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RESUMO: Durante o século IV d.C. ocorreram muitas discussões teológicas que pretendiam unificar a 
fé cristã. Dentre essas, destacamos as contendas entre os cristãos ortodoxos versus cristãos heterodoxos a 
respeito do dogma trinitário que, para nós, configuram-se, também, em forma de embates discursivos. 
Eunômio de Cízico (335-394 d.C.) foi um dos bispos que participou desse embate discursivo por meio de 
seu discurso Apologia. (360 d.C.). Tal Bispo possuía uma ideologia político-religiosa que refletia o ideal 
do grupo ao qual pertencia: intelectuais cristãos heterodoxos arianos. Nessa apresentação objetivamos 
apresentar uma análise retórica do discurso supracitado inserindo-o em um momento de discussões 
trinitárias e afirmação do discurso cristão. Consideramos de grande relevância analisar a obra desse Bispo 
ariano para fornecer-nos subsídios para entender a contenda entre o cristianismo ortodoxo e o 
cristianismo heterodoxo, nosso mote de estudo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Antigüidade Tardia; Cristianismo Heterodoxo Ariano; Eunômio de Cízico. 
 

 

Introdução 

 

A relação entre as esferas político e religiosa durante muito tempo foram 

desvalidas pela história das ações políticas. Notamos, a partir da bibliografia consultada, 

que desde a década de 1980 a historiografia teve uma preocupação em estudar os 

diferentes tipos de atitudes políticas diante das práticas religiosas. Atualmente, essas 

práticas são levadas em consideração como parte integrante da explicação político-

cultural de vários acontecimentos. Assim, concordamos com Aline Coutrot: 

Hoje, as forças religiosas são levadas em consideração como fator de 
explicação política em numerosos domínios. Elas fazem parte do 
tecido político, relativizando a intransigência das explicações baseadas 
nos fatores sócio-econômicos. (COUTROT, Apud RÉMOND, 2003, 
p. 331). 

Dessa forma, a História Política adquiriu novas dimensões ao levar em 

consideração o religioso. Através dessa consideração, reconhecemos os discursos dos 

grupos sociais e a representação que suas ações se manifestaram na sociedade em que 
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viveram. Essas ações não podem ser vistas somente através do prisma político, 

religioso, administrativo, econômico ou social, separadamente. Elas representam 

verdadeiras miscelâneas de interesses e pretensões1.  

Sendo assim, ao investigarmos um conflito político-religioso no século IV d.C., 

através de uma dada documentação, notamos a sobreposição de alguns comportamentos 

coletivos, como, em nosso caso, o dos bispos. Esses personagens foram portadores de 

uma paidéia e discurso político-cultural e atuaram como verdadeiros agentes de 

sociabilização. 

Os bispos orientais se consolidaram diante de várias intervenções do poder 

imperial através de uma estrutura política poderosa. É de grande relevância relembrar 

que esses bispos orientais procediam de famílias proeminentes urbanas. Logo, 

acreditamos que o acesso desses à carreira episcopal reforçava o papel político e a 

influência social na vida civil que possuíam. 

No século IV d.C., o episcopado era um posto altamente prestigioso que fornecia 

benefícios e isenções de ordem política, econômica e também social. Nesse sentido, 

destacamos a lei de 318 ou 321 d.C. (período do Imperador Constantino), que tendeu a 

transformar os bispos em funcionários do Estado. Através dessa, os juízes imperiais 

foram obrigados a reconhecer a jurisdição episcopal, já que os bispos receberam a 

capacidade para julgar. Sobre o assunto, Gilvan Ventura da Silva nos elucida: “Os 

privilégios concedidos ao clero propiciam a criação de uma nova ordem juridicamente 

definida, com reconhecimento pleno por parte do Estado.” (SILVA, Apud, SILVA; 

MENDES, 2006, p. 255). 

Com a política de isenções e privilégios concedidos à Igreja, esta passa a ter uma 

riqueza extraordinária. Silva relaciona esse privilégio com o fato de que a intenção do 

imperador seria de que a Igreja passasse a ser uma poderosa agência de bem-estar social 

por intermédio do auxílio prestado aos pobres e desvalidos. 

Assim, é necessário consentir que na sociedade do Império Romano oriental do 

século IV d.C. estavam presentes uma série de valores que proporcionavam esse 

prestígio, consideração e, também, influência social. Esses valores não se baseavam 

exclusivamente no poder econômico e no poder político. 
                                            
1 Dessa forma, ao analisarmos documentos pertinentes aos autores cristãos e não-cristãos do século IV 
d.C., detectamos ser possível a articulação teórica supracitada na interpretação dos conflitos político-
religiosos do período. 
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Juntamente com essa influência social, citada acima, consolidou-se um suporte 

ideológico da figura episcopal que justificaria e consolidaria o poder emergente dos 

bispos. Esse suporte ideológico surgiu da necessidade dos próprios bispos, a partir de 

suas reflexões sobre seu papel e competências perante a comunidade cristã e o poder 

administrativo-imperial, já que neste período o poder imperial apoiava os cristãos, e 

conseqüentemente, os bispos cristãos, que iniciavam uma nova relação com o poder 

político. (CARVALHO, 2002, p. 105-106). 

Através da retórica de seus discursos, sermões, homilias, tratados e 

correspondências os bispos elaboraram a imagem que deveria reforçar suas ações 

políticas, sociais e religiosas. 

Desta forma, segundo Averil Cameron, os bispos eram capazes de argumentar 

com muita certeza e confiança sobre os mais variados assuntos públicos. E isto ocorreu, 

ainda segundo a autora, não porque o papel do bispo agora dava a eles “uma plataforma 

mais ampla que o púlpito poderia sugerir”, mas porque eles podiam utilizar-se da 

retórica tradicional através desse status social, apoiados pela autoridade institucional 

cristã. (CAMERON, 1991, p. 130). 

Assim, o episcopado no Império Romano Oriental, durante o século IV d.C., 

compreendeu-se através das relações de poder e do status social que os bispos 

adquiriram. 

Durante o século IV d.C. esses bispos cristãos estiveram empenhados em 

divulgar os dogmas do cristianismo e unificar a fé cristã. Formados pelas melhores 

escolas filosóficas do Império Romano Oriental e, conseqüentemente, pelos mestres de 

filosofia, sofística, retórica e gramática mais famosos do período, esses bispos 

colocaram seus escritos e concepções a serviço do pensamento cristão, assim como, das 

unidades eclesiástica e provinciana.  

A unidade provinciana relacionava-se diretamente com problemas político-

administrativos que envolviam todo o território do Império Romano. Dessa forma, esses 

escritores exerceram, através de seus discursos, um papel fundamental em vários 

acontecimentos político-religiosos e administrativos durante o século IV d.C. 

Esses bispos eram intelectuais de postos renomados e obtiveram, portanto, uma 

base educacional semelhante realizada em escolas filosóficas tais como as de: Atenas, 
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Alexandria e Antioquia onde a educação retórica era disseminada entre estudantes 

cristãos e não-cristãos.  

Entretanto, suas tendências político-religiosas, como a forma de pensarem sobre 

a unidade imperial romana, eram distintas e, com base nelas, atendiam a seus anseios e 

preocupações que eram expressados em seus escritos. 

Segundo Henri-Irinée Marrou (1973, p. 115) e Michel Spanneut  em Padres da 

Igreja, (2002, p. 69), a partir do final do século II d.C., podemos perceber dois grandes 

grupos de cristãos: os cristãos ortodoxos e os cristãos heterodoxos.  

A partir desse momento, visualizamos o desenvolvimento da Igreja e de várias 

querelas do cristianismo. Porém, foi somente no século IV d.C. que essas questões 

foram mais bem discutidas. Esse século foi o período de muitas discussões teológicas e 

várias correntes político-religiosas foram consideradas heréticas, denominadas e 

agrupadas por heterodoxas. 

Dessa maneira, concordamos que o  século IV d.C. foi agitado pelas 

consideradas correntes heréticas, tantos pelas que herdou do século III d.C., como pelas 

que se formaram em seu decurso. Logo, desde o final do século III, houve tentativas de 

interpretações de dados bíblicos, envolvendo também, o dogma trinitário. Muitas dessas 

interpretações e discussões teológicas só foram resolvidas no século posterior, com os 

chamados concílios religiosos. 

 Os grupos de cristãos ortodoxo e heterodoxo divergiam entre si na aplicação dos 

dogmas que acreditavam, principalmente, nas discussões em torno da questão trinitária. 

Dentre os heterodoxos, destacamos os arianos (adeptos do arianismo), no qual está 

inserido o conteúdo do discurso que estamos analisando: Apologia de Eunômio de 

Cízico. 

As diferentes interpretações (que ocorriam desde o século II d.C.) sobre as três 

pessoas (Pai, Filho e Espírito Santo) possibilitaram espaço para vários segmentos de 

idéias defendidas por influentes bispos cristãos e seus discípulos, as quais 

posteriormente eram julgadas como heréticas, ou não. Essas discussões  que ocorriam 

desde o século II d.C. por grandes nomes da patrística grega, tais como Orígenes e 

Clemente de Alexandria, deixaram lacunas que foram novamente discutidas pelo 

arianismo no século IV d.C.  
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 O termo arianismo deriva do nome de seu mentor, o presbítero Ário. Este nasceu 

em 260 d.C., na cidade de Alexandria, no Egito. Aos vinte anos foi para Antioquia para 

estudar as Sagradas Escrituras com o Bispo Luciano dessa mesma metrópole, e após sua 

ordenação como sacerdote, retornou à Alexandria, cidade centro do pensamento 

helenístico e lugar de uma escola famosa dedicada à expansão do cristianismo, entre as 

classes mais cultas. Por ser proveniente de uma família abastada, obteve uma formação 

clássica com os renomados mestres sofistas e sua oratória é sempre exaltada na 

historiografia sobre esse sacerdote. (THOMAS, 2002, p. 9). 

 A teologia de Ário está relacionada a um segmento de pensamento próprio da 

filosofia da época. Ele estava preocupado em preservar a idéia de um Deus único, para 

tanto, utilizou-se de uma linguagem tanto bíblica, como filosófica. 

 Entre 318-320 d.C., Ário, já presbítero de Alexandria, começou a pregar suas 

idéias a respeito da natureza do Verbo (o Filho) através de homilias, cartas, canções 

sacras e do escrito Banquete. Segundo suas idéias, o Verbo não seria e nem deveria ser 

considerado Deus, mas apenas uma criatura gerada. 

 A doutrina ariana partiu da premissa que a essência de Deus é única e 

indivisível, e essa Divindade não pode ser compartilhada. Assim, enquanto criatura, o 

Verbo foi gerado a partir do Pai Celestial. Dessa maneira, a doutrina ariana contesta a 

consubstancialidade entre Pai e Filho,a qual era defendida pelo ortodoxismo cristão. 

Faz-se mister acrescentar que o término do arianismo foi ameaçado no Concílio de 

Nicéia em 325 d.C. 

Já o ortodoxismo cristão ou a fé nicena – termo proveniente do “Concílio de 

Nicéia” no qual a supremacia ortodoxa foi afixada – defendeu a crença do dogma 

trinitário, ou seja, na divindade de Jesus Cristo.  

Os intelectuais cristãos provenientes desses dois grupos estavam preocupados 

com os rumos do cristianismo ortodoxo ou heterodoxo, e essa preocupação inseria-os na 

discussão sobre a unidade imperial romana, já que pregavam a união territorial através 

da fé cristã. Sobre essa unidade da fé e unidade política, citamos Margarida Maria de 

Carvalho, em sua tese de doutoramento intitulada Paidéia e Retórica no Século IV d.C.: 

A Construção da Imagem do Imperador Juliano Segundo Gregório Nazianzeno: 
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O teólogo era, na época, aquele que tinha condições de conhecer os 
mistérios de Deus. Sendo assim, além de filósofos, os padres se 
consideravam teólogos, porque somente eles eram preparados para 
expor a doutrina do cristianismo. Curiosamente, se consideravam 
helenistas e teólogos e, com base no entrosamento de seus estudos 
helênicos e canônicos, pregavam a racionalização da fé e através dela, 
uma unidade política que deveria ser consubstanciada em forma de 
unidade imperial. (CARVALHO, 2002, p. 108-109). 

 

No decorrer do século IV d.C., houve uma afirmação do discurso cristão 

ortodoxo, fato esse que irá imperar oficialmente ao longo do processo histórico. 

Desse modo, o material a que temos acesso, atualmente, sobre o tema 

explicitado acima, foi compilado e preservado pelos próprios cristãos ortodoxos, assim, 

há uma grande concentração de assuntos relacionados a esse grupo de cristãos. 

Desse modo, apesar de escassas as informações direcionadas aos cristãos 

heterodoxos e, conseqüentemente, a historiografia sobre o tema, consideramos de 

grande importância tentar compreender seus testemunhos a fim de possuirmos mais 

dados para melhor analisarmos o embate ocorrido através de discursos que teve lugar 

entre os cristãos ortodoxos e heterodoxos no século IV d.C. 

Nesse sentido, podemos conhecer melhor os embates políticos da Igreja, 

fundamentalmente da parte oriental do Império assim como a ligação da esfera religiosa 

com a esfera governamental do Império Romano. 

Acreditamos que os conflitos político-religiosos do século IV d.C. sempre 

sofreram interferência do poder imperial, ora em forma de apoio ao ortodoxismo, ora 

em forma de repulsa do mesmo, ao apoiarem, por exemplo, o arianismo; fator 

determinado pela tendência político-religiosa do Imperador. Quando os representantes 

do Poder Imperial eram arianos – tais como Constâncio II (351-360 d.C.) e Valente 

(363-378 d.C.) – esse grupo de cristãos heterodoxos era apoiado. O mesmo apoio foi 

dado aos cristãos ortodoxos pelos imperadores defensores dessa corrente: o Imperador 

Graciano (375-383 d.C.) e o Imperador Teodósio (379-395 d.C.). 

Acrescentamos que durante o governo de Imperadores afeitos à doutrina ariana 

aconteceram vários embates entre bispos cristãos ortodoxos e funcionários imperiais 

arianos, como deposições de bispos nicenos, exílios e divisão territorial de suas 

dioceses.  
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Esses conflitos coincidiram com o estabelecimento do discurso cristão no e pelo 

Estado. Assim, a ortodoxia e o arianismo tornaram-se questões ao mesmo tempo 

religiosas e políticas. 

A partir dessas considerações, entendemos que esse cenário do século IV d.C. 

não deve ser visualizado a partir do binômio: paganismo versus cristianismo, ou seja, 

somente através do prisma religioso. Assim, a partir dessa linha de pensamento, 

analisaremos como Eunômio de Cízico utilizou-se da literatura e discurso cristãos, 

inserindo-os no cenário político. 

Sendo assim, ao investigarmos um conflito político-religioso no século IV d.C., 

através do discurso do Bispo Eunômio de Cízico, notamos o papel fundamental do 

bispo na sociedade do século IV d.C. e no testemunho desse grupo social. 

Roger Chartier afirma que os grupos sociais criam suas representações do 

mundo social, de maneira a impor seus valores. Essas representações, segundo esse 

autor, seriam tratadas em termos de concorrência e de competições, cujos objetivos 

seriam em termos de poder e de dominação por meio de hierarquias. (CHARTIER, 

1990, p. 23). 

No nosso caso, os discursos apresentam ideais político-religiosos distintos, dos 

dois grupos citados. Esses personagens, os bispos, foram portadores de uma Paidéia e 

discurso político-cultural específicos e atuaram como verdadeiros agentes de 

sociabilização.  

Por pertencer ao grupo dos heterodoxos, cujo discurso não prevaleceu ao longo 

do percurso histórico, pouco sabemos sobre as notícias biográficas do Bispo Eunômio. 

Seu discurso Apologia, assim como os discursos cristãos e não cristãos de seu 

tempo, são cercados de valores morais de conduta política e social de seu tempo, além 

de um conteúdo histórico-filosófico baseado em sua política-religiosa. Seguindo esse 

pressuposto, acreditamos que o discurso em questão cumpre um propósito político-

cultural que deve ser interpretado. A fim de atingirmos esse propósito, consideramos de 

grande importância conhecermos a trajetória político-religiosa na qual a afirmação do 

discurso está inserida. 

Sobre a afirmação do discurso cristão nos primeiros séculos, e sua relação no 

cenário político – cultural, concordamos com a informação de Cameron: 
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O cristianismo não era apenas um ritual. O mesmo colocava um valor 
extraordinário na formulação verbal; a fala constituía uma de suas 
metáforas básicas, e se baseava integralmente ao redor de textos 
escritos. Muito rapidamente esta mesma ênfase na formulação verbal 
da fé levou a uma tentativa conseqüentemente bem sucedida, de 
imposição da autoridade do discurso. E finalmente, embora apenas 
após muitas lutas e com diferentes variações, este discurso aprovado 
veio a ser o dominante no Estado. A história do desenvolvimento no 
discurso cristão constitui parte da história política. (CAMERON, 
1991, p. 19). 

  

O que pretendemos mostrar é que esse acontecimento intitulado “discurso 

cristão” não é conciso e uno. Sua afirmação ocorreu mediante a várias contendas 

ocorridas entre os dois grupos supracitados. Em nosso caso, analisamos essas contendas 

na forma de embates discursivos, já que conseguimos detectar a correlação entre o 

discurso Apologia e o discurso Contra Eunômio do bispo Basílio de Cesaréia. 

Nossa proposta é elucidar que esse conflito relatado não é puramente religioso e 

que os bispos Basílio e Eunômio tinham outras dissidências, além da questão puramente 

religiosa, as quais, acreditamos, poderem ser estudadas através de um tratamento 

documental adequado e preocupado em desvendar a linguagem retórica contida nesse 

embate discursivo. 

Em nossa opinião, os documentos quando compilados, organizados e datados 

sofrem intervenções pertinentes à crítica documental. Pedro Paulo Abreu Funari, em sua 

obra Antiguidade clássica: a história e a cultura a partir dos documentos (2003, p. 13) 

descreve como esse trato documental deve abranger uma crítica externa e interna ao 

documento. Por um lado, a crítica interna deve atentar à tipologia do documento, seu 

lugar de origem, sua datação, seu contexto, a inserção do autor e seu meio político-

cultural. Por outro, a crítica externa, ainda segundo Funari, deve detectar sua 

autenticidade, a partir de um conhecimento aprofundado da linguagem utilizada e dos 

recursos da escrita.  

Para o referido autor, todos os documentos, escritos ou não, podem ser 

considerados discursos, pois “enquanto tais, possuem, necessariamente, autoria e 

público e, como todo discurso, têm estruturas superficiais e profundas.” (FUNARI, 

2003, p. 27). É em busca dessas estruturas profundas que procuraremos analisar nosso 

objeto. 
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Concordamos com Chartier (1989) e Funari (2003), e acreditamos que para 

alcançarmos tal feito, devamos nos ater aos interesses e objetivos do autor e do público 

ao qual ele se destina.  

A historiografia pouco se remete a uma divisão ocorrida dentro do próprio 

cristianismo heterodoxo ariano. O material que encontramos sobre este assunto deve ser 

analisado com cuidado, pois se encontra nos manuais de Patrologia provenientes do 

cristianismo ortodoxo. 

Sobre essas discordâncias, Insuelas (1943) em seu Curso de Patrologia: História 

da literatura antiga da Igreja divide os cristãos arianos em três grupos: os anomeanos 

ou arianos puros, considerados os mais radicais que não acreditavam na semelhança 

entre Pai e Filho; os semi-arianos que admitiam que o Filho era semelhante ao pai em 

relação à sua substância e, por último, os que acreditavam na semelhança completa 

entre pai e filho se aproximando com o pensamento dos ortodoxos. 

Esses embates também ocorriam na forma de Sínodos e Concílios, nos quais os 

diáconos, padres e bispos se reuniam para discutir e julgar as numerosas contendas que 

permearam todo o século IV d.C. 

 

Dados biográficos de Eunômio de Cízic 

Segundo Altaner e Stuiber (1972, p. 258) e Bernanrd Sesboué (1982, p. 21), 

Eunômio nasceu na Capadócia, oriundo de uma família rica e tradicional, e 

conseqüentemente, estudou em várias escolas filosóficas orientais. Inserido no grupo 

dos cristãos heterodoxos. Denominado como um anomeu fazia parte da segunda geração 

dos arianos, ou neo-arianismo.  

Os dados sobre a vida de Eunômio são bem lacunares. Sabe-se que entre 354-

356 estudou dialética em Alexandria, onde ainda muito jovem juntou-se àquele que foi 

seu mentor na doutrina e nos ensinamentos filosóficos: Aécio.  

De acordo com Sesboué, tradutor do discurso em questão, em 358 d.C. Aécio e 

Eunômio vão para Antioquia. Nessa importante cidade oriental do Império Romano 

Eunômio é ordenado diácono por Eudóxio, bispo ariano de Antioquia que recebia 

favores do Imperador Constâncio e posteriormente do Imperador Valente. 

É igualmente nessa cosmopolita cidade que Eunômio se torna conhecido devido 

à sua retórica e a oratória. No tocante à essa popularidade, é nesse momento que os 
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anomeus também passam a ser conhecidos como eunomeus, ou seja, discípulos de 

Eunômio. 

No mesmo ano, Aécio e Eunômio participaram do Sínodo de Antioquia de 358 

d.C. (sínodo era um concílio provincial) no qual os arianos anomeus conseguiram se 

sobressair perante os ortodoxos nicenos. No mesmo ano, o Concílio de Ancira se 

pronunciou a favor dos nicenos. Depois de várias tentativas de conciliação e de vários 

concílios, entre 358-359 ocorreu o Concílio de Selêucia que aceitou as determinações 

do segundo grupo dos arianos.  

Os anomeus contra atacaram por meio de um apoio imperial. Foi reunido em 

360 um Concílio em Constantinopla. Lembramos que o Imperador Constancio II era 

ariano e apoiava esse grupo de cristãos. O Concílio de Constantinopla foi dominado 

pela maioria ariana discípula de Aécio e Eunômio. 

O conhecimento desses concílios e sínodos e seus respectivos favorecidos é 

válido na medida em que percebemos o grande embate entre os dois grupos e entre o 

próprio grupo da heterodoxia que era muito heterogêneo. Além da exposição da 

doutrina, o que também estava em jogo durante essas reuniões, eram as sedes 

episcopais. A exemplo disso é a posse da sede episcopal de Cízico por Eunômio durante 

o Concílio de Constantinopla. 

Esse concílio é pouco retratado pela historiografia que, em nossa opinião, 

deve-se à vitória dos arianos e também, em detrimento do outro Concílio de 

Constantinopla mais famoso ocorrido em 381 d.C. que alcançou um grande avanço 

nessa discussão teológica em favor dos nicenos. Mais uma vez, a historiografia no 

tocante aos cristãos heterodoxos é muito mais lacunar devido ao fato de que o discurso 

que triunfou foi o niceno. 

Foi durante o Concílio de Constantinopla de 360 que Eunômio pronunciou seu 

discurso Apologia perante uma assembléia de juízes – pessoas do alto clero – da cidade 

de Constantinopla. Dessa forma, esse discurso, além de ser uma defesa pessoal, é uma 

obra laudatória aos preceitos do arianismo anomeu e foi escrito, aproximadamente, em 

360 d.C., durante o governo do Imperador Constâncio II – imperador cuja posição 

político-religiosa era favorável aos arianos. No discurso, Eunômio argumenta que 

considerar Jesus Cristo como divindade seria negar a existência de um Deus único, 

propondo assim, a utilização do termo de criatura gerada para Jesus Cristo. 
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Essa prédica de Eunômio causou um grande debate na historiografia devido a 

opinião de Basílio de Cesaréia sobre essa obra. Para o ortodoxo, não havia motivos de 

uma defesa como a de Eunômio. Foi pensando que o ariano usou esse espaço como 

propaganda pessoal de sua doutrina que Basílio leu e refutou em seu discurso Contra 

Eunômio datada de 363 a 366 d.C. É nesse embate que consiste a extensão de nosso 

estudo, ou seja, cada bispo via essa prédica de acordo com a política-religiosa-

doutrinária que seguia. 

Eunômio escreveu 3 obras, a saber: o discurso Apologia (360 d.C.) – que foi lido 

e refutado por Basílio; Apologia da Apologia, provavelmente escrito em 369 d.C. como 

uma resposta à obra Contra Eunômio de Basílio – Gregório de Nyssa leu e refutou essa 

obra, já que seu irmão Basílio morreu em 369 d.C. e não pode continuar esse embate 

discursivo, escrevendo mais uma obra chamada Contra Eunômio na qual conservou 

alguns excertos da obra do ariano; e finalmente, Eunômio escreveu uma Profissão de Fé  

para ser entregue ao Imperador Teodósio, que foi refutada e não foi conservada para a 

posteridade. 

Em relação ao nome do discurso que nos propormos a analisar faz-se necessário 

acrescentarmos que nos manuscritos o título utilizado é Apologéticos. Mas, de acordo 

com Sesboue (1983, p.234), os contemporâneos do discurso, em particular Basílio de 

Cesaréia, utilizam o termo Apologia. O próprio Eunômio vai utilizar o termo ao dar o 

nome de sua segunda obra de Apologia da apologia. É também essa terminologia que 

utilizaremos. Logo, acreditamos ser de fundamental importância a análise retórica do 

discurso Apologia a fim de encontrarmos mais material acerca dessa contenda político-

religiosa. 

 

Análise do Apologia  

Para a análise do discurso Apologia utilizaremos a tradução bilíngüe grego-

francês editada através da Les Éditions du Cerf de 1982 e realizada por Bernard 

Sesboüé. 

Na historiografia sobre o tema é consensual que o discurso foi declamado em 

público, mas acredita-se que posteriormente o texto foi mais elaborado e teve a intenção 

de ser um discurso que implicava em difundir sua doutrina ariana. Sobre o assunto, o 

próprio Eunômio nos esclarece: 
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Diante de tudo, nós vos pedimos, à vós que vais nos escutar agora e à 
vós que nos leireis mais tarde, não procureis diferenciar a mensagem 
da verdade de acordo com o número vantajoso, daqueles que dizem 
ser verdade o que falam. (EUNÔMIO, II, 1-5). 

 

Essa obra foi preservada e chegou até nós, diferente das obras de outros cristãos 

considerados heréticos, porque foi conservada juntamente com os manuscritos do 

discurso de Basílio. Porém Sesboüé nos esclarece que em um manuscrito datado do 

século XV foi acrescentada uma observação anônima, a qual aparece reproduzida nos 

manuscritos posteriores. Sendo assim, antes de começar o discurso de Eunômio,  um 

copista – que tudo indica ser ortodoxo – insere a seguinte observação: 

 
Este discurso só foi transcrito pela única razão de servir como 
acusação, pois em seu conteúdo consta que Deus não foi gerado e que 
seu Filho foi gerado e outras tolices e disparates proferidos como 
ímpios à nossa fé. Leia com atenção e cautela, leitor, para não se 
desviar do caminho correto. (1983, p. 235). 

 

Assim como os escritores retóricos de sua época, Eunômio expôs sua concepção 

de fé cristã mediante argumentos bíblicos, possuindo, ao mesmo tempo, um 

conhecimento filosófico profundo sobre helenismo e neoplatonismo, tanto que 

interpretou seus conhecimentos da retórica clássica para a explanação sobre o dogma 

trinitário lidando com as discussões teológicas através do foco filosófico.  

Sobre a tradição dos manuscritos de Apologia, L. Doutreleau nos esclarece que 

existem, até o momento da publicação da obra (1983, p.198-229) 21 manuscritos. 

Destes, dois são mais antigos, datados dos século XI e XIV, e o restante são 

provenientes do século XV, XVI e XVII. 

 Sesboüé nos informa que a obra foi editada pela primeira vez (completa) em 

1717 por J. A. Fabricius, que atribui uma parte da compilação à G. Cave feita em 1688. 

Oito anos depois, em 1725, Jacques Basnage realiza uma nova edição na tentativa de 

retificar a ordem de alguns fragmentos do texto. Porém, essa nova ordem não foi aceita 

e a edição de Fabricius sobressaiu. Como citamos anteriormente, a obra foi preservada 

pois foi compilada juntamente com o discurso Contra Eunômio. Entretanto, no intervalo 

dos anos de 1790-1809 o discurso Apologia não estava editado juntamente com Contra 

Eunômio (na própria edição de Fabricius), reaparecendo depois desse intervalo. 
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Foi somente em 1972 que o discurso foi novamente reavaliado a partir de uma 

nova tradução crítica. O texto foi traduzido para a língua inglesa em 1972 pelo britânico 

Wlater Martin Hayes. É esta a edição que antecede a que estamos utilizando, datada de 

1983 e a mais recente que tivemos acesso e conhecimento. 

A autenticidade de Apologia nunca foi contestada, salvo os últimos capítulos. 

Entretanto, a questão foi resolvida mediante a possibilidade de comparação dos excertos 

a partir das inúmeras citações feitas por Basílio de Cesaréia em seu discurso Contra 

Eunômio. 

Nas 33 páginas que compõe o discurso Apologia de Eunômio percebemos a 

estrutura retórica contida nos manuais de retórica que circulavam durante o século IV 

nas escolas filosóficas: o Manual Sobre as Formas de Estilos  de Hermógenes e Arte 

Retórica  de Aristóteles. 

Em relação às partes de um discurso, Aristóteles recomenda: 

 

O discurso comporta duas partes, pois é necessariamente importante 
indicar o assunto de que se trata, e em seguida fazer a demonstração. 
Pelo que, uma vez indicado o assunto, é impossível não fazer a 
demonstração, como o é não fazer esta demonstração sem 
previamente ter anunciado o assunto; com efeito, quando se 
demonstra, demonstra-se alguma coisa e só se anuncia uma coisa a 
fim de demonstrar. (ARISTÓTELES, II –  13). 

 O discurso Apologia  está dividido em duas grandes partes. Na primeira (5 

páginas) há a indicação do assunto que Eunômio irá tratar: ele vai se defender das 

calunias e maldades sofridas – como o próprio título do discurso nos indica, sem dizer 

quais foram. Na segunda parte (nas 28 páginas restantes) ele vai demonstrar porque 

considera as palavras que lhe foram dirigidas como calúnias. 

 De acordo com o manual de retórica de Hermógenes, dentro dessas duas grandes 

partes do discurso, podemos separar as estruturas do discurso em 3 segmentos: Proêmio, 

Argumentação ou Narração e Epílogo ou Peroração, assim como Carvalho o fez em sua 

tese de doutoramento: 

 É no Proêmio que Eunômio fala do seu objetivo com tal discurso: sua defesa. 

Coloca-se no papel de vítima da calúnia e se justifica que por isso, será necessário expor 

sua doutrina. É nesse momento que ele se reporta aos juízes  utilizando uma ferramenta 
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retórica denominada captatio benevolentiae  a fim de obter a confiabilidade da 

audiência. Identificamos o proêmio do discurso entre as seções 1 a 6, e o 

exemplificamos por meio do fragmento abaixo: 

Caluniar e atacar os outros é exercício de intemperados argumentos e 
da inconsistência do pensamento. É uma obra maldosa que vem de 
homens maus que não hesitam suas palavras ao acusar os que pensam 
de forma adversa. Não podemos aceitar as críticas caluniosas dirigidas 
contra nós. Temos estimada intenção que será útil a nossa própria 
apologia para a segurança da verdade ao confessarmos nossa própria 
crença. (EUNÔMIO, I, 1-20). 
 

 A Captatio Benevolentiae  é uma figura retórica em que o orador tenta 

assegurar-se da simpatia do receptor, servindo-se de expressões aduladoras com a 

intenção de atrair a atenção e simpatia do ouvinte e, posteriormente, do leitor. Com esse 

recurso o orador pretende receber louvor e solidariedade para a causa que está a ser 

defendida. 

 Sua Argumentação é composta de 3 teses nas quais ele expõe a sua doutrina de 

fé crista. A cada tese Eunômio aponta as demonstrações e as objeções de seus 

oponentes. É nesse momento que identificamos as provas que o autor apresenta para 

persuadir e converter o ouvinte/ leitor à sua causa. As seções, que para nós, melhor 

expõe essa temática são as de número 7 a 25 da documentação, como a de número XV 

citada abaixo: 

[...] aqueles que são responsáveis por essas ímpias acusações não 
aperfeiçoam seus pensamentos e não estão no direito de fazer 
acusações audaciosas contra nós. Ao que nos cabe, temos exposto 
durante santos períodos e, agora, novamente expomos: a substância de 
Deus não admite uma divisão pois ela, em si mesma, não foi gerada; 
ela igualmente não permite uma separação ou uma divisão, pois a 
substância de Deus é indivisível. (EUNÔMIO,  XV,1-8). 

 

 Já a Peroração contém 3 seções (26 a 28), nas quais estão inseridos quatro 

objetivos, a saber: 1) fazer com o que o ouvinte seja favorável ao orador e desfavorável 

ao adversário; 2) fazendo as amplificações à sua verdade e depreciações à opinião do 

oponente; 3) Provocar e excitar as emoções do ouvinte e 4) fazer a recapitulação do que 

foi dito. 

 É na peroração que Eunômio utiliza novamente a captatio benevolentiae  a fim 

de finalizar o discurso obtendo a afeição do público enquanto o orador recapitula suas 
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conclusões. Durante essa parte do discurso, o Bispo ariano faz alusões repetidas a sua 

audiência, dialogando com os seus ouvintes, aos quais agradece pela paciência, além de 

fazer um apelo passional aos juízes ao pedir um julgamento justo. Exemplificamos esses 

elementos contidos na peroração por meio dos trechos das seções XXVI e XXVII: 

  

A fim de evitar que a demora do nosso longo discurso não desanime 
nosso auditório, concentraremos brevemente todas as nossas forças 
em dizer o que afirmamos anteriormente: que Deus é universal e único 
verdadeiramente divino, não gerado, sem início, incomparável, 
superior [...]. (EUNÔMIO, XXVI,1-8). 

 

Nós demonstramos claramente todos os pontos e argumentos de 
nossos pensamentos, e agora nós vos pedimos: vós que estais 
presentes e todos os outros que conheceis nossos mistérios, não se 
deixem crer nas blasfêmias dos homem, e nem deixar levar por seus 
sofismos e nem desviar-se da verdade por suas adulações. Vós devais 
confirmar seu voto em um verdadeiro e justo julgamento como este 
[...]. (EUNÔMIO, XXVII, 20-27). 

 
  

É por meio dessas estruturas retóricas que pretendemos comparar os dois 

discursos a fim de entender a meta político-cultural de cada autor que estava imbuída 

em suas práticas discursivas. Pretendemos levar em consideração que política, religião e 

filosofia se convergem durante o século IV d.C. mostrando que foi por intermédio de 

seus discursos, sermões, homilias, tratados e correspondências que os bispos elaboraram 

a imagem que deveria reforçar suas ações políticas, sociais e religiosas. 

 

Referências 
 
ALTANER, B.; STUIBER, A. Patrologia: Vida, Obra e doutrina dos Padres da 
Igreja. São Paulo: Paulinas, 1972. 
 
ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética. Tradução de Antônio Pinto de 
Carvalho. Introdução e notas de Jean Voilquin e Jean Capelle. Rio de Janeiro: Ediouro, 
1997. 
 
BASILE de Cesarée. Contre Eunome. Introduction, Traduction et notes de Bernard 
Sesboué. Tome I, nº299; Tome II, nº 305. Paris: Cerf, 1982-1983. 
 



 
 
 
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 
 

 16 

BASILE de Cesarée. Lettres. Texte établi et traduit par Yves Courtonne. Paris: Les 
Belles Lettres, 1957-1966, 3v. 
 
CAMERON, Averil. Chtistianity and the Rhetoric of Empire. The development of 
Christian Discourse. Berkely, Los Angeles, London: University of Califórnia Press, 
1991. 
 
CARVALHO, Margarida Maria de. Paidéia e Retórica no Século IV d.C.: A 
Construção da Imagem do Imperador Juliano Segundo Gregório Nazianzeno. Tese 
apresentada  ao curso de Doutorado em História da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2002. 
 
CHARTIER, Roger. A história Cultural. Entre Práticas e Representações. Libosa: 
Difel, 1990. 
 
COUTROT, Aline. Religião e Política. In: RÉMOND, René. (org.). Por uma História 
Política. Rio de Janeiro: FGV, 2003, p.331-364. 
 
EUNOME de Cyzique. Apologie. Introduction, Traduction et notes de Bernard 
Sesboué. Tome II, nº 305. Paris: Cerf, 1983. 
 
FUNARI, Pedro Paulo A. Antiguidade clássica: a história e a cultura a partir dos 
documentos. Campinas: Ed. Da Unicamp, 1995. 
 
SILVA, Gilvan Ventura da; MENDES, Norma Musco. Diocleciano e Constantino: a 
construção do DOMINATO. In: SILVA, G. V. da; MENDES, N. M. (Orgs.). 
Repensando o Império Romano. Perspectiva Socioeconômica, Política e Cultural. Rio 
de Janeiro: Mauad; Vitória, ES: EDUFES, p. 193-222, 2006. 
 
_____. A Relação Estado/Igreja no Império Romano. (séculos III e IV). In: SILVA, G. 
V. da; MENDES, N. M. (orgs). Repensando o Império Romano. Perspectiva 
Socioeconômica, Política e Cultural. Rio de Janeiro: Mauad; Vitória: EDUFES, p. 241-
266, 2006. 
 
SPANNEUT, Michel. Os Padres da Igreja. Séculos IV-VIII. Vol. II. São Paulo: 
Loyola, 2002. 
 
THOMAS, P.C. Os concílios gerais da Igreja.  Aparecida, SP: Santuário, 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 
 

 17 

 


