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 Muitos historiadores ainda questionam a possibilidade de se produzir pesquisas de 

História Antiga no Brasil, alegando diversos impedimentos e dificuldades, o que prejudicaria a 

qualidade dos trabalhos. Contrária a toda essa crença, Neyde Theml auxiliou na construção e no 

reconhecimento da produção de História sobre a Antiguidade em nosso país, seja por sua 

própria trajetória ou pela formação de dezenas de professores e pesquisadores durante seus 

longos anos ministrando disciplinas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na luta, 

que ainda se trava atualmente, Neyde Theml representou um pioneirismo.  

 A obra “Uma Trajetória na Grécia Antiga, Homenagem à Neyde Theml” foi organizada 

por Adriene B. Tacla, Norma M. Mendes, Ciro F. Cardoso e Alexandre C. C. Lima, e conta com 

dezoito artigos de temáticas diversas. O livro versa dois objetivos: o primeiro, evidente já no 

título da obra, é realizar uma homenagem a uma pioneira nas pesquisas e projeção da História 

Antiga no Brasil; o segundo, é possibilitar um amplo recurso aos leitores às temáticas da área.  

 Ao longo dos quatro primeiros tópicos do livro é enfatizado o papel de Neyde Theml e 

sua história, a partir de pontos de vista diferentes: sua atuação profissional e sua vida pessoal. É 

destacado, principalmente, seu papel pioneiro nas atividades empreendidas para a afirmação da 

área de História Antiga no Brasil, como a participação na  fundação da Sociedade Brasileira de 

Estudos Clássicos (SBEC) e a criação da Revista Phoînix.  

 A introdução escrita por Ciro Flamarion Cardoso – outro relevante acadêmico no 

cenário brasileiro de História Antiga – já nos mostra algumas atividades pioneiras promovidas 
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por Neyde Theml, como o período em que foi diretora do Instituto de Filosofia e Ciências 

Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a fundação do Laboratório de História 

Antiga (LHIA).  

 A professora Norma Musco Mendes nos apresenta, a partir de sua relação direta com a 

homenageada, a trajetória acadêmica percorrida por Theml, no qual evidenciam-se diversas 

dificuldades, mas, e sobretudo, a superação e conquistas importantes – tanto de caráter 

profissional quanto para o setor de História Antiga no país.  

 Ao longo de dez páginas desenvolvem-se depoimentos de profissionais de todas as 

regiões do Brasil, de História Antiga ou não. Neles podemos ver a competência acadêmica 

conquistada ao longo das décadas por Neyde Theml, e aqui cristalizadas pelo endosso destes 

depoimentos ao pedido de deferimento do título de professora emérita da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro à professora dra. Neyde Theml. Constam professores como Pedro Paulo 

Funari (UNICAMP), Haiganuch Sarian (USP), Ana Teresa Marques Gonçalves (UFG), Maria 

Conceição P. Góes (UFRJ), Francisco Carlos Teixeira da Silva (UFRJ), só para citar alguns.  

 Nas memórias escritas pela professora Maria Manuela Ramos de Souza e Silva, é possível 

percebermos a maneira de atuar de Neyde Theml, bem como a compreensão desta sobre o meio 

acadêmico. Assim, fica evidente que Theml prezava, acima de tudo, o diálogo. Desta forma, 

caberia a estudantes e professores realizarem diálogos entre os saberes, como as relações entre 

História Antiga com a Teoria e Metodologia da História, a Antropologia, a Arqueologia. 

Claramente inspirada pelo grupo do “Centro Louis Gernet”, as atividades de pesquisa propostas 

por Theml a seus alunos unia o diálogo e a criatividade.O segundo bloco de artigos (“Em torno 

de Neyde”), comporta sete produções nas quais seus autores apresentam suas pesquisas e como 

estão marcadas pelos trabalhos predecessores de sua orientadora Neyde Theml. A profa. Adriene 

Baron Tacla (UFF) aborda questões de identidade e alteridade a partir dos exemplos de Massália 

e Empórion; o prof. Alexandre Carneiro Cerqueira Lima (UFF) expõe a tensão entre o público e 

o privado nas procissões, nos banquetes e cenas de caça na pólis de Corinto no período arcaico; a 

profa. Ana Livia Bomfim Vieira apresenta (UEMA) os deuses e os rituais relacionados a prática 

da pesca e como estes representavam limiares na sociedade ateniense; a profa.  Ana Teresa 

Marques Gonçalves (UFG) e a doutora (UFRGS) Lyvia Vasconcelos Baptista analisam as obras 

de Tucídides e Prócopio em um modelo comparativo para se entender a disseminação de 

doenças nos contextos de conflito em Atenas e Bizâncio; o prof. Fábio de Souza Lessa (UFRJ) 

articula em seu artigo a questão dos jogos e a prática do esporte pelos helenos com a 
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religiosidade e a formação de uma identidade coletiva entre eles; o prof. Manuel Rolph 

Cabeceiras (UFF) realiza, a partir de uma pespectiva política, a comparação das orações fúnebres de 

Tucídides e Hipérides para compreender as transformações do público e do privado em Atenas 

Clássica; a profa. Maria Regina Candido (UERJ) busca, pautando-se na ideia da comparação 

histórica, compreender os simbolismos que são imputados ao corpo, focando-se na questão 

sexual e fálica. 

 Em todos estes artigos podemos observar o uso de ideias e propostas feitas por Neyde 

Theml ao longo de suas pesquisas, como a busca pela compreensão do público e do privado, a 

ênfase nas questões sócio-culturais da sociedade helênica, o incentivo ao comparativismo 

histórico e aos diálogos interdisciplinares e as diversas temáticas que se tornaram transversais em 

seus trabalhos, como a questão do corpo e dos jogos.  

 No terceiro bloco (“Visões da Grécia Antiga”) há três artigos que versam sobre o mundo 

grego. O primeiro artigo, de autoria de Fábio Vergara Cerqueira (UFPEL), aborda a música e os 

instrumentos como meio de delimitação de identidade e da etnicidade, da tradição e construção 

da memória entre os helenos; o segundo artigo em co-autoria de Gabriele Cornelli (UNB) e 

André Leonardo Chevitarese (UFRJ) nos apresenta uma leitura da Comédia Antiga a partir da 

identificação dos elementos que concernem ao pensamento pitagórico e suas relações sociais e 

compreensão destas mensagens pelos atenienses. Por fim, Maria Beatriz Florenzano (MAE- 

USP), a partir de um olhar arqueológico, mostra que a composição territorial  e  a formação 

citadina são fundamentais para a compreensão do sentido empregado pelos helenos a ideia de 

pólis, para tanto faz uso de assentamentos no sul da Península Itálica e Sicília.  

 Quatro artigos compõem o penúltimo bloco (“No mundo Romano”). Gilvan Ventura da 

Silva (UFES) aborda a identidade cristã presente nas homilias de João Crisóstomo, observando 

principalmente as relações de cristãos e judeus em Antioquia. No artigo de José d’Encarnação 

(UC), o autor envereda pela linguística da onomástica (estudos referentes a nomeação) para 

compreender as relações culturais que davam-se na Lusitânia no período romano com relação a 

nomes de origem helênica. A professora Margarida Maria de Carvalho trabalha em co-autoria 

com a doutoranda Natália Frazão José ao produzir o artigo no qual buscam extrair da obra de 

Plutarco, para além das questões amorosas, os usos estratégicos político e militar do 

envolvimento de Cleópatra VII com Júlio César e Marco Antônio. O artigo de Monica Selvatici 

(UEL) tem como proposta identificar, sob a ótica dos judeus dos séculos VI a.C. – Ia.C., quais 
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eram as pessoas hábeis a adentrar o reino de Deus, bem como o pensamento destes sobre a 

história dos primeiros cristãos. 

 O último bloco (“Antiguidade e Mundo Contemporâneo”) traz os artigos de Francisco 

Carlos Teixeira da Silva (UFRJ) e Jośe Antonio Dabdab Trabulsi (UFMG). O primeiro apresenta, 

a partir da compreensão rankeana, a relação de “império” unificado mantido em bases romano-

germanicas que é modificado ao longo da formação dos impérios da época moderna européia. O 

segundo autor buscar demonstrar a “construção” de Péricles a partir dos artigos publicados pela 

revista de caráter esquerdista reformista Nouvel Observateur (suplemento 69, julho/agosto de 2008, 

“Le siècle de Périclès”), no qual analisa criticamente o posicionamento de distanciamentos e 

proximidades entre a democracia ateniense e a de nossa atualidade. Em ambos os casos, os 

autores promovem a discussão da antiguidade com relação à contemporaneidade. 

 Apesar da longa apresentação por ora realizada, ela nos permite ensejar uma análise 

crítica sobre a obra: se por um lado é, a priori, um livro que visa permitir uma homenagem a 

trajetória profissional da professora e pesquisadora Neyde Theml; por outro, representa uma 

coletânea de artigos múltiplos e específicos, que em alguns momentos podem parecer 

desconexos – conectados apenas pela temática da Antiguidade Clássica. Todavia, o livro pode se 

mostrar bastante útil neste quesito, uma vez que nos possibilita compreender um conjunto maior 

de saberes, por abordagens historiográficas distintas. 

 Alguns dos temas apresentados nos artigos já são bastante conhecidos por aqueles que 

são pesquisadores do “mundo clássico”, tornando a obra pouco útil para estudos mais 

aprofundados. No entanto, servindo bem, dada principalmente a bibliografia atualizada utilizada 

pelos autores, como leituras iniciais em pesquisas de nível de graduação. Outros artigos 

apresentam temas pouco explorados, o que enriquece as possibilidades de usos do livro. 

 A leitura, de modo geral, é de fácil compreensão. Representa, também, mais um livro que 

compõe a bibliografia de qualidade que vem sendo construída por pesquisadores brasileiros. 

 Através deste livro podemos perceber o quão disseminado são os estudos na temática de 

Antiguidade Clássica, tanto em caráter da multiplicidade de abordagens teórica e metodológicas 

usadas pelos autores, como também pela diversidade de temas e de pesquisadores espalhados 

pelas regiões brasileiras que pesquisam temas referente ao “mundo antigo”.  
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 Destarte, acreditamos que para os discentes a obra permite uma dupla funcionalidade: 

adquirir um conjunto de artigos com temas diversos e, com isto, complementar suas leituras 

durante a graduação e a pós-graduação; e conhecer as pesquisas empreendidas por pesquisadores 

brasileiros (exceto pelo professor da Universidade de Coimbra, José d’Encarnação). Aos 

docentes, esta obra pode representar um instrumento a ser utilizado como leituras em seus 

cursos.  
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