uma magistratura. Também administravam as finanças da comunidade e eram responsabilizados pelas 
dívidas dessa; estavam encarregados de cobrar o imposto, eram pessoalmente responsáveis pela cobrança, 
sob a pena de castigos severos em caso de negligência. Esse acúmulo de responsabilidades tornou a 
ordem dos decuriões um seguimento cada vez mais depauperado (Alföldy, 1989:213-215). 
4 De acordo com Zimmermann (1985:195), um conflito pode ser caracterizado e considerado de natureza 
política quando estão constituídos pelos elementos a seguir: “1) por meio dos alvos escolhidos, como por 
exemplo, políticas nacionais ou públicas, autoridades, patrimônio público; 2) por meio das reações dos 
alvos ou das pessoas responsáveis pela sua proteção; e, ou 3) por meio da reação do público em geral. 
Quanto maior for o número de manifestantes e mais radicais forem suas reivindicações, maior a 
probabilidade terá o protesto de desencadear reações políticas por parte das autoridades governamentais e 
reivindicações de ação política por parte do público em geral [...]”. 
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as mais baixas; significativamente, o ódio dirigia-se contra o Estado, 
manifestando-se claramente na destruição das estátuas dos 
imperadores [...].  

Não obstante, podemos ainda argumentar que o Levante das Estátuas tinham 

também implicações religiosas e não apenas políticas. Ou melhor, devemos 

compreender que ambas as esferas são imanentes, não podem ser concebidas numa 

separação estrita sem que haja confluências. Neste sentido, um conflito considerado 

político também terá implicações religiosas, remeterá à questões pertencentes ao campo 

da religião. 

A característica mais marcante do Levante das Estátuas, presente em qualquer 

menção ou descrição que dele se faça, é a destruição das imagens imperiais. No século 

IV, as estátuas imperiais eram objetos cuja manipulação exigia cuidados extremos. 

Qualquer manipulação indevida poderia acarretar acusação por crime de lesa-majestade. 

Essa acusação implicava penas rígidas, na medida em que estava relacionada com ações 

que eram concebidas como atitudes, atos e comportamentos que colocavam em perigo a 

ordem imperial, a única reconhecida pelos romanos.  

Nesses termos, a relação entre a destruição das estátuas e o crime de 

lesa-majestade significa uma identificação entre destruição das estátuas e desordem. O 

medo da entropia, do desconhecido, do caos, faz com que os homens produzam 

mecanismos de defesa da ordem que conhecem. Assim, a sacralização da ordem 

subentende, em grande medida, a vontade humana de manutenção da ordem conhecida, 

o que coloca o problema de sua perturbação também no nível do sagrado. Nesse sentido, 

a interferência cristã empreendida por João Crisóstomo mediante prédica significa 

compreender que tanto a destruição das estátuas quanto as conseqüências daí 

decorrentes diziam respeito ao campo do sagrado, pertecem ou eram parte de suas 

atribuições enquanto membro de uma instituição religiosa e sua participação e a 

interferência de outros membros distintos da Igreja no conflito era, portanto, tanto 

justificada quanto necessária. 

Toda ordem e, inclusive, todo poder portam sacralidade. Segundo Balandier 

(1995:107), “a sociedade associa a ordem que lhe é própria a uma ordem que a 

ultrapassa, expandindo-se até ao cosmos no caso das sociedades tradicionais” e o “poder 

é sacralizado porque toda a sociedade afirma a sua vontade de eternidade e receia o 

retorno ao caos como realização da própria morte”. Embora, em algumas correntes 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 5

interpretativas, o sagrado seja identificado com a religião, ele não se refere apenas ao 

campo religioso (Nola, 1987:133-156). O sagrado também pode implicar categorias de 

puro e impuro (Augé, 1994:58-60; Nola, 1987:142), e remeter ao âmbito do político.  

O sagrado domina e impõe-se como um poder de ordenação que classifica. 

Conjugando-se no par puro e impuro, divide, separando aquilo que contamina, 

excluindo-o do sistema. Como um poder invisível, o sagrado impõe uma ordem, 

separando aquilo que lhe é parte daquilo que deve ser excluído, segregando a 

transgressão ou o desvio. Geralmente concebidos como algo que contamina bem como 

algo que é relativo ao sujo, todos os desvios e irregularidades são extraídos da 

comunidade ou exorcizados mediante processos de purificação. O sagrado implica 

normatização.  

A purificação é a subtração daquilo que não deve fazer parte do sagrado, 

inserindo-o ou devolvendo-o à categoria do profano. Assim, o sagrado não se 

desvincula do profano. Um não pode ser compreendido sem o outro. A distinção do que 

é sagrado daquilo que é profano não é uma tarefa das mais simples. As regras mudam. 

O que é sagrado para uma sociedade pode ser profano para outra e vice-versa. Isso 

significa que o que é sagrado ou profano é relativo à sociedade, ao seu tempo e espaço, 

a sua maneira própria de organização. Não obstante, um aspecto persiste, seja qual for o 

contexto histórico ou a sociedade considerada. Tanto os pares sagrado e profano, ordem 

e desordem, quanto os pares puro e impuro, morte e vida,5 relacionam-se e dizem 

respeito à formação e defesa de sistemas de poder. E muito ilustrativo, por exemplo, a 

passagem da Homilia I, seção 1, onde João Crisóstomo diz: 

Vós ouvistes hoje o que disse o discurso do Apóstolo [Pedro] para 
Timóteo sobre diversas coisas necessárias! Então, ele escreveu para 
Timóteo sobre como não causar o mal, dizendo, “não prejudiques 
nenhum homem, nem faças parte nos pecados dos outros homens” 
(Tm. 5,22). E ele explicou a gravidade do perigo de tal transgressão, 
mostrando que os homens sofreriam a punição dos pecados cometidos 

                                            
5 Vernant (2002:281) argumentou que a “[...] mácula, contrariamente à opinião mais comum, não é a 
expressão de um temor; não está fundamentalmente ligada ao medo; está ligada à ordem. A impureza e a 
sujeira são noções muito relativas. As coisas nunca estão sujas em si; tornam-se sujas na medida em que, 
nos quadros de uma organização social e intelectual definida, ocupam um lugar que contradiz o sistema 
de classificação próprio de uma cultura. É sujo o que só pode ser pensado como anomalia, aquilo cujo 
estatuto aparece com ambíguo, marginal, e que questiona, por não poder ser integrado, a ordem da qual o 
grupo social é solidário e cuja perpetuação deseja garantir. Toda pesquisa sobre a sujeira implica então 
uma reflexão sobre as relações entre ordem e desordem, entre forma e ausência de forma, entre vida e 
morte”. 
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pelos outros, em unidade com eles, porque eles [os que 
transgredirem] conferem às suas maldades o poder de causar o mal. 

Uruñuela, tradutor de As Homilias sobre as Estátuas para o espanhol, oferece 

uma interpretação interessante e que tem uma equivalência mais aproximada com a 

versão em latim. Na tradução em espanhol:  

Tens ouvido a voz do Apóstolo, trombeta dos céus, a lira espiritual? 
[...] Tens ouvido, pois, hoje ao que a doutrina de muitas e necessárias 
coisas à Timóteo? Fala das ordenações escreveu aquele mesmo 
dizendo: ‘Não ponhas às pressas as mãos sobre alguém, nem sejas 
cúmplice de pecados alheios’ (1 Timoteo, 5-23): e expôs o perigo 
intolerável de tal prevaricação, demonstrando que o suplício dos 
males pelos outros perpetrados o padeceram os outros juntamente com 
eles, porque conferiram à maldade o poder mediante a ordenação.  

Na comparação entre as duas interpretações, não poderíamos deixar de ressaltar 

a maneira como, em latim e na tradução em espanhol, aparece não “o poder de causar o 

mal” mas “o poder mediante a ordenação” o que, em nossa opinião, significa o poder de 

reorganizar e reclassificar o mundo, o que implicaria na sua subversão, concebido aqui 

não num sentido negativo, mas como o de emergência de um outro sistema de valores 

diferente do inicial com a construção de novas posições e hierarquias. 

 Na concepção de João Crisóstomo, o conflito será considerado como um 

momento de purificação, um momento favorável ao expurgo dos males. Também é um 

tempo incomum, excepcional, e sua ocorrência deve ser evitada a todo custo, porque é 

um tempo, prioritariamente instável e incerto, lugar da inconstância e no qual o perigo e 

o mal realizam seu trabalho. Poderíamos inferir que este é um momento no qual pode 

haver a reclassificação e subversão da ordem e, portanto, este seria o “mal” e o “perigo” 

a ser evitado.  

A responsabilidade pela harmonia da ordem estava a cargo de todos os membros 

da comunidade cristã. Vejamos de que forma. João Crisóstomo (Hom. II, 10) afirma: 

[...] [todos os cristãos] deveriam punir e disciplinar os blasfemantes 
que estavam na cidade; que deveriam reprimir aqueles que são 
violentos e insolentes contra Deus! Eu não penso, então, que foram 
minhas estas palavras; mas que Deus, sabendo o que estava por vir, 
introduziu aquelas palavras em minha mente; pois se nós tivéssemos 
punido aqueles que ousaram fazer tais coisas, as que aconteceram 
agora não teriam nunca acontecido. 
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E o castigo surge como resultado da negligência em reprimir os blasfemos. 

Numa passagem mais à frente, Crisóstomo (Hom. II, 10) completa: 

O quanto teria sido melhor, se requeresse a tão necessidade, enfrentar 
o perigo; e, de fato, sofrer por castigar e corrigir tais pessoas (o que 
nos daria a coroa dos mártires), do que agora temer, estremecer, e 
esperar pela morte, devido à insubordinação de tais pessoas! Veja, o 
crime foi de algumas poucas pessoas, mas a culpa recai sobre todos! 
Veja, em razão disso, nós estamos todos, agora, com medo, e estamos 
nós mesmos sofrendo a punição do que esses homens ousaram fazer! 
Mas se nós os tivéssemos removido em tempo e os expulsado para 
fora da cidade e os castigado e corrigido os membros doentes, nós não 
nos submeteríamos ao terror presente. Eu sei que as maneiras desta 
cidade são de caráter nobre desde os tempos mais remotos, mas 
aqueles certos estrangeiros, e homens das mais diversas raças – e 
caracteres amaldiçoados e perniciosos – sem esperança de sua própria 
salvação, perpetraram o que foi perpetrado. 

João Crisóstomo oferece uma única alternativa para impedir a ocorrência de 

perigos que possam perturbar a ordem e trazer grande infortúnio a todos. A comunidade 

cristã, então, como um todo, é responsável pela manutenção da ordem. Em cada um 

recai a responsabilidade pela retidão6 dos membros dessa comunidade e, por 

conseqüência, pela não ocorrência de qualquer tipo de perturbação que ponha em perigo 

a ordem da cidade. Como aponta João Crisóstomo (Hom. II, 12): 

Deixe cada um, então, corrigir seu vizinho, para que “se edifiquem 
uns aos outros”, é dito, e se não fazemos isso, os crimes da cada um 
trarão muitos perigos intoleráveis e de toda sorte para a cidade. 

A falta desse compromisso implica ocorrência de desordem, que perturba a 

ordem romana, que é também uma ordem sagrada, pois é permitida e protegida por 

Deus. No caso de Antioquia, a omissão dos membros da comunidade, afirmada por João 

Crisóstomo, porque não removeram, em tempo, aqueles indivíduos indesejados e não 

corrigiram os membros doentes, provocou “o terror presente”, que somente pode ser 

resolvido mediante auxílio divino. Porque em tempos de grandes males, como o 

                                            
6 Em diferentes passagens e homilias, João Crisóstomo propõe os modelos exemplares de comportamento 
cristão, encontrados a partir das personagens de Jó (Hom. I, 18; Hom. IV, 10; Hom. V, 1), de Lázaro 
(Hom. I, 28), dos três jovens da Babilônia (Hom. IV, 8), das três crianças de Nínive (Hom. V, 14-15), dos 
Apóstolos (Hom. I, 8), dos monges (Hom. XVII, 8), dos bispos (Hom. III, 2; Hom. XXI, 5), do imperador 
(Hom. XXI, 12). Nesses se encontram o modelo de comportamento a ser seguido e as virtudes necessárias 
as quais os cristãos devem buscar possuir (temperança, paciência, pobreza, caridade, coragem, fidelidade, 
humildade, filantropia). Ao contrário dessas virtudes, os vícios – idolatria, blasfêmia, juramentos, 
soberba, riqueza, ostentação – são obras do mal e, como algo malévolo, provocam perigos intoleráveis. 
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presente momento, na visão de João Crisóstomo, somente Deus pode reestabelecer a 

dignidade, os costumes nobres e a ordem. Como uma ordem sagrada, permitida por 

Deus, a Ele deve-se recorrer para resolver os problemas causados pela destruição das 

estátuas. Como confirma João Crisóstomo (Hom. IV, 6): 

Devemos deixar para Ele o tempo para a remoção de nossos males; 
deixemo-nos apenas orar; deixemo-nos viver na piedade: porque esse 
é o nosso trabalho, voltarmo-nos para a virtude; mas nos livrar desses 
males é trabalho de Deus! 

O trabalho de Deus realiza-se mediante a atuação das autoridades eclesiásticas. 

Assim, os assuntos relativos a Deus, independente de sua natureza – se social ou política 

– devem e estarão a cargo dos bispos. A destruição das estátuas, pela natureza dos 

acontecimentos e pelas conseqüências que gerou, tornou-se uma questão que somente 

poderia ser resolvida por intercessão divina. Os membros da Igreja, os bispos que, 

autorizados pela investidura, podem interferir no mundo romano, falando em nome 

daqueles membros de sua comunidade e intercedendo junto às autoridades imperiais. 
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