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Faces das Heterogeneidades Cristãs no Século IV 

 Church, Arianism and Donatism:  Christian Faces of Heterogeneities in the Fourth Century  
 
Resumo: Este artigo tem o objetivo de debater sobre algumas questões relativas à identidade cristã no século IV, como as heterogeneidades internas ao cristianismo nesse contexto, refletidas em divergências teológicas e doutrinárias no seio da Igreja. Tais conflitos representam mais que simples problemas de crenças, pois apontam para as relações de poder entre uma vertente de cristianismo mais bem estabelecida e outras que fizeram oposição a esta, e posteriormente foram taxadas como heréticas. Os movimentos ariano e donatista são os exemplos que analisaremos na busca por compreender essas heterogeneidades, demarcando que papel estes representam na construção do “ser cristão” frente à instituição Igreja Cristã nesse contexto. 
Palavras-chaves:  Identidade; Arianismo; Donatismo.  
Abstract:  This article aims to discuss some issues of Christian identity in the fourth century, 
to Christianity as internal heterogeneities that context, reflected in theological 
and doctrinal disagreements within the Church. These conflicts represent more than simple problems of beliefs, since they point to the relations of power between a strand of Christianity over other well established and who opposed this, and later were labeled as heretical. The Arian and Donatist movement are the examples that analyze the search for understanding these heterogeneities, marking what role they play in building opposite the Christian Church “to be a Christian” institution in this context. 
Keywords:  Identity; Arianism; Donatism.    
                                                             
1Graduando do curso de História pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus de Bragança. Orientador: Prof. Dtdo. Thiago de Azevedo Porto.  
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Introdução 
 
 Compreender a identidade cristã como sendo homogênea no contexto do século IV é impensável e até anacrônico, pois esta temporalidade apresenta uma religião cristã multifacetada e marcada pela diversidade doutrinária e teológica em seu próprio seio. Isto significa dizer que as inúmeras transformações que o mundo tardo romano (Frighetto, 2012) e o próprio cristianismo sofreram comportam um caráter heterogêneo. Se por um lado o cristianismo rivalizava com o politeísmo romano2, comum à sociedade desde os séculos anteriores, por outro existiam muitas disparidades internas, ou seja, entre os próprios cristãos. Esse fator representa um processo de construção de identidade do cristão, identidade esta que não estava sendo somente construída, mas também reconstruída nesse novo momento da história (Cruz, 2007).   A afirmativa de que a identidade cristã não tinha limites bem definidos e que o ser cristão tinha suas fronteiras fluídas em suas relações com as demais culturas, com as quais mantinha contato, e até mesmo dentro do próprio cristianismo, se torna válida quando fazemos uma leitura mais atenta e concentrada das inúmeras querelas, cismas e controvérsias que ocorreram internamente e representam heterogeneidades na vivência dos cristãos. E dentre essas disparidades, que se apresentam como faces de um cristianismo que se encontra em constante processo de construção, traremos para o debate nesse artigo dois movimentos que representam essas faces múltiplas que o cristianismo possuía na primeira metade do século IV – o arianismo e o donatismo.  Cada divergência doutrinária e teológica que fora travada no século IV, entre uma ortodoxia que já estava mais ou menos estabelecida3, fazia frente a outras ideias 
                                                             
2 As relações entre os cristãos e os ditos “pagãos” são mais complexas do que tradicionalmente aparece na historiografia considerada clássica como os estudos de Gibbon. Gibbon, Edward. 
Declínio e queda do Império Romano.São Paulo: Companhia das Letras, 2005. Essa dicotomia tem sido bastante contestada pela historiografia mais recente (Ver Carlan, 2009; Cruz, 2007, Veyne, 2009), pois nessa relação não existem apenas oposição, embates, mas também assimilação, convergências e ressignificações.    
3 Essa relação entre ortodoxia e heterodoxia ainda é bastante indefinida neste contexto. Apesar de já haver uma tradição ortodoxa pautada, sobretudo, nos evangelhos e na teologia paulina (porque Paulo fora um dos maiores ou o maior dos difusores do cristianismo e era consenso entre os Pais da Igreja) ainda não se tinha um corpus doutrinário definido por cânones, como se estabelecera nos concílios a partir do século IV. Ver Carvalho Junior, Macário Lopes. Concílios eclesiásticos no século IV: 
uma janela para a formação do cristianismo tardo-antigo. XXVII Simpósio Nacional de História. Natal, 2013.   
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que advinham das interpretações que as escolas teológicas (representadas pelos patriarcados: Antioquia, Alexandria, Constantinopla, Jerusalém e Roma) possibilitam através de seus estudiosos mais renomados. Os casos de Ário, presbítero de Alexandria e de Donato, no Norte da África, são com certeza notáveis exemplos de que o cristianismo não era tão uníssono e que o ser cristão não estava tão definido. A partir disso, concordamos com a afirmativa:   
“De fato o movimento cristão, desde os seus primórdios, seguindo bem de perto a matriz judaica, caracterizou-se por ser um imenso mosaico de percepções. Daí melhor entendê-lo como um movimento plural, do que singular. Assim, torna-se mais interessante em cristianismos [no plural] do que cristianismo [no singular]”. (Chevitarese, 2011: 22).   Apesar de este autor ser um especialista nos estudos sobre o cristianismo em uma temporalidade anterior, sua afirmativa é válida também ao contexto que estamos tratando, pois uma análise voltada à questão da identidade cristã apresenta uma série de problemáticas envolvendo o que significava ser cristão no contexto em questão (século IV). Ou seja, esse “mosaico de percepções” também é encontrado na temporalidade que abordamos, apesar de que cada um desses contextos apresentam características e especificidades. Por isso Chevitarese prefere entender o cristianismo no plural e não no singular. A ideia de heresia nos possibilita um debate pertinente a este respeito. Aliás, o conceito é explicado por (Barros, 2010: 04) e ainda relacionado com a ideia de ortodoxia:    “Heresias, na sua origem, eram divergências que se estabeleceram no próprio seio do Cristianismo por oposição a um pensamento eclesiástico que tivera sucesso em se fazer considerar “ortodoxo”. A palavra “Ortodoxia”, neste caso, estará em referência à idéia de um “caminho reto” associado a um pensamento fundador original, no caso do Cristianismo a um pretenso pensamento que derivaria do Cristo e de seus apóstolos, bem como dos textos bíblicos naquelas de suas interpretações que se queriam considerar as únicas corretas”.   O que é interessante notar nas definições usadas por Barros é que tanto as noções de heresia quanto de ortodoxia são discursos, são construções que partem de determinados grupos dentro da Igreja em relação às oposições as suas ideias e entendimentos do que é correto, verdadeiro, certo. Além disso, é um processo de eleição onde uma determinada vertente estabelece o que é ortodoxo e o que é heresia. Porém não podemos entender esse processo como se surgisse do nada, mas 
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gradualmente de acordo com diversos fatores, entre eles o apoio do Estado Romano.  Se o século III fora marcado pelo surgimento de várias heresias no seio da religião cristã (Frangiotti, 1995), no século em sequência o quadro não parece ter mudado tanto neste sentido. Além disso, segundo Frangiotti essas heresias do século IV possuem duas características distintas dos movimentos anteriores: a primeira, o fator da liberdade de culto concedida no Edito de Milão em 313, o que possibilitou o aumento exponencial dos cristãos e, consequentemente, aumentou o número de movimentos considerados heresias. A segunda característica, o poder de decisão sobre essas heresias concentrado nas mãos do imperador (Frangiotti, 1995: 63).  Já o século anterior é marcado por obras apologéticas em que teólogos cristãos digladiam-se constantemente contra sujeitos e até grupos que dão novas interpretações às Sagradas Escrituras, o que os coloca em colisão com uma determinada ortodoxia mais ou menos estabelecida, ou seja, com as doutrinas de uma vertente do cristianismo que havia conseguido mais força que as demais (Frangiotti, 1995). Além disso, as escrituras ainda não possuíam um formato bíblico em que se reuniam os vários escritos considerados inspirados por Deus e digno de ser classificados como a Palavra Divina.   Não é necessário um esforço mental muito grande para refletir que se o cristianismo não possuía um corpo doutrinário e litúrgico centralizado, se não havia delimitado um cânon que reunisse e separasse os escritos ortodoxos dos heterodoxos, se não tinha ainda uma organização eclesial centralizada em Roma que emanasse o poder de decisão válido para toda a Igreja, não seria difícil o surgimento de ideias e grupos divergentes com a ortodoxia mais aceita, o que certamente geraria, ou melhor, gerou muitos problemas internos.    
O conceito de Identidade   Apesar desse conceito atualmente estar no centro de intensos e variados debates, em diversos campos tanto do saber como das questões sociais, discutir o conceito de identidade não é tarefa fácil, nem para a pós-modernidade como o faz Stuart Hall em seu A identidade Cultural na Pós-modernidade (Hall, 2011), nem no período que abordamos em nossa análise. Ambos os períodos logicamente tem suas peculiaridades e especificidades, sem contar as heterogeneidades em diferentes lugares, níveis e formas. O autor afirma que as problemáticas, que os cientistas sociais e de áreas afins, têm chegado ao consenso é a questão do “declínio”, da “crise de identidade” (Hall, 2011: 10-11), no sentido de que as posições que 
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pareciam outrora tão bem definidas são atualmente multifacetadas e heterogêneas no que tange aos sujeitos sociais. É esta “crise de identidade” que o Hall procura problematizar em seu livro. Mas as contribuições que esta obra traz para nossa pesquisa devem ser feita sob o cuidado de não cair em anacronismo, de se aplicar as categorias de análises e os conceitos de um período sobre o outro, pois uma é a sociedade e o mundo pós-moderno e outra é a sociedade tardo antiga romana. O autor afirma:   “O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias e mal resolvidas. [...] O próprio processo de identificação, através da qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático” (Hall, 2011: 12-13).   Esta citação se refere a um dos conceitos de identidade analisados pelo autor – o de identidade sociológica do sujeito, que é a formada da interação do eu com a sociedade. O diálogo que traçamos com Hall aqui é no sentido de que tais identidades de caráter complexo, heterogêneo e problemático não são exclusividades do mundo pós-moderno, pois se analisarmos essas questões no vasto Império Romano no contexto da Antiguidade Tardia, perceberemos quão complexas e problemáticas são essas questões das identidades. Para tanto nos perguntamos: estariam estas identidades tão bem definidas antes da pós-modernidade como afirma o autor? Seria esse caráter heterogêneo um elemento especifico do mundo pós-moderno?  Marcus Cruz, em um artigo publicado na XIII ANPUH no Rio de Janeiro, ao analisar esse conceito a partir de estudiosos como Claude Lévi-Strauss, Zygmunt Baumann, Georges Herbert Mead, Charles Horton Cooley, José Carlos Reis e o próprio Stuart Hall, afirma que a identidade como uma forma de interagir com o mundo não é algo simplesmente nato, como se nascêssemos com ela definida, mas é uma construção que se dá justamente por essa interação do indivíduo com a sociedade e que não se acaba, mas é um processo contínuo (Cruz, 2000: 02). A problemática em nossa visão está no fato de que essa interação é complexa e variável de sociedade para sociedade e também pela existência de outras “identidades” (Cruz, 2000: 02) no espaço tão amplo como era o Império Romano.  Duas correntes interpretativas a respeito do conceito de identidade foram formuladas pelos estudiosos da sociologia, a saber: a perspectiva essencialista ou de continuidade e a não essencialista ou de descontinuidade. Marcus Cruz dialogando José Carlos Reis afirma: 
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“A primeira que José Carlos Reis denomina de essencialista parte de uma perspectiva ontológica e metafísica do ser, formulando o problema do ponto de vista da continuidade. Isto é, o ser entendido como unificado, racional, consciente, centrado em seu núcleo interior. O pensamento cartesiano está na base desta concepção de ser que existia porque pensava. A segunda perspectiva que formula o problema da identidade a partir da ideia de descontinuidade será denominada de não-essencialista. Essa linha interpretativa considera que a identidade é construída historicamente por meio do discurso e das relações práticas. É um processo que nunca se completa e que se encontra em contínua transformação”. (Cruz, 2000: 03)   Ambas as perspectivas podem ser encontradas no seio dos principais debates a respeito da identidade. E suas vertentes vão desde a concepção do ser “unificado”, que é essencialmente imbuído da identidade (essencialista) até a perspectiva que aponta o processo de construção através da vivência e na convivência do “eu” com o meio externo. Sendo assim, a exemplo do que fez Marcus Cruz em outro artigo publicado na ANPUH, em 2007, sob o título de O ser cristão e o triunfo da Igreja: um estudo acerca das transformações na identidade do homem ocidental (Cruz, 2007), fazendo uma associação da perspectiva sociológica do sujeito encontrada em Hall (Hall, 2011: 11) e a não essencialista apresentada por José Carlos Reis (Cruz, 2000: 03) para analisar as transformações na identidade do homem ocidental, nossa intenção também é fazer essa relação teórica e conceitual, implicando aproximações e distanciamentos com este autor.  Com base nesses pressupostos podemos dizer que a identidade cristã está relacionada à busca de uma definição nessa nova conjuntura que marca o século IV. Em um contexto que se diferencia dos anteriores, justamente por terem alcançado uma posição que antes não tinham, pois desde sua gênese até 311 d. C, a priori, e em seguida em 313, os cristãos eram subalternos e marginais, apesar do seu relativo crescimento no mundo romano. E essa posição é variável ao longo de todo o século IV.   

“Deus sempre, Filho sempre”? Doutrina cristológica como divisor na 
identidade cristã. 
 
 Para se compreender a doutrina que Ário propagava e porque esta foi considerada uma heresia, precisamos previamente entender a qual doutrina o 
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chamado arianismo se opôs, ou seja, qual a versão oficial mais aceita. Tratava-se de uma doutrina cristológica que entendia a relação de Deus com Jesus, seu filho na forma da consubstancialidade entre ambos. Era baseada nos escritos do Novo Testamento, sobretudo, nas epistolas paulinas e no evangelho de João. A doutrina apontava Jesus como sendo igual a Deus, como um ser preexistente antes da fundação do mundo e de mesma essência. Sendo assim, não teria sido gerado, mas coexiste com o Pai desde a eternidade. Esse pensamento era reafirmado por parte dos Pais da Igreja4 e pelos mais renomados teólogos cristãos entre o século II ao início do IV. Para Inácio, bispo de Antioquia (112 d. C.): “Há um só médico, da carne e do espírito, gerado e não gerado, Deus em homem, vida autentica em morte, ao mesmo tempo de Deus e de Maria, um tempo possível e agora impassível, Jesus Cristo, Nosso Senhor” (Inácio de Antioquia, 2007: 69). Tertuliano afirma: “[...] Deus fez este universo mediante se Verbo [...] Eis porque Ele é chamado Filho de Deus, e mais radicalmente Deus, em unidade de substância com Deus” (Tertuliano, 2007: 71-72). E ainda outro apologista dizia:    
Fica, pois, claramente demonstrado que o Verbo, que desde o princípio existe com Deus, através de quem tudo foi feito, [...]. Podemos, assim, afastar a objeção de quem alega que, ‘se Ele nasceu no tempo, segue-se que anteriormente não existiu’. Temos estabelecido que, nascendo, o Filho de Deus não começou a existir, mas sempre existiu com o Pai. (Irineu de Lyon, 2007: 69)   A divindade de Jesus, como tendo a mesma essência de Deus e sendo o mesmo Deus, reafirmada por esses teólogos perpetuou o entendimento de que o Filho de Deus não seria gerado por Ele, pois se isto fosse verdade haveria um tempo em que o Filho não existiria. Portanto, Deus e Jesus são duas pessoas distintas, mas tem a mesma essência. Assim, não seria bem vista uma doutrina que propusesse que o Salvador do mundo, Filho de Deus fosse um ser criado.   A questão é bastante confusa, intrigando muitos cristãos inclusive na atualidade. Esse mesmo contexto em que se formulou a doutrina era permeado por inúmeras dúvidas: “Se Deus e Jesus são um só não seriamos politeístas em adorar dois deuses?”, um pensamento similar a este parece ter atingido profundamente as reflexões teológicas do presbítero de Alexandria, Ário, ao ouvir as pregações de Alexandre, então bispo da mesma cidade (Carta de Ário à Eusébio de Nicomédia, 2007: 82-83). 

                                                             
4 Os Pais da Igreja são autores cristãos que sucederam a geração apostólica nos séculos II e III. Eram apologistas do cristianismo e defensores da fé. Escreveram várias obras de cunho teológico. Alguns deles são Jerônimo, Tertuliano, Irineu de Lion entre outros.  
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O autor (Magalhães, 2012:59) problematiza da seguinte forma: “Como conciliar um só Deus com uma segunda divindade, Cristo Salvador? Como acreditar em um só Deus e aceitar a divindade de Jesus?”.   Seria extremamente complicado explicar essa relação entre o Pai e o Filho. Primeiro porque já havia uma série de outros problemas doutrinários a respeito da divindade de Jesus e da sua natureza. Segundo porque o cristianismo, a semelhança da religião judaica, era monoteísta e a adoração a um único Deus seria um fator irrefutável para o ser cristão. A versão doutrinária oficial apresentava “brechas” que não explicavam inúmeras questões. Ário fora um dos que encontrou essas “brechas”. Enquanto o bispo Alexandre afirmava: “Deus sempre, Filho sempre. O Filho coexiste com o Pai”, enfatizando que o Pai e o Filho eram iguais em substância e coexistiram desde sempre, Ário pregava o Filho como um ser gênito, que teve um início já que não coexiste com o Pai. Esse embate ocorrido dentro da hierarquia eclesial na escola teológica de Alexandria provocou intensos debates, e as questões suscitada por Ário renderam-lhe uma perseguição por parte do bispo e de outros teólogos como Atanásio, como o mesmo se queixou para Eusébio, bispo de Nicomédia, através de carta (Carta de Ário à Eusébio De Nicomédia, 2007: 83).  Se o cristianismo tem por base o nome de Cristo, diminuir sua importância diante de seus seguidores e, sobretudo, da Igreja, parece ter sido uma atitude bastante ousada do presbítero de Alexandria. A questão é que houve a necessidade de explicar, de definir e oficializar a doutrina para que se extirpasse qualquer versão heterodoxa.   
“O desafio representado por Ário não foi um ataque deliberado à doutrina cristã oficial, pelo simples fato de não haver, naquele momento, nenhuma ortodoxia estabelecida. Ao contrário, foi a crise provocada por Ário que levou à elaboração da doutrina ortodoxa sobre Deus”. (Magalhães, 2012: 60).     Esse contexto do século IV, sobretudo seu início, se caracterizava pela existência ainda fragmentada do cristianismo. Em se tratando de poder, os patriarcados eram centros de referência eclesiástica e teológica, mas existiam cinco deles, o que significa dizer que esse poder eclesial também era fragmentado. A centralização ocorre quando o imperador Constantino preside o Concilio de Nicéia e torna-se a maior autoridade, concentrando o poder em suas mãos. Ou seja, esse contexto vivenciado por Ário e os demais afetos e desafetos se caracteriza por certa 
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“impotência”5 que a ortodoxia oficial apresentava diante de argumentos tão reflexivos propostos por Ário.   Se por um lado Ário suscitou a ira entre seus díspares, não parecia sua intenção fundar um novo tipo de cristianismo, pois o cristão em sua concepção era adorador de um único Deus e apesar de Cristo ser seu Filho, ele era uma criatura, aliás, a primeira de todas as obras do Pai. Ele simplesmente não aceitava equiparar o Deus, Todo-Poderoso e ingênito com Jesus, seu Filho e Logos, ou seja, a palavra criadora. É aquele debate bastante contundente entre ser monoteísta e ser politeísta que (Veyne, 2009) apresenta em sua obra. Por outro lado suas divergências propiciaram o uso de um instrumento bastante eficaz no processo do exercício do poder pela Igreja, ou seja, os concílios. Não é que não existiam, pois anterior ao contexto ariano, já havia ocorrido o Concilio de Elvira em 306 d. C, por exemplo, entre outros sínodos de caráter mais local, mas a partir da controvérsia ariana é que se pode notar o uso dos concílios de forma mais organizada e contundente (Carvalho Júnior, 2013: 01-13)  O concilio de Nicéia, convocado pelo próprio imperador Constantino em 325 d. C, sob a provável influência de seu conselheiro Ósio de Córdoba, fora considerado o primeiro concílio universal e reuniu uma quantidade significativa de bispos. O motivo principal da convocação fora certamente às disputas entre Ário e Alexandre, mas a questão religiosa não era tão simples assim: seguidores de Alexandre de um lado e seguidores de Ário de outro.   “Um vasto espectro de tendências teológicas se manifestou nos debates desse concilio. Em um extremo, podemos identificar o grupo dos primeiros arianos amparados por seus abados da escola teológica de Antioquia e reunidos em torno de Eusébio de Nicomédia. Próximos desses, uma espécie de centro que tinha como porta-voz Eusébio de Cesaréia e que reunia partidários moderados da subordinação do Filho e conservadores mais preocupados com a unidade do que com qualquer precisão teológica. Em torno de Alexandre de Alexandria, reuniam-se aqueles que viam no arianismo uma ameaça ao equilíbrio da teologia. Estes, por sua vez, eram apoiados por uma ala de extremistas antiarianos, representados, sobretudo, por Marcelo de Ancira, que à força de ressaltar a "monarquia" divina estavam muito próximos da heresia de Sabélio”. (Magalhães, 2012: 64)   
                                                             
5 Prefiro usar o termo “impotência” da ortodoxia oficial, pelo fato de haver interpretações diversas, mas não a ausência total de uma “ortodoxia” como afirma o autor José Cesar Magalhães na citação.  
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As disparidades vindas de Alexandria provocaram uma gama de posições que suplantaram essa relação simples entre ambas as propostas doutrinárias. E objetivando o imperador a união do Império Romano parecia lógico nesse contexto que o causador da controvérsia seria condenado. Mas as discussões foram acaloradas, pois a força que o arianismo ganhara, tanto de clérigos importantes como o já mencionado Eusébio de Nicomédia, quanto pelo forte apoio de populares, que apesar de não participarem do concílio exerciam uma forte pressão sobre a Igreja com suas reuniões dissidentes nas praças (Magalhães, 2012: 66). Era inevitável a condenação de Ário. O posicionamento tradicional da teologia neotestamentária e dos Pais da Igreja suplantou os argumentos lançados por Ário e fora enviada uma carta sinodal as Igrejas de Alexandria, Egito, Líbia e Pentápolis com a condenação das ideias arianas, tornando-as anátemas, ou seja, malditas (Carta do Concílio de Nicéia À Ário, 2007: 84-85). Para o lugar das ideias heréticas de Ário, fora elaborado por Eusébio,bispo de Cesaréia, um credo que deixava explícitas as discordâncias com a teologia ariana. Os termos do credo Niceno eram claramente antiarianos quando afirmam:    
“E quanto aos que dizem: “Ele era quando não era”, e “Antes de nascer, Ele não era”, ou que “foi feito do não existente”, bem como a quantos alegam ser o Filho de Deus “de outra substância ou essência”, ou “feito”, ou “mutável”, ou “alterável” a todos estes Igreja Católica Apostólica anatematiza” (Credo de Nicéia, 2007: 62).   Os termos postos em cheque pelo presbítero de Alexandria representaram não apenas uma divergência teológica no seio da religião cristã, mas também a porta de entrada para a elaboração e aplicação de estratégias mais efetivas nas formas de organização da Igreja. Além disso, em um plano mais geral essas disparidades de cunho religioso promoveram as possibilidades de interpretações das Sagradas Escrituras, já que, segundo (Frangiotti, 1995: 87-88), mudanças ocorreram em “muitas igrejas [n]as fórmulas tradicionais” de mencionar as orações como a própria doxologia, que anteriormente era “Glória ao Pai pelo Filho no Espírito Santo” para “Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo”, o que apontaria para uma equivalência entre Pai, Filho e Espírito Santo.  Portanto, a chamada controvérsia ariana teve um papel fundamental para a construção do ser cristão no século IV, pois apresenta a fragilidade de uma doutrina fundamental da Igreja e que obriga aos teólogos da Igreja a refletirem e reformularem a doutrina da consubstancialidade, padronizando a crença do cristianismo com o Credo formulado no Concilio de Nicéia em 325 d. C. Isto logicamente não significa um triunfo pretendido no discurso da Igreja do século IV, 
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pois as ideias arianas perpassaram quase todo o período da Antiguidade Tardia e se espalharam pelo mundo romano, sobrevivendo entre os chamados povos bárbaros.    
“Quid est imperatori cum ecclesia?”: O cisma donatista    A pergunta que Petiliano, o bispo de Cartago, lançou, se torna um ponto muito interessante a ser discutido na história. “Que tem a ver o imperador com a Igreja?”, essa questão baseada na crítica ferrenha que o movimento donatista fazia da proximidade da Igreja com o Estado Romano, aponta para um contexto em que o cristianismo se encontra em uma situação diferenciada do seu status de supertitio nos séculos anteriores. Aqui o cristianismo, ou melhor, a instituição Igreja é criticada por um grupo divergente que se alastrou pelo Norte da África.   Tendo o cisma nascido antes mesmo de ser chamado donatismo6 as primeiras divergências deste grupo se estabelecem por causa da perseguição de Diocleciano em 303, o que gerou reações diversas por parte dos cristãos. Alguns permaneceram fiéis e sofreram o martírio de variadas formas desde a crucificação a ser devorado por leões no coliseu. Outros em busca de sobreviver negavam a fé em Cristo, preferindo renunciar para ter sua vida a salvo diante das oportunidades concedidas por Diocleciano, ou seja, o sacrifício aos deuses poupava a vida dos cristãos. É justamente esta ação imperial e a reação dupla dos cristãos que promovem as oposições donatistas.   Segundo Frangiotti existia um grupo de cristãos no Norte da África chamados de lapsi, que se enquadravam naqueles perseguidos que negaram a fé no período de Diocleciano. Os cristãos que permaneceram fiéis nesse contexto começaram a questionar a volta dos lapsi para as comunidades cristãs e impunham condições para que estes fossem aceitos novamente como cristãos: se leigo haveria que se batizar novamente, se clérigo seria aceito, porém afastado de suas funções litúrgicas, pois os sacramentos seriam invalidados por sua negação da fé (Frangiotti, 1995: 64). As divergências tomam contornos colossais, pois o aumento dos rigoristas (como eram chamados os que permaneceram na fé) atingiu um grande número de Igrejas em todo o Norte da África.   A questão se intensificou tanto que fora necessário a intervenção do poder imperial para tentar resolver esses problemas. O que Constantino não poderia 
                                                             
6O cisma ganhara o nome de Donato da CasaeNigrae, mas as divergências já ocorriam desde o bispo que o antecedeu, ou seja, Majorino de Cartago. Ver: (Frangiotti, 1995: 66).  
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permitir era que um cisma em seus domínios ameaçasse a unidade de todo o Império. Para Frangiotti talvez os conselhos de Ósio de Córdoba tenham influenciado o imperador a apoiar o contestado bispo Ceciliano (que era odiado pelos rigoristas) e a não aceitar as acusações contra este. A documentação que trata deste problema é a carta de Constantino a Anulino, o procônsul da África em 313, demonstrando apoio a Ceciliano:    
“Demonstrado por muitos argumentos que o desprezo de uma religião em que se tributa suma reverência à majestade divina acarreta os maiores perigos às coisas do Estado, e que, pelo contrário, praticada e devidamente protegida, tal religião tem ocasionado, por graça de Deus, a máxima prosperidade ao nome romano e a maior felicidade a todos os nossos negócios; pareceu-nos de bom alvitre, queridíssimo Anulino, que recebam alguma recompensa por seus serviços aqueles homens que, com a devida probidade e observância da lei, prestam seu ministério ao culto da divina religião. Consequentemente, queremos que sejam eximidos absolutamente de qualquer função pública os que exercem seus préstimos, nos limites da província a ti confiada, à Santa Religião Católica na Igreja presidida por Ceciliano, e que são vulgarmente chamados de clérigos; não seja que, por algum erro ou descuido sacrílego, sejam afastados do devido culto à Divindade, mas muito pelo contrário, que possam cumprir a obrigação de sua própria lei sem qualquer empecilho. Quanto mais homenagens prestem a Deus, tanto maior utilidade prestam ao Estado” (Constantino apud Frangiotti, 1995: 65-66)   A fonte é bastante clara e nos permite visualizar algumas questões importantíssimas, que não se restringem ao cisma donatista. A semelhança do ocorrido na controvérsia ariana, o imperador Constantino não apóia o causador da divergência. Além disso, ao que parece a adesão do imperador ao cristianismo trazia “prosperidade” e “felicidade” aos negócios do Estado. Esta afirmação remete a questão da conversão de Constantino (que abordaremos no próximo capítulo) como um fato político. Em detrimento da política de Diocleciano, que forçava os líderes da Igreja a sacrificar ou teriam seus familiares presos, Constantino isenta os clérigos do exercício dos deveres públicos e ainda determina que recebam recompensa por exercerem suas funções na Igreja, pois seriam essas “homenagens” que beneficiavam o Estado Romano.   Se por um lado os rigoristas queriam o afastamento desses traditores (traidores da fé) do exercício das funções eclesiais, por outro o imperador apóia o exercício dessa função, pois é benéfica para o andamento dos negócios do Império. Constantino parecia não compreender muito bem a lógica da adoração dos cristãos que não era pautada na relação de dar e receber, ou seja, se eu adoro, presto culto a 
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Deus, e Este me envia suas bênçãos como resposta a adoração. A lógica da relação entre humano e divindade no dito paganismo era assim, porém mesmo sendo as ações de Deus benéficas ou maléficas na vida de um cristão seria esta um plano de Deus e Este estaria no controle absoluto de sua vida. Exemplo basal para esta lógica são as palavras do apóstolo Paulo: “Viver pra mim é Cristo e morrer pra mim é lucro”.7  Mas voltando a problemática do donatismo, o apoio de Constantino ao bispo Ceciliano encadeou uma série de sínodos e reuniões com os donatistas para rever a situação. Inerte o imperador se posicionou contra os donatistas e inerte os donatistas não sucumbiam às decisões de apoio aos lapsi. Mesmo com a presença dos acusadores e dos acusados no sínodo convocado por Constantino e presidido pelo bispo de Roma, Melcíades, em outubro de 313, não se chegou a uma solução para esta questão. O concílio de Arles, em 314, também não resolveu, pois as decisões de Constantino permaneceram intactas diante das queixas dos donatistas (Frangiotti, 1995: 67-68). As ações de Constantino passaram de diplomáticas para violentas, pois houve repressão e vários donatistas foram assassinados, sendo Donato exilado em 347. O que não significou o fim do cisma, pois os sucessores de Donato continuaram sua posição de pureza e agora de condenação à própria relação da Igreja com o Estado Romano. A célebre frase presente no subtítulo desse item indica o ponto de oposição máxima à condição em que a Igreja se encontrava, ou seja, subalternizada sob o cetro de Constantino.   
Considerações finais   O cisma donatista e a controvérsia ariana possuem diferenças visíveis em seus interesses e em suas ideias, como o próprio caráter de cada um desses movimentos. Se por um lado, o arianismo contestava uma doutrina interna da Igreja, o donatismo contestava o posicionamento de certos clérigos diante das perseguições. Se o arianismo buscava reformular a doutrina da consubstancialidade, o donatismo buscava reformular a relação da Igreja com o Estado.   Entretanto são os pontos de convergências que mais nos interessam aqui, pois se tratam de dois movimentos que ocorrem no início do século IV, e que são condenados pela Igreja e pelo Estado, mas que sobrevivem para além desse contexto. Inclusive no próprio seio da Igreja com uma gama de bispos reafirmando as doutrinas arianas e no seio do próprio poder temporal com as disputas entres os 
                                                             
7 Ver (Filipensses 1: 21).  
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dois filhos de Constantino, um ariano e outro niceno, como mostra (Carlan, 2009: 6).  O caráter “fragmentado” das identidades não parece ser uma característica somente do mundo pós-moderno conforme dialogamos com Hall. A identidade cristã no contexto do século IV se apresenta com bastante instabilidade e com uma fluidez nítida em suas relações com outras identidades, sejam elas fora do cristianismo ou internamente. Mais importante que isto, em nossa pesquisa ambos os casos se aplicam nas relações de poder estabelecidas entre três setores diferentes da sociedade tardo romana: a Igreja, o Estado e os grupos considerados heréticos. E essas relações contribuem de forma decisiva para o processo de construção da identidade cristã ao longo do século IV. Tal controvérsia e tal cisma são apenas dois exemplos, de como o ser cristão estava se delineando nesse contexto. E que essas identidades são construídas e reconstruídas constantemente tendo como epicentro essas relações de poder entre esses agentes, além de apontarem para uma característica plural e multifacetada do ser cristão. 
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