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A concepção de sociedade em Santo Agostinho está fundamentada em sua visão            

religiosa da vida, do ser humano e das demais realidades. O ser humano é estruturalmente               

um ser social: humaniza-se na medida em que convive com outros seres humanos, num              

contínuo processo de aperfeiçoamento moral. Há uma dinâmica triádica que caracteriza esse            

processo: ser, conhecer e amar: “Eu sou, eu me conheço, eu me amo!”e é dessa forma que                 

se relacionará com seus semelhantes, com os demais seres e com Deus. 

Santo Agostinho descobre na pessoa humana essa unidade triádica como uma           

imagem da Trindade: O Deus Tri-Uno, revelado por Jesus Cristo, é Pai, Filho e Espírito Santo.                

Todas as coisas criadas levam a marca do Criador, mas só o ser humano, “criado à imagem e                  

semelhança de Deus” (Gn 1,26)toma consciência dessa realidade. 

O ser humano é entendido, sobretudo, como relação, ou seja, como abertura e             

tensão para uma pluralidade de direções. O homem é constitutivamente relação com Deus,             

com o mundo que o rodeia, consigo mesmo e com seus semelhantes.  

Para Agostinho, o homem não é somente um ser racional que pensa; é um animal               

capaz de raciocinar, mas também de querer, amar e desejar. Ninguém antes de Agostinho              

prestara tanta atenção à vontade e ao amor. Não só a vida de cada homem, mas a história                  

inteira da humanidade é considerada sob a força do amor. É o amor que impulsiona a agir e                  

a unir. E já que “o sinal do amor não pode dar-se senão onde existam ao menos duas                  

pessoas” (cf. Quaest. Ev. 1, 27), o homem é necessariamente um ser em relação. A força                

mais poderosa de transformação pessoal e social é o amor, entendido a partir do              

ensinamento de Jesus Cristo. 

A unidade fundamental entre os seres humanos tem aí a sua razão de ser: “Deus               

criou um só indivíduo (o ser humano), não certamente para deixá-lo solitário, sem a              

companhia humana, mas para colocar com maior relevo a unidade da própria sociedade e o               

vínculo da concórdia, estando os seres humanos ligados entre si, não só pela identidade de               

natureza, mas também por sentimentos de fraternidade” (A Cidade de Deus XII,21). 
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O ser humano, portanto, necessita da companhia, do diálogo e da amizade com seus              

semelhantes e por isso é chamado a construir uma sociedade unida por uma ordenada              

justiça e pela concórdia, fundamentadas na força do amor divino, que sustenta todo o              

universo. 

Da mesma maneira que é chamado a viver em comunhão com Deus, o ser humano é                

chamado também a viver em comunhão com seus semelhantes. Da mesma maneira que não              

pode prescindir de Deus, se quiser realizar-se e ser feliz, tampouco pode prescindir dos              

demais homens. Em suas duas obras primas, “As Confissões” e “A cidade de Deus”,              

Agostinho deixou-nos, respectivamente, o testemunho de sua relação pessoal com Deus e            

nos ofereceu um ensaio sobre seu modo de ver a história da humanidade inteira, sempre em                

referência à comunhão com Deus e a separação dele. 

Existe para Agostinho uma igualdade fundamental entre todos os seres humanos,           

por causa de sua condição de criaturas de Deus, elevada à condição de filiação. Esse ponto é                 

de capital importância, pois no mundo antigo as desigualdades sociais eram muitas e eram              

consideradas com frequência como uma coisa natural: desigualdade entre homem e mulher,            

entre ricos e pobres, além do sistema de escravidão e ausência de qualquer proteção social               

garantida por lei. Não havia ainda uma “declaração universal dos direitos humanos”. Muitas             

de suas atividades se orientavam para resgatar o sentido de dignidade e respeito a essa               

igualdade fundamental, baseada na unidade fundamental do gênero humano. 

Agostinho tem uma ideia inovadora acerca do trabalho. Na sociedade de seu tempo,             

o trabalho constituía um critério para estabelecer as diferenças sociais: os trabalhos manuais             

não eram considerados dignos e ficavam por conta dos servos e dos pobres. Agostinho              

defendeu a dignidade de qualquer trabalho humano realizado com justiça e competência. 

Há também no ser humano um desejo natural da paz: “o homem sente-se de algum               

modo impulsionado pelas leis de sua natureza a formar sociedade com os demais homens e               

a viver em paz com todos eles no que estiver em sua mão” (A Cidade de Deus XIX,12,2). 

Esse desejo, como os demais desejos bons, foi distorcido pelo pecado: a paz desejada              

acaba sendo buscada mais pelos interesses pessoais, ou de grupos, ou de povos inteiros, e               

não por uma ordem social justa: “Dois amores fundaram duas cidades: o amor egoísta,              

levado ao desprezo de Deus, a cidade terrena; o amor de Deus, levado ao desprezo de si                 

próprio, a cidade celestial” (A Cidade de Deus XIV,29). 
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Aí está o paradoxo da raça humana, deseja ardentemente a paz, mas “não há raça               

tão sociável por natureza e tão dada à discórdia em sua desagregação” (A Cidade de Deus XII,                 

27). Os animais viverão em maior concórdia que os humanos: “Jamais os leões nem os               

dragões desencadearam entre si mesmos guerras semelhantes às dos seres humanos” (A            

Cidade de Deus XII, 22). 

As relações pacíficas entre os seres humanos têm seu fundamento na relação de             

cada homem com Deus. Dimensão social e dimensão religiosa não se opõem, mas são a               

garantia dessa paz. A paz social completa acontecerá quando toda a humanidade se unir na               

perfeita concórdia da amizade com Deus. A reflexão agostiniana sobre o bem comum, uma              

das prediletas de Agostinho, encontrará sua profundidade paralelamente ao         

aprofundamento da “caridade cristã”, quando o amor à Verdade chegar a concretizar-se no             

reconhecimento e no amor de Cristo aos pobres. 

O ser humano está chamado a dialogar não somente com Deus e seus semelhantes,              

mas também com o mundo da natureza, ao qual ele mesmo pertence. Essa ideia está               

plenamente coerente com a espiritualidade inspirada na ideia de que “a Deus agrada a              

unidade de muitos”. O corpo coloca o ser humano numa necessária relação com o mundo.               

Longe de ser um elemento estranho ao mundo, o homem é uma pequena parte do mundo                

criado por Deus (cf. Confissões I,1,1); ainda mais, ele mesmo é um microcosmo porque nele               

se recapitulam os seres do mundo físico, vegetal, animal e angélico: “Temos a existência              

como as madeiras e as pedras, a vida como as árvores, a sensibilidade como os animais, a                 

inteligência como os anjos”(Sermão 43,4). 
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