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Resumo: 
Este artigo pretende pensar a prática historiográfica a partir de algumas reflexões de 
Michel Foucault sobre a função-autor e de Quentin Robert Skinner sobre a História 
das Ideias, utilizando como exemplo a temática das sexualidades no pensamento 
agostiniano. A maneira como Peter Brown e Joyce Salisbury, dois dos mais 
importantes estudiosos das sexualidades nos escritos de Agostinho de Hipona, 
pensam esta temática em seus textos será analisada a partir das reflexões teóricas 
desenvolvidas na primeira parte do artigo e então comparadas com a análise de 
trechos de Confessiones e De Bono Coniugalli. 
Palavras-chave:  
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Abstract: 
This article aims to think historiographical practice from some reflections of Michel 
Foucault on the author-function and Robert Quentin Skinner on the History of 
Ideas, using as an example the theme of sexualities in the Augustinian thought. The 
way Peter Brown and Joyce Salisbury, two of the most important scholars of 
sexualities in the writings of Augustine of Hippo, addressed the issue will be 
analyzed from the theoretical reflections developed in the first part of the article and 
then compared with the analysis of Confessiones and De Bono Coniugalli.  
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1. Algumas primeiras palavras 

 

Em texto no qual versa sobre a operação historiográfica, o historiador Fábio 
Henrique Lopes chama atenção para o fato de que, a despeito do reconhecimento 
da importância capital que os documentos de época possuem para a produção do 
saber histórico, o olhar já não é mais o de inocência. Antes, reconhecem-se as 
possibilidades plurais de leitura de um mesmo documento. Desta maneira, 
reconhecida a complexidade da noção de documento histórico alguns historiadores 
e historiadoras expõem as relações de poder e os regimes de verdade contidos e 
gerados pelos conjuntos documentais antes vistos como meras representações do 
passado (Lopes, 2012: 99). 

Partindo do exposto acima, minha intenção neste artigo é partir das 
colocações de Michel Foucault sobre os discursos, mais especificamente sobre o que 
o autor denomina de função-autor3, e de Quentin Skinner em texto sobre a História 
das Ideias, para empreender algumas reflexões sobre o fazer historiográfico. 
Embora, os textos do pensador francês sejam de caráter mais teórico frente às 
proposições mais metodológicas do historiador inglês, a aproximação de suas 
reflexões pode ser deveras profícua, como eu procuro demonstrar ao longo deste 
artigo4.  

Sendo assim, não me proponho aqui a tentar traçar o que poderia ser 
denominado de programa metodológico destes dois autores. Minha intenção é mais 
modesta, é considerar algumas das proposições destes pensadores como 
provocações para pensar o tratamento do conjunto documental no qual se baseia a 
pesquisa que desenvolvo há alguns anos sobre as sexualidades nos escritos do bispo 
católico Agostinho de Hipona, o qual viveu nos séculos IV e V. Ou seja, não se trata 
de tentativa de identificar a constituição da função-autor no pensamento agostiniano 
ou de pensar como o seu pensamento pode ser considerado como o fundador de 
uma determinada discursividade, meu objetivo é pensar, a partir do meu tema de 
estudo, como nós historiadores nupérrimos agenciamos hodiernamente 
determinadas noções de autoria e de pensamento/ideia que podem conduzir ao 
tratamento inadequado da documentação histórica e, consequentemente, a uma 
escrita da história, no mínimo, problemática. 

                                                           
3 Michel Foucault não faz uso do hífen usado por mim na grafia da expressão função-autor, ao menos não é 
assim que aparece nas traduções para o português das quais eu me valho. Entretanto, a inspiração advém do 
texto da filósofa Salma Muchail, pois acredito que o hífen reforça o caráter teórico da expressão (Muchail, 
2002).  
 
4 Em texto publicado no ano de 1990 Melvin Richter propõe uma aproximação que pode ser considerada 
também pouco usual, mas com saldo positivo, entre as contribuições de Quentin Skinner e as contribuições 
da História dos Conceitos alemã (Richter, 1990). 
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Metodologicamente eu irei sistematizar o que chamei acima de provocações 
dos autores supracitados; a partir delas irei analisar como parte da historiografia 
produzida por Peter Brown e Joyce Salisbury, considerados dois dos maiores 
especialistas na temática das sexualidades no pensamento agostiniano, lidou com 
este corpus documental; e por fim irei embasar tais críticas empreendendo breves 
comentários sobre a documentação. 

 

2. As provocações de Michel Foucault e de Quentin Robert Skinner 

 

O primeiro texto de Michel Foucault que abordarei data de 1969. Fruto de 
uma conferência intitula-se ipsis litteris O que é um Autor? Nele, o pensador francês 
argumenta que em trabalhos anteriores o seu interesse era o mapeamento das 
condições nas quais as práticas discursivas se desenvolvem (Foucault, 2006b: 267), 
em suas próprias palavras: “eu buscava simplesmente encontrar as regras através das 
quais eles formaram um certo número de conceitos ou de contextos teóricos que se 
podem encontrar em seus textos” (Foucault, 2006b: 266). Terminado o seu trabalho 
direcionado às grandes unidades discursivas Michel Foucault se debruça sobre uma 
outra questão, a qual ele dedica toda a conferência e está explicitada de maneira 
objetiva no título da mesma, o tema concernente ao autor. 

De que maneira as reflexões de Foucault podem me ser úteis mediante ao que 
proponho neste artigo? Mesmo não sendo o objetivo do intelectual francês, devo 
assinalar que também não é o meu neste trabalho caracterizar minuciosamente o que 
é ser um autor na contemporaneidade e nem mesmo o que seria ser um autor no 
período no qual a documentação com a qual eu trabalho fora produzida, os séculos 
IV e V. Antes de qualquer coisa, e sobretudo, o meu principal objetivo é discutir as 
implicações que a noção hodierna de autor podem ter na escrita historiográfica, mais 
especificamente na escrita da História das sexualidades dos séculos mencionados 
acima. 

Partindo de uma discussão assumidamente perfunctória sobre a noção de obra 
(Foucault, 2006b: 269), Foucault assume que tal expressão e a percepção de 
homogeneidade que ela suscita é provavelmente tão problemática quanto o 
entendimento do autor a partir da noção de individualidade (Foucault, 2006b: 270). 
Em seguida, o autor de As Palavras e as Coisas começa a abordar os problemas 
concernentes ao uso do nome do autor, o qual sendo ele um nome próprio 
apresenta problemas semelhantes a este. A saber, por exemplo, a característica de 
exacerbar o atributo da indicação e se aproximar da descrição. Entretanto, o 
problema se coloca porque apesar de situar-se entre estes dois polos, eles, seja o 
nome próprio ou o nome do autor, não se distinguem por completo nem da 
designação e nem da descrição (Foucault, 2006b: 271-272). Foucault afirma: “[…], a 
ligação do nome próprio com o indivíduo nomeado e a ligação do nome do autor 

http://www.revistarodadafortuna.com/


229 
Veloso, Wendell dos Reis  

As sexualidades no pensamento agostiniano a partir das contribuições de Michel Foucault e 
Quentin Robert Skinner: reflexões sobre a prática historiográfica 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2016, Volume 5, Número 1, pp. 226-245. ISSN: 2014-7430 

com o que ele nomeia não são isomorfas nem funcionam da mesma maneira” 
(Foucault, 2006b: 272). E completa mais à frente, de modo que mesmo incorrendo 
no perigo da inadequação de forma dos textos acadêmicos vou me aventurar em 
transcrever outro trecho seguidamente, pois considero mais apropriado deixar nas 
palavras do próprio Foucault:  

“um nome de autor não é simplesmente um elemento em um discurso 
[…]; ele exerce um certo papel em relação ao discurso; assegura uma 
função classificatória; tal nome permite reagrupar um certo número de 
textos, delimitá-los, deles excluir alguns, opô-los a outros” (Foucault, 
2006b: 273). 

Michel Foucault começa então a delinear argumento que se coloca capital para 
as minhas reflexões, o de que o nome do autor exerce uma certa funcionalidade 
dinamizadora na economia dos discursos, a qual o autor francês irá se referir como 
o modo de ser do discurso (Foucault, 2006b: 273), aquilo que outorga a certas 
práticas discursivas determinados status, os quais acompanham inclusive expectativas 
de recepção. É a esta dinâmica, a este modo de ser que o autor de A História da 
Loucura denomina de função-autor, presentes em alguns discursos de nossa civilização 
(Foucault, 2006b: 274).5 

Acerca desta função, uma das características evocadas por Foucault é:  

“Ela não se forma espontaneamente como atribuição de um discurso a 
um indivíduo. É o resultado de uma operação complexa que constrói um 
certo ser de razão que se chama de autor. Sem dúvida, a esse ser de 
razão, tenta dar-se um status realista: seria, no indivíduo, uma instância 
“profunda”, um poder “criador”, um “projeto”, o lugar originário da 
escrita” (Foucault, 2006b: 276). 

 

Como resultado desta operação, aquilo que é designado como autor é em 
parte resultado do tratamento concedido aos textos, ou seja, é oriundo das 
aproximações e dos distanciamentos, das continuidades e exclusões outorgadas aos 
discursos (Foucault, 2006b: 276-277).6 Tais operações visam a garantia de uma certa 
unidade de escrita, estabelecendo a aparência de um controle sobre as contradições 

                                                           
5 Fugiria do objetivo do trabalho debruçar-se extensivamente sobre a concepção foucaultiana de discurso, 
sem mencionar que ela se encontra subjacente nas discussões apresentadas ao longo do artigo, entretanto 
penso que seja importante ressaltar que, para Michel Foucault, os discursos originam-se de uma vontade de 
saber, ou seja, de (im)possibilidades de existência, de modo que não são mais entendidos como reflexos da 
realidade e nem como meros resultados das relações de poder, antes são entendidos como constituintes da 
realidade e das batalhas, ou seja, eles são também acontecimento (Foucault, 2006a). 
 
6 Foucault reconhece que esta operação muda conforme o recorte cronológico e a tipologia do discurso. A 
mim, conforme afirmado no início do artigo, interessa as características contemporâneas desta função-autor. 
Quanto à tipologia, o autor trata apenas dos discursos textuais, estes também os de meu interesse. 
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que podem integrar – e geralmente integram!- um único texto (Foucault, 2006b: 
278).        

No ano seguinte à conferência sobre o qual versamos até o momento, Michel 
Foucault profere aula inaugural no Collège de France que foi materializada na 
publicação A Ordem do Discurso. Nesta, o pensador nascido em Poitiers vai 
apresentar e defender a hipótese de que em todas as sociedades há uma economia 
dos discursos que os controlam, selecionam, organizam e os (re)distribuem a partir 
de procedimentos específicos que objetivam, dentre outras coisas, subjugar a 
imprevisibilidade, o caráter fortuito que caracterizam os discursos (Foucault, 2006a: 
8-9).  

Embora subjacente a toda a argumentação desenvolvida na conferência da 
década de 1960, é na sua fala do ano de 1970 que aparece de maneira mais 
contundente a ligação das práticas discursivas com o poder (Foucault, 2006a: 10, 
20). E estes jogos de poder são caracterizados por Foucault como constituídos por 
procedimentos internos e externos, sendo o primeiro grupo os procedimentos que 
intentam a classificação, a ordenação e a distribuição dos discursos a fim de evitar o 
acontecimento e o acaso (Foucault, 2006a: 21). É neste grupo que se encontram as 
reflexões sobre a função-autor, apontada como um dos princípios de rarefação do 
discurso (Foucault, 2006a: 26). Sobre isto, em trecho que liga-se de maneira 
flagrante ao O que é um Autor? Encontramos:  

“O autor, não entendido, é claro, como o indivíduo falante que 
pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio de 
agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, 
como foco de sua coerência” (Foucault, 2006a: 26).  

 

Identifica-se, portanto, a insistência do intelectual francês em colocar em 
xeque as percepções de coerência e isomorfia que são comumente associadas à ideia 
de autoria, especialmente quando considera-se um conjunto textual de um mesmo 
autor. Tais reflexões coadunam-se com as empreendidas pelo historiador britânico 
Quentin Robert Skinner em texto intitulado Significação e Compreensão na História das 
Ideias. Associado a este campo de produção historiográfico o autor diplomado em 
Cambridge já inicia seu escrito afirmando que a missão dos historiadores das ideias 
– a despeito da profusão de definições da área – é o de interpretar um conjunto de 
textos considerados clássicos (Skinner, 2005: 81). 

Valendo-se de tom mordaz, Skinner começa elencando as idiossincrasias que 
até então eram ordinariamente associadas à História das Ideias, a saber, atributos 
como intemporalidade; perenidade e sabedoria imemorial (Skinner, 2005: 81-82). 
Tais predicados, todos eles alvos dos petardos do professor honorário da 
Universidade de Cambridge, são apontados pelo mesmo como a base para uma série 
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de confusões e disparates interpretativos no campo em questão, todos eles surgidos 
da crença de que todas as atividades intelectuais possuem alguns conceitos que as 
caracterizariam (Skinner, 2005: 82), o que, por sua vez, geram resultados de pesquisa 
que Skinner defende não poder serem chamados de Histórias, mas sim de 
mitologias (Skinner, 2005: 84). 

A primeira mitologia abordada pelo autor de Maquiavel é denominada por ele 
de mitologia das doutrinas e possui duas manifestações. A primeira revelar-se-ia na 
expectativa de que autores clássicos teriam necessariamente erigido uma doutrina, 
um pensamento unitário que o caracterizaria como fundador e/ou eminente 
representante de uma disciplina, de um campo, cabendo ao pesquisador e a 
pesquisadora, portanto, identificar esta doutrina no conjunto de obras do autor 
(Skinner, 2005: 84-85). Dentre os perigos deste tratamento dos textos, há o de se 
outorgar à obra de determinado autor um significado que o próprio nunca poderia 
ter elaborado; além disto há ameaça considerada por Skinner ainda mais grave: 
“(…), existe o perigo ainda mais insidioso de prontamente se procurar nos textos 
clássicos as doutrinas que o observador pretende, a priori, encontrar” (Skinner, 
2005: 87). O historiador inglês liga esta doutrina ao pioneiro da História das Ideias, 
o filósofo e historiador estadunidense nascido ainda no século XIX, Arthur Lovejoy, 
o qual defendia a necessidade de se procurar nos textos uma ideia já previamente 
caracterizada, o que reverberou numa tendência no campo da História das Ideias em 
identificar antecipações de doutrinas (Skinner, 2005: 88-89), exemplificada pela 
presença da ideia de “homem à frente do seu tempo” no senso comum. 

A segunda manifestação desta doutrina não será abordada neste artigo, mas 
trata-se de inversão do exposto acima, a crítica direcionada a determinados autores 
que teriam deixado de desenvolver doutrinas acerca de temas do seu tempo e que, 
portanto, ele deveria ter abordado (Skinner, 2005: 91 e ss.). A opção é a por me 
debruçar sobre a segunda tipologia das mitologias tratadas pelo historiador 
anglófono, a mitologia da coerência. Esta, de acordo com Skinner, advinda de uma 
das principais características de nosso campo, o fato de que os historiadores tratam 
inevitavelmente de ideias passadas, estabelecidas em algum momento que não o 
agora. E aí que é passível que ocorra – e geralmente ocorre! – que os autores e suas 
obras não forneçam um panorama consistente – e eu acrescento coerente e estável – 
de suas ideias/seu(s) pensamento(s) (Skinner, 2005: 96). Skinner aborda 
especificamente os autores clássicos, mas é possível estendermos estas reflexões a 
toda e qualquer tipo de autoria textual sem muitas dificuldades. 

E em consonância à mitologia da doutrina não seria incomum que o 
historiador acreditasse ser o seu papel atribuir a textos muito variados, produzidos 
em circunstâncias igualmente variadas, uma coerência da qual eles não são 
possuidores. E a tendência a se entregar à “missão da coerência” é alentada por 
características bem comuns da prática historiográfica citadas pelo estudioso de 
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Hobbes, a saber, a prática inescapável da paráfrase e a decorrente intenção em 
encontrar uma maneira facilitadora de transmitir a mensagem dos textos lidos e 
tratados pelos historiadores das ideias (Skinner, 2005: 96). Aqui cabe importante 
reflexão, uma vez que as colocações de Quentin Skinner podem gerar equívocos. 
Parece-me oportuno, portanto, evocar o ditado popular de que “a diferença entre o 
remédio e o veneno está na dose”, isto porque como aludido já no início deste 
artigo o olhar dos historiadores hoje já não pode mais ser o de ingenuidade, afinal, 
como argumenta Fábio Lopes “não podemos mais negar que a operação 
historiográfica é prática de significação” (Lopes, 2012: 102). Ou seja, parte da tarefa 
do historiador é dar inteligibilidade aos textos de época e assim construir narrativas 
coerentes, e mais ou menos estáveis, com base em suas análises. O que deve ser 
evitado é o exacerbar desta prática, como, por exemplo, considerar as ideias de um 
autor como um sistema fechado ao qual um olhar um pouco mais cuidadoso 
desmonta com facilidade, posto que nunca teria sido a intenção do autor dos textos 
tratados formulá-lo (Skinner, 2005: 97). 

O desejo desmedido de construir coerências e dar estabilidade a um conjunto 
de textos, e o que seria o pensamento de seu autor, pode levar à desvalorização e à 
desconsideração de uma gama de textos e posicionamentos discursivos que 
coloquem em xeque a coerência pretendida pelo historiador (Skinner, 2005: 99), 
pois ao invés de as incongruências serem interpretadas como isto, incongruências, 
diferentes posturas, elas servem como desculpas para formulação de teorias e/ou 
sistemas de pensamentos amplos de maneira suficiente para diluí-las, o que permite 
que aparentes contradições sejam vistas como um corpo único, ações estas que 
Skinner coloca sob a alcunha de resolução de antinomias (Skinner, 2005: 100-101). 

Mais à frente, o autor de As Fundações do Pensamento Político Moderno, argumenta 
que as mitologias da doutrina e da coerência são resultados, na verdade, do que ele 
denomina de “alguns preconceitos quanto às características definidoras da disciplina 
para a qual é suposto este autor ter contribuído” (Skinner, 2005: 103). Segue no 
desenvolvimento deste argumento afirmando que mesmo quando o pesquisador ou 
a pesquisadora optam por tratar de apenas uma obra o resultado da pesquisa pode 
ser de caráter mitológico, ainda que na opinião do autor, o trabalho com a economia 
discursiva de uma única obra quando não impossibilita o surgimento destas 
mitologias, torna as suas ocorrências mais difíceis (Skinner, 2005: 103).  

Discordo de maneira bastante contundente do posicionamento de Skinner 
exposto ao final do parágrafo acima. Defendo, a partir das reflexões acerca da função-
autor desenvolvidas neste artigo, que um único discurso/texto/escrito/documento 
pode conter diversos posicionamentos discursivos, inclusive conflitantes. Pretendo 
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desenvolver mais à frente, ainda que de maneira preliminar, este argumento a partir 
do tratamento de um texto agostiniano do início do século V, o De Bono Coniugali7. 

O intelectual ligado à Escola de Cambridge desdobra o argumento sobre as 
concepções prévias acerca dos discursos alvos de análise condensando-as no que 
denomina de mitologia da prolepse, “um tipo de mitologia que surge quando 
estamos mais interessados no significado retrospectivo de um episódio do que no 
seu significado para o actor que o viveu” (Skinner, 2005: 104). Fica evidente que 
Skinner está se referindo ao perigo do pensamento teleológico que identifica sem 
muitas dificuldades elementos modernos em sistemas de pensamento no qual eles 
não seriam possíveis (Skinner, 2005: 105-106). 

Embora o aviso de Quentin Skinner quanto ao perigo da perspectiva 
teleológica seja mais do que pertinente, seja fundamental, não podemos deixar de 
frisar que o conhecimento histórico é o conhecimento daquilo que já não mais é, e, 
portanto, somente é possível a partir do presente, palco no qual são formuladas as 
questões e as reflexões das historiadoras e dos historiadores, palco este também 
sujeito à historicidade (Lopes, 2012: 104). O controle, a medida do que é possível se 
dá pelos textos de época, os quais, como desenvolvido por Fábio Henrique Lopes 
em texto supramencionado, as pesquisadoras e os pesquisadores transformam em 
fontes históricas para a produção de seus trabalhos, evidenciando assim a 
transgressão da velha ideia do documento como o passado e lançando luz sobre os 
jogos de poder que participam da construção dos chamados corpus documentais.  

São destas inquietudes que advém a minha proposta para este artigo. A 
necessidade de se refletir sobre a função-autor e a sua relação com os textos que 
elevamos à condição de documentos. Acredito que para fugir do perigo de se 
produzir o que Skinner denomina de conhecimento mitológico em favor do que 
denominamos de conhecimento historiográfico é necessário, antes de qualquer outra 
coisa, reconhecer que o tratamento metodológico aplicado a estes textos de época 
(as aproximações e os distanciamentos, e as continuidades e as exclusões já 
mencionados anteriormente) exerce uma função, inclusive que se liga à ideia de 
autoria, e como evidencia Foucault, atua como princípio de agrupamento do 
discurso, possibilitando unidade e significações, coerências e isomorfias. Tais 
reflexões coadunam-se facilmente com aquelas formuladas pelo pensador inglês ao 
tratar das mitologias da doutrina e da coerência, as quais pressupõem a identificação 
de um pensamento unitário em um conjunto de obras, nem que seja as expensas de 
desconsiderações grotescas das incongruências comuns ao pensamento humano, 
afinal pensar está longe de ser uma atividade límpida. Nas palavras do próprio 
Skinner, “[…], as tentativas para sintetizarmos as nossas ideias tanto dão origem a 
desordens conceptuais como a doutrinas coerentes” (Skinner, 2005: 112). Outro 
ponto de contato entre as reflexões dos autores europeus aqui evocados diz respeito 

                                                           
7 Dos Bens do Matrimônio 
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ao cuidado que se deve ter para evitar ir aos textos não com uma hipótese (o que faz 
parte da prática historiográfica), mas em busca de algo já determinado e estabelecido 
como o pensamento característico daquele autor e, sendo assim, não passível de não 
ser encontrado. Foucault aborda isto ao tratar do status, que acompanha a função-
autor, e as expectativas geradas por ele.  

 

3. Primeiras considerações 

 

Postas estas questões, o que elas têm a ver com a produção de conhecimento 
histórico sobre as elites eclesiásticas do Mediterrâneo dos séculos IV e V? Como tais 
provocações podem ajudar nas análises de um conjunto de textos atribuído a um 
bispo como Aurélio Agostinho, responsável pela região de Hipona, no Norte da 
África, e considerado por muitos um dos mais proeminentes autores do mundo 
Ocidental? De maneira ainda mais específica, como as reflexões colocadas por 
Michel Foucault no final da década de 1960 e início da década de 1970 e as 
formuladas por Quentin Robert Skinner também ainda na década de 19608, podem 
ajudar no desenvolvimento das minhas indagações sobre as sexualidades nas obras 
agostinianas? Não se trata aqui, como eu apontei no início do texto, de formular 
extenso e definitivo programa metodológico, mas sim de reflexões preliminares 
sobre algumas questões que circundam a minha produção desde a época da 
graduação em História.  

As reflexões sistematizadas ao longo do artigo entram em rota de colisão 
direta inclusive com algumas expressões acima. O que significa falar, por exemplo, 
em “discurso agostiniano” ou em “discurso agostiniano sobre as sexualidades”? 
Quais as implicações em enquadrar o autor em um conjunto mais amplo como o de 
autores da patrística pós-nicena? A estabilização, por parte de uma editora, de um 
conjunto de textos produzidos em cronologias diversas em um tomo denominado, 
por exemplo, de “Tratados Morais” tem algum envolvimento com a maneira com a 
qual este material é lido?  

Não se trata aqui de negar conceituações, sistematizações, e nem de abandonar 
expressões generalizantes. Como também já afirmei antes, o trabalho historiográfico 
objetiva a construção de narrativas coerentes e, ainda que soe presunçoso, a 
elucidação. Desta maneira, generalizações são necessárias. Não há problema algum, 
por exemplo, com a caracterização já clássica de Maria Vilani sobre a literatura 
patrística como sobrenatural, escatológica, política e de tendência universalista, uma 
vez que crê na existência de uma justiça universal – a cristã – que regeria o mundo. 
Diante disto, o governo seria uma necessidade frente à natureza pecaminosa do 

                                                           
8 Embora o texto aqui tratado seja a tradução portuguesa de obra publicada pelo autor inglês em 2002, o 
próprio afirma que o capítulo em questão é uma versão abreviada de texto publicado em 1969. 
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homem, cabendo ao governante, desta maneira, reprimir o supostamente mal em 
nome de uma determinada concepção de paz (Vilani, 1999: 29-30). De igual 
maneira, a proposta de Renata Sancovsky para que entendamos os escritos 
patrísticos como estratégias discursivas responsáveis por estabelecer axiomas sobre a 
sacralidade cristã, definindo assim lugares sociais e históricos aos alegadamente 
desviantes (Sancovsky, 2010: 128). Eu mesmo considero fundamental entender que 
os escritos de Agostinho de Hipona, inseridos no conjunto de escritos patrísticos 
pós-nicenos, sejam considerados como um conjunto de práticas discursivas que em 
última instância visam a manutenção e o fortalecimento do poder episcopal. De 
semelhante forma eu defendi em outro artigo que é possível caracterizar o 
pensamento agostiniano como neoplatônico (Veloso, 2014a). 

A questão é que tais caracterizações gerais não podem obliterar os acasos e as 
circunstâncias motivadoras do penejar das diferentes obras em suas particularidades. 
O próprio Foucault não negou as possibilidades de contato entre obras diversas ao 
argumentar que na ordem dos discursos é possível a autoria de bem mais do que um 
texto, mas sim de teorias, disciplinas e tradições, colocando autores – como os 
próprios intelectuais patrísticos citados como exemplos pelo filósofo francês – em 
uma posição de transdiscursividade (Foucault, 2006b: 280). Em suas palavras diretas 
há  

“[…] discursos que estão na origem de certo número de atos novos de 
fala que os retomam, os transformam ou falam deles, ou seja, os 
discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, 
permanecem ditos e ainda estão por dizer” (Foucault, 2006a: 22).  

 

Entretanto: “Os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se 
cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem” (Foucault, 2006a: 52-
53).  

 

4. Os posicionamentos de Peter Brown e de Joyce Salisbury sobre as 
sexualidades nos escritos agostinianos 

 

 Agora vou empreender breves comentários sobre como parte da 
historiografia que se dedicou ao estudo das sexualidades nos escritos agostinianos 
construiu as suas argumentações. Antes, devo deixar claro que partindo de tudo o 
que foi exposto até aqui eu entendo por discurso agostiniano sobre as sexualidades 
um conjunto de ditos e escritos que ponho sob a alcunha de práticas discursivas e 
englobam muitos pontos de contato, mas também muitos outros de embate, 
inclusive no interior de um mesmo texto. Também deixo claro que as críticas não 
são entendidas em seu sentido pejorativo, pois algo que também aprendemos com a 
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História da Historiografia é que as produções historiográficas respeitam condições 
de possibilidades. Desta maneira, intenta-se aprender a partir do já feito para que 
seja possível produzir uma historiografia que cada vez mais respeite as diferenças. 

Sobre o tratamento que a historiografia tem dispensado ao tema das 
sexualidades no corpus augustinianum eu identifico duas correntes. A primeira o 
caracteriza genericamente como positivo ao partir do pressuposto de que Aurelius 
Augustinus, do início de sua transição do cristianismo maniqueu para o cristianismo 
católico, esta, marcada pelo episódio de Milão em 386, até o final de sua vida pensou 
da mesma maneira sobre as sexualidades. Ou seja, o pensamento agostiniano dos 
séculos IV e V é entendido de maneira completamente homogênea; na segunda, as 
diferenças são reconhecidas, mas também condensadas em dois grandes blocos 
identificados com os séculos nos quais Agostinho viveu, séculos IV e V, e, apenas o 
último século é tratado. Ambas as posturas acabam por estabelecer o que eu tenho 
denominado nas minhas pesquisas de “noção historiográfica de revolução sexual 
agostiniana”, noção esta que eu, nestes mesmos trabalhos, tenho problematizado 
(Veloso, 2015: 175).  

No primeiro grupo eu aloquei texto úbere da autoria de Peter Brown 
publicado em 1985, nele o autor destaca a importância do pensamento agostiniano 
para o processo de institucionalização de uma determinada moral ao afirmar que, no 
Ocidente, a moral sexual que se constituirá como dominante nada mais é que a 
versão ocidental, forjada pelo bispo de Hipona, do paradigma monástico formulado 
pelos monges orientais. De semelhante maneira argumenta Joyce Salisbury em artigo 
seminal publicado no ano de 1986 e intitulado The Latin Doctors of the Church on 
Sexuality, no qual a autora defende que os escritos de Ambrósio e Jerônimo se 
antagonizam aos de Aurélio Agostinho no que tange aos seus posicionamentos 
sobre as sexualidades, isto porque as argumentações do bispo de Hipona 
estabeleceriam uma verdadeira mudança na análise sobre a sexualidade humana. Ao 
pensamento de Agostinho, visto como uma espécie de “ponto fora da curva”, é 
imputado caráter positivo, especialmente ao ser comparado com os de outros 
autores patrísticos (Veloso, 2015: 175-179).  

No segundo grupo de trabalhos os nomes dos autores se repetem. Da autoria 
de Peter Brown há a obra Corpo e Sociedade lançada em 1988, na qual o autor 
demonstra que a questão sexual, que ocupara lugar central na vida do então 
Agostinho, vai também constituir-se como ponto nodal no projeto de organização 
da cristandade orquestrada pelo já bispo Agostinho de Hipona. Com relação ao 
pensamento do bispo africano o especialista europeu se aproxima de Salisbury, e do 
texto fundador de sua própria autoria, ao sustentar que as concepções cristãs na 
localidade de atuação do hiponense mostram-se bastante diferentes daquelas dos 
que Brown vai denominar de “admiradores italianos da virgindade” (Ambrósio e 
Jerônimo). Contudo, Peter Brown assevera categoricamente que existiria diferença 
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na dinâmica das sexualidades propostas por Agostinho nos séculos IV e V. E de 
semelhante maneira, em seu livro Pais da Igreja, Virgens Independentes, do ano de 1991, 
Joyce Salisbury lança nuances sobre a maneira como descreve a sexualidade no 
pensamento do bispo de Hipona ao deixar claro para o leitor que está tratando do 
pensamento agostiniano do século V. É notório que o pensamento do bispo 
africano seja associado ao que se pode chamar de reabilitação do sexo evidenciado 
mesmo no revelador título de um dos capítulos da obra, seção esta denominada A 
Revolução Sexual de Agostinho (Veloso, 2015: 180-184). 

Nos trabalhos que eu agrupei na primeira categoria o pensamento agostiniano 
é tomado como um bloco monolítico, de maneira que não haveria distinção entre as 
perspectivas do bispo formuladas desde a sua apostasia do maniqueísmo e a sua 
posterior adoção do catolicismo em 386 d. C. daquelas de outros períodos de sua 
vida. Vemos aí a função-autor em cena, com o seu princípio de unidade em busca de 
uma doutrina isomorfa identificável pelos historiadores no conjunto de obras 
atribuídas a Agostinho. Inclusive, um olhar atento para a historiografia presente 
neste primeiro conjunto de textos permite a constatação dos princípios de 
aproximação e exclusão citados por Foucault e Skinner, visto que as reflexões 
empreendidas nele tem por base majoritariamente a análise de De Civitate Dei9, a 
derradeira grande obra agostiniana do século V. Ou seja, com base em investigações 
elaboradas a partir do último grande tratado de Agostinho formularam princípios 
que foram atribuídos à pessoa do bispo durante toda a sua vida como cristão 
católico, desconsiderando uma série de outros textos, como, por exemplo, 
Confessiones, talvez o mais importante tratado agostiniano do século IV, citado por 
Salisbury  uma única vez para indicar a possibilidade da castidade como fruto da 
graça do deus niceno (Salisbury, 1986: 286). Tal concepção, inclusive, se oporia aos 
projetos de poder dos outros eclesiásticos, os quais estabeleceriam códigos de 
conduta social garantidores da vida casta. Entretanto, eu mesmo indiquei em outro 
artigo que este tipo de reflexão sobre o pensamento de Agostinho é inadequada 
(Veloso, 2014b). Ou seja, da parte de Joyce Salisbury, uma vez definido aquilo que 
deveria ser a característica do pensamento agostiniano sobre as sexualidades não 
haveria como esta não ser encontrada nos seus textos. 

No segundo conjunto de textos os dois sistematizam entendimento de que há 
uma fase mais positiva e reabilitadora do sexo nos escritos agostinianos a partir do 
ano de 400. Os textos de época convocados para sustentar tais argumentos são, 
entre outros, os tratados sobre o matrimônio e sobre a virgindade que Agostinho 
elaborou com o intuito de entrar no debate em curso entre Jerônimo e Joviniano. 
Para Peter Brown, nestas obras do início do V século há a defesa da castidade, mas 
também, e sobretudo, do casamento. Já para Joyce Salisbury, nestes tratados – aos 
quais ela integra o escrito Contra Fausto - ocorre o início da defesa da sexualidade 
(Veloso, 2015: 185-186). 

                                                           
9 A Cidade de Deus. 
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Não posso deixar de reconhecer que os apontamentos feitos nesta seção do 
artigo podem parecer por demais esquemáticos, pois os autores citados certamente 
fazem suas argumentações de maneira mais elaborada sobre o estabelecimento do 
ano de 400 como corte para a mudança no pensamento agostiniano sobre as 
sexualidades. Em outro artigo, o qual serviu de base para os parágrafos anteriores 
(Veloso, 2015), esta historiografia foi analisada de maneira mais atenta, mas não 
posso deixar de mencionar que as circunstâncias apontadas como impulsionadoras 
da mudança de perspectiva – basicamente a contenda entre Joviniano e Jerônimo, 
assim como o “problema” do maniqueísmo10- não sustentam, de acordo com o que 
defendo, as argumentações destes autores. É sobre isto que tratarei a seguir. 

 

5. Confessiones e De Bono Coniugalli: a noção historiográfica de revolução 
sexual agostiniana em xeque 

 

O objetivo agora é demonstrar que o ímpeto de algumas pesquisadoras e 
pesquisadores para atribuir coerências e, talvez, sobretudo, originalidade à visão 
agostiniana sobre o sexo, o corpo e os desejos não se sustenta frente a uma leitura 
dos textos de época que não tema incongruências. Ou seja, Agostinho não teria sido 
tão diferente assim dos demais eclesiásticos do período, uma vez que o seu 
pensamento sobre as sexualidades se aproximaria de maneira contundente do 
desenvolvido pelos demais autores patrísticos, tais como Ambrósio e Jerônimo. 
Considero este objetivo fundamental, pois acredito que as abordagens dos dois 
grupos de trabalho a que me referi neste artigo contribuem para uma compreensão 
mitológica e, portanto, inadequada do pensamento agostiniano, atribuindo a ele, por 
vezes, características revolucionárias que devem, no mínimo, serem matizadas. A 
defesa do matrimônio por parte do hiponense em Dos Bens do Matrimônio, 
mencionada comumente pela historiografia, é deveras complexa e ocorre em 
circunstâncias bastante específicas que devem ser levadas em consideração, e, de 
acordo com os meus apontamentos, não se distanciam de maneira tão flagrante 
assim das teorias desenvolvidas em Confissões. 

O início da escrita de Confessiones é datado em cerca de 397, fins do século IV, 
aproximadamente onze anos após o episódio na cidade de Milão e quando 
Agostinho já ocupava o bispado de Hipona, no Norte da África, há pelo menos 5 
anos. Trata-se de obra que em nossa sociedade atual enquadramos como 
autobiográfica, na qual o bispo narra a sua trajetória de vida desde a infância até à 
adoção do credo niceno. Para alguns especialistas tratar-se-ia de um reconhecimento 
público, de uma prestação de contas aos que constantemente o acusariam de não ter 
abandonado por completo os costumes de sua vida pré-adoção do cristianismo 
católico. Desta maneira, não obstante aquele que teria sido o precursor motivo para 

                                                           
10 Este assunto será retomado no próximo item. 
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o penejar da obra Confissões, as circunstâncias do contexto histórico dão bem o tom 
dos objetivos da escrita do bispo: “Não me caluniem os soberbos, porque eu 
conheço bem o preço da minha redenção” (Agostinho, 2011, Parte II, Livro X, 
XLIII: 262). Agostinho coloca-se, portanto, como advogado de si mesmo, isto de 
maneira direta e objetiva, frente aos seus inimigos doutrinais, em especial os 
maniqueístas. 

 No capítulo dois de Confissões Agostinho narra os esforços de seu pai que teria 
ultrapassado mesmo as suas condições financeiras para custear uma viagem de 
estudos à cidade de Cartago. O bispo de Hipona reconhece que muitos homens 
mais abastados que seu progenitor não teriam as mesmas preocupações com seus 
filhos, isto é, prepará-los para melhores oportunidades sociais em sua vida adulta. 
Entretanto, o que mais interessa nesta narrativa é a reveladora crítica que Agostinho 
faz ao seu pai: “No entanto, meu pai não se preocupava com saber se eu crescia 
para Vós, isto é, se vivia castamente” (Agostinho, 2011, Parte I, Livro II, Capítulo 
III: 49). É flagrante, por conseguinte, o estabelecimento da castidade como o ideal 
de vida dentro de qualquer relação que não deveria ultrapassar as fronteiras da 
amizade, como veremos no trecho analisado abaixo. 

Vejamos o relato de Agostinho dos argumentos apresentados ao seu amigo 
Alípio em oposição à denúncia que este fazia das implicações negativas de se 
contrair matrimônio. 

“Resistia-lhe eu, porém, argumentando com os exemplos dos que, 
desposados, cultivavam a ciência, bem-merecendo de Deus e guardando 
fidelidade e amor aos meus amigos. Mas estava bem longe desta 
grandeza de alma. Acorrentado à enfermidade da carne, arrastava com 
mortífero prazer a minha cadeia, temendo que se quebrasse, e afastava as 
palavras deste bom conselheiro, como um doente que, ao lhe tocarem na 
ferida, repele a mão que liberta a cura” (Agostinho, 2011, Parte I, Livro 
VI, Capítulo XII: 134). 

 

Verifica-se a escolha de Alípio pela castidade e o incentivo deste para que Agostinho 
fizesse semelhante opção. Identifica-se também a relutância do bispo, em um 
primeiro momento, em adotar posicionamento equivalente ao do seu amigo. Os 
argumentos eram os de que algumas pessoas mesmo casadas continuavam a buscar 
o conhecimento e a serem fiéis aos seus amigos. Ainda assume que seria necessário 
um esforço para a castidade, a comparando a um bem valioso, uma vez que não 
possuiria tal “grandeza de alma” que o permitiria a vivência casta. O final da 
transcrição permite o reconhecimento de que o hiponense entendia os conselhos de 
seu amigo como bons e, em contrapartida, a vida não casta deveria aproxima-se de 
algo negativo, o que se evidencia na referência a “enfermidade da carne”, o que 
podemos entender como desejos sexuais, libido, o que tenho chamado aqui de 
sexualidades, e que o faria se sentir aprisionado, afastando-o daquilo que lhe 
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aconselhava um de seus melhores amigos, como quem rejeita um remédio para o 
mal que lhe aflige. Trata-se de comprovação do caráter confuso e, por vezes, 
incongruente do regramento sexual proposto por Agostinho.  

A temática das sexualidades (através dos temas do matrimônio, da procriação e 
da castidade) assume o papel de um dos grandes protagonistas nas discussões 
eclesiásticas do primeiro quartel do século V. Em fins do século IV o monge 
Joviniano difundiu a doutrina de que não haveria diferença alguma entre os casados, 
os castos e os virgens, de modo que todos estes gozariam de uma vida cristã de 
mesmo valor. Em consonância a esta doutrina, mesmo as virgens consagradas e os 
monges eram incentivados pelo monge a constituir matrimônio, o que, por sua vez, 
levou o monge e sacerdote cristão Jerônimo a escrever o Adversus Iovinianum entre 
392 e 394, no qual afirma categoricamente a existência de uma hierarquia entre os 
cristãos batizados, sendo o topo desta hierarquia ocupado pelos cristãos continentes 
e castos. Tal tratado fora considerado deveras radical, incapaz de surtir efeito contra 
a doutrina jovinianista que se popularizava entre os leigos, especialmente os da 
Península Itálica. Desta maneira, Agostinho fora convocado a entrar no debate, o 
que fez, em parte, com o De Bono Coniugali (Coelho, 2014). 

No tratado erigido em oposição à teoria de Jerônimo encontra-se a defesa de 
que o matrimônio seria um bem, mas não em si mesmo, o sendo apenas em 
consórcio à realidade supostamente decaída da raça humana, como podemos atestar 
no seguinte trecho: “Por enquanto, afirmamos que, segundo a condição de nascer e 
morrer, que conhecemos e na qual fomos criados, o matrimônio entre o homem e a 
mulher é um bem, […]” (Agostinho, 2001, Capítulo III, 3: 31). Devemos atentar 
para o fato de que no pensamento agostiniano o matrimônio – e, portanto, as 
sexualidades - seria aceitável apenas diante da realidade supostamente decaída da 
humanidade, não fazendo, portanto, parte dos planos divinos. Para além disto, as 
relações matrimoniais seriam, como enfatizado pelo hiponense, entre um homem e 
uma mulher, colocando em evidência a monossexualidade que caracteriza o seu 
projeto de poder, e silenciando as outras várias possibilidades de exercício das 
sexualidades. 

Analisemos no trecho que segue os elementos que poderiam conduzir ao 
casamento e como eles são caracterizados: 

“Essa exigência imoderada do ato conjugal, que aos casados o Apóstolo 
não manda imperiosamente, mas lhes concede indulgentemente: que se 
unam ainda que não seja por causa da procriação, senão pelos seus 
depravados instintos se vejam coagidos a tal união, protege o 
matrimônio contra o adultério e a fornicação” (Agostinho, 2001, 
Capítulo VI, 6: 36). 
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Ainda que a prole se configure como o cerne do laço matrimonial este poderia 
ocorrer por outros motivos, a saber, os impulsos sexuais que são característicos da 
raça humana. Estes são descritos como depravados e conduziriam a um estado de 
coação que vê o casamento – possível por clemência – como a única saída possível.  

Em outro trecho é afirmado que o matrimônio é acompanhado de sentimento 
que se aproxima do suplício, da dor e da desgraça. A saber:  

“Nestes tempos, quantos são os cristãos que, livres do vínculo do 
matrimônio, e capazes de abster-se de todo comércio carnal, […] 
preferem a continência virginal ou viuval, antes de sofrer os tormentos 
da carne inerentes ao matrimônio, […]” (Agostinho, 2001, Capítulo 
XIII, 15: 47). 

 

Diante de circunstâncias que o obrigaram a emitir sua opinião sobre polêmico 
assunto para as elites episcopais dos séculos IV e V, Agostinho viu-se compelido a 
adotar posição afastada daquelas radicais defendidas por Joviniano, condenado ao 
exílio, e por Jerônimo, a qual colocava em xeque a vida cristã das matronas casadas 
que foram fundamentais para as instituições cristãs do período. Peter Brown (1990) 
aborda a importância das mulheres para a manutenção e expansão física e material 
do catolicismo ao longo de diversos trechos de Corpo e Sociedade, e, de semelhante 
maneira, Gilvan Ventura afirma que há inúmeros casos de mulheres que na 
qualidade de detentoras de um vasto patrimônio tornar-se-iam célebres por 
despender todo ou quase todas as suas posses na conservação de igrejas, mosteiros e 
hospedarias, assim como no auxílio prestado aos monges, dentre outros membros 
das elites eclesiásticas dos séculos IV e V (Silva, 2007: 86). Sem esquecer que uma 
orientação total e completa em direção à vida casta poderia incorrer na acusação de 
maniqueísmo – acusação esta que pesava contra o monge Jerônimo e a qual era 
imputada a Agostinho recorrentemente, inclusive por sua prévia ligação a esta 
vertente do cristianismo por nove anos.11 

Desta maneira, Agostinho defende ser o casamento um bem que tornar-se-ia 
legal e santo através da prole, da fidelidade e do sacramento (Agostinho, 2001, 
Capítulo XXIV, 32: 66). Entretanto, seu posicionamento incongruente se evidencia 
na afirmação de que a prestação do dever conjugal não é nenhum pecado, mas que a 
continência é mais meritória (Agostinho, 2001, Capítulo VII: 37); assim como se 
destaca na hierarquia que o bispo cria com personagens importantes da mitologia 
cristã: “[…]; assim também louvamos Susana pela sua castidade conjugal (Dn 13,22), 
mas preferimos a santa viuvez de Ana (Lc 2,36) e muito mais a castidade de Maria 
Virgem (Lc 1,37)” (Agostinho, 2001, Capítulo VIII: 40). 

                                                           
11 O cristianismo maniqueu possui como uma de suas principais características a severa moral sexual 
demandada de seus fiéis, em especial dos membros de sua hierarquia, os chamados eleitos, os quais deveriam 
se dedicar à perpétua castidade e continência (Costa, 2003). 
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Embora não tenha empreendido exaustiva análise da documentação, inclusive 
por não ser esta a intenção deste artigo, procurei apontar a partir dos textos 
agostinianos que há nos seus escritos uma constante referência negativa à 
sexualidade ativa, mesmo naquele em que se faz notória a tentativa de exaltação do 
matrimônio, o De Bono Coniugalli. Com esta argumentação quero insistir que mesmo 
em Dos Bens do Matrimônio a relativa dignificação do casamento não oblitera a 
insistência do eclesiástico nos alegados perigos que seriam inerentes às sexualidades. 
O não reconhecimento disto pode ser um indicativo da tendência à 
homogeneização do pensamento deste intelectual católico, além de revelar algo 
sobre aqueles e aquelas que escrevem sobre o assunto, isto é, nós os historiadores 
do presente. 

 

6. Considerações finais 

 

O contato com a documentação coloca em xeque o argumento de positivação 
do sexo por parte de Agostinho ainda no século em que ele nasceu, confrontando 
assim a historiografia que aloquei no primeiro grupo. E, embora eu tenha 
dificuldade em aceitar que a mentalidade do hiponense possa ter mudado de forma 
tão profunda em tão poucos anos, o que as análises do Dos Bens do Matrimônio 
ajudam a sustentar, podemos aceitar o argumento de que há uma mudança, a qual 
para mim somente estará bem acabada perto da morte do bispo, em sua obra A 
Cidade de Deus. Contudo, o mais grave me parece ser a ação da função-autor de modo 
que seja negada ao sujeito histórico, neste caso o bispo de Hipona, a possibilidade 
de agência. Faz-se oportuno o exemplo utilizado por Skinner ao lembrar que não é 
por ser a favor do alargamento do direito ao voto que uma pessoa será 
necessariamente a favor da democracia (Skinner, 2005: 108-109) para formularmos 
proposição semelhantemente óbvia, mas que é comumente obliterada pelas 
mitologias já aqui tratadas, a de que não é porque Aurélio Agostinho foi, de certa 
maneira, a favor do sexo procriativo no interior do casamento que ele pode ser 
taxado de defensor das sexualidades.   

Daí, portanto, a confusão operada por Peter Brown e Joyce Salisbury, visto 
que é o estudo da obra De Civitate Dei que forma a espinha dorsal de suas 
argumentações. Entretanto, ainda que alguma pesquisa estabeleça como ponto de 
partida tal conjectura – de que há nos escritos agostinianos a defesa das sexualidades 
-, há ainda a necessidade de se perguntar: Qual o tipo de sexualidade a que se 
atribuiu tom positivo? Quais são os agentes sociais que participam desta suposta 
positivação? Com a relativa melhora daqueles que podem contrair matrimônio, 
justificado pela possibilidade da prole, há uma enorme gama de práticas sexuais que 
são incluídas ou permanecem sob epítetos negativos. Não seria, desta maneira, 
exagerado o uso de expressões, tais como, revolucionária, para se referir a concepção 
do bispo africano sobre as sexualidades? E ao nos referenciarmos à defesa do sexo 
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procriativo como revolucionária não contribuímos para o processo de naturalização 
de uma determinada sexualidade e evidenciamos assim o caráter heteronormativo da 
historiografia? 

Minha resposta é que sim, de modo que as reflexões aqui empreendidas 
objetivam justamente a problematização de tal noção para que atentando ao 
argumentado por Fábio Lopes, inspirado por sua vez por Margareth Rago, seja 
possível uma história “que não ignora os acidentes, os acasos, os desníveis, em 
nome de uma homogeneização totalizadora quando se é incapaz de pensar as 
descontinuidades” (Lopes, 2012: 107) e, portanto, aquilo que se considera como 
diferença.  

Fica patente a necessidade de se problematizar as chaves de leitura com as 
quais tradicionalmente lemos nossa documentação e “olhamos” para nossos 
objetos. Partindo de uma concepção de discurso agostiniano pautada em isomorfias e 
aproximações desmedidas parte dos estudiosos construiu um discurso – nas 
concepções de Skinner, mitológico e não historiográfico – inadequado sobre as 
sexualidades no pensamento de Aurélio Agostinho. Como procurei argumentar ao 
longo deste artigo, ao mencionarmos algo como discurso agostiniano sobre as sexualidades 
temos que nos atentar às incongruências que caracterizam o vasto conjunto de 
argumentos sistematizados no que chamamos de discurso, ainda que um certo grau 
de generalização seja condição da prática científica. Tais reflexões, penso eu, são 
fundamentais não apenas para o estudo da temática a que me dedico, mas, talvez 
com algumas especificidades, para a prática historiográfica de maneira geral. 
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