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Editorial 
“Um passado que nos pertence” 

Camila A. Jourdan (NEREIDA; PPGH/UFF) 

 Eduadro C. Daflon (NIEP-Prék; Translatio Studii/UFF) 

Iniciamos este editorial com um questionamento, que apesar de ultrapassado, permanece presente 

em nosso meio acadêmico: por que estudar a Antiguidade e e Medievo [europeu] no Brasil? 

Há aqueles que prontamente dirão ser esse tipo de estudo, na melhor das hipóteses, um contra-

senso. Para tanto, valem-se de um discurso muitas vezes pautado em um “nacionalismo” ou mesmo de 

uma ideia muito vaga de “não pertencimento”, de nossa parte, a este passado. Outros ainda argumentam 

que seria quase impossível produzir conhecimento de “alto nível”, dada a distância dos principais 

arquivos e bibliotecas com obras especializadas. 

Contudo, a isto nos contrapomos sem muita dificuldade, uma vez que consideramos a relevância 

desses temas não meramente circunscrita ao meio acadêmico; pelo contrário, são assuntos referenciados 

em algum nível em nosso dia a dia. Além disso, para nós, está claro que esse passado constitui um 

profícuo campo para podermos chegar a uma melhor compreensão do nosso presente.  

Esse tipo de crítica e seus argumentos são hoje, mais do que nunca, falhos, principalmente frente 

aos avanços da informatização dos arquivos e a facilitação da interação e cooperação internacionais. As 

pesquisas brasileiras sobre esses “passados distantes”, graças aos ditos avanços, têm cada vez mais em seu 

bojo questionamentos pertinentes e extremamente inovadores, possuindo uma variada gama de 

perspectivas teórico-metodológicas. Além disso, podemos perceber, também, como grande diferencial do 

Brasil nesses campos, a criação de diálogos entre vertentes e escolas historiográficas, a 

interdisciplinaridade pujante e as múltiplas interpolações de corpora documentais – textual, iconográfico, 

arqueológico.  

Não temos dúvida de que, por todas as regiões do país, as pesquisas em História Antiga e 

Medieval têm apresentado enorme vigor, ganhando espaço e reconhecimento entre as outras áreas da 

História. Assim, os estudos sobre a Antiguidade e o Medievo desde a década de 1980 vêm se 

desenvolvendo a largos passos, o que fica claro não só pelo aumento do número dos núcleos e 

laboratórios de pesquisa no país, mas também por termos um aumento daqueles que se dedicam à 

pesquisa destes  períodos históricos.  
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Os grandes eventos realizados mostram exatamente esta faceta de crescimento: por exemplo, o 

Ciclo de Debates em História Antiga promovido pelo Laboratório de História Antiga (LHIA-UFRJ) e o 

evento promovido pela Associação Brasileira de Estudos Medievais (ABREM) reúnem diversos 

pesquisadores – graduandos, mestrandos, doutorandos e doutores – para realizarem debates e trocas.  

Ilustrando, também, este processo, teremos a realização do III Encontro Discente de História 

Antiga e Medieval, a ser concretizado nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2013 na Universidade Federal 

Fluminense – evento idealizado inicialmente por alunos de graduação e por eles posto em prática 

(http://antigamedievaluff.wordpress.com/).  

A alta qualidade dos trabalhos, que tanto defendemos, está aqui sendo apresentada pelos artigos 

dos pesquisadores de diversos níveis de formação – artigos estes que temos recebido em grande 

quantidade desde a primeira edição!  

No âmbito da História Antiga contamos com sete artigos, entre os quais o do doutorando Danilo 

Rodrigues Pimenta, que enverada pelo diálogo entre o Estrangeiro de Eléia e Teeteto na obra platônica O 

Sofista, buscando as problemáticas do “falso discurso”.  

Através de noções da sociologia de Pierre Bourdieu, o doutorando Guilherme Moerbeck analisa 

o cunho político presente no festival das Grandes Dionísias, focando-se nas ideias acerca da democracia 

na peça As Suplicantes. Ainda relacionado à questão teatral, o graduando Matheus Barros da Silva busca 

destacar o enfoque político presente nas tragédias gregas, bem como seu profundo enraizamento nas 

experiências políticas da polis dos atenienses.  

Inserida nos debates dos estudos de gênero, a doutoranda Talita Nunes Silva objetiva analisar, 

através da tragédia Agamêmnon, o papel transgressor da personagem Cassandra em relação ao modelo 

mélissa. 

A partir de pressupostos foucaultianos a graduanda Kauana Candido Romeiro investiga, nos 

textos de Marco Túlio Cícero (Tusculanas I, III, o Sumo bem e sumo mal e o Manual do candidato às eleições), a 

questão do corpo e de seus cuidados necessários. Já no artigo do mestrando Luiz Henrique Souza de 

Giacomo, evidencia-se a busca pela compreensão dos desdobramentos nas relações políticas travadas 

entre egípcios e romanos no final do século IV a. C.  

 Inserido na área de Letras, o graduando Silvio Wesley Rezende Bernal analisa a primeira carta da 

obra Heroides de Ovídio (De Penélope a Ulisses), elegendo três tópicos de exposição, a saber: a questão da 

originalidade na Antiguidade, o trato dado por Ovídio à temática do amor, e a comparação com texto 

atual sobre a personagem Penólope.   
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 No que concerne à História Medieval temos quatro artigos, o primeiro deles é do mestrando 

Diego Schneider Martinez, que busca compreender as divergências interpretativas acerca da entrada dos 

bárbaros na Hispania romana através dos relatos de Orósio e do bispo Idácio de Chaves. O mestrando 

Franklin Maciel Tavares Filho trata dos símbolos heráldicos contidos no Livro do Armeiro Mor, 

estabelecendo as relações políticas e sociais na produção e organização dos brasões lusitanos. O trabalho 

do mestrando Thiago Pereira da Silva Magela versa sobre as questões acerca do sagrado, do poder e das 

forças produtivas do mundo rural a partir das Cantigas de Santa Maria e nas Cantigas de Escárnio e  Mal-

Dizer. 

 O doutorando Álvaro Mendes Ferreira aborda questões relacionadas à economia e as relações de 

trabalho na região da Boêmia no século XII. A partir da Constitutiones juris metallici, o autor busca estudar as 

relações de pagamento na comunidade argentífera.  

 Na seção de resenhas, contamos com duas contribuições e uma formulada por um membro desta 

revista. Entre as resenhas que nos foram enviadas, o graduando Jonatan Gastón García resenhou o livro 

de Michael Frassetto Los herejes. De Bogomilo y los cátaros a Wyclif y Hus (Madrid, 2008); a segunda resenha foi 

escrita pelo graduando Anderson da Cruz Nunes e trata do livro organizado por José G. C. Grillo, Renata 

Senna Garraffoni e Pedro Paulo A. Funari, Sexo e violência: realidades antigas e questões contemporâneas (São 

Paulo, 2011).  

Com o intuito de homenagear uma importante profissional que contribuiu para a expansão, no 

Brasil, dos estudos sobre a Antiguidade, resenhou-se justamente um livro que enfatizou essa relevância. 

Trata-se da obra Uma Tragetória na Grécia Antiga, Homenagem à Neyde Theml (Rio de Janeiro, 2011), em cuja 

resenha a mestranda Camila Alves Jourdan visa evidenciar a atuação profissional de Neyde Theml, que foi 

um marco na produção de pesquisas acerca da História Antiga. Sua atuação bastante marcante faz notar-

se, entre outros motivos, pelo fato de vários de seus orientandos serem atualmente docentes em 

universidades de todo o país. Fica, aqui, nosso reconhecimento e agradecimento a esta memorável 

professora! 

Por fim, o entrevistado desta edição foi o Professor Barry J. Kemp (University of Cambridge), 

que atualmente dirige as escavações arqueológicas em Tell el-Amarna, Egito, no âmbito do Armana Project.  

 Acreditamos – e defendemos – que a História do Egito Antigo ou do Império Romano, a 

História do Medievo Ibérico ou dos escandinavos é “um passado que nos pertence”; e como tal, temos o 

direito de estudá-lo, pesquisá-lo e reconstruí-lo, sem abrirmos mão de qualidade e excelência. Dessa 

forma, terminamos aqui esta breve “apresentação” e deixamos a vocês, leitores, mais uma edição da 

revista Plêthos, a qual representa, entre outras coisas, o desejo dos editores de divulgar as pesquisas 

realizadas por pesquisadores brasileiros e incentivar o interesse e o crescimento dessas áreas no Brasil. 


