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RESUMO: Embora se tenha em vista que Santo Agostinho (354-430) foi um intelectual 
profundamente versado não apenas no patrimônio filosófico antigo, mas também na cultura da 
palavra artística, tendo sido, inclusive, mestre de retórica antes de sua conversão ao cristianismo, 
pouco se tem dito acerca de suas relações com essa cultura, menos ainda no que se refere, 
especificamente, à cultura poética. Desse modo, a partir de uma leitura das Confissões e de A 
Cidade de Deus, pretendemos apresentar os termos da abordagem que o Doutor da Igreja realiza 
da poesia, uma abordagem crítica que, se se alinha ao viés da censura moral já colocado 
principalmente desde Platão, não deixa de apresentar características particulares: passa, de um 
lado, pela crítica política e cultural da cidade pagã e, de outro, pela análise dos efeitos psicológicos 
da representação poética, em particular do drama trágico, como estímulo de um prazer egoístico 
que obsta a realização plena da caridade, virtude que, por sua vez, deve embasar as relações 
sociais e espirituais do homem cristão.    
 
Palavras-chave: Santo Agostinho. Crítica da poesia. Crítica da cidade. Tragédia. Caridade.  
 
 
Introdução 

 Agostinho nasceu na cidade de Tagaste, em 354, e morreu em Hipona, em 430, 

províncias romanas em norte de África. Embora seja um dos mais importantes intelectuais 

da cultura cristã católica, deve-se atentar ao fato de que sua conversão deu-se apenas 

quando ele contava em torno de 30 anos, tendo sido batizado por Ambrósio de Milão por 

volta do ano de 387, depois de ir buscar respostas a seus anseios espirituais e intelectuais 

em autores como Cícero e em profetas como o iraniano Maniqueu, passando pelo estudo 

dos escritos neoplatônicos. Nesse sentido, o percurso de Agostinho mostra-se exemplar 

da situação entre filosofia e religiosidade no fim da Antiguidade, em que a tradicional 

conjugação filosófica entre os eixos da verdade, do bem e do agir se vê compartilhada 

por filósofos pagãos e convertidos ao cristianismo que se vai propaganda. Como observa 
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De fato, por volta dos séculos II e III d.C., a filosofia, como praticada 
pelos estoicos, platonistas e epicuristas, e o cristianismo, como 
professado entre os convertidos gregos e romanos educados, 
começavam a parecer bastante semelhantes. A filosofia havia vindo, nas 
palavras de E. R. Dodds, ‘a significar cada vez mais a busca por Deus’ 
(MARRONE, 2013, p. 29).   

 

 Esse processo de conversão à doutrina cristã, narrada nas Confissões, desenha, 

portanto, o périplo de um jovem letrado no patrimônio da poesia e da retórica pagãs (arte 

da qual, inclusive, fora professor), conduzido pela indagação filosófica até a descoberta 

da Palavra Sagrada, que, então, retrospectivamente, ilumina com seu sentido a vida 

pregressa do autor, não apenas na dimensão de suas experiências pessoais, mas também 

na de suas práticas culturais e intelectuais. No sentido, então, dessa reavaliação profunda 

de si e do mundo, é relevante observar que a consolidação, no pensamento do jovem 

convertido, de uma metafísica caracterizada pela fixidez do sentido e do ser em Deus 

redundará em uma profunda crítica epistemológica, por Agostinho, dos usos do discurso 

concernentes ao saber e à retórica1. Contudo, no âmbito deste trabalho, queremos explorar 

a dimensão moral da crítica do Bispo de Hipona à poesia, a qual, se partilha algo da 

postura platônica colocada n’A República, se dá principalmente nos termos de uma crítica 

política e cultural aos usos e costumes da cidade pagã, diante da qual deve afirmar-se o 

homem e a cidade cristãos (principalmente no contexto da tomada de Roma, no século V 

d.C., e das consequências desse evento para o cristianismo que se fizera hegemônico).  

 Desse modo, o que objetivamos ressaltar é que, mais que em uma crítica 

epistemológica – fundamento da força teórica do questionamento platônico ao discurso 

do poeta –, em Agostinho o questionamento da poesia como prática discursiva e cultural 

movimenta-se, sobretudo, no âmbito da crítica política, direcionada ora para a relação 

celebrativa, e por isso, condenável, entre poesia e cidade mundana, ora para os efeitos 

daninhos do poético sobre a interioridade do indivíduo, o que oblitera a experiência da 

caridade como fundamento ideal das relações sociais/espirituais em uma verdadeira 

cidade cristã.  

 

Os vícios instituídos: a poesia como celebração da cidade pecadora 

                                                           
1 O desenvolvimento dessa relação entre metafísica e epistemologia como fundamento da crítica do discurso 

do saber e da retórica por Santo Agostinho é tópico que exploramos no segundo capítulo de nossa tese 

de doutoramento, em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
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 Um dos fios que constituem a urdidura conceitual da abordagem, por Agostinho, 

da poesia, caracterizada pela atribuição de um caráter ético-moral radicalmente negativo 

aos efeitos do poético, mostra-se na compreensão, pelo autor das Confissões e d’A Cidade 

de Deus, de que a poesia não atua apenas no sentido da promoção da mimesis dos “maus 

exemplos”, como Platão já havia afirmado n’A República, comprometendo o bom 

funcionamento da cidade pelo desvirtuamento de seus cidadãos, mas como instância em 

que se celebram, discursivamente, os costumes depravados de uma cidade pecaminosa. 

Assim, a tradicional relação entre poesia e cidade que perpassa a tradição greco-latina 

aparece em Agostinho, avaliada, porém, negativamente, como afirmação da cidade 

mundana, que deve ser superada pelo advento da cidade de Deus.    

 Em sua narrativa autobiográfica, Agostinho não procura diminuir a importância 

da leitura da poesia grega e latina, tanto como uma de suas atividades diletas, quanto 

como elemento central da educação dispensada aos jovens que se preparavam para uma 

carreira na cidade. Sobre isso, o autor afirma: “Repetir ‘um mais um, dois; dois mais dois, 

quatro’ era para mim cantilena fastidiosa. E, pelo contrário, encantavam-me o vão 

espetáculo de um cavalo feito de madeira e cheio de guerreiros, o incêndio de Troia e até 

a sombra de Creusa” (AGOSTINHO, 2013, p. 43). Em outro momento, realçando o papel 

dos textos poéticos no cotidiano escolar, ele diz:  

 

[...] nos obrigavam a seguir errantes as pegadas das ficções dos poetas 
e a repetir em prosa o que o poeta cantava em verso. Recebia maiores 
louvores o aluno que, segundo a dignidade da personagem figurada, 
exprimisse mais fortemente e com maior verossimilhança os 
sentimentos de ira e de dor, revestindo as frases com palavra mais 
apropriadas (AGOSTINHO, 2013, p. 46). 

 

 Desse modo, a poesia é mostrada como elemento basilar de um projeto de 

formação que visava dotar o jovem das qualidades necessárias ao desempenho de uma 

função pública na cidade, ou, nas palavras de Agostinho, para que desse “[...] entrada no 

foro dos litígios” (AGOSTINHO, 2013, p. 48). Contudo, posteriormente, o convertido 

reavaliará o sentido de tal participação da poesia na cidade, sob o signo da imoralidade e 

da depravação. Essa reavaliação não é, apenas, a da poesia e de sua função na cidade, mas 

sim a da cidade ela mesma, a dos fundamentos da existência da própria cidade pagã. Por 

conseguinte, o que o Bispo de Hipona desenvolve em A Cidade de Deus não é, em 

primeiro plano, uma condenação da poesia, mas estratégias para desautorizar, espiritual, 

política e culturalmente, a cidade mundana pagã – mirando seus ataques nas realizações 
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poéticas entendidas então como expressões da própria vida coletiva dessa cidade: os 

festejos e cultos públicos das divindades e o teatro.  

 Assim, ao contrário de Platão, que estabelecera de início a necessidade de 

restringir a ação do poeta junto à cidade a fim de resguardar o bom funcionamento desta, 

Agostinho promove uma identificação profunda e radical entre o poeta e a cidade, 

condenando, enfim, a ambos. Para o pensador cristão, o poeta não apenas fornece um mau 

exemplo ao representar os deuses segundo uma “mitologia impura” (título do capítulo 16 

do Livro I de A Cidade de Deus), do que já Homero havia dado o exemplo. Claro está 

que o escândalo da representação poética dos deuses pelos poetas está fortemente 

assinalado na obra de Agostinho: como ele afirma: “[...] os histriões mais vis cantavam 

tais obscenidades que seria vergonhoso ouvi-las, já não digo para a mãe dos deuses, mas 

para a mãe de qualquer senador, para a mãe de cidadão honesto, para a mãe dos próprios 

bufões [...]” (AGOSTINHO, 2012, p. 84). Contudo, esse é apenas um dos vieses da 

condenação moral do poeta. Outro, ainda mais incisivo e poderoso, como dissemos, 

entrelaça, indissoluvelmente, o poeta e a cidade. Para o Santo Doutor, aquele, 

promovendo a imagem viciosa da divindade, agiria tão somente como legitimador dos 

fundamentos das instituições da cidade, vistos como intrinsecamente viciosos.  

 Essa estratégia de ataque, dirigida, portanto, em conjunto à cidade e à poesia, é 

traçada por Agostinho a partir sua crítica a Marco Terêncio Varrão (116-27 a.C.). Varrão 

havia distinguido três modos de teologia – a “fabulosa”, tal como representada pelos 

poetas; a “civil”, que embasa os cultos públicos oficiais; e a “natural”, tal como 

apresentada nas especulações dos filósofos da physis. Se a teologia civil representa os 

mitos como fundamentos das instituições da cidade, a fabulosa os leva ao público através 

da representação dos poetas, em uma relação mútua de legitimação das instituições 

públicas. Segundo Agostinho apresenta ao seu leitor, Varrão teria admitido a 

impertinência da representação fabulosa, poética, das divindades, mas temendo “[...] as 

viciosíssimas opiniões dos povos sobre as superstições públicas, costumes que desdizem 

a natureza dos deuses [...]” (AGOSTINHO, 2012, p. 280), teria mantido a autoridade da 

teologia civil, com necessária ao funcionamento das instituições. Por isso, o Padre 

censura Varrão por recusar-se a distinguir, de modo claro, as “coisas divinas” das 

“humanas frioleiras e mentiras” (AGOSTINHO, 2012, p. 280). Mentiras essas que são, 

portanto, tanto as representações poéticas quanto as instituições políticas embasadas nos 

cultos da cidade.  
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 Nesse sentido, Agostinho se apropria da percepção da correlação entre as 

instituições e a poesia, mas reveste a ambas de um sentido moral essencialmente negativo, 

num gesto que podemos sintetizar do seguinte modo: se a cidade mundana é pecaminosa, 

a poesia que a representa é igualmente pecaminosa. Nas palavras do autor:  

 

Ninguém [...] alcança a vida eterna pela teologia fabulosa, nem pela 
civil. Aquela semeia a torpeza dos deuses com ficções, esta colhe-as 
com aplauso. Aquela espalha mentiras, esta recolhe-as. Aquela afronta 
as coisas divinas com falsos crimes, esta abrange nas coisas divinas a 
representação de tais crimes. Aquela celebra em versos as nefandas 
ficções dos homens sobre os deuses, esta consagra-as em suas 
festividades. Aquela canta os delitos e aa calamidades dos deuses, esta 
ama-os. Aquela publica-os ou finge-os, esta, porém, afirma-os como 
verdadeiros ou deleita-se até mesmo nos falsos. Ambas impuras e 
ambas condenáveis; mas aquela, teatral, confessa de pública a própria 
torpeza, e esta, civil, cobre-se com a torpeza daquela (AGOSTINHO, 
2012, p.281). 

 

 Porém, a crítica de Santo Agostinho à ação imoral da palavra e da representação 

poética não se limita a censurá-la por sua colaboração com a imoralidade dos costumes e 

ritos públicos da cidade corrompida, acusada pelo autor de A Cidade de Deus e a ser 

redimida, em sua perspectiva, pela emergência da Cidade divina. Um segundo fio da 

análise de Agostinho sobre os efeitos da representação poética percorre a interioridade do 

ouvinte/espectador, no sentido de demonstrar que, por meio da palavra poética, estimula-

se o apego ao gozo de paixões intensas e tão somente egoísticas, bloqueando o caminho 

para o indivíduo dar-se a uma experiência de verdadeira caridade, fundamento ideal para 

a constituição das relações sociais e interpessoais de uma cidade cristã. Desse modo, a 

poesia não apenas celebra a cidade mundana em sua corrupção, mas obsta a emergência 

de uma cidade purificada.  

 

A poesia entre o prazer de si e a caridade  

 Assim, uma segunda linha da crítica agostiniana dos efeitos do poético (e dessa 

vez, mais especificamente, do trágico) vai centrar-se na experiência de fruição individual, 

esforçando-se por mostrar que a catarse promovida pelo teatro é, antes de tudo, uma 

contrafação pecaminosa de uma experiência autenticamente cristã: a caridade fraterna. 

 Na análise de Agostinho sobre o efeito da representação dramática, é de 

fundamental importância a combinação entre “dor”, “compaixão”, “prazer”, o que não é 

estranho ao pensamento aristotélico, como exposto, por exemplo, na Poética, em que se 
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lê: “É a tragédia a representação duma ação grave, de alguma extensão e completa, em 

linguagem exornada, cada parte com o seu atrativo adequado, com atores agindo, não 

narrando, a qual, inspirando pena e temor, opera a catarse própria dessas emoções” 

(ARISTÓTELES, 2014, p. 24).   

 Sobre essa ação do drama trágico junto a “pena” e “temor”, o Padre latino pondera: 

“[m]as por que quer o homem condoer-se, quando presencia cenas dolorosas e trágicas, 

se de modo algum deseja suportá-las? Todavia o espectador anseia sentir esse sofrimento 

que afinal para ele constitui um prazer. Que é isto senão rematada loucura?” 

(AGOSTINHO, 2013, p. 65). Uma loucura que o próprio Agostinho buscava, conforme 

relembra o autor das Confissões: ainda menino, “[...] pranteava a morte Dido, que se 

suicidara com uma espada” e, “[s]e me proibiam a leitura destes episódios, afligia-me por 

não ler aquilo que me impressionava até à dor” (AGOSTINHO, 2013, p. 42). 

 Partindo, então, da observação da excitação de tais sentimentos no espectador, a 

análise de Agostinho acerca do prazer dramático movimenta-se em função de depurar 

esse amálgama de sofrimento e prazer, a fim de identificar, com precisão, o cerne do 

quinhão aprazível da experiência de fruição da tragédia. Nesse sentido, embora reconheça 

que a intensidade da experiência catártica resida na identificação entre o espectador e as 

“lágrimas e as dores”, ou seja, nas emoções dolorosas e nos afetos “deletérios”, não 

seriam estes o cerne do prazer da representação trágica, mas a busca por uma experiência 

da compaixão que acompanha o condoer-se. Uma refinada análise dos efeitos 

psicológicos da representação trágica é posta em atividade por Agostinho a fim de bem 

compreender o que está sendo movimentado no ânimo do espectador:  

 

[...] ao sofrimento próprio chamamos ordinariamente desgraça, e à 
comparticipação das dores alheias, compaixão. [...]. 
Amamos, portanto, as lágrimas e as dores. Mas todo homem deseja o 
gozo. Ora, ainda que a ninguém apraza ser desgraçado, apraz-nos 
contudo o ser compadecidos. Não gostaremos nós dessas emoções 
dolorosas pelo único motivo de que a compaixão é companheira 
inseparável da dor? (AGOSTINHO, 2013, p. 65).        

 

 Desse modo, o prazer com as cenas dolorosas representadas no drama trágico ou 

em outras espécies poéticas residiria não na desgraça, mas na oportunidade de manifestar 

a compaixão. O efeito catártico, segundo essa perspectiva de Agostinho, não tem, como 

em Aristóteles, qualquer validade em si mesmo, mas apenas acena confusamente para 

uma outra experiência, a de caridade e misericórdia, sendo preciso, porém, a iluminação 
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da verdade cristã para asseverar seu sentido próprio, não mais estético, mas sim 

plenamente espiritual. Desta feita, a caridade é desvelada enquanto possibilidade de 

direcionar-se ao outro em dimensão fraternal, como um condoer-se da desgraça alheia, 

não para gozar tal paixão, mas a fim de buscar erradicar o sofrimento: 

 
[...] em tempos passados compartilhava no teatro da satisfação dos 
amantes que mutuamente se gozavam pela torpeza, se bem que 
espetáculos destes não passassem de meras ficções. Quando se 
desgraçavam, eu piedosamente me contristava. Numa e noutra coisa 
sentia prazer. Hoje, porém, compadeço-me mais do homem que se 
alegra no vício [...]. Esta piedade é mais real. Porém a dor não encontra 
nela prazer algum. Ainda que o dever da caridade aprove que nos 
condoamos do infeliz, todavia aquele que fraternalmente é 
misericordioso preferiria que nenhuma dor houvesse de que se 
compadecesse (AGOSTINHO, 2013, p. 66).  

 

 A compaixão trágica, portanto, apareceria como forma mundana, impura porque 

mesclada com a dor e o prazer, do límpido sentimento cristão da caridade: “[...] deve-se 

repelir a compaixão? De modo nenhum. Convém, portanto, amar, alguma vez, as dores. 

Mas acautela-te da impureza, ó minha alma [...]; foge da impureza” (AGOSTINHO, 2013, 

p. 66). O verdadeiro sentido do prazer experimentado na representação trágica está, pois, 

ligado não à mistura de temor e compaixão, mas a um vislumbre do sentimento da 

caridade, que, se admite o condoer-se com o sofrimento, não permite que o amor às 

lágrimas transforme-se no horizonte último de uma fruição egoísta dos próprios afetos.  

 Digamos então que, assim como o horizonte da emergência da Cidade de Deus 

evidencia a corrupção e imoralidade da cidade dos homens e, nesta, a das representações 

poéticas dos cultos pagãos – conduzindo, então, a uma dupla crítica, a da cidade mundana 

e a da poesia que representa seus costumes corrompidos –  a presença do sentido ideal do 

amor divino, formalizado na virtude da caridade, permite a Agostinho reavaliar a 

configuração da experiência trágica e desmontá-la, a fim de evidenciar seu fundamento: 

para além de prazer superficial e ilusório, ligado à dor e à compaixão com a desgraça do 

protagonista, a experiência da caridade, cuja plenitude apenas se revela quando 

aproximada do ideal amor de Deus:  

 

Em certos casos podemos, pois, aprovar que haja alguma dor, mas 
nunca a podemos amar. Portanto, Senhor, Deus meu, amais as almas 
com amor infinitamente mais puro que o nosso, vos compadeceis, sem 
perigo de corrupção, porque não sois ferido por dor alguma. ‘Que 

homem há capaz disto?’ (AGOSTINHO, 2013, p. 66). 
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Considerações finais 

 A conversão de Agostinho marca um ponto de virada que permite a ele um voltar-

se sobre sua vida pregressa e analisá-la, não no sentido de apenas evidenciar seus erros 

passados e confessá-los, mas no de apreender os sentidos subjacentes daquelas 

experiências e práticas, iluminados pela presença de Deus como elementos em seu 

caminho de libertação. Como observa Emmanuel Carneiro Leão acerca da autoanálise 

agostiniana: “Todas as vezes que se investiga o homem, transcende-se o próprio homem 

e se atinge o que é mais poderoso e vital do que ele mesmo, a saber, o processo de sua 

libertação na verdade” (LEÃO, 2013, p. 22). Esse processo, no que implica a 

reorganização e revaloração dos elementos que antes compunham o mundo cultural em 

que o jovem Agostinho se formara, se traduz no desvelar dos sentidos (i)morais da poesia 

e de seus efeitos sobre o fruidor/espectador. 

 Desse modo, a poesia, articulada com os festejos da cidade, foi criticada como 

modo de celebração das instituições corrompidas da cidade dos homens. Por outra via, a 

representação poética e, mais particularmente, a do drama trágico, foi flagrada como 

estímulo a um sentimento egoístico, misto de prazer, dor e compaixão, que não seria mais 

do que uma contrafação da virtude cristã da caridade, fundamento de uma relação 

fraternal entre os homens, que tem como modelo o ideal do amor de Deus.  

 Deve-se ressaltar que a reavaliação crítica do Santo Doutor com relação às práticas 

discursivas não se restringe ao discurso poético. Estende-se também, com estratégias 

outras, à retórica e ao discurso do saber filosófico. A análise, porém, dessas estratégias 

críticas não caberia no espaço deste breve artigo, sendo desenvolvida por nós em outro 

momento.     
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