
EDITORIAL 

 Há muitas dificuldades para estudar História Antiga e Medieval no Brasil. Isso não quer 

dizer, entretanto, que é impossível que profissionais e estudantes brasileiros realizem pesquisas 

sérias e de alto nível nessas áreas no nosso país. É com muito prazer, então, a despeito daqueles 

que ainda sustentam a opinião equivocada de que é inútil estudar a Antiguidade e a Idade Média 

no nosso país, que escrevemos esse editorial, do primeiro volume da revista discente Plêthos. 

 Nosso maior foco é – e sempre será – a reflexão sobre o passado no sentido de gerar 

conhecimento de qualidade, não nos baseando na lógica quantitativa de produção que rege os 

meios acadêmicos no Brasil atualmente. Um dos nossos objetivos é, dessa forma, publicar os 

estudos de discentes, encorajando as pesquisas sobre os mundos antigo e medieval no nosso país, 

desde a graduação.  

 O espaço inaugurado pela Plêthos busca ser um meio de colaboração diante dos 

obstáculos existentes e de debate entre graduandos, mestrandos e doutorandos, promovendo um 

intercâmbio de conhecimentos entre pessoas de todas as regiões do país e também do exterior. O 

nome Plêthos, do grego, πλῆθος, cujo significado remete à noção de um grande conjunto, de 

multiplicidade, parte justamente desse objetivo: congregar discentes num ambiente de 

diversidade de temáticas e abordagens conceituais; num grande debate de ideias sobre a 

Antiguidade e o Medievo. 

 Depois de quase um ano de preparativos, reuniões intermináveis, debates e alguns 

percalços pelo caminho, nosso projeto coletivo encontra-se em pleno funcionamento. A ideia de 

uma revista eletrônica discente surgiu no momento em que percebemos a falta de espaço 

disponível aos estudantes (principalmente graduandos) das áreas de História Antiga e Medieval, 

Letras Clássicas, Arqueologia, Filosofia, entre outras, para que publiquem seus trabalhos, seja 

porque a maioria das revistas publicam somente estudos de doutores e alguns pós-graduandos, ou 

pela falta de espaço que a História Antiga e Medieval possui em alguns departamentos. 

 Nosso projeto só foi possível de se concretizar devido ao grande apoio que recebemos de 

vários professores, de diversas regiões do Brasil e também de outros países – infelizmente, 

devido ao pequeno espaço reservado a esse editorial, não será possível citar os nomes de todos, 



já que compreendem uma lista bastante extensa. Agradecemos pela paciência, colaboração e 

também pelas palavras de incentivo, apesar dos incômodos constantes por telefone ou e-mail. 

 Em especial, agradecemos aos mestres Ciro Flamarion Cardoso, Vânia Leite Fróes e 

Adriene Baron Tacla pelas inestimáveis orientações. Um agradecimento mais do que especial à 

professora Renata Rodrigues Vereza: obrigado pelo enorme encorajamento e por sua grande 

empolgação em relação ao nosso projeto! Obrigado também ao professor Manuel Rolph de 

Viveiros Cabeceiras por seu apoio incondicional ao nosso projeto. Somos gratos também aos 

que, de alguma forma, se envolveram no projeto, sejam familiares, amigos, professores, alunos 

ou colegas. De fora do país, agradecemos o apoio, especialmente, da professora Monique 

Goullet, da Université de Paris I – Pathéon-Sorbonne, que, além de nos incentivar e divulgar 

nosso projeto na França, corrigiu muitos materiais nossos em francês. 

 O auxílio dos núcleos de pesquisa da UFF também foi extremamente importante nesse 

início: CEIA, NEREIDA, Translatio Studii, Scriptorium e NIEP-PréK. Um agradecimento 

especial também à professora Margaret Marchiori Bakos, pelo apoio do núcleo de pesquisa do 

qual é coordenadora na PUC do Rio Grande do Sul, o CEJHA. 

 Nessa primeira edição, contamos com o trabalho de Douglas Mota Xavier de Lima, 

mestrando em História Medieval pela UFF, sobre as viagens do infante D. Pedro de Portugal 

pela cristandade; Gisela Chapot, doutoranda em Egiptologia pela UFF, sobre o papel do faraó 

Akhenaton como sacerdote solar durante a Reforma de Amarna; Letícia Lopes Damasco, 

mestranda em Estudos Clássicos pela UFMG, sobre significados do termo grego hybris, nas 

Histórias de Herótodo; Liliane Cristina Coelho, doutoranda em Egiptologia pela UFF, sobre 

abordagens teoricometodológicas acerca do estudo da cidade no Egito antigo; Mariana 

Figueiredo Virgolino, mestranda em História Antiga pela UFF, sobre o santuário de Deméter e 

Core na acrópole de Corinto; Nathália Agostinho Xavier, graduanda em História pela UFRJ, 

sobre o discurso eclesiástico visigodo durante o IV Concílio de Toledo; Paulo Duarte Silva, 

doutorando em História Medieval pela UFRJ, sobre as heresias nos sermões de Cesário de Arles, 

à luz da teoria de Bourdieu; e Renan Marques Birro, mestrando em História Medieval pela UFF, 

sobre a sacralidade da realeza germano-escandinava. Além desses artigos, contamos com uma 



resenha de Gabriel da Silva Melo, graduando em História pela UFF, do livro de Alain Bresson, 

L'économie de la Grèce des cités.  

 No único espaço da revista reservado a um professor, há um texto de Carlos Astarita, da 

Universidad de Buenos Aires, cujo objetivo é tecer comentários à bibliografia publicada sobre a 

temática do feudalismo, com o intuito de auxiliar estudantes iniciantes nas pesquisas em História 

Medieval. A arqueóloga Anna Stevens, do Amarna Project, foi entrevistada por Rennan de Souza 

Lemos, sobre as escavações recentes na antiga cidade egípcia de Amarna. Somos muito gratos 

pelo apoio dos dois professores e por terem aceitado com presteza nossos convites. 

 O projeto coletivo da revista discente não seria possível sem o trabalho da equipe 

formada por: Ana Carolina Moliterno Lopes de Oliveira, Camila Alves Jourdan, Debora Santos 

Martins, Douglas Gonçalves de Souza, Jéssica Furtado de Sousa Leite, Letícia Sousa Campos da 

Silva e Rennan de Souza Lemos; com a colaboração de: Diego Siqueira Soares e Lorenna 

Arcanjo, todos graduandos em História ou Letras Clássicas da UFF. 
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